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Abstract	  
This paper discusses if Margin of Appreciation is compatible with the idea of universal 

human rights. Through the case of Negative freedom of association in Sweden, it studies the 

phenomenon that Giorgio Agamben has called the State of exception.  

The questions  that  are discussed and answered are 1) How does the rights theories of Jack 

Donnelly and Ronald Dworkin relate to Margin of appreciation, and 2) How has Margin of 

appreciation been applied in cases concerning the negative freedom of association in Sweden, 

in the European court for human rights. These questions and answers are then used in the 

discussion on how Margin of appreciation affects the concept of universal human rights. 

Keywords: Sweden, State of exception, Negative freedom of association, Margin of 

appreciation, Cultural relativism, The Swedish model, Human rights, Universalism.  

 

 

Denna uppsats diskuterar frågan om Margin of Appreciation är förenligt med tanken om 

universella mänskliga rättigheter. Genom studier av den negativa föreningsfriheten i Sverige, 

så undersöks doktrinen Margin of appreciation och hur den förhåller sig till tanken om 

universella rättigheter. 

Frågorna som diskuteras och besvaras är 1) hur förhåller sig Jack Donnellys respektive 

Ronald Dworkins rättighetsteorier till Margin of appreciation, samt 2) Hur har Margin of 

appreciation tolkats i europadomstolens i fall gällande den negativa föreningsfriheten i 

Sverige. Dessa frågor tas till hjälp i diskussionen kring hur Margin of appreciation påverkar 

tanken om universella mänskliga rättigheter. 

Nyckelord: Sverige, Undantagstillståndet, Negativ föreningsfrihet, Margin of appreciation, 

Kulturrelativism, Den svenska modellen, Mänskliga rättigheter, Universalism. 
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Preludium	  	  
Att vara människa tvingar oss ofta att kompromissa och söka jämka samman de önskningar vi 

bär, med vad som är möjligt att uppnå och få. Idealen och föresatserna är höga och goda i 

planer och teori, men sedan kommer verkligheten med hinder, tillkortakommande och inte 

minst andra individers önskningar att förverkliga sina drömmar och att försvara sina 

intressen.  

I studiet av de mänskliga rättigheterna och deras implementering blir ibland liknande 

intressekonflikter tydliga. Olika perspektiv möts och förhandlingar och kompromisser syns 

ibland nödvändiga, även kring höga, goda och överenskomna ideal. 

Men vilken prislapp sätter vi på en mänsklig rättighet? Är den till salu alls, och är kollektivets 

bästa viktigare än individens? Kan det finnas bra respektive dåliga anledningar till att göra 

avsteg från internationella överenskommelser och konventioner? Det är sådana frågor som 

drivit arbetet med denna uppsats. 

 	  



 

 6 

1.	   Inledning	  

1.1	  Penumbran	  

I alla rättssystem finns det delar som ännu inte prickats in av det juridiska regelsystemet. I en 

föränderlig värld uppstår nya situationer som av lagstiftaren inte kunnat förutses i detalj, ja 

inte ens i princip. När Sveriges lagstiftare, riksdagen, beslutade att medborgare som ville titta 

på public service TV-program och ägde en TV-mottagare, skulle betala en avgift för detta, såg 

man naturligtvis inte vid det tillfället att det, decennier senare, skulle uppstå en debatt om 

huruvida en mobiltelefon skulle klassas som TV-mottagare eller ej. Därför nämndes inget om 

detta i lagen om tv-avgift då den togs 19891. På samma sätt uppstår rättsliga tvister inom olika 

områden när lagen inte specifikt säger hur det skall dömas i en fråga. Dessa frågor och fall 

ligger i något som jag valt att kalla den juridiska penumbran, gråzonen eller halvskuggan. 

Detta dunkla ännu icke helt upplysta område kan av olika anledningar komma behövas lysas 

upp i takt med tidens gång. 

I min användning av begreppet penumbra syftar jag på alla de situationer, normer och 

handlingar:  

1) som inte uttryckligen tas upp i lagtext,  

2) där lagstiftaren, eller makten av olika anledningar och med olika argument ser sig nödgade 

att göra avsteg från det beslutade, och  

3) som sägs kräva nya tolkningar utifrån sitt sammanhang.  

Sammanfattande för reglerna i penumbran är att de av en eller flera aktörer anses 

förhandlingsbara eller möjliga att tyda på flera sätt. Penumbran, som jag använder begreppet i 

denna uppsats, handlar om delar av regelverk som det råder skilda meningar om hur de ska 

användas, tolkas eller om de överhuvudtaget är giltiga alls.  

Arbetet i denna uppsats inspirerades från början av en läsning av den italienske filosofen 

Giorgio Agambens bok Undantagstillståndet. I boken diskuterar han hur stater ibland 

tillfälligt upphäver delar av den rättsliga ordningen.2 Detta görs ofta med hänvisning till svåra 

politiska situationer eller upplevda nödvändigheter. Stater balanserar olika intressen mot 

varandra, till exempel individens rättigheter och nationell säkerhet, och kommer därmed 

också ibland att kompromissa med de höga idealen och antagna normer, regler och lagar. 

                                                

1 SFS 1989:41 
2 Agamben, G. 2005 s. 1 
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Agamben kan, precis som jag, förstå detta agerande, men det som jag fann extra intressant var 

att han pekade på det faktum att det finns en tendens att de tillfälliga undantagen ofta tenderar 

att permanentas, och att det i realiteten därmed övergår från undantag till praxis.  

Ett av undantagstillståndets väsentliga kännetecken – det provisoriska upphävandet av 
skillnaden mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt – visar på dess tendens att 
omvandlas till en bestående regeringspraxis.3 

Suveränen i en stat pekar alltså på ett behov av att tillfälligtvis behöva göra ett undantag från 

det man egentligen stödjer och står för. Undantaget införs just som ett undantag, men tenderar 

sedan, enligt Agamben, att permanentas. 

Detta resonemang får till en av sina konsekvenser i folkrättens praktik, att ett fungerande sätt 

för en stat att utan att skämma ut sig, slippa följa konventioner är att initialt ansluta sig till 

dessa, men att sedan, göra ett undantag från samma konvention med den uppkomna 

situationen som argument. Inte sällan med ett uttalat eller outtalat löfte om att så snart det är 

möjligt återgå till att följa konventioner.  

Jag började tänka kring detta och drog mig till minnes från tidigare studier, ett rättsfall från 

Europadomstolen där Sverige ställdes till svars av en medborgare, för att ha kränkt dennes 

negativa föreningsfrihet.4 I sin dom pekade domstolen på föreningsfrihetens historia i Sverige 

i allmänhet och den svenska modellen i synnerhet som en anledning till att Sverige skall få 

göra undantag gällande den negativa föreningsfriheten. Allt i enlighet med den doktrin i 

Europadomstolen som kallas Margin of appreciation5. 

Frågan som väckte mitt intresse var varför vissa demokratiska stater tillåts göra undantag från 

MR-konventioner som de har undertecknat, utan att egentligen få någon skarpare kritik från 

det internationella rättssystemet. Detta samtidigt som samma stater ofta kritiserar den 

kulturrelativistiska hållningen till mänskliga rättigheter som man ibland möter i länder utanför 

den västerländska kultursfären.  

I uppsatsen blir studien av exemplet med den negativa föreningsfrihetens i Sverige grunden 

för diskussionerna och analysen.  

Detta att en lagtext, bland annat om rättigheter, ibland mer än annars måste sättas in i sitt 

speciella sammanhang och tolkas är något som flera rättighetsfilosofer diskuterar. Ronald 
                                                

3 Agamben, G. 2005 s.23f 
4 Gustafsson v. Sverige ECtHR App. 15573/89 
5 Tolkningsmarginal 
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Dworkin beskriver i sin bok Taking rights seriously att det i vissa fall, så kallade Hard cases 

(Svåra fall) då lagen inte riktigt räcker till för att leda fram till en tydlig dom, blir nödvändigt 

för lagens uttolkare, att etiskt och moraliskt överväga den specifika situationen och sätta in 

fallet i sitt sammanhang6.  

Filosofen Jack Donnelly beskriver i sin bok Universal Human Rights in theory and practise7 

sin idé om over-lapping consensus och den hårda kärnan vs. de lösare kanterna8. Med dessa 

begrepp vill han förklara att det finns rättigheter som ibland måste diskuteras utifrån sitt 

sammanhang, medan andra rättigheter aldrig kan relativiseras.  

Dworkins hard cases och Donnellys lösare kanter faller alltså inom ramen för det jag kallar 

penumbran. 

 

1.2	  	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur doktrinen Margin of Appreciation (MoA) i 

Europadomstolen förhåller sig till tanken om universella mänskliga rättigheter. 

 

Uppsatsen forskningsfråga är:  

• Är doktrinen Margin of Appreciation, applicerad på fall gällande negativ föreningsfrihet i 

Sverige, förenlig med Europakonventionen för mänskliga rättigheters idé om och försvar av 

universella individuella rättigheter? 

Denna fråga har sedan brutits ner i ett tre analysfrågor: 

1) Hur bör MoA tolkas mot bakgrund av Jack Donnellys argument om "core rights"? 

2) Hur bör MoA tolkas mot bakgrund av Ronald Dworkins argument om "hard cases"? 

                                                

6 Inte sällan genom att försöka förstå lagstiftarens intentioner som kan härledas ibland annat förarbetena till 
stiftad lag. 

7 Cornell University press Andra upplagan, Ithaca and London 2003 
8 Donnelly, Jack. Universal Human Rights in theory and practice Cornell University press Andra upplagan, 

Ithaca and London 2003 s.51f 
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3) Hur har Margin of Appreciation (MoA) tolkats i Europadomstolen gällande påstådda 

kränkningar av den negativa föreningsfriheten i Sverige? 

	  

1.3	   Disposition	  

Uppsatsen inleds med en genomgång av två rättsfilosofers tankar kring rättigheter och 

penumbran. Sedan följer en genomgång av rättigheternas historia i svensk grundlagsstiftning 

och sedan vidare i hur den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter kom att 

integreras in i svensk lagstiftning. Sedan görs en fördjupad genomgång av den negativa 

föreningsfrihetens historia och position i Sverige. Efter denna genomgång av lagstiftning så 

presenteras tre exempel på när den negativa föreningsfriheten prövats i praktiken i Sverige, 

två av dom även i Europadomstolen.  

Sedan följer ett längre analysavsnitt där tillämpningen av Margin of appreciation diskuteras 

dels utifrån det rättsfilosofiska ramverket och sedan utifrån två artiklar där doktrinen 

diskuteras i jämförelse med kulturrelativism. Därefter förs en diskussion kring den del av den 

svenska penumbran som berör den negativa föreningsfriheten, dess bakgrund och tillämpning 

eller icke-tillämpning i just Sverige. 

Uppsatsen avslutas sedan med att syftet och analysfrågorna behandlas samt att några 

återstående frågor identifieras. 

	  

1.4	   Teori	  och	  metod	  och	  avgränsningar	  

Föreliggande undersökning kommer inledningsvis bestå i argumentationsanalys av 

rättsfilosoferna Ronald Dworkin och Jack Donnelly och deras syn på rättigheter och 

penumbran. Sedan görs rättsanalytiska studier av hur grundläggande fri- och rättigheter vuxit 

fram i Sveriges lagstiftning och grundlagar (1809 och 1974 års regeringsformer), hur 

diskussioner och förarbeten har behandlat frågan med mänskliga rättigheter, samt 

beslutsprocessen att integrera Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EK) i svensk 

nationell lagstiftning. Det exempel som följs gäller den negativa föreningsfriheten9, det vill 

                                                

9 Idag reglerat i Regeringsformen Kap2 §5 och Europakonventionen Art.11 
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säga friheten att inte behöva gå med i organisationer. Till studierna av lagtexterna läggs 

studier av annan forskning kring den negativa föreningsfriheten och dess tillämpning.  

Fortsatt arbetas enligt en deskriptiv presentation av två valda fall i Europadomstolen, samt en 

textanalys av utgångarna i dessa valda fall. Textkällor för denna analys är de officiella 

domarna som de presenterats av domstolen. Fokus i analysen är hur Sverige hanterat 

anmälningar gällande den negativa föreningsfriheten. Jag väljer denna rättighet för att 

fackförbundens inflytande och betydelse är en viktig del av den svenska narrativen om vad 

som byggde upp det moderna och rika Sverige. Arbetsmarknadens olika organisationer är 

viktiga komponenter i det som kommit att kallas för Den svenska modellen. 

De valda fallen analyseras sedan utifrån tanken om det svenska systematiska undantaget av 

den negativa föreningsfriheten och hur Svenska statens representanter argumenterat i dessa 

fall. Ytterligare ett exempel redovisas; då den svenska riksdagen, med hänvisning till negativ 

föreningsfrihet, avskaffade kårobligatoriet. 

Denna textanalys avlöses av ett stycke där det diskuteras hur Donnellys respektive Dworkins 

tankar reagerar på doktrinen Margin of appreciation. Sedan följer ytterligare en 

argumentanalys av två forskare, James A. Sweeney10 och Eyal Benvenisti.11 De båda ställer 

sig olika till MoA och hur den förhåller sig till kulturrelativism. Källor där är två artiklar, en 

av vardera forskaren, där de diskuterar huruvida MoA är förenligt med implementeringen av 

mänskliga rättigheter och om doktrinen kan jämföras med kulturrelativism. I denna 

komparativa analys av begreppen i allmänhet och av deras effekter för praktiken av mänskliga 

rättigheter i synnerhet, så studeras diskuteras även hur tillämpningen av MoA respektive 

kulturrelativism kan ses ur dels skyldighetsbärarens, och dels ur rättighetsinnehavarens 

perspektiv12.  

