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Sammanfattning 
Denna framställning behandlar dels frågan om art. 9 Europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna [cit. EKMR] inbegriper en rätt för 
barnmorskor att abortvägra, dels frågan om det utgör diskriminering enligt art. 14 EKMR att 
neka barnmorskor anställning p.g.a. abortvägran. Ämnesvalet baseras främst på ett fall där en 
barnmorska nekades anställning p.g.a. att hon uppgav sig vara förhindrad att utföra aborter 
med hänvisning till sin religion och sitt samvete. Genom AD 2017 nr 23 konstaterades det att 
barnmorskan inte hade utsatts för någon rättighetskränkning.  
 
Den inledande bedömningen i denna framställning består av att klargöra huruvida art. 9 
EKMR är tillämplig i situationer som rör abortvägran. Det konstateras att abortvägran inte 
kan hänföras till artikelns absoluta del, forum internum. Art. 9 EKMR innehåller emellertid 
även en relativ utövanderätt, forum externum. Ordalydelsen ger dock vid handen att det enbart 
är religionsfriheten som inbegriper en utövanderätt, vilket innebär att utövande av samvetet 
eller en samvetsgrundad övertygelse inte åtnjuter konventionens skydd. Abortvägran som har 
samband med religion eller tro bedöms utgöra religionsutövande. Att neka en barnmorska 
anställning p.g.a. abortvägran innebär en inskränkning av religionsfriheten. Därefter följer 
bedömningen om huruvida inskränkningen är konventionsenlig. De första förutsättningarna 
för en laglig inskränkning bedöms uppfyllda, nämligen att inskränkningen måste ha stöd i lag 
samt ett berättigat syfte. Avgörande är således om inskränkningen är nödvändig i ett demokra-
tiskt samhälle, vilket är den sista förutsättningen för en konventionsenlig inskränkning. Vid 
nödvändighetsbedömningen företas en proportionalitetsbedömning, genom vilken barnmors-
kans religionsfrihet balanseras mot enskildas rätt till en god och tillgänglig abortvård. Be-
dömningen mynnar ut i slutsatsen att inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt sam-
hälle. Barnmorskan i AD 2017 nr 23 har följaktligen inte blivit utsatt för en kränkning enligt 
art. 9 EKMR. Slutligen behandlas diskrimineringsförbudet som följer av art. 14 EKMR. Be-
slutet att inte anställa barnmorskan utgör inte direkt diskriminering eftersom beslutet baseras 
på hennes abortvägran, snarare än på hennes religion. Förfarandet har dock diskriminerande 
effekt enligt reglerna om indirekt diskriminering. Staten bedöms emellertid ha objektivt god-
tagbara skäl för förfarandet eftersom det syftar att uppnå ett legitimt ändamål samt är proport-
ionerligt. Ett abortkrav är nämligen lämpligt och nödvändigt för att säkerställa tillgången till 
en god abortvård. Förfarandet utgör således inte diskriminering enligt art. 14 EKMR.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under 2014 väcktes en debatt om barnmorskors religions- och samvetsfrihet i samband med 
ett uppmärksammat fall, i vilket en barnmorska nekades anställning p.g.a. vägran att utföra 
aborter. Enligt barnmorskan stred abort mot hennes kristna tro och samvete.1 Åsikterna bland 
allmänheten och olika organisationer är spridda. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuel-
las, transpersoners och queeras rättigheter [cit. RFSL] är exempelvis mot ett införande av en 
rätt att abortvägra2 eftersom de anser att sådan vägran hotar reproduktiva rättigheter.3 Det är 
främst kristna trossamfund som har yttrat en motsatt uppfattning, eftersom abort angriper li-
vets okränkbarhet. Barnmorskor bör således, enligt trossamfunden, ha en rätt att abortvägra.4 
Barnmorskan klagade till Diskrimineringsombudsmannen, som konstaterade att förfarandet 
inte utgjorde diskriminering.5 Arbetsdomstolen [cit. AD] har, genom AD 2017 nr 23, konsta-
terat att barnmorskan inte har utsatts för någon rättighetskränkning. Barnmorskan har seder-
mera klagat till den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna [cit. Europadomsto-
len]. Hon hävdar att hennes rättigheter enligt EKMR har kränkts genom att staten inte tillför-
säkrat henne en rätt att abortvägra.6 Ett avgörande från Europadomstolen kommer besvara 
frågan om Sverige har en skyldighet att införa ett system med samvetsklausuler. Samvets-
klausuler ger nämligen barnmorskor en rätt att vägra delta vid utförandet av aborter, d.v.s. en 
rätt att abortvägra. 
 