Uppsatsen avslutas sedan med att forskningsfrågan besvaras samt en analys av hur den 

svenska hanteringen av den negativa föreningsfriheten kan förstås i detta sammanhang. 

I studierna av rättsfallen gör jag ingen bedömning huruvida domarna är korrekta eller ej. Min 

analys är fortsatt endast av argumenten och resonemangen fram emot domarna.  Min 

utgångspunkt för uppsatsen är heller inte att slå fast huruvida det är rimligt eller ej att det görs 

                                                

10 Forskare vid Durham European Law Institute,  
11 Professorn i Mänskliga rättigheter vid Tel Avivs universitet 
12 Engelska Duty bearer och Rights holder 
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undantag från konventioner som man anslutit sig till som stat. Jag tar heller inte direkt 

ställning i frågan om vad universalitet betyder eller borde betyda. Intentionen är istället att 

diskutera om olika delar av penumbran bedöms olika, samt om det är skillnad utifrån vilket 

perspektiv man ser det - rättighetsinnehavarens eller skyldighetsbärarens – och om Margin of 

appreciation är förenligt med tanken om universella rättigheter. 

 

1.5	  	   Forskningsläge	  
Föreningsfrihetens ställning i dels Europakonventionen och i dels i svensk tillämpning har 

studerats tidigare i flera uppsatser och artiklar. Men i de som jag hittat så har tyngdpunkten 

legat på den positiva föreningsfriheten, det vill säga rätten att vara med i vilken organisation 

man vill. I de fall där den negativa föreningsfriheten, det vill säga rätten att inte behöva vara 

med i någon organisation, behandlas så är det mer som ett udda sidospår.  Den negativa 

föreningsfriheten lyfts fram som något komplicerat och svårhanterat för den svenska 

lagstiftaren, ofta med hänvisning till den svenska historien. 

I sin doktorsavhandling från 200313 tar Petra Herzfeld Olsson helt kort upp den negativa 

föreningsfriheten och då främst i skenet av 1) hur svepande Sverige hanterat denna frihet, 

samt 2) att hon tycker sig funnit grund för att den negativa föreningsfriheten inte har bäring på 

medlemskap i fackförbund. 

Frågan hur universella mänskliga rättigheter skall hanteras i en mångfald av länder och 

kulturer har diskuterats flitigt i många stora standardverk inom ämnet.14 Diskussionen förs 

bland annat kring universaliteten och de undantag som kan göras från den, utan att urholka 

den för mycket. Dock handlar dessa studier mer om hur man rent praktiskt skall kunna få så 

många stater som möjligt att ansluta sig till konventioner och andra internationella 

överenskommelser. Margin of Appreciation diskuteras och analyseras sällan bredvid 

kulturrelativism. Däremot kritiseras MoA i flera akademiska debatter, men då mer ur 

perspektiv som oförutsägbarhet i regelsystemet och hur det vattnar ur Europadomstolens 

arbete och gör Europakonventionen tandlös.15 

                                                

13 Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet. Iustus förlag Uppsala, 2003. 
14 Av bland annat Jack Donnelly och Ronald Dworkin. 
15 Till exempel i Yuval Shanys artikel Toward a general margin of appreciation doctrine in international law. 

The European journal of international law, Vol.16 no.5 s.907-940§ 
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En av frågorna för uppsatsen, hur Sverige hanterar och motiverar det systematiska undantag 

man vill göra mot en av de överenskomna rättigheterna, har enligt min bedömning tidigare 

blivit förbisedd med tanke på dess bäring på hur kränkningar av mänskliga rättigheter, inte 

bara i Sverige, förklaras bort med nationella särarter som argument och hotar. Genom att dels 

belysa exemplet med den negativa föreningsfriheten i Sverige och hur den hanterats i 

Europadomstolen med hänvisning till Margin of appreciation, samt dels föra in en jämförelse 

mellan de olika perspektiven (skyldighetsbärare och rättighetsinnehavare) vill jag mena att 

uppsatsen tillför något nytt till diskussionen om mänskliga rättigheter och deras praktiska 

tillämpning. 
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2	   Teori	  

2.1	  	  Jack	  Donnelly16	  

It is not necessarily illogical to claim that 
some members of the species Homo sapiens 
are born to be slaves or untouchables or 
subordinated to men. It is not necessarily 
incoherent to claim that members of one 
racial or ethnic group ought to be 
subordinated to another. It is, however, 
almost by definition morally unreasonable 
in the contemporary world.17 
 

2.2.1	  	  Synen	  på	  rättigheter	  

Donnelly säger att idag är Mänskliga rättigheter i dagligt tal synonymt med Förenta 

nationernas deklaration för mänskliga rättigheter, och han påpekar att dessa rättigheter med 

undantag av self-determination handlar om rättigheter för individen, en grupp kan inte vara 

rättighetsinnehavare.18 Han menar vidare att mänskliga rättigheter är något man har helt 

enkelt för att man är människa. Därmed kan man inte ha olika mänskliga rättigheter. 

Antingen är man människa och då har man rättigheterna, eller så är man inte människa och då 

har man dom inte. Det finns inga mellanting - rättigheterna är universella.19 

Han pekar också på hur nästan alla världens länder skrivit under deklarationerna och att det 

idag, i det internationella samfundet, inte finns något vedertaget alternativ till 

rättighetstanken.20 Han hävdar att det faktiskt finns en internationell konsensus21 kring MR-

systemet. En konsensus som inkluderar alla större moralsystem, såväl kulturella som 

religiösa.22 Det bygger på en politisk enighet som skär genom de flesta av alla kulturer, 

religioner och doktriner, även om det finns marginella undantag.23 

                                                

16 Professor i Internationella Studier vid University of Denver, USA 
17 Donnelly, J. Universal human rights in theory & practice. Cornell University press. Ithaca och London 2a 

upplagan 2003. s.52 
18 Ibid. s.24ff 
19 ibid s.10 
20 ibid .39 
21 ”overlapping consensus” 
22 Donnelly, J. Universal human rights in theory & practice. Cornell University press. Ithaca och London 2a 

upplagan 2003. sid.40 
23 ibid. s.40f. 
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Detta sammantaget gör att vi kan tala om universella rättigheter. Han framför tre argument för 

detta påstående: 

1) En överlappande konsensus (presenterad ovan). 

2) Det bygger på en stor befintlig gemensam kärna av enighet, med mindre skillnader 

skillnader ute runt kanterna.24  

3) Även om det dyker upp skarpa avvikelser ibland, så kan vi rättfärdiga tanken om 

universalitet genom statistiken, tillämpningen och på den övervägande majoritet som 

faktiskt står på rättigheternas sida. Vi kan inte låta små avvikelser förstöra en så stor och 

nästan helt sann tanke som rättigheternas relativa universalitet.25   

2.2.2	  	  Synen	  på	  penumbran	  och	  hur	  den	  ska	  hanteras	  

Enligt Donnelly så finns det bland de universella rättigheterna undantag, en penumbra. Det 

finns enligt Donnelly vissa rättigheter som hamnar utanför det universellt absoluta, och som 

han menar är öppna för tolkningar (interpretations). Dessa förhandlingsbara rättigheter är inte 

många, och när dessa rättigheter skall tolkas i olika sammanhang, så kan kultur och kontext 

vara till vägledning. Exempel på sådana rättigheter kan enligt Donnelly vara rätten till ett 

arbete eller rätten till politiskt deltagande. Han vill emellertid samtidigt tona ner konflikten 

mellan kulturer och menar att det faktiskt också finns skillnader inom de traditionellt 

definierade kultursfärerna, skillnaderna är något vi helt enkelt skall hantera inom ramen för 

rättigheternas intentioner.26 

En rimlig väg, enligt Donnelly, att hantera de svåra skillnaderna är dialog. Han menar att 

dialogen skall präglas av en balans mellan respekt för den andra partens värderingar å ena 

sidan, och de egna värderingarna å den andra. Dock, kan inte dialog föras på ett jämbördigt 

sätt då det gäller alltför grova kränkningar av fundamentala internationellt erkända rättigheter. 

Han skriver:  

”…some cultural practices, rather than deserve our respect, demand our condemnation. 
/…/some beliefs, however despicable, demand our toleration-because freedom of opinion 
and belief is an internationally recognized human right.”27  

                                                

24 ”around the edges” 
25 Donnelly, J. Universal human rights in theory & practice. Cornell University press. Ithaca och London 2a 

upplagan 2003. s.98 
26 ibid. s.96f 
27 Donnelly, J. Universal human rights in theory & practice. Cornell University press. Ithaca och London 2a 

upplagan 2003 s.105 
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2.2	  	  Ronald	  Dworkin28	  
”That is, anyway, what law is for us: for the 
people we want to be and the community we 
aim to have”29 

 

2.2.1	  	  Synen	  på	  rättigheter30	  

Enligt Dworkin är rättigheter den starkaste delen av normsystemet och skall gå före policyer, 

och lagar. Lagen lägger tonvikten på rättigheter och skyddet av individer och minoriteter mot 

utilitaristiska avarter. Rättigheter är också då de jämförs med regler, alltid av större tyngd, 

enligt Dworkin. Regler uttrycker rättigheter, men rättigheterna fanns innan regeln31. 

Dworkin är alltså inte en rättspositivist, men han är inte heller en renlärig naturrättsanhängare. 

Han identifierar inte lagen som en naturlig ordning. Han hänvisar till moralen och säger att 

den alltid finns med i våra tankar och är med och präglar lagstiftarens beslut. Därför skall vi 

uppriktigt diskutera moral och moraliska frågor och dilemman. 

Dworkin menar att rättigheter är viktigare än regler eftersom de senare har sitt ursprung i det 

juridiska systemet och extraheras ur politisk moral. Rättigheterna skall tas på allvar och det är 

rättssamhället som har till uppgift att garantera dessa. Dworkins tanke är en rättighetsansats 

som alltid skall vinna över utilitaristernas nyttokalkyler.  

 

 

                                                

28 Nordamerikansk rättsfilosof och professor i rättsvetenskap och filosofi vid New York University (1931-2013) 
29 Dworkin Ronald, Law’s empire  Harvard University Press , Cambridge 1986 s.413    
30 Källa till stycket är Dworkin, R. Taking rights seriously. Bloomsbury, London och New York, 2013. s.105ff 
31 Jämför den rättspositivistiska ståndpunkten som menar det omvända: Rättigheter kommer ur bestämda regler. 
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2.2.2	  	  Synen	  på	  penumbran	  och	  vad	  som	  skall	  guida	  vid	  besluten.	  

Dworkin menar att gällande lagstiftning omöjligen kan täcka in alla situationer som kan 

uppstå. Det finns emellertid alltid ett ’riktigt’ svar på ett lagligt spörsmål. De fall som uppstår 

och som inte tydligt regleras av lagtext kallar Dworkin Svåra fall (Hard cases).32  

Dworkin skiljer sig från rättspositivisterna genom att mena att man inte bara kan se på lagen 

som uppsatta regler. Dworkin gör, som redan påpekats, en skillnad på regler och principer, 

policyer och andra regler, t ex sedvanerätt. Han menar att policyer är politiska och att de 

därför inte kan diskuteras ur ett juridiskt perspektiv, samt att principer är viktigare än regler 

efter som principerna utgör bakgrunden till reglerna. 

Regler är av en slags antingen-eller natur. Om två regler hamnar i konflikt så är det alltid så 

att den ena är rätt och den andra fel, de båda kan aldrig gälla samtidigt.  

Dessa regler kommer skapa Svåra fall (Hard cases) som inte kan lösas genom att logiskt följa 

reglerna. Istället får då domaren använda sig av andra rättsuppfattningar; sådana som ej 

används som regler, men som kan ses som principer. 

Vid Svåra fall är det enligt Dworkin upp till domaren att tolka och att försöka döma. Dock 

inte helt utan att ta annat i beaktande. Domare är aldrig helt friställda från lagen, deras 

diskretion är inte fullständig. Istället styrs de av lagen och använder den som fundament i de 

bedömningar de tvingas göra i de Svåra fallen. Domaren skall döma i utifrån den intention 

som lagstiftaren har haft i stiftade lagar i det Svåra fallets närhet. 

The rights thesis, in its descriptive aspect, holds that judicial decisions in hard cases are 
characteristically generated by principle not policy33 

 

Avslutningsvis pekar Dworkin i sitt tänkande på det tveksamma i att:  

1) låta vita fläckar i lagrummet täckas av icke folkvalda (domare). Detta ställer en stor 

press på domaren att inte låta sig styras av sina egna preferenser och utmanar 

demokratins och representativitetens grundtankar gällande möjligheten till väljarnas 

ansvarsutkrävande 

                                                

32 Dworkin, R. Taking rights seriously. Bloomsbury, London och New York, 2013. s.105 
33 Ibid. s.122 
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2)  Det går emot juridikens grundregler att domaren kan döma någon utifrån en bedömning 

och en lagstiftning som inte fanns tydligt när handlingen utfördes. Förutsägbarheten i 

lagstiftningen försvinner och domen blir retroaktiv. Detta leder alltså till att 

medborgaren blir dömd utifrån en regel som instiftats i efterhand.  

Dessa två invändningar ställer stora krav på domarnas bedömning och försiktighet när det 

gäller domar, i synnerhet de som kan hamna i konflikt med gällande mänskliga rättigheter. 
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3.	   Fri-‐	  och	  rättigheter	  i	  Sverige	  

3.1	   I	  grundlagen	  1809	  och	  1974	  

3.1.1	   1809	  

Regeringsformen 1809 kom till i en för Sverige pressad situation. Man låg i krig med 

Napoleon, med Ryssland och med Danmark-Norge. De statliga finanserna var dåliga och 

kungen Gustaf IV Adolf ansågs för ung och oerfaren för att styra riket baserat på 1772 års 

regeringsform.34  

Trots att initiativet kring en ny grundlag mest hade handlat om freds- och tronföljdsfrågan35 så 

kom man i den nya regeringsformen nämna rättigheter i allmänna termer. I paragraf 16 sägs 

att: 

Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och 
förbjuda, ingen förderfva eller förderfva låta till lif, ära, personlig frihet och 
välfärd,/…/ingen fred i dess hus störa eller störa låta; ingen från ort till annan förvisa; 
ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda hvar och en vid en fri utöfning af sin 
religion, så vidt han derigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse 
åstadkommer.36 

Här kan man skönja, bland andra friheter, en föreningsfrihet, dock främst gällande 

religionsutövning. Detta är alltså första gången en sådan frihet uttrycks i svensk grundlag. 

Den tidigare regeringsformen (1772) hade inte talat om sådana friheter alls. 

 

3.1.2	   1974	  

När Sverige mer än 150 år senare förberedde sig för en ny författning hade mycket hänt inom 

området fri- och rättigheter. Två världskrig hade utkämpats och inom ramen för Förenta 

Nationerna hade den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antagits och det 

fanns en konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna dit Sverige hade anslutit 

sig i december 1966.  

Trots detta var det inte okontroversiellt att föra in rättigheterna i den nya svenska 

författningen. Vid ett sammanträde med Författningsutredningen 1961 beslutades bland annat 

                                                

34 Björklund, S. (ed.) Kring 1809 – Om regeringsformens tillkomst. Wahlström&Widstrand, Stockholm, 1965. 
s.13f 

35 ibid. S.14 
36 Regeringsformen 1809, §16 
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att medborgarnas fri- och rättigheter skulle få ett särskilt kapitel i regeringsformen.37 Trots 

detta så föreslog inte Grundlagberedningen i sitt slutbetänkande något sådant kapitel. I 

grundlagspropositionen 1973 lades ändå en provisorisk text kring fri- och rättigheter fram.38  

I Regeringsformen från 1974 tar grundläggande fri- och rättigheter ett helt kapitel39 där man 

explicit nämner och definierar: 

1. Yttrandefrihet 
2. Informationsfrihet 
3. Mötesfrihet 
4. Demonstrationsfrihet 
5. Föreningsfrihet 
6. Religionsfrihet 

Senare, i paragraf 12, skrivs dock att vissa av dessa friheter (1-5) får begränsas genom lag, 

men att 

Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är 
godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så 
långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens 
grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk religiös, kulturell eller 
annan sådan åskådning.40 

 

3.2	   Föreningsfriheten	  och	  dess	  begränsningar	  i	  RF	  1974	  	  

Föreningsfriheten som positiv rättighet41 fanns alltså inte i 1809 års grundlag, men var, enligt 

Grundlagsberedningens betänkande: 

… erkänd i vårt land, ehuru några allmänna lagbestämmelser därom inte finns.42 

I 1974 års Regeringsform, kap. 2, §1 skrivs. 

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad (punkt 5) föreningsfrihet: frihet att 
sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, 

Alltså, varje svensk medborgare ges idag en konstitutionell rätt att tillsammans med andra 

bilda, eller gå med i valfri organisation.  

De begränsningar som kan göras av denna rätt, skrivs i Regeringsformen kap. 2: 

                                                

37 Holmberg, E. och Stjernquist Vår författning, 13e upplagan. Norstedts juridik, Stockholm. 2003. s.33 
38 http://www.ne.se/lang/medborgerliga-fri-och-rättigheter, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-24. 
39 Kapitel 2 
40 Regeringsformen 1974, §12 
41 Med positiv rättighet avses rätten till något. En negativ rättighet avser rätten att slippa något. 
42  SOU 1972:15 Ny regeringsform, ny riksdagsordning. s.128 
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Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är 
av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras, med viss 
hudfärg eller av visst etniskt ursprung43  

 

3.3	   Europakonventionen	  och	  svensk	  lag	  

3.3.1	   Integreringen	  i	  svensk	  lagstiftning	  

Efter det att Sverige undertecknat (1950), och ratificerat (1952) Europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EK)44 tog 

det ända fram till 1995 innan konventionen införlivades i svensk lagstiftning.45 Inför 

införlivandet tillsattes en utredning, Fri- och rättighetskommittén, som utöver uppdraget att se 

om det var möjligt och lämpligt att med svensk rätt införliva konventionen, också fick i 

uppdrag att särskilt utreda frågan om grundlagsskydd för äganderätten, närings- och 

yrkesfriheten samt den negativa föreningsfriheten.46 

Principfrågorna kom att handla om hur införlivandet av konventionen skulle göra den till 

svensk grundlag, samt hur man skulle göra om den svenska grundlagen hamnade i konflikt 

med konventionen. Innehållsfrågan som diskuterades allra mest var huruvida föräldrar av 

annan trosövertygelse än den kristna skulle kunna kräva att deras barn skulle slippa 

kristendomsundervisning.47 (En skrivning i linje med en tidigare reservation till EK första 

tilläggsprotokoll art.248)  

 

3.3.2	   Remissarbetet	  och	  invändningarna	  

I Sverige var det primärt Socialdemokraterna som var tveksamma till en inkorporering av 

konventionen. Man fruktade att en maktförskjutning skulle komma att ske, från riksdagen till 

domstolarna.49 En fråga som kan sammanfattas som gällande vilken av de tre makthavarna 

                                                

43 RF kap.2 §14 
44 Konstitutionsutskottets betänkande, 1993/94:KU24 s.8 
45 Cameron, I. An introduction to the European convention on Human rights. 5 uppl. Iustus förlag, Uppsala 

2006. s.180 
46 1993/94:KU24 s.6f 
47 Ibid. s.9f 
48 Ibid. s.11f 
49 Som Cameron förklarar med: ”This is not to say that the Social democratic party is hostile towards rights, 

simply that it has preferred to protect these mainly by means of the political process.” (Cameron 2006 s.179). 
En förklaring som enligt mig kan behöva kompletteras, just gällande den negativa föreningsfriheten. 
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(riksdag, regering eller domstolar) som skulle ha sista ordet i frågor kring mänskliga 

rättigheter i allmänhet och rätten till egendom i synnerhet.50 

  

                                                

50 Cameron, I. An introduction to the European convention on Human rights. 5 uppl. Iustus förlag, Uppsala 
2006. s.179 
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4.	   Den	  negativa	  föreningsfriheten	  

4.1	   I	  Sveriges	  lag	  

I den proposition som låg till underlag för Europakonventionens införlivande i svensk 

lagstiftning sades det gällande den negativa föreningsfriheten att man kommit fram till att det 

inte var praktiskt möjligt att i grundlag ta in en generell reglering av skyddet för den negativa 

föreningsfriheten. Detta med tanke på de konsekvenser en sådan reglering skulle få avseende 

förhållandet mellan enskilda. Man skulle, enligt propositionen, i så fall - utan att ändå helt 

kunna överblicka verkningarna av regelsystemet - tvingas till en reglering som så detaljerat 

angav vilka beteenden som var förbjudna och vilka påföljder som skulle knytas till de 

uppställda förbuden att den till följd av sin omfattning svårligen kunde rymmas inom en 

rimligt tilltagen ram.  

Ett ytterligare problem som skulle uppstå om den negativa föreningsfriheten skrevs in i 
grundlagen var hur denna skulle förhålla sig till principen om avtalsfrihet. /…/ Regeringen 
ansåg att principen om avtalsfriheten var så viktig att denna inte borde inskränkas annat än i 
de fall då avtalsfriheten klart missbrukades.51  

Utifrån detta resonemang avstod regeringen från att lägga fram några förslag till reglering av 

den negativa föreningsfriheten i grundlagen. Detta trots att Europadomstolen tidigare hade 

tydliggjort, som en allmän princip, att föreningsfrihet även innefattar frihet att inte 

sammansluta sig med andra och att inte ansluta sig till fackföreningar.52 

 

4.2	   I	  Riksdagsarbetet	  
Det har i Sveriges riksdag vid några tillfällen motionerats för ett ökat lagskydd för den 

negativa föreningsfriheten. I en motion från 201153 skrev de moderata riksdagsledamöterna 

Ulrika Karlsson och Oskar Öholm: 

Individers fria val bör vara en förutsättning för organisationer som vill utvecklas och förbli 
starka. I ett demokratiskt samhälle som Sverige måste det vara möjligt att förena individers 
fria val med arbetsmarknadens organisationer så att de företräder sina medlemmar på ett bra 
och korrekt sätt. /…/ Var och en som önskar kan ej i lag fråntas rätten att vara medlem i ett 
fackförbund. Var och en som önskar att ej vara medlem kan heller inte i lag direkt eller 
indirekt intvingas till medlemskap i ett fackförbund. Inte heller kan denna intvingas i 
villkor som gäller för fackligt anslutna, eller intvingas i avtalsvillkor som förhandlats fram 
av och för andra. 

                                                

51 Regeringsproposition 1993/94:117 
52 SOU 1993:40b, s.72 
53 2011/12:K364  
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Mot ovanstående bakgrund är det av största vikt att den negativa föreningsfriheten stärks i 
svensk lagstiftning så att den överensstämmer med den europeiska sociala stadgan och 
Europakonventionen som Sverige har ratificerat och därför måste följa.54 

Nästan tio år tidigare, i oktober 2002, hade större delen av den dåvarande moderata 

partiledningen55 i en bredare motion En frihetens författning56 bland annat diskuterat den 

negativa föreningsfriheten:  

Enligt den tolkning som Europarådets organ i Strasbourg gett Europakonventionen är också 
den negativa föreningsfriheten skyddad på svensk arbetsmarknad. Trots att 
Arbetsdomstolen vid flera tillfällen klargjort att en medlem i en facklig organisation har rätt 
att lämna organisationen på egen begäran förekommer det emellertid fortfarande att 
fackliga organisationer nekar eller ställer upp hinder då en medlem önskar utträda eller 
skapar svårigheter för arbetsgivare som vill anställa någon som inte är fackligt ansluten. 
/…/ Rätten att stå utanför en förening är alltså inte någon självklarhet i Sverige. Det 
illustreras även väl av Europadomstolens dom från den 25 april 1996 i målet mellan Torgny 
Gustafsson och svenska staten. Domen innebär dock att det nuvarande 
organisationsmonopolet kan sägas vara brutet. 

Någon uttrycklig bestämmelse om skydd för den enskildes rätt att stå utanför en 
organisation finns inte i regeringsformens fri- och rättighetskatalog. Mot bakgrund av vad 
som anförts bör nuvarande brist i regeringsformen snarast avhjälpas på så sätt att det av 
grundlagen tydligt framgår att enskilda utan organisationstvång kan ingå exempelvis icke-
kollektivavtalsbundna arbetsrättsavtal. 

 

Båda motionerna avslogs, även den från 2011 och då av den riksdagsmajoritet som leddes av 

Moderaterna och Fredrik Reinfeldt vilka alltså tidigare motionerat om i princip samma sak. 

Det blir tydligt i dessa två motioner att den negativa föreningsfriheten starkt och främst 

sammankopplas till arbetsmarknadens organisationer, fackförbunden och medborgarens rätt 

att inte vara med. Som ambassadtjänsteperson Jessica Sandberg uttryckte det i en artikel 

2002: 

One very controversial aspect of this so-called “negative freedom” of association, “the right 
not to belong to a trade union”, has been widely debated in Sweden and recent case law of 
the European Court of Human Rights in Strasbourg indicates that this is a right protected by 
the European Convention for Human Rights. However, this is a very delicate issue in 
Sweden as trade unions have always had a very strong and influential position in social and 
labor matters in Sweden57 

 

                                                

54 Riksdagsmotion 2011/12:K364 
55 Bo Lundgren, Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask, Sten Tolgfors, Catharina Elmsäter-Svärd m fl. 
56 2002/03:K379 
57 Sandberg, Jessica, Human rights in Sweden, Revista IIDH 36, San José Costa Rica 2002, s. 108 

Vid tiden för artikeln, Andre sekreterare vid Svenska ambassaden i Havanna, Kuba. 
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4.3	   I	  Europakonventionen	  
Frånvaron av en uttrycklig bestämmelse 
kan dock inte tas till intäkt för att den 
negativa föreningsfriheten inte är 
garanterad enligt konventionen58 

 

Föreningsfriheten finns tillsammans med mötesfriheten behandlad i konventionens artikel 11. 

Där skrivs att: 

Envar skall äga frihet att deltaga i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, däri 
inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.59   

Hans Danelius skriver i sin bok Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, att det faktum att 

den negativa föreningsfriheten inte omnämns specifikt i Europakonventionens artikel 11 

antagligen beror på att denna rättighet till en början framstod som kontroversiell60. Emellertid 

har den Europeiska domstolen vid flera tillfällen haft anledning att behandla den negativa 

föreningsfriheten i domar61 och har med tiden blivit allt tydligare med sitt erkännande av den 

negativa föreningsfriheten.62 Idag har även, som nämnts ovan, Europadomstolen tydliggjort 

att den negativa föreningsfriheten är en allmän princip för anslutna stater att följa.  

Detta till trots så beskrivs den negativa föreningsfrihetens ställning som fortsatt oklar. Bland 

annat på grund av hur ett av de nedan presenterade fallen hanterades av domstolen 

(Gustafsson v. Sweden)63, samt i fallet Sigurjónsson v. Iceland64 där det sägs: 

The convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day 
conditions. /…/ Accordingly, Article 11 must be viewed as encompassing a negative right 
of association. It is not necessary for the court to determine in this instance whether this 
right is to be considered on an equal footing with the positiv right.65 

 

                                                

58 Danelius, Hans Mänskliga rättigheter i europeisk praxis Upplaga 4:1, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012. 
s.498 

59 Europakonventionen, Artikel 11. 
60 Danelius, H. 2012. s.497 
61 Till exempel:  

Young, James and Webster mot Förenade kungariket, (1981);  
Sibson mot Förenade kungariket, (1993);  
Sigurdur A. Sigurjónsson mot Island (1993);  
Sørensen och Rasmussen mot Danmark (2006) och  
Gustafsson mot Sverige (1996). 