De frågor som aktualiseras är svårbedömda. Å ena sidan är det fråga om barnmorskors rätt till 
religionsfrihet, samvetsfrihet samt likabehandling, å andra sidan är det fråga om enskildas rätt 
till en god och tillgänglig abortvård. En avvägning måste göras, vari dessa intressen vägs mot 
varandra. Frågor uppstår bl.a. om aborträttens konventionsstatus och om samvetsklausulers 
potentiella effekter. Det uppstår emellertid även frågor som berör vikten av att upprätthålla ett 
pluralistiskt samhälle, vari tolerans och öppenhet för minoriteter är grundläggande. Vidare 
aktualiseras även frågor om betydelsen av att en person väljer att bli barnmorska, trots att det 
ingår i barnmorskors arbetsuppgifter att delta vid utförandet av aborter. Det kan även ifråga-
sättas om abortvägran är av sådan karaktär att den överhuvudtaget åtnjuter konventionens 
skydd. Slutligen måste det bedömas hur stor frihet Sverige har att ta avstånd från samvets-
klausuler, när majoriteten av konventionsstaterna har ett system med samvetsklausuler i sina 
rättsordningar. 

                                                
1 För medias rapportering, se bl.a., Jalali, Mozhgan. Samvetsfrihet ett verktyg för abortmotståndarna. Dagens 
Samhälle. 2014-11-17. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/samvetsfrihet-ett-verktyg-foer-abortmotstandarna-
12053 (hämtad 2017-11-23) & Oscarsson, Ulrica. Jag är så trött på er abortmotståndare. Aftonbladet. 2017-03-
21. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vod2j/jag-ar-sa-trott-pa-er-abortmotstandare (hämtad 2017-11-22). 
2 Med abortvägran avses i denna framställning en vägran att, p.g.a. religion, tro eller samvete, utföra aborter. 
3 Abortvägrande barnmorskor kan bli fall för Europadomstolen. Sveriges radio. 2017-04-12. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6672985 (hämtad 2017-11-22). 
4 Stefan Swärd. Vi stödjer rätten till samvetsfrihet. Aftonbladet. 2015-10-11. 
https://www.aftonbladet.se/debatt/article21554135.ab (hämtad 2017-12-11). 
5 ANM 2014/12, 2014/226, 2014/227, Diskrimineringsombudsmannens beslut, 10 april 2014. 
6 Skandinaviska Människorättsjuristerna. Swedish Midwives file case before the European Court of Human 
Rights. 2017-06-16. http://manniskorattsjuristerna.se/swedish-midwives-file-case-before-the-european-court-of-
human-rights/ (hämtad 2017-11-22). 
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1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna framställning är att, i ljuset av AD 2017 nr 23, utreda huruvida det svenska 
förhållningssättet till barnmorskor som, p.g.a. religion, tro eller samvete, vägrar delta vid utfö-
randet av aborter är förenligt med EKMR. De frågor som besvaras är följande: 
 

i) Har en rätt till abort intolkats i rättigheterna som följer av EKMR? 
ii) Har barnmorskor en konventionsskyddad rättighet att vägra utföra aborter med hän-

visning till religionsfrihet enligt art. 9 EKMR? 
iii) Har barnmorskor en konventionsskyddad rättighet att vägra utföra aborter med hän-

visning till samvetsfrihet enligt art. 9 EKMR? 
iv) Är förutsättningarna för att inskränka art. 9 EKMR uppfyllda gällande barnmorskan i 

AD 2017 nr 23?  
v) Utgör det diskriminering enligt art. 14 EKMR att fordra att alla barnmorskor utför ab-

orter? 

1.3 Metod & material 
I detta avsnitt redogörs det för den metod och det material som använts vid författandet av 
denna framställning. Metoden utgör det tillvägagångssätt som använts för att nå ett svar på 
ovan angivna frågeställningar. Vid författandet av denna framställning har en rättsdogmatisk 
metod använts, vilket innebär att arbetet har bedrivits i syfte att tolka och systematisera gäl-
lande rätt på ett etiskt försvarbart vis. Vidare tillåter den rättsdogmatiska metoden att författa-
ren använder såväl faktiska som hypotetiska exempel i sin analys av gällande rätt.7 Trots att 
framställningen innehåller vissa komparativa inslag gör den inte anspråk på att vara kompara-
tiv. En komparativ metod har således inte använts, eftersom de jämförande delarna enbart har 
tjänat syftet att fastställa gällande rätt, vilket ryms inom den rättsdogmatiska metoden.8 För att 
uppnå syftet med framställningen har rättskällorna studerats. Rättskällorna därefter har legat 
till grund för den juridiska argumentation som förts och som så småningom mynnat ut i svar 
på frågeställningarna. Brukandet av juridisk argumentation baserat på innehållet i rättskäl-
lorna utgör ett vedertaget tillvägagångssätt för traditionella rättsvetenskapliga arbeten.9 Nedan 
följer en redogörelse för det material, d.v.s. de rättskällor, som använts vid författandet.  
 
Normhierarkin har beaktats vid författandet av denna framställning. Lag och annan författning 
är högst upp i den hierarkiska ordningen, följt av förarbeten, prejudikat och slutligen dokt-
rin.10 Utgångspunkten för denna framställning har varit EKMR, en konvention som inkorpo-
rerades genom lagen (SFS 1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det följer av 2 kap. 19 § kungö-
relse (SFS 1974:152) om beslutad ny regeringsform [cit. RF] att lag eller annan föreskrift inte 
får meddelas i strid med EKMR. Genom grundlagsregleringen understryks EKMR:s företräde 
                                                
7 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes För-
lag AB, Stockholm, 1995, s. 312 ff. 
8 Strömholm, Stig, Har den komparativa rätten en metod? SvJT 1972 s. 456-465, s. 464. 
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2. uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 35. 
10 Åhman, Karin, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, Norstedt Juridik, Stockholm, 2015 [cit. Åh-
man], s. 18. 
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framför svensk lag.11 Abortlagen (SFS 1974:595) [cit. abortlag] utgör ytterligare exempel på 
lagstiftning som studerats. Föreskrifter som har meddelats med stöd i lag har även beaktats, 
t.ex. SOSFS - 2009:15. Förarbeten har även studerats, främst i syfte att erhålla en förståelse 
för de intressen hälso- och sjukvårdsrelaterad lagstiftning ämnar skydda. Till skillnad från 
lagtext binder inte förarbetena rättstillämparen. SOU 2005:90 utgör ett exempel på ett studerat 
förarbete.12 Förarbetena till EKMR är av begränsad betydelse vid tolkningen av konvention-
en. Skälet är att EKMR tolkas dynamiskt, vilket innebär att artiklarnas innehåll är föränderligt 
och kan inte baseras på de förhållanden som rådde vid upprättandet av förarbetena.13 Utöver 
lagar och förarbeten har prejudikat studerats. Prejudikat har under de senaste årtiondena fått 
en alltmer framträdande roll vid rättstillämpningen.14 Ett exempel utgörs av AD 2017 nr 23, 
som är av central betydelse för denna framställning. Europadomstolens avgöranden har även 
studerats. Det är Europadomstolen som fastställer EKMR:s innehåll, vilket sker när konvent-
ionsstaterna stäms inför domstolen.15 Europadomstolen dömer antingen i kammare eller i stor 
kammare. Avgöranden meddelade i stor kammare har högst prejudikatvärde.16 Eweida m.fl. 
mot Förenade kungariket17, som behandlas nedan, utgör ett exempel på ett avgörande från 
Europadomstolen. Doktrin har därefter studerats, i syfte att erhålla en ökad förståelse för det 
rättsområde som behandlas.18 Ett exempel utgörs av Zilléns avhandling Hälso- och sjukvårds-
personalens religions- och samvetsfrihet.19  
 