62 Danelius, H. 2012. s.498 
63 Cameron, I. An introduction to the European convention on Human rights. 5 uppl. Iustus förlag, Uppsala 

2006. s.129 
64 ECtHR App. 16130/90 
65 ibid. stycke 15 
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4.4	   I	  verkligheten	  -‐	  Tre	  fall	  kring	  negativ	  föreningsfrihet	  
På grund av behovet av förtroende mellan arbetsmarknadens aktörer och statsmakten har man 

i Sverige varit beroende av att arbetstagarna organiserar sig. Som en effekt av detta har 

föreningsfriheten, det vill säga rätten att tillhöra och verka för en förening, av tradition haft ett 

starkt skydd i det svenska rättsystemet. Föreningsfrihetens framträdande roll har dock 

inneburit, som presenterat här ovan, att skyddet varit svagt för den negativa föreningsfriheten, 

det vill säga rätten att stå utanför en förening.66 

Här sammanfattas först två fall där Sverige har prövats i Europadomstolen mot medborgare 

som menat att deras negativa föreningsfrihet kränkts. Sedan redovisas kort kring hur 

kårobligatoriet avskaffades av Sveriges riksdag år 2009.  

4.4.1	  	  Fallet	  Evaldsson	  och	  andra	  mot	  Sverige67	  

Bakgrunden till fallet var att Evaldsson (E) tillsammans med fyra andra var år 1999 

timanställda på ett företaget Mässinteriör AB, under cirka 3 månader. Företaget hade, enligt 

svensk praxis, tecknat kollektivavtal med fackförbundet Byggnads. Under den aktuella tiden 

var åtta personer anställda varav tre var medlemmar i fackföreningen Byggettan och fem 

andra stod utan medlemskap i något fackförbund.  

I det kollektivavtal som ingåtts mellan arbetsgivaren och fackförbundet ingick att Byggnads 

hade rätt att genomföra inspektioner på arbetsplatsen gällande arbetsmiljö och förhållanden. 

Om dessa inspektioner genomfördes enligt kollektivavtalet så hade den lokala grenen av 

fackföreningen rätt att ta ut en avgift från arbetstagarna på arbetsplatsen, motsvarande 1,5 

procent av arbetarnas lön. Det var arbetsgivarens ansvar att dra av denna summa från 

arbetstagarnas löner och skicka pengarna direkt till den lokala fackföreningen. Den här 

inbetalningen gjordes sex gånger per år. 

E och övriga målsägande hävdade emellertid att detta obligatoriska avdrag på deras lön för en 

tjänst av ett fackförbund som de inte ville vara med i, var att likställa med ett tvingat 

medlemskap i facket, det vill säga ett tvång till medlemskap – och därmed, enligt artikel 11 i 

Europakonventionen och kap 2 i Regeringsformen, en kränkning av deras negativa 

föreningsfrihet.  

                                                

66 Olofsson, Veronica. Negativ facklig föreningsfrihet - En studie av svensk rätt i ljuset av Sveriges 
internationella åtaganden.  Examensarbete Juridiska fakulteten, Lunds universitet. 2006. s.7 

67 ECtHR App. 75252/01 
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Arbetsgivaren tog ärendet till Arbetsdomstolen (AD) för att en gång för alla få klarhet i 

frågan. I förhör uppgav E och en ytterligare målsägande (H) att de inte tyckte att 

inspektionerna var till någon nytta för dem och att de därmed hade tvingats på en helt onödig 

utgift. 

Byggnads menade att liknelsen med påtvingat medlemskap var fel. Avdraget var inte en 

medlemsavgift utan istället en betalning för en viktig tjänst – inspektionen – som var helt 

separerad från de andra fackliga aktiviteterna som Byggnads bedrev. Avslutningsvis menade 

fackföreningen att den positiva sidan av föreningsfriheten i artikel 11 i konventionen var 

starkare än den negativa68 och att en dom som gav arbetstagare rätt att stoppa inbetalningen 

till fackförbundet skulle kunna påverka arbetstagarna att vilja gå ur fackförbundet för att 

slippa betala.69 

Arbetsdomstolen dömde till fackföreningens fördel, refererande till tidigare domar gällande 

fackets rätt att ta ut inspektionsavgifter.70 Dock menade AD att det fanns en ny aspekt i detta 

fall eftersom det inte handlade om huruvida man kunde tvingas till att lämna en organisation, 

istället var det den negativa föreningsfriheten som diskuterades i fallet. AD konstaterade att 

den negativa föreningsfriheten i svensk lagstiftning endast hade stöd genom 

Europakonventionen. ADs tolkning av konventionen blev att artikel 11 endast skyddade mot 

tvång eller starkt tryck att gå med i en organisation.71 Målsägande hade här inte tvingats till att 

gå med i fackförbundet, bara att betala en inspektionsavgift. Att genom avgiften stödja 

fackförbundets verksamhet ansåg domstolen inte var att jämföra med tvång att gå med. 

Därmed var den negativa föreningsfriheten, enligt AD, inte kränkt. 

När E och de andra målsägandena tog fallet vidare fallet till Europadomstolen valde man att 

även hänvisa till Konventionens artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 – Skydd för egendom. De 

menade alltså att de mot sin vilja hade blivit fråntagna del av sin egendom. 

Europadomstolen dömde till målsägandes fördel, men då helt utifrån Skyddet för egendom, 

och man skriver i domen att prövning av fallet gentemot artikel 11 inte var nödvändigt, 

eftersom målet redan vunnits till målsägandes fördel.72 En domare, Elisabet Fura-Sandström 

                                                

68 ibid s.4 
69 ”… this could induce members to leave the Union in order to avoid paying the fees.” ECtHR App. 75252/01 

s.4, stycke 14 
70 Bland annat AD 1977, nr.222. 
71 ECtHR App. 75252/01 s.4, stycke 15 (”force or at least strong pressure”) 
72 Ibid. s.21, stycke 67 
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från Sverige, reserverade sig mot domen och skriver i sin reservation att hon tycker 

målsägarna har rätt då de menar att de tvingats stödja aktiviteter hos en organisation vars 

politiska agenda de inte stödjer. Fura-Sandström håller alltså med och menar i reservationen 

att det därför hade varit fullt tillräckligt att använda sig av konventionens artikel 11, vilket 

också enligt Fura-Sandström hade varit mer relevant, bland annat med tanke på det ringa 

belopp som diskuterades.73 

 

4.4.2	  	  Fallet	  Gustafsson	  mot	  Sverige	  

1996 avgjordes fallet Gustafsson vs Sverige i Europadomstolen.74 Gustafsson (G) ägde ett 

flertal restauranger bland annat på Gotland. Han var inte ansluten till något 

arbetsgivareförbund vilket friade honom från kravet att som arbetsgivare ingå kollektivavtal 

för sina anställda. I uttalande så förklarade han detta med att han ogillade kollektiva 

förhandlingar. Han underströk att han betalade sin personal mer än om de gått efter gällande 

kollektivavtal, samt att samma anställda inte ville att han skulle teckna kollektivavtal.75 

Efter att under åren 1986-87 haft anställda som var medlemmar i fackförening76 så sattes hans 

rörelse i blockad från dessa fackförbund. En blockad som väckte sympatiaktioner från andra 

fackliga organisationer.77 Under sommaren 1988 gick Svenska Transportarbetareförbundet 

och Kommunaltjänstemannaförbundet med i sympatiblockaden. 

G tog ärendet först till Justitiedepartementet och menade att de skulle förklara blockaden 

olaglig och att de som höll blockaden skulle betala skadestånd, och om detta inte gick att få så 

krävde G att statens kulle betala honom ersättningen. Justitiedepartementet avslog ansökan i 

januari 1989.78 G tog då ärendet vidare till Regeringsrätten där han sökte stöd enligt lag 

1988:205 - Rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Regeringsrätten avslog fallet med 

hänvisning att beslutet hos Justitiedepartementet inte handlade om utövande av offentlig 

makt.79 

                                                

73 ECtHR App. 75252/01 s.24 
74 ECtHR App. 15573/89 
75 Ibid. stycke 9-12 
76 Hotell- och Restauranganställdas förbund, Handelsanställdas förbund och kommunalarbetarförbundet 
77 Bland annat Svenska livsmedelsarbetarförbundet 
78 ECtHR App. 15573/89 Stycke 16-17 
79 Ibid. stycke 18 
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1989 beslutade Svenska Turistföreningen (STF) att, på grund av samarbetssvårigheter med G, 

upphäva det medlemskap G hade såsom ägare av ett vandrarhem på Gotland. Detta medförde 

att Gs vandrarhem inte längre marknadsfördes genom STF vilket fick negativa ekonomiska 

konsekvenser för G. 

G tog ärendet till Stockholms tingsrätt och menade att STFs agerande kom efter påtryckningar 

från Hotell- och Restauranganställdas förbund (HRF). Tingsrätten avslog ärendet och G tog 

det vidare till Hovrätten med samma resultat.  

1991 sålde G sin restaurang och uppgav som skäl att han inte kunde driva den med vinst på 

grund av de fackliga aktioner som satts in mot honom. G försökte samma år få regeringen att 

stödja honom i arbetet att ta fallet till Europadomstolen. Hans önskan avslogs. 

Den svenska lagstiftningen är, som redovisats ovan, tydlig då det gäller friheten att bli 

medlem i föreningar80, men mer otydlig då det gäller friheten att inte vara med i föreningar. 

I fallet anfördes också de rättigheter som gäller för branschorganisationer att lösa konflikter 

utanför domstolar genom bland annat blockad, men för denna uppsats är dessa lagrum inte 

intressanta. Dock tog G upp detta i sin anmälan till Europakommissionen då han menade att 

den svenska regeringen inte stött honom i hans anmälan gällande skadestånd för uteblivna 

inkomster. Detta gjorde enligt G, att hans negativa föreningsfrihet (Europakonventionens 

artikel 11) hade blivit kränkt.81 I april 1994 meddelade Kommissionen att man ansåg att Gs 

yrkanden var giltiga för prövning i Europadomstolen. 

Intressant för denna uppsats är att Kommissionen menade att det uteblivna stödet från den 

svenska regeringen innebar att Gs rättigheter utifrån Artikel 11 hade blivit kränkta. Den 

svenska regeringen fortsatte neka till denna anklagelse av olika skäl, bland annat att det inte 

handlat om tvång utan att man bara försvårat Gs möjlighet att göra affärer.82 

Europadomstolen menade att det tryck och de alternativ som presenterades för G för att slippa 

blockaden83 till sist handlade om att han skulle acceptera kollektivavtalet vilket i realiteten var 

samma sak som att gå med i arbetsgivarorganisationer och därmed tvinga honom att göra 

                                                

80 Regeringsformen Kap.2 
81 ECtHR App. 15573/89 stycke 36 
82 Ibid. stycke 42 
83 Bland annat att teckna ett så kallat hängavtal med facket 
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något som han inte ville, gå med i en organisation. Därför var det i någon grad korrekt att anta 

att Artikel 11 skulle kunna appliceras på fallet.84 

Domstolen skriver i domen att det i artikel 11 inte föreskrivs att fackföreningar har någon 

särställning i bedömningarna av dessa rättigheter, men samtidigt låter man förklara att det är 

en känslig fråga: 

In view of the sensitive character of the social and political issues involved in achieving a 
proper balance between the competing interests and, in particular, in assessing the 
appropriateness of State intervention to restrict union action aimed at extending a system of 
collective bargaining, and the wide degree of divergence between the domestic systems in 
the particular area under consideration, the Contracting States should enjoy a wide margin 
of appreciation in their choice of the means to be employed.85 

Denna Margin of appreciation var något som den svenska regeringen lyfte fram i sin 

argumentation då man menade att systemet med kollektivavtal var en del i den sextio år gamla 

lösningen på den svenska arbetsmarknaden, som också var en del av Den Svenska modellen86. 

Detta menade Sveriges regering innebar att det i Sverige finns en lång tradition av att staten 

inte lagt sig i konflikter på arbetsmarknaden eftersom det finns väl utarbetade system och 

överenskommelser för att lösa sådana situationer. 

En oenig domstol (tolv mot sju) beslutade till sist att artikel 11 inte hade blivit kränkt i fallet 

och man hänvisar bland annat till Sveriges Margin of Appreciation87. 

 

4.4.3	  	  	   Det	  svenska	  kårobligatoriet	  –	  ett	  enklare	  fall?	  

Ett annat ärende gällande den negativa föreningsfriheten, men som inte är av facklig natur var 

då Sveriges riksdag den 10 juni 2009 beslutade att kårobligatoriet skulle avskaffas. Ett 

obligatorium för att vara medlem i en nation dök upp redan på 1660-talet i både Uppsala och 

Lund och blev sedan mer och mer formaliserat88. Den sista lagen som stiftades för obligatoriet 

var genom en förordning 198389 och slog då helt fast ett tvång för alla studenter vid lärosäten 

att bli medlemmar i en studentkår.  

                                                

84 ECtHR App. 15573/89 stycke 44 
85 ECtHR App. 15573/89 stycke 45 
86 Ibid. stycke 49 
87 Ibid. stycke 54 
88 SOU 2008:11 Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas. s.37 
89 1983:18 - Förordningen om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor 
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I regeringens proposition Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande90 förs i 

inledning en argumentation om varför det var lämpligt att avskaffa detta kårobligatorium.  