Avslutningsvis har även icke-bindande material från Europarådet studerats. Europarådet är ett 
organ som grundades i syfte att staterna skulle förhandla EKMR.20 Det anges i EKMR:s in-
gress, tredje stycket, att Europarådet ska verka för att bevara och utveckla de grundläggande 
fri- och rättigheterna samt verka för en koherens mellan konventionsstaterna. Europarådet 
består bl.a. av Europarådets parlamentariska församling [cit. Parlamentariska församlingen]. 
Den Parlamentariska församlingen har enbart en rådgivande funktion och de resolutioner för-
samlingen antar är inte bindande.21 Resolution 1763 (2010) The right to conscientious 

                                                
11 Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12., [aktualiserade och kompletterade] 
uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 82. 
12 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, 5., [uppdaterade och 
bearb.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 1996 [cit. Strömholm], s. 358; s. 362 & s. 368 f.  
13 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, 5., [uppdaterade] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015 [cit. Danelius], 
s. 55.  
14 Strömholm, s. 375 f. 
15 Samuelsson, Joel & Melander, Jan, Tolkning och tillämpning, 2. [utök.] uppl., Iustus, Uppsala, 2003 [cit. 
Samuelsson & Melander], s. 34 ff. & 42. Se även prop. 1997/98:107, s. 67, angående att Europadomstolen tidi-
gare även bestod av den Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna [cit. Europakommissionen]. 
Efter en omorganisation avskaffades dock Europakommissionen, Europadomstolen avgör numera alla måltyper. 
Ett antal avgöranden som studerats i denna framställning är således meddelade av Europakommissionen. 
16 Danelius, s. 22. En överväldigande majoritet av avgöranden avgörs av Europadomstolen i kammare. 
17 Eweida m.fl. mot Förenade kungariket, 2013, Europadomstolen.  
18 Samuelsson & Melander, s. 48 ff. 
19 Zillén, Kavot, Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet: en rättsvetenskaplig studie om 
samvetsgrundad vägran och kravet på god vård, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2016, Uppsala, 2016 [cit. 
Zillén]. 
20 Danelius, s. 17. Europarådet består bl.a. av Europarådets Ministerkommitté, den Parlamentariska församlingen 
samt Europadomstolen.  
21 Nilsson, Hans G., Europarådet och dess juridiska arbete, SvJT 1996 s. 549-565, s. 549 ff. & s. 559. Se även 
Zillén, s. 244.  
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objection in lawful medical care [cit. Resolution 1763 (2010)] som behandlas nedan, utgör ett 
exempel på en resolution utfärdad av den Parlamentariska församlingen. 

1.4 Avgränsningar 
Denna framställning behandlar enbart det materiella innehåll som följer av EKMR. Frågor 
hänförliga till de processuella förutsättningarna för en prövning i Europadomstolen lämnas 
således utanför. Utgångspunkten för denna framställning är att det är staten som har utfört 
rättighetskränkningen. Detta är viktigt att understryka eftersom bedömningen kan bli an-
norlunda om det är en privat aktör som utför rättighetskränkningen. Vidare utgår framställ-
ningen även från att det är en enskild, en fysisk person, som har blivit utsatt för kränkningen. 
Denna ordning har valts eftersom barnmorskor är fysiska personer och deras arbetsgivare i 
stor utsträckning utgörs av offentlig sektor. Barnmorskan i AD 2017 nr 23 hävdade även att 
hennes rätt till yttrandefrihet har kränkts. Frågor om barnmorskors yttrandefrihet behandlas 
emellertid inte. Slutligen framhålls att art. 9 EKMR innehåller en rätt till religions-, samvets- 
och tankefrihet. Det är enbart religions- och samvetsfriheten som behandlas eftersom frågor 
om tankefrihet inte aktualiseras i situationerna denna framställning berör.22 