”Rätten att tillhöra eller inte tillhöra en sammanslutning är grundläggande i ett demokratiskt 
samhälle (föreningsfriheten). Regeringsformen och flera konventioner om de mänskliga 
rättigheterna som Sverige har anslutit sig till innehåller bestämmelser om 
föreningsfriheten.”91 

”Regeringens uppfattning är att ett obligatoriskt föreningsmedlemskap är felaktigt utifrån 
grundläggande demokratiska principer”92 

”Regeringen anser att rätten att själv få bestämma om man vill tillhöra eller inte tillhöra en 
sammanslutning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Att tvinga studenter till ett 
obligatoriskt föreningsmedlemskap är felaktigt”93 

Med endast vissa få negativa svar från remissrundan94 så antogs propositionen av Riksdagen 

och den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2010. 

 	  

                                                

90 Proposition 2008/09:154 
91 Ibid. s.11 
92 Ibid. s.11 
93 Hämtat på regeringens hemsida (http://www.government.se/sb/d/11770) 140408. 
94 Främst var det Lunds universitet som var tveksamma till förändringen efter som man tyckte att de existerande 

systemen och samarbetet mellan universitetet fungerade mycket väl och man var osäkra vad förändringen 
skulle komma att innebära (Proposition 2008/09:154, s.26) 
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5.	   Analys	  

5.1	  	  	   Konventionens	  rättigheter	  och	  penumbran	  

After all, it must surely be more than a 
matter of semantics that the Strasbourg 
system is concerned with the protection of 
human rights in a democratic context, 
rather than with the protection of 
democracy in a human rights context.95 

 

Rättigheterna i Europakonventionen är inte byggda i en hierarki, men det finns två kategorier: 

okvalificerade (unqualified) och kvalificerade (qualified). Okvalificerade rättigheter är 

rättigheter som aldrig kan förhandlas på något vis (Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 och 14). 

Kvalificerade rättigheter (Art. 8, 9, 10 och 11) däremot har undantagsparagrafer i 

konventionen vilka kan tillämpas om vissa kriterier föreligger. De vanligaste man brukar 

hänvisa till är att: a) det finns nationellt lagstöd i strid mot rättigheten, b) undantaget krävs för 

att skydda demokratin och, c) det finns en proportionalitet i statens ingrepp mot individens 

rättighet.96 Det har också tillåtits en bred MoA med hänvisning till ”skydd av hälsa och 

moral” (protection of health or morals) eftersom staternas normer och uppfattningar varierar 

stort. Det kan handla om allt från att tvinga militärer att klippa håret till att förbjuda riskfylld 

sado-masochism i homosexuella relationer. På samma sätt har man tillåtit stor variation då det 

gäller yttrandefrihet och publicering av erotisk konst – återigen med hänvisning till de stora 

skillnaderna kring vad som anses anständigt i olika länder.97  

Det är denna typ av oförutsägbara kriterier som hänvisas till då stater åberopar sin Margin of 

Appreciation. Det är sådana, kriterier som hanterar den penumbra som finns i 

Europakonventionen och som har sin grund i de olika medlemsstaternas påstådda eller sanna 

historia, kultur, sedvänjor, bruk och behov. 

                                                

95 Greer, S. The margin of appreciation:Interpretation and discretion under the European convention on human 
rights. Council of Europe publishing, Human rights file No.17. s.26 

96 Ovey, C. Och White, R. The European convention on human rights. Oxford university press, Oxford 4e 
upplagan 2006. s.7 

97 Greer, S. The margin of appreciation:Interpretation and discretion under the European convention on human 
rights. Council of Europe publishing, Human rights file No.17. s.10 
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Oförutsägbarheten gör att domstolens domare, från fall till fall förväntas bedöma om det 

föreligger anledning att tillämpa MoA, det vill säga att låta det nationella rättsystemet avgöra 

frågan98, eller om det skall avgöras genom konventionen. 

 

5.2	  	  	   Att	  tolka	  de	  rättsliga	  prövningarna	  
I sin doktorsavhandling tar Petra Herzfeld Olsson99 upp den negativa föreningsfriheten och 

förklarar att den endast gäller föreningar som företräder en åskådning.100 I artikel 2 i 

Regeringsformens kap. 2 förklaras detta som föreningar som står för åskådningar av politisk, 

religiös, kulturell eller annat i sådant hänseende. Olsson skriver: 

Med åskådning avses ett något sånär sammanhängande komplex av åsikter inom ett visst 
område. /…/ Det förefaller därför som om stadgandet inte hindrar det allmänna från att 
tvinga arbetstagare att ansluta sig till en fackförening så länge fackföreningen inte 
företräder en särskild åskådning101 

Citatet från Olssons doktorsavhandling väcker emellertid frågan huruvida det faktiskt finns 

fackföreningar i Sverige som har ”ett något sånär sammanhängande komplex av åsikter inom 

ett visst område”. Detta blir viktigt för denna uppsats eftersom om fackförbund kan sägas stå 

för en tydlig åskådning så håller inte Olssons slutsatser kring facklig tvångsanslutning och den 

negativa föreningsfriheten.  

Hos Landsorganisationen (LO) erbjuds utbildningar i den fackliga ideologin, den 

Syndikalistiska fackföreningen inbjuder medlemmar att lära mer om deras fackliga ideologi 

och på fackförbundet JUSEKs hemsida presenteras deras fackliga ideologi.102 Dessa fackliga 

ideologier ryms, som jag ser det, väl inom definitionen av ett sammanhängande komplex av 

åsikter inom ett visst område, det vill säga en åskådning.  

Det är också svårt att i denna diskussion bortse från den historiskt tydliga koppling som 

funnits mellan den fackliga rörelsen och det Socialdemokratiska arbetarpartiet. Detta 

                                                

98 Ett fall kan endast tas upp i Europadomstolen om det redan prövats i alla aktuella rättsliga instanser i 
medlemslandet. 

99 Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet Iustus förlag, Uppsala 2003. 
100 Ibid. s.497 
101 Ibid. s.497 
102 LOs Kunskapssystem, Kurskatalog 2013, Landsorganisationen, Stockholm 2012; 

https://www.sac.se/Aktuellt/Kalendarium/Uppsala-Facklig-grundkurs åtkomst 140407; 
https://www.jusek.se/Sa-jobbar-vi/Fortroendemannaorganisationen/ åtkomst 140408 
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avspeglas i rapporten Förtroendet för facket 1986-2006103 där väljare från Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomgående har högre förtroende för facket. 

Med stöd av detta är det rimligt att anta att ett fackligt medlemskap känns mer naturligt för en 

socialdemokratisk väljare än för en centerpartistisk eller moderat. Att vara med i facket har 

varit och är fortfarande i någon utsträckning kopplat till ett politisk ställningstagande, om än 

allt mindre i takt med väljarnas sympatier ökade rörlighet mellan partier.104  

Olsson skriver vidare att det var med hänsyn till fackföreningarna som man utelämnade den 

negativa föreningsfriheten i de första skrivningarna till Europakonventionen. MR-

kommissionen beslöt under förarbetena att inte ta med meningen ”No one may be compelled 

to join an association.” Man menade att detta var en viktig del i föreningsfriheten, men att den 

inte alltid låg i fackföreningarnas intresse.105 

I datagenomgången som redovisats tidigare i uppsatsen så stärks bilden av att den negativa 

föreningsfriheten är en känslig fråga i Sverige, i synnerhet då det gäller arbetsmarknadens 

organisationer. 

När kårobligatoriet avskaffades skedde det utan större protester och regeringen till och med 

hänvisade till den negativa föreningsfriheten i sin proposition. Men i de fall från 

Europadomstolen, som sammanfattats ovan106, så är det svårt att få acceptans för den negativa 

föreningsfriheten. Det verkar alltså stämma som Jessica Sandberg uttryckte det107 

…this is a very delicate issue in Sweden as trade unions have always had a very strong and 
influential position in social and labor matters in Sweden 

 

Det var ju till och med så att Europadomstolen i målet Gustafsson v. Sweden refererade till 

den svenska modellen och menade att det skulle tas hänsyn till denna inom ramen för Margin 

of Appreciation. 

 

                                                

103 Holmberg, S. SOM-institutet, Göteborg 2006 
104 Oscarsson, H. och Holmberg, S. Allt mer lättrörliga väljare Statistiska centralbyrån, Örebro 2013 
105 Olsson, P.H . Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet Iustus förlag, Uppsala 2003. s.213 
106 Evaldsson m fl. v. Sverige, och Gustafsson v. Sverige 
107 Se avsnitt 4.1 ovan 
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5.3	  	   Margin	  of	  Appreciation	  och	  utilitarism	  
 

En handling kan därför sägas vara i 
enlighet med nyttoprincipen, eller, för 
korthetens skull, med nyttan (d.v.s 
samhället i stort), när dess tendens att öka 
samhällets lycka är större än någon 
tendens den har att minska den.108 

 

I doktrinen Margin of Appreciation och i de fall som studerats här, så är det alltså staten, 

skyldighetsbäraren, som åberopar att undantag måste göras, till den enskilde individens, 

rättighetsinnehavarens, nackdel. På något sätt så stör individens rättigheter enligt 

konventionen den gällande ordningen i den aktuella staten, eller utgör kanske till och med ett 

hot mot demokratin. Majoritetens bästa får därmed övertrumfa individens rättighet.  

Det råder ingen tvekan om att det som görs är en nyttokalkyl, helt i enlighet med 

utilitarismens axiom – man söker största möjliga nytta till största möjliga antal personer. 

Även om detta kommer att åsamka en eller ett fåtal individer lidande, eller som i fallet med 

Margin of Appreciation, snuva dom på deras existerande rättigheter. 

I fallen där Margin of Appreciation åberopas och praktiseras så är det alltså individens 

rättighet som ställs mot samhällets eller majoritetens nytta. Rättigheten bedöms som mindre 

nyttig och därmed mindre viktig. Problem med detta är bland annat att det inte finns något 

antaget sätt att kalkylera fram nyttan. En annan invändning som kan göras är att det faktiskt 

kan räknas till samhällets nytta att vi har och respekterar individuella rättigheter.109 

Dessa bekymmer är emellertid inte fokus för denna studie. Här kan emellertid konstateras att 

MoA handlar om att balansera olika intressen (individen vs. kollektivet) och då MoA används 

så handlar det om att låta det gemensamma intresset gå före den individuella rättigheten. Ett 

tillvägagångssätt med rötterna i utilitarismen och som utmanar tanken om universella 

rättigheter. 

 

                                                

108 Bentham, J. Om principerna för moralen och lagstiftningen. Nomen Förlag, Visby 2011, s.16 
109 Greer, S. The margin of appreciation:Interpretation and discretion under the European convention on human 

rights. Council of Europe publishing, Human rights file No.17. s.24fs 
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5.4	  	   Dworkin,	  Europadomstolen	  och	  Margin	  of	  Appreciation	  
På samma sätt som Dworkins hard cases skall avgöras av domare så skall alltså 

Europadomstolens domare göra bedömningar huruvida det är rimligt att tillåta undantagen 

med hänvisning till medlemsstatens unika särart. Så långt verkar Dworkins teori och MoA-

doktrinen bygga på samma idé – domarna tar beslutet. 

En skillnad emellertid är de olika referenspunkter som domarna antas använda. I Dworkins 

hard cases är det domarens arbete att försöka bedöma utifrån regelsystemets intention. Alltså 

ett sökande av att förlänga befintligt regelverk eller lagstiftning i avsedd riktning. Hur skulle 

lagstiftaren ha tänkt om denna hade sett denna nya situation? I Europadomstolen så är 

referenspunkten huruvida det är acceptabelt för medlemsstaten att åsidosätta befintlig 

rättighet, med hänsyn till nationella behov,  kollektivets nytta eller annat public interest.  

	  

5.5	  	   Donnelly,	  Europadomstolen	  och	  Margin	  of	  Appreciation	  

Då Donnelly diskuterar kulturrelativism så säger han att vi måste acceptera att det finns 

kulturella skillnader, men att vi inte behöver ställa universalismen som motsats till en 

kulturrelativistisk ståndpunkt. Istället talar han om en begränsad relativitet, i synnerhet då det 

handlar om rättigheternas implementering.110  

Det finns en pragmatism hos Donnelly som kan kännas igen från MoA-doktrinen. Han menar 

att låt oss hålla fast vid den hårda kärnan av regler, de regler som vi är överens om, och 

acceptera att det finns regler som vi måste förstå ur olika kontextuella aspekter. 