1.5 Etiska överväganden 
Med anledning av rättsområdets karaktär innehåller delar utav materialet känsliga uppgifter 
om enskilda. Titeln på majoriteten av Europadomstolens avgöranden innehåller namnen på 
sökandena, vid redogörelserna för avgörandena har emellertid sökandena enbart benämnts 
som sökanden och ytterligare personuppgifter har inte återgetts. Ur ett etiskt perspektiv har 
det därmed saknats anledning att begränsa återgivandet av materialet ytterligare. 
 
Det bör understrykas att gravida personer inte alltid utgörs av personer som uppfattar sig, eller 
uttrycker sig, som kvinnor. Detta är särskilt viktigt att belysa eftersom steriliseringskravet vid 
ändring av könstillhörighet upphävdes år 2013.23 En persons juridiska status kan således vara 
man, samtidigt som personen har förmåga att bli gravid. När det skrivs om gravida personer i 
denna framställning avses personer med förmåga att bli gravid. Huruvida den gravida perso-
nen uppfattar sig som, uttrycker sig som eller har juridisk status som man eller kvinna saknar 
relevans. Utgångspunkten är att svensk aborträtt tillkommer gravida personer.  

1.6 Disposition 
I det första kapitlet redogörs det för ämnesbakgrund, framställningens syfte samt frågeställ-
ningar. Metod, material, avgränsningar samt etiska överväganden redovisas även i det första 
kapitlet. I framställningens andra kapitel ges en historisk återblick över aborträttens tillkomst. 
Därefter redogörs det för hälso- och sjukvårdsrelaterad lagstiftning, religionsfrihet enligt RF, 
diskriminering enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) [cit. DL], samvetsklausuler samt 
AD 2017 nr 23. I det tredje kapitlet introduceras EKMR, främst allmänna överväganden som 
gäller flertalet artiklar i konventionen. Kapitel fyra behandlar art. 9 EKMR, vilket inbegriper 
förutsättningarna för att tillämpa artikeln samt förutsättningarna för att inskränka religions- 
och samvetsfriheten. Därefter följer kapitel fem, i vilket det redogörs närmre för det diskrimi-

                                                
22 Jfr Zillén, s. 124 f. 
23 Kammarrättens dom i Stockholm den 19 december 2012, mål nr 1968-12. 
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neringsförbud som följer av art. 14 EKMR. Det sjätte kapitlet behandlar ett antal avgöranden 
från Europadomstolen som är av relevans för denna framställning. I det sjunde kapitlet förs en 
avslutande diskussion baserat på vad som framkommit vid utredningen.  

2 Den svenska regleringen och en internationell utblick 

2.1 Inledning 
Följande kapitel behandlar aborträttens tillkomst och utveckling samt de intressekonflikter 
som uppstår i samband med abort. Aborträttens historia återges i syfte att ge läsaren en ökad 
förståelse för det ämne framställningen behandlar. Relevanta delar av abortlagstiftningen och 
hälso- och sjukvårdrelaterad lagstiftning kommer även behandlas. Därefter följer redogörelser 
för den svenska regleringen av religionsfrihet och diskriminering. Regleringen kring samvets-
klausuler behandlas sedan, såväl den svenska som den internationella. Den internationella 
regleringen återges eftersom den är relevant för bedömningen av inskränkningar av religions- 
och samvetsfriheten enligt art. 9 EKMR, samt för bedömningen av diskriminering enligt art. 
14 EKMR. Slutligen behandlas AD 2017 nr 23, det rättsfall denna framställning utgår från.  