Han menar emellertid att utilitarismen är mot tanken om mänskliga rättigheter111 

 

5.6	  	  	   Margin	  of	  appreciation	  och	  kulturrelativism	  

There is nothing that is culturally neutral. 
The way we think, the way we walk, the way 
we dress, the way we see the world, the way 
we see each other, the way we deal with the 
environment, whatever we do is culturally 

                                                

110 Donnelly, J. Universal human rights in theory & practice. Cornell University press. Ithaca och London 2a 
upplagan 2003. s.98 

111 Ibid. s.48 
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rooted. But we can’t even see it as 
culturally rooted because our culture is the 
eye by which we see the world and it is the 
heart by which we feel things or the mind 
by which we think. So it is integral to our 
very being /…/ in that sense, Universalist 
projects are very problematic112 

 
Margin of appreciation, with its principled 
recognition of moral relativism, is at odds 
with the concept of the universality of 
human rights.113 
 

…it can be shown that the nature and basis 
of Margin of appreciation is not relativistic, 
(and) then its use to accommodate local 
concerns in a limited number of cases is 
entirely compatible with universality.114 

 

Vid domar i Europadomstolen så kan alltså nationella hänsyn tas enligt Margin of 

appreciation. Doktrinen ger domstolen den nödvändiga flexibiliteten för att balansera 

medlemsstatens suveränitet och dess skyldigheter, som medlem i konventionen, mot sina 

medborgare.115  

Då doktrinen infördes skulle den primärt beröra nödsituationer och låta anslutna stater i svåra 

lägen slippa välja och väga mellan olika lagar eller policyer, men sedermera har MoA kommit 

att appliceras på flera artiklar i konventionen. Tillämpningen gällde primärt, men inte bara, 

artiklarna 8-11.116 

Den praktiska förklaringen för en utvidgad tillämpning var att det var svårt att hitta ett enda 

europeiskt regelverk som alla kunde enas kring. Den relativa flexibilitet som MoA ger till 

                                                

112 Abdullahi Ahmed An-Na’im, Problems of Universal Cultural Legitimacy for Human Rights i antologin 
Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives, ed. Abdullahi Ahmed An-Na’im och Francis M. Deng 
Washington, D.C.: the Brookings Institution, 1990, s. 331f 

113 Benvenisti, Eyal Margin of appreciation, consensus and universal standards i International law and politics 
Vol. 31:843, 1999. 

114 Sweeney, James A. Margins of appreciation: Cultural relativity and the European court of Human Rights in 
the post-cold war era. International and comparative law quarterly, Cambridge, 2008., Vol.54(2) s.17 

115 http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/echr-reform-margin-of-appreciation.pdf (hämtat 
140312) 

116 Cameron, Idin. An introduction to the European convention on Human Rights. 5e upplagan. Iustus förlag 
Uppsala, 2006 s.109 
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regelverket är uppskattat av de aktörer som inte vill avhända nationell makt till de 

gemensamma institutionerna, och ses som ett nödvändigt ont bland de som vill stärka dessa 

gemensamma institutioner.117 

Är då inte MoA en form av kulturrelativism? Innan vi tittar på olika argument i den frågan är 

det viktigt att understryka att Margin of appreciation är ett rättsligt begrepp medan 

kulturrelativism är ett icke-juridiskt, antropologiskt begrepp som används för att beteckna 

både en moralisk attityd och ett forskningsmetodologiskt förhållningssätt till främmande 

kulturers sedvänjor och tankemönster. Begreppet har emellertid också diskuterats i den 

relaterade frågan om etiska normers ev. relativitet, och då lett till en omfattande debatt. 

Kritiker av relativismen - ibland benämnda universalister - har hävdat att man med dess hjälp 

kan försvara varje grym handling eller sedvänja utifrån att den har en viss grad av acceptans 

inom den kultur där den förekommer. Den relativistiska ståndpunkten är att beteckningar som 

“grym” ofta försöker göra en (vanligtvis) västeuropeisk moralisk idé till universell norm. Det 

har också påpekats att förekomsten av, eller strävan att etablera, universella mänskliga 

rättigheter inte utesluter en metodisk hållning som betonar varje samhälles rätt att förstås 

utifrån sina egna förutsättningar. 118 Enligt den universella människorättsfilosofin är endast en 

viss del av kulturrelativismen acceptabel. Världssamfundet måste reagera mot enskilda 

kulturella sedvänjor om de utmanar tanken på människors lika värde och värdighet. 

Universalism kan alltså stå mot partikulär regionalism.119 

De båda begreppens olika hemvist kan göra det svårt att jämföra dem, men jag anser det dock 

fullt möjligt att jämföra deras uttryck och konsekvenser i praktiken för såväl den enskilde 

individen, rättighetsinnehavaren, som för staten, skyldighetsbäraren.  

Vid övergrepp av individens rättigheter så är det antagligen av underordnad betydelse för 

individen, om det motiveras med Margin of appreciation eller med kulturrelativism. Däremot 

blir det för skyldighetsbäraren viktigt om kränkningen av rättigheten kan legitimeras med 

MoA, eller får beskrivningen som ett uttryck av kulturrelativism eller, ännu värre, ett brott 

mot internationella överenskommelser. Därmed blir jämförelsen av begreppen och deras 

praktiska tillämpning, enligt mig, intressant. 

                                                

117 Cameron, Idin. An introduction to the European convention on Human Rights. 5e upplagan. Iustus förlag 
Uppsala, 2006 s.109 

118 Nationalencyklopedin ’Kulturrelativism’. http://www.ne.se/lang/kulturrelativism, åtkomst 2014-04-15. 
119 Bring, O. De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen. Bokförlaget Atlantis AB, 

Stockholm 2011. s.595 



 

 38 

Den akademiska debatten kring Kulturrelativism och Margin of appreciation är livlig och jag 

ska här redogöra för två forskares motsatta ståndpunkter och resonemang. 

	  

5.6.1	   Benvenisti	  vs.	  Sweeney	  

Den israeliske professorn i Mänskliga rättigheter vid Tel Avivs universitet, Eyal Benvenisti 

förklarar i sin artikel Margin of appreciation, consensus and universal standards120 sin syn på 

saken. Han menar att MoA som doktrin har undergrävt idén om rättigheters universalitet.  

MoA går, genom att principiellt godkänna en moralisk relativism, stick i stäv med idén om 

universella rättigheter.121 Han lyfter fram som sitt eget huvudargument mot MoA att även om 

tanken varit god från början, att sörja för att vissa gruppers intressen i en nationell kontext 

skall skyddas, så blir doktrinen till skada i konflikter mellan majoriteter och minoriteter inom 

en stat.122  

Hans poäng är att den kontextuella hänsynen, MoA, för en stat i relation till EK alltid kommer 

att kunna användas till majoritetens eller elitens fördel, medan de universella rättigheterna i 

stor utsträckning tillkommit för att skydda minoriteter och maktlösa. Han säger att ett av de 

tyngsta argumenten för ett internationellt system till skydd för mänskliga rättigheter ligger i 

dess möjlighet att lyfta fram och försvara minoriteters behov och önskan om rättigheter och 

lika värde. Han avslutar: 

”But where national procedures are notoriously prone to failure, most evident when 
minority rights and interests are involved, no margin and no consensus should be 
tolerated.”123 

James A. Sweeney, forskare vid Durham European Law Institute i Storbritannien är likhet 

med Benvenisti mycket kritisk till kulturrelativism, men han menar att MoA inte alls är 

liktydigt med kulturrelativism. Han uttrycker i sin artikel Margins of appreciation: Cultural 

relativity and the European court of Human rights in the post-cold war era124 att de 

variationer som tillåts genom MoA doktrinen inte skall förväxlas med kulturrelativism. 

Istället så föreslår han en förståelse av MoA i linje med Michael Walzers tankar om tjocka 

                                                

120 Benvenisti, Eyal. Margin of appreciation, consensus and universal standards i International law and politics 
Vol. 31:843, 1999 

121 Benvenisti, E. 1999. s.844  
122 Ibid s.847 
123 Benvenisti, E. 1999. s.854 
124 International and comparative law quarterly, Cambridge, 2008., Vol.54(2) 
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respektive tunna moraliska regler.125 De tunna reglerna finns i de flesta moralkulturer (till 

exempel förbud mot mord och grymhet) medan de tjocka moralreglerna mer kan ses vara 

präglade av sitt sammanhang och sin kontext.126 

Sweeney driver att MoA är ett uttryck för troheten mot de tunna reglerna, med en respekt för 

de tjocka. Han säger att en relativist aldrig kan ägna sig åt någon moralkritik eftersom varje 

moralisk ståndpunkt är giltig, sedd ur det kulturrelativistiska perspektivet.127 Han hamnar här i 

en liknande ståndpunkt som Benvenisti när han skriver att retoriken kring kulturrelativism har 

kapats av politiska eliter och används för att kunna förtrycka deras eget folk. 

Men MoA skiljer sig, enligt Sweeney, tydligt från kulturrelativismen eftersom det är den 

Europeiska domstolen som bedömer om det finns fog för MoA i det enskilda fallet. Det är 

alltså inte förövaren, den som anklagas för att kränka rättigheter som beslutar om MoA skall 

tillämpas. Istället är det de gemensamt utsedda domarna som beslutar om eventuell 

tillämpning.128 

Sweeney skriver sedan, när han djupare applicerar Walzers resonemang om tjocka och tunna 

regler på diskussionen om MoA, att hans (Sweeneys) ståndpunkt är att mänskliga rättigheter 

generellt sett är universella, men då de finns i ett samhälle129 så påverkas de av detta.130 Och 

han avrundar resonemanget kring Walzer med: 

”It is the interaction of thick and thin concepts of human rights that recognition of a margin 
of appreciation facilitates rather than the relativist subordination of human rights to local 
culture.”131 

I sin sammanfattande slutsats understryker han att universalitet inte är det samma som 

uniformitet och att MoA doktrinen har visat sig vara ett värdefullt verktyg för erkännande och 

inkluderande av begränsade lokala variationer inom den icke desto mindre universella 

modellen för mänskliga rättigheter.132 

Utifrån de här redovisade artiklarna av två författare med skild uppfattning kring vad MoA 

egentligen är, finns det några reflektioner att göra. Först kan det fastställas att båda är överens 

                                                

125 Sweeney, J.A. 2008., Vol.54(2) s.2 
126 Näsström, Sofia Den kommunitära arkitekturen Statsvetenskaplig tidskrift 1988. Årgång 101 nr.2 s.258f 
127 Sweeney, J.A. 2008., Vol.54(2) s.4 
128 Ibid. s.7 
129 ’embedded in society’ 
130 Sweeney, J.A. 2008., Vol.54(2) s.26 
131 Ibid s.26f 
132 Ibid. s.33 
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om att kulturrelativism i regel motverkar grundtanken om allas lika värde och lika rättigheter. 

I det kulturrelativistiska kölvattnet ser vi ofta hur eliter och majoriteter förtrycker de svagare 

minoriteterna, eller kanske hela befolkningar. Dock menar Benvenisti att MoA i praktiken blir 

en relativisering av rättigheterna, endast förklädd i demokratins förskönande skrud. Utifrån 

suveränens uppfattning om vad som är den rådande kulturen så hävdas nödvändigheten av 

MoA. I praktiken ser Benvenisti att den minoritet som skulle skyddas av de universella 

rättigheterna inte representeras av suveränen utan lika fullt hamnar i kläm. 

Sweeney å sin sida pekar på det faktum att det inte är de till Europakonventionen anslutna 

staterna som bestämmer när MoA skall tillämpas. De har accepterat Europadomstolens 

auktoritet och lyder dess domslut. I likhet med andra kritiker av kulturrelativismen menar 

Sweeney att man med dess hjälp kan försvara varje grym handling eller sedvänja utifrån att 

den har en viss grad av acceptans inom den kultur där den förekommer. 

Sweeney avfärdar jämförelsen mellan MoA och kulturrelativism med att universalitet inte är 

det samma som uniformitet.133 Han tar hjälp av texten i Wiendeklarationen från 1993 där det 

skrivs: 

All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The 
international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the 
same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional 
particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in 
mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to 
promote and protect all human rights and fundamental freedoms.134 

 

Det är alltså denna skrivning som Sweeney tar till intäkt för att vederlägga att universalitet 

inte är det samma som uniformitet. Denna argumentation kan ses som ett cirkelresonemang, 

där rätt blir rätt bara för att det är rätt.  

Det är svårt att se hur Benvenisti och Sweeneys argument skall bedömas utifrån det juridiska 

perspektivet. Det är emellertid min analys att Sweeney tappar sitt grepp då han avvisar 

kritiken mot MoA genom att hänvisa till en svag skrivning i en FN deklaration som 

antagligen, i likhet med MoA i Europakonventionen, togs med för att få tveksamma stater att 

våga skriva under.  

                                                

133 Sweeney, J.A. 2008., Vol.54(2) s.22 
134 Citerad i Sweeney, J.A. 2008. s.22f 
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Sweeneys argument kan beskrivas som pragmatiskt deskriptiva. En ståndpunkt som handlar 

om att rädda det som räddas kan och att genomföra och argumentera för tanken om 

universella mänskliga rättigheter till den nivå det är politiskt möjligt, utan vare sig visionen 

eller idén som huvudfokus.  

Benvenisti å andra sidan håller fast i den normativa ståndpunkten; att systemets kvalitet skall 

bedömas utifrån dess utfall och hur det lever upp till intentionerna med systemet.  

Sweeneys resonemang och referenser till Walzers teori om tunna och tjocka moralregler kan 

kännas igen från Jack Donnellys diskussion om överlappande konsensus på att det finns en 

grupp kärnrättigheter som i så gott som alla nutida samhällen innebär att alla individer utifrån 

en tanke om allas lika rättigheter ska få lika behandling från staten.135 Men även Donnelly 

tenderar att pragmatiskt söka en ståndpunkt vi kan vara överens om, istället för att som 

Benvenisti försöka stå upp för och förklara det icke-förhandlingsbara kring alla rättigheter och 

universalism. 

	  

5.7	  	  	   Den	  negativa	  föreningsfriheten	  och	  den	  svenska	  modellen	  
 
”Den svenska socialdemokratin föddes ur en modernistisk 
dröm och stark fascination för social ingenjörskonst. Det 
socialdemokratiska partiet genomförde i denna anda 
sociala reformprogram som skapade inkomst- och 
utgiftsutjämning, utbyggd arbetsrätt och andra generella 
förmåner. Den reformistiska tidsandan gav ingen plats för 
konstitutionella invändningar. Några legala 
begränsningar fick inte stå i vägen för den sociala 
ingenjörskonstens landvinningar.”136 

 

För vår analys av den negativa föreningsfrihetens position och status i Sverige blir 

Benvenistis normativa utgångspunkt mer intressant. Utifrån den självklara position som 

fackföreningar och den svenska modellen har i det svenska samhället i allmänhet och på den 

svenska arbetsmarknaden i synnerhet, är det inte svårt att se att den minoritet som vill ställa 

                                                

135 Donnelly, J. Universal human rights in theory and practice Cornell University press Andra upplagan, Ithaca 
and London 2003. s.51 

136 Wiklund, Ola Juristokratin och Den Skandinaviska rättsrealismens uppgång och fall, i Regeringsrätten 100 
år, Iustus förlag Uppsala 2009, s. 589 f. 
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sig utanför denna allmänt vedertagna svenska modell, fått stryka på foten då det gäller deras 

negativa föreningsfrihet, just med hänvisning till Margin of appreciation.137 

Detta i kombination med förståelsen av den svenska pragmatiska synen på konstitutionen, 

kanske kan hjälpa oss att förstå det faktum att den negativa föreningsfriheten inte anses som 

viktig i Sverige, samt att denna systematiska nonchalans av en fastställd mänsklig rättighet får 

fortgå utan någon direkt opposition eller ifrågasättande i Sverige, oavsett vilket eller vilka 

partier som sitter i regeringsmakten. 

 

5.7.1	   Svensk	  Konstitutionell	  pragmatism	  	  

 

”först ett rejält beslut, därefter 

ideologiska principer.”138 

Den nuvarande allmänna rättsuppfattningen och tillämpningen av rätten i Sverige har sina 

genetiska rötter i den skandinaviska rättsrealismen, som kan sägas ha startat i det som kallats 

Uppsalaskolan, anförd av filosofiprofessor Axel Hägerström.139  

Det var sedan främst juristen Anders Wilhelm Lundstedt140 som, i rollen av ledande 

rättsideolog i det socialdemokratiska partiet, omvandlade rättsrealismen till politik och till 

praktisk tillämpning. Det var dessa idéer kopplade till den skandinaviska rättsrealismen som 

blev den teoretiska grunden för den svenska välfärdsstaten och dess pragmatiska sociala 

ingenjörer. Allt i en stark kontrast till naturrättens doktriner och andra tillämpningar av den 

kontinentala idealistiska rättighetsfilosofin141  

Den pragmatiska hållningen ställde sig inte sällan över rättighetstanken, där det kanske mest 

kända exemplet är den omfattande tvångssteriliseringen, då ca 63000 svenskar, baserat på 

lagar stiftade 1935 och 1941, steriliserades för deras bedömda olämplighet att bli föräldrar. 

                                                

137 Minns att Europadomstolen refererade till Sveriges MoA i fallet Gustafsson v. Sverige, presenterat ovan. 
138 Petersson, Olof. Den svenska pragmatismen. i Rätt Grönt. Vänbok till Lennart J. Lundqvist. Göteborg Studies 

in politics, 120 Göteborgs Universitet 2009 
139 Wiklund, O. 2009 s.591 
140 1882–1955, rättslärd, professor i civilrätt och romersk rätt i Uppsala 1914–48; riksdagsman (andra kammaren, 

socialdemokrat) 1929–48 (källa: Nationalencyklopedin) 
141 Wiklund, Ola. 2009 s.591 
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Allt för att förbättra kvaliteten på det som av Alva och Gunnar Myrdal, två andra sociala 

ingenjörer, nära knutna till socialdemokraterna, kallades folkmaterialet142. 

I den internationella statsvetenskapliga litteraturen beskrivs ibland den svenska 

beslutskulturen som deliberativ, rationell, öppen och byggd på konsensus143. Karaktäristika är 

att man under beslutsprocess arbetar med remissförfarande och när det blir dags för beslut 

eftersträvas bred enighet.144 Statsvetaren Olof Petersson menar att en viktig aspekt av den 

svenska beslutskulturen är en stark betoning på pragmatism145, som han vidare beskriver som: 

/…/att välja det som uppfattas vara nyttigt och lämpligt. Praktisk resultatinriktning styr 
handlandet. Ordet pragmatism har sitt ursprung i grekiskans pragma, som betyder 
verksamhet. Pragmatism brukar uppställas som motsats till sådana handlingar som i stället 
vägleds av visioner, ideologier och teorier. Pragmatism är uttryck för ett nyttoinriktat 
förhållningssätt. I filosofisk och rättsteoretisk teori brukar en sådan syn ses som alternativ 
till ett rättighetsbaserat synsätt. En pragmatisk beslutskultur lägger tonvikt vid 
förhandlingar, problemlösning och praktiska resultat. En rättighetsbaserad kultur betonar 
däremot främst de formella och materiella normerna, inte minst sådana regler som avser att 
värna medborgarnas fri- och rättigheter.146 

I en konventionell tankegång så ligger principer till grund för politiska beslut. I svensk politik 

har man visat att detta förhållande mellan princip och beslut är omkastat. Man tar först ett 

beslut, vilket sedan skapar principer. I en studie kring svenskt beslutsfattande147 menar 

författarna att denna pragmatism, som de kallar Principled pragmatism (ungefär 

’princippragmatism), är karaktäristisk för socialdemokratisk och därmed också svensk 

politik.148 Inom beslutsteorin innebär också en pragmatisk kultur till exempel att 

konstitutionella argument, rättighetshänsyn, får stå åt sidan för praktiska hänsyn. I Sverige 

åberopas mycket sällan grundlagen i politik och debatt eller ens i de rättskipande organen.149 

Den historiska traditionen av en godtycklig kungamakt, en omfattande och centraliserad 
enhetsstat samt en långvarig dominans av ett enda regeringsbärande parti förefaller vara 
betingelser som hotar rättigheter för individer och minoritetsgrupper. Risken verkar vara 
desto större eftersom många fri- och rättigheter åtnjuter ett jämförelsevis svagare 
författningsskydd än i andra demokratier150 

                                                

142 Begreppet introduceras och används i boken Kris i befolkningsfrågan som Gunnar Myrdal skrev tillsammans 
med sin hustru Alva Myrdal och utgavs 1934  

143 Anton, Thomas J., 1969. Policy-Making and Political Culture in Sweden, Scandinavian Political Studies, 4, 
88–102 

144 Ibid. 
145 Petersson, O. 2009 
146 Petersson, O. 2009 
147 Heclo, Hugh & Madsen, Henrik, 1987. Policy and Politics in Sweden. Principled Pragmatism. Philadelphia: 

Temple University Press 
148 Presenterat i Petterson, O 2009 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
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Men även om vi i Sverige har en tradition av konstitutionell pragmatism står det klart att 

grundlagen är ett betydelsefullt dokument som inte omarbetats särskilt ofta.151 Petersson 

fortsätter i sin artikel:  

/…/man (kan) hävda att den svenska konstitutionen endast fungerar så länge som den inte 
behövs. I lugna tider, då det råder en bred samstämmighet om politiska och kulturella 
värden och då samhällskonflikter kan hanteras genom informella överenskommelser och 
tyst konsensus, finns det föga behov eller intresse av att tillgripa konstitutionella 
konfliktlösningsmekanismer. Skulle förhållandena däremot ändras så att demokratiska 
värden och institutioner utsätts för mer akuta hot finns det däremot anledning till oro. 
Frågan är om Sverige då har en tillräckligt robust, tydlig och välförankrad konstitution.152 

 

5.7.2	  	   Den	  svenska	  penumbran	  

Den svenska pragmatismen och den svenska modellen har uppenbarligen en koppling till 

varandra, till folkhemsbyggandet och till grundpelarna i narrativen om det svenska 

framgångsrika samhällsbygget. Dessa grundpelare, menar jag, går långt bortom 

partitillhörigheter och politiska tvister. De utgör istället en stark del av vår politiska nationella 

identitet och påverkar, som en ideologisk överbyggnad, hur vi som medborgare och våra 

valda representanter förhåller oss till samhällsfrågorna. 

Till dessa samhällsfrågor hör naturligtvis hur vi förhåller oss till de mänskliga rättigheterna. 

Vilka rättigheter vi tycker är viktigast och vilka rättigheter som vi tycker man kan dagtinga 

med vid behov. Denna, vår gemensamma överbyggnad, är därmed ett uttryck för vår svenska 

nationella särart och kultur. 

Det är till detta svenska som Europadomstolen hänvisar i fall som till exempel Gustavsson v. 

Sverige153 då man tillämpar doktrinen Margin of Appreciation. Den enskilde medborgarens 

universella rättigheter, insatta i ett historiskt, kulturellt och politiskt nationellt sammanhang, 

får stå tillbaka för statens intressen vilka kan förklaras med just den nationella ideologiska 

överbyggnaden. 

Det svenska undantaget gällande den negativa föreningsfriheten är starkt och allmänt 

accepterat i alla etablerade politiska läger. Argument som förs fram faller tillbaka på 

fackföreningarnas starka och viktiga historiska roll. Arbetsmarknadens organisering och fred 

                                                

151 Oscarsson, H Så vill svenska folket bli styrt Artikel i SOM-rapport 41. Göteborgs Universitet, Göteborg 2007. 
s.151 

152 Petersson, O. 2009 
153 ECtHR App. 15573/89 (Se avsnitt 4.3.2 ovan) 
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bygger, i den svenska narrativen och överbyggnaden, i stor utsträckning på de kollektiva 

förhandlingarna mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. Staten har inom 

ramen för den av majoriteten omhuldade svenska modellen, kunnat delegera 

arbetsmarknadens ordning till arbetsmarknadens parter. Priset för delegeringen har varit ett 

outtalat löfte att skydda och slå vakt om spelets regler och förutsättningar, där naturligtvis 

föreningsfriheten blir en förutsättning, men dess motsats, den negativa föreningsfriheten blir 

ett hot för den rådande ordningen.  

Just hotet är något som Giorgio Agamben tar upp i sin teori om undantagstillståndet. Hotet är 

ofta anledningen eller argumentet som används av makten i en stat för att få acceptans till 

undantaget från normen eller lagen154. I fallet med USAs agerande efter händelserna den 11 

september 2001 så har inskränkningar gjorts i människors fri- och rättigheter med 

motiveringen att det finns ett stort hot mot samhället. Löftet finns, implicit eller explicit, om 

att så snart hotet är undanröjt så skall suveränen återinföra ordningen som den var innan hotet 

uppstod. Agamben skriver: ”Att nöden kan övertrumfa lagen härleds från dess natur och dess 

ursprungliga karaktär, såväl i ett logiskt som i ett historiskt perspektiv.”155  

Hittills har denna uppsats visat att det svenska förhållningssättet till den negativa 

föreningsfriheten 1) är ett uttryck av vår svenska kultur, historia och politiska tradition, och 2) 

leder till att enskilda medborgare inte får åtnjuta sina universella rättigheter, till förmån för 

kollektivets nytta.  

 

5.8	  	  	  	  	  	  	  	  	  Perspektivet	  -‐	  den	  avgörande	  variabeln	  
I uppsatsen förs en diskussion kring om Margin of Appreciation är förenligt med tanken om 

universella rättigheter. Ett teoretiskt ramverk har hämtats dels utifrån två rättsfilosofers, 

Ronald Dworkin och Jack Donnelly, syn på rättigheter, och deras tankar kring hur man 

hanterar de delar av rättigheterna som kan synas otydliga – i uppsatsen kallat penumbran. 

Sedan har också en granskning gjorts av hur MoA förhåller sig till kulturrelativism och deras 

negativa eller positiva effekt på idén om universella rättigheter. Frågan har studerats utifrån 

två olika ståndpunkter uttryckta i de två forskningsartiklarna av James A. Sweeney respektive 

Eyal Benvenisti.  

                                                

154 Agamben G, 2005. s.44ff 
155 Ibid. s.48 
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I korthet kan Sweeneys ståndpunkt sammanfattas som att MoA inte kan jämföras med 

kulturrelativism (KR) eftersom den tidigare inte kan användas av skyldighetsbäraren (staten) 

som ursäkt för en rättighetskränkning. Istället är de opartiska domarna i Europadomstolen 

som gör bedömningen huruvida man ska ta hänsyn till staters särart, historia och kultur i varje 

enskilt fall. Kulturrelativism är mer ett förhållningssätt från den som kränker som efter eget 

huvud kan berättiga kränkningen utifrån samma särart, historia och kultur. 

Benvenisti menar att effekten blir den samma av både MoA och KR. De är och förblir redskap 

som i fel händer blir användbara i eliters och majoriteters förtryck och kränkningar av 

minoriteter eller marginaliserade individer och grupper. 

Sweeney tittar pragmatiskt på vad som är möjligt (factum), medan Benvenisti vidhåller att vi 

måste hålla fast vid den gemensamt beslutade rätten (ius), och varje avsteg från detta, oavsett 

om vi kallar det MoA eller KR, gröper ur dessa universella rättigheter. 

Sweeneys rättfärdigande av MoA, samtidigt som han förkastar kulturrelativismen, är ett envist 

försvarstal för de imperfekta strukturer som vi faktiskt har. Det lilla som vi faktiskt kunnat 

enas om. Denna ståndpunkt, som kan förstås, men som i sin pragmatik och försiktighet 

undviker det faktum att MoA kan ses som den institutionaliserade kompromiss som krävts för 

att länder skall ansluta sig till Europakonventionen, men som samtidigt faktiskt tunnat ut 

tanken om rättigheternas universalitet. 

Donnelly och Dworkin tar båda tydligt ställning för individen framför kollektivet. Donnelly är 

mycket tydlig med att rättigheterna är individuella och Dworkin förskjuter utilitarismen starkt 

och tydligt. 

Sätter vi nu istället individens, rättighetsinnehavarens, perspektiv som nav i diskussionen så 

blir slutsatsen tydlig. Oavsett om undantaget kallas Margin of appreciation eller 

kulturrelativism så är det rättighetsinnehavaren som blir berövad en eller flera rättigheter och 

som får stå tillbaka för andra, elitens eller majoritetens, mäktigare intressen. Detta är 

onekligen en utilitaristisk ståndpunkt, som jag funnit värd att påtala. 
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6.	   Slutsats	  och	  återstående	  frågor	  

6.1	  Frågorna	  

Syftet med detta arbete var att undersöka hur doktrinen Margin of Appreciation (MoA) i 

Europadomstolen förhåller sig till tanken om universella mänskliga rättigheter. Till min hjälp 

har jag haft en forskningsfråga, ’Är doktrinen Margin of Appreciation applicerad på fall 

gällande negativ föreningsfrihet i Sverige, förenlig med Europakonventionen för mänskliga 

rättigheters idé om, och försvar av universella individuella rättigheter?’ och den har 

besvarats med hjälp av tre analysfrågor.  

Den första analysfrågan frågade hur MoA bör tolkas mot bakgrund av Jack Donnellys 

argument om "core rights". Vi såg i det studiet att i någon mening stämmer MoA och dess 

tillämpning in i Donnellys tanke om relativ universalitet. Det finns rättigheter som inte kan 

förhandlas med, men det finns också en skuggzon, en penumbra, där det ligger rättigheter som 

kan tvingas göras undantag ifrån. Detta till trots menar Donnelly, och Europadomstolen, att vi 

kan tala om rättigheters universalitet. Ett ställningstagande som även J.A.Sweeney står upp 

för i sin artikel från 2008156 där han säger att universalitet inte behöver vara detsamma som 

uniformitet. Istället skall mänskliga rättigheter förstås utifrån deras kulturella kontext, men de 

skall inte inordnas i en kulturell ordning.157 

Europakonventionens indelning i okvalificerade (icke förhandlingsbara) och kvalificerade 

(förhandlingsbara) rättigheter ligger i linje med Donnellys tanke om hårda kärnregler omgivna 

av lite mjukare kanter. Dock skiljer sig Donnellys tankar från MoA och dess tillämpning i en 

mening. MoA används utifrån en nyttokalkyl där statens och majoritetens bästa vägs mot 

individens rättigheter i utilitarismen anda. Donnelly är här mycket tydlig. Han säger att: 

In fact, microeconomic. Utilitarian ”neoliberalism” is fundamentally opposed to the liberal 
human right perspective158 /…/ Like (pure) democracy, (free) markets are justified by 
arguments for collective good and aggregate benefit, not individual human rights.Markets 
foster efficiency, but not social equity or the enjoyment of individual rights for all. Rather 
than ensure that people are treated with equal concern and respect, markets systematically 
disadvantage some individual to acheive the collective benefits of efficiency.159 

Detta gör att enligt Donnelly är MoA inte förenligt med tanken om de universella 

rättigheterna, inte ens med hans tanke om relativ universalism. 
                                                

156 Sweeney, J.A. Margins of appreciation: Cultural relativity and the european court of human rights in the 
post-cold war era. International and comparative law quarterly., Vol.54 (2) s.459-474 

157 ibid. s.481 
158 Donnelly, J. 2003. S.48 
159 ibid. s.201 
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Den andra analysfrågan var hur MoA bör tolkas mot bakgrund av Ronald Dworkins 

argument om "hard cases"? Som visats i arbetet ovan så finns det likheter mellan hur MoA 

används och argumenteras för och hur Dworkin beskriver hanteringen av penumbran. I 

Dworkins tankar är det de utsedda domarna som skall reda ut problemen. Precis samma som i 

fallet med MoA. Dworkin säger att då det uppdagas luckor i lagstiftningen så är det upp till 

domarna att, så att säga, i efterhand försöka rekonstruera hur lagstiftaren skulle ha formulerat 

en lag gällande den nya uppstådda situationen. Ledstjärnan blir då för domaren att förlänga 

den existerande lagtexten till att inkludera den nya situationen. 

I tillämpningen av MoA så är det också domarna som har den avgörande makten att besluta 

huruvida undantaget kan göras eller ej. Den medlemsstat som är inblandad i fallet vädjar och 

argumenterar för att MoA skall tillämpas utifrån givna överenskomna kriterier, men det är 

återigen domarna som godkänner eller avslår. 

Det finns emellertid en avgörande skillnad. Dworkins domare skall som sagt dra ut 

lagstiftarens intentioner i en förlängning, medan Europadomstolens domare skall avgöra om 

det är rimligt att sätta det kollektiva intresset framför individens rättighet. Det handlar alltså 

inte om att tolka rättigheten i den uppstådda situationen. Istället handlar det om att bedöma 

huruvida medlemsstatens argument håller för att ett undantag skall göras. 

Den utilitaristiska tanken om att det gemensamma goda ibland måste få gå före individens 

rättigheter och skydd, den så kallade nyttokalkylen, avfärdar Dworkin. Han menar att en 

aggregering av kollektivets nytta inte låter sig göras, nyttokalkylen är omöjlig och den 

utilitaristiska argumentationen håller inte.160 Av detta följer att Margin och Appreciation inte 

kan finna stöd i Dworkins teorier. Den är alltså även i fallet Dworkin inte förenlig med tanken 

om universella rättigheter. 

Den tredje analysfrågan har varit hur Margin of Appreciation har tolkats i Europadomstolen 

gällande påstådda kränkningar av den negativa föreningsfriheten i Sverige? Vid en 

genomgång kan vi se att för Sverige så är den negativa föreningsfriheten en känslig fråga och 

man har vid två tillfällen hamnat inför Europadomstolen anklagad för att ha kränkt denna 

frihet. Sverige blev i ena fallet dömt, men i det fallet valde domstolen att se fallet ur 

perspektivet av artikel 1 i första tilläggsprotokollet: Skydd för egendom. Man menade att 

eftersom fackföreningen hade tagit pengar från målsägande mot dennes vilja, så dömde 
                                                

160 Dworkin, R. Taking rights seriously. Bloomsbury, London och New York 2013. S.280 
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domstolen till Sveriges nackdel och tyckte sig inte behöva, eller kanske kort och gott slapp, ta 

beslut gällande den något besvärligare och mer kontroversiella Artikel 11.  

I det andra fallet friades Sverige just med en hänvisning av till Margin of appreciation där 

domstolen refererade till vikten av den svenska modellen där arbetsmarknadens parter löser 

arbetsmarknadens frågor. Denna modell gör medlemskapet i fackföreningen eller 

arbetsgivarorganisationen så speciellt, att Sverige hade rätten att förbise individens rättigheter 

i frågan. Individen fick stå tillbaka för det kollektiva systemet. 

Detta sammantaget, och med stöd i både Donnellys och Dworkins teorier så är inte doktrinen 

Margin of Appreciation, i fråga om negativ föreningsfrihet i Sverige, gynnande för 

Europakonventionens idé om att de individuella rättigheterna är universella. Rättigheterna är 

naturligtvis universella oavsett om de kränks eller ej, men MoA inskränker på denna 

universalitet. Doktrinen finns till för att kunna göra avsteg från tanken om universalitet och 

man gör det utifrån ett utilitaristiskt resonemang där individens universella rättighet får stryka 

på foten för den stora kollektiva nyttans framfart. På detta sätt urholkar användandet av 

doktrinen tanken om den okränkbara universella rättigheten och hänvisningen till nationella 

behov, tillvägagångssätt och intressen hamnar ytterst nära kulturrelativismens argumentation 

och logik – i synnerhet för individen vars universella rättighet för stå tillbaka för kulturella 

och nationella resonemang kring tradition, sedvänja och majoritetens nytta.  

 

6.2	  Återstående	  frågor	  

Frågor som inte rymts inom ramen för denna uppsats, men som vore intressanta för vidare 

studier, är att studera andra undantag i Sveriges rättspraktik och jämföra denna uppsats 

slutsatser kring den negativa föreningsfriheten för att se om slutsatserna är giltiga även för 

andra undantag.  

Jämförande studier kan också göras med andra länder anslutna till Europakonventionen och se 

hur den negativa föreningsfriheten hanteras i dessa nationella kontexter jämfört med den 

svenska. 

Det vore också spännande att forska kring frågan om det var nödvändigt att, som man gjorde, 

öppna upp en formell mekanism för det nationella undantaget inom ramen för samarbetet 

kring Europakonventionen. Hade man kanske inte fått så många stater att skriva under 

konventionen om man inte hade inkluderat Margin of appreciation? 
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7.	   Sammanfattning	  
Den italienske forskaren Giorgio Agamben har i sin teori om undantagstillståndet förklarat att 

stater ofta, med hänvisning till ett föreliggande hot, gör undantag från antagna lagar och 

undertecknade konventioner. I uppsatsen studeras fallet med den negativa föreningsfriheten 

och dess status i Sverige.  

De grundläggande friheterna kom på allvar in i svensk grundlag i samband med den nya 

regeringsformen 1974. Där nämns emellertid endast den positiva föreningsfriheten explicit, 

inte den negativa.  

När den europeiska deklarationen för mänskliga rättigheter skulle integreras i svensk 

lagstiftning diskuterades den negativa föreningsfriheten, men skrevs dock inte in i den nya 

lagtexten. Detta trots att Europadomstolen tydliggjort att den negativa föreningsfriheten var 

en allmän princip för anslutna stater att följa. 

Vid de tillfällen som Sverige åtalats vid Europadomstolen för kränkningar av den negativa 

föreningsfriheten har domstolen dömt till Sveriges fördel, med hänvisning till doktrinen 

Margin of appreciation (MoA). En doktrin som innebär att man kan ta hänsyn till särskilda 

nationella aspekter. Det fackliga medlemskapet har av domstolen ansetts vara så viktigt i den 

svenska moderna historien, samhällsbygget och på arbetsmarknaden. 

Om man jämför argument för och emot MoA, och för och emot kulturrelativism så finns det 

skillnader om man tar skyldighetsbärarens, det vill säga statens perspektiv. MoA kan bara 

tillämpas om den godkänts av de oberoende domarna i Europadomstolen. Kulturrelativism 

kan ibland användas av den kränkande staten själv, som ursäkt för övergrepp mot 

medborgares mänskliga rättigheter. Detta är en ståndpunkt som framhålls av den brittiske 

forskaren James A. Sweeney. Dennes israeliska kollega Eyal Benvenisti menar dock att såväl 

MoA som kulturrelativism, genom sitt relativiserande urholkar de universella rättigheterna. 

Ser man fallen istället ur rättighetsinnehavarens, individens, perspektiv så gör det ingen 

skillnad om övergreppet förklaras med MoA eller kulturrelativism. Därför måste 

rättigheternas universalitet försvaras. Margin of appreciation, som den ser ut idag, urholkar 

tanken om rättigheternas universalism. 
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Postludium	  
Initiativet att efter Andra världskrigets slut skriva universella mänskliga rättigheter för alla 

världens stater att komma överens om och underteckna, gjordes utifrån tanken om alla 

människors lika värde och behov av skydd i situationer när majoriteten eller eliten hotade 

individen på olika sätt.161 

Det är av den anledningen vi fortfarande idag, mer än sextio år senare, pläderar för och 

försvarar dessa rättigheter när de på olika platser i världen hotas och kränks. Det är individen, 

rättighetsinnehavaren som står i centrum och som ska skyddas. 

Det är därför logiskt att i bedömningen av systematiska kränkningar och undantag av 

rättigheter, gällande deras relevans och legitimitet, alltid ta rättighetsinnehavarens perspektiv. 

Detta oavsett om undantaget motiveras med Margin of Appreciation eller kulturrelativistiska 

argument. Att sedan undantaget görs enligt Europadomstolens och konventionens regler är 

naturligtvis en klen tröst för rättighetsinnehavaren. 

Sett ur rättighetsinnehavarens perspektiv och med tanken om universella rättigheter i åtanke, 

så skall ingen stat som kränker eller nonchalerar mänskliga rättigheter se sig som mer tillåten 

att göra det än någon annan. Vissa stater kritiserar länder som med argument om kulturella 

skillnader kränker sina medborgares rättigheter. Dessa samma stater som kritiserar, ursäktar 

sedan sina egna systematiska undantag och kränkningar av sina medborgares rättigheter med 

Margin of Appreciation och menar att det är en helt annan sak. För rättighetsinnehavaren är 

det av mindre betydelse om rättigheten är kränkt på grund av kultur eller på grund av den 

juridiska konstruktionen Margin of appreciation.  

Kränkningar av mänskliga rättigheter skall alltid klandras, individens rättigheter skall alltid 

försvaras och individer skall kunna få skydd av andra stater när deras egen stat inte ger dem 

det. Men det kommer aldrig vara bra för den globala rättighetsdialogen mellan stater att några 

av dessa stater tycker att deras undantag är finare och mer rumsrena än de andras. Sådana 

utgångspunkter kommer bara öka spänningar mellan stater, skapa politiska gräl och flytta 

fokus från allas vår individuella rätt att åtnjuta våra fri- och rättigheter, oavsett var vi råkar bo. 

Sverige har alltid varit raskt att underteckna och försvara internationella konventioner om 

                                                

161 Bring, O. De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen. Bokförlaget Atlantis AB, 
Stockholm 2011. s.446ff 
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mänskliga rättigheter. Därför bör också Sverige ta ett ansvar för en icke fördömande dialog 

kring undantag och hur de skall kunna minimeras. Jag har i detta arbete visat att även Sverige 

driver systematiska undantag. Detta gör att Sverige med trovärdighet och med en vilja att 

förändras skulle kunna ta ett initiativ och tydligt ställa sig på alla rättighetsinnehavares sida, 

oavsett deras nationalitet. Men då måste man naturligtvis först förstå att de egna undantagen 

måste upphöra. 
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