2.2 En historisk återblick 
Abortfrågan har historiskt sett varit kontroversiell. Landskapslagarna stadgade redan på 1200-
talet att abort var otillåtet. Den som utförde en abort dömdes senare, enligt 1734-års lag, till 
livstidsstraff. Utvecklingen gick därefter i mildrande riktning, i slutet på 1800-talet utdömdes 
istället straffarbete för abort. De illegala aborterna var farliga och det förekom inte sällan 
komplikationer, aborterna kunde även utföras med livet som insats. Anledningarna till att 
kvinnor utförde abort, trots att det var kriminellt och farligt, var många. Det var bl.a. skambe-
lagt att föda utomäktenskapliga barn.24 År 1934 tillsattes en utredning i syfte att ge förslag till 
abortlagstiftning, eftersom de olagliga aborterna betraktades som ett samhällsproblem till 
följd av de skador och dödsfall som inträffade. Utredningen resulterade i lagen (SFS 
1938:318) om avbrytande av havandeskap som trädde i kraft den 1 januari 1939. Abort av-
kriminaliserades under vissa omständigheter, lagen innebar dock inte att fri abort infördes.25 
Debatten om abortfrågan var intensiv och det fanns de som hävdade att abort var mord, men 
även röster som underströk vikten av kvinnors självbestämmanderätt. Abortfrågan var kon-
troversiell och handläggningen av abortärenden var ojämlik och förhalades i syfte att mot-
verka aborter.26 Den allmänna uppfattningen om abort förändrades dock efter ett uppmärk-
sammande på 60- talet om att ett stort antal kvinnor reste till Polen för att utföra aborter. Där-
efter förespråkades en friare syn på abort.27 
 
Den 1 januari 1975 trädde abortlagen ikraft. De flesta remissinstanser tillstyrkte kvinnans rätt 
till abort. De organisationer som avstyrkte förslaget utgjordes av Biskopsämbetet och andra 
trossamfund. Abortlagen gäller än idag. En enskild har rätt till fri abort fram till utgången av 
graviditetens 18:e vecka, vilket innebär att den enskilde åtnjuter full självbestämmanderätt, 
                                                
24 SOU 2005:90, s. 38 f. 
25 SOU 2005:90, s. 39. 
26 SOU 2005:90, s. 42 ff.  
27 SOU 2005:90, s. 46. 
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oavsett skäl för aborten. Debatten om abort har dock inte upphört i och med abortlagen. Den 
fria abortens motståndare har vid flertalet tillfällen lagt fram motioner till riksdagen i syfte att 
begränsa den gravidas självbestämmanderätt.28 Den katolska kyrkan anser i regel att livet 
uppstår i samma sekund som befruktningen och att abort måste förbjudas med anledning av 
livets okränkbarhet. En annan uppfattning är att ett befruktat ägg enbart utgör en möjlighet till 
liv och att abort därför kan tillåtas.29 Anledningen till den livliga debatten som pågått under 
1900-talet torde vara den intressekonflikt som uppstår i fråga om abort: det är å ena sidan 
fråga om den oföddes intresse, å andra sidan är det fråga om den gravidas intressen. I sam-
band med abortlagens ikraftträdande prioriteras den gravidas intressen fram till och med gra-
viditetens 18:e vecka. Därefter väger den oföddes intressen i regel tyngre.30 

2.3 Hälso- och sjukvårdslagstiftning 

2.3.1 Abortlagen m.m. 
Enligt 1 § abortlagen får abort utföras fram till och med utgången av 18:e graviditetsveckan. 
Om Socialstyrelsen lämnar tillstånd får abort emellertid utföras även efter 18:e graviditets-
veckans utgång. Det följer av 3 § abortlagen. Förutsättningarna för ett sådant tillstånd är att 
det föreligger synnerliga skäl för aborten samt att det saknas anledning att anta att fostret är 
livsdugligt. Ett foster anses livsdugligt efter utgången av graviditetsvecka 22.31 Det är tänk-
bart att olika juridiska och etiska frågor uppstår beroende på när aborten utförs. Exempelvis 
torde det finnas uppfattningar som innebär att det är etiskt försvarbart att utföra aborter i ett 
tidigt skede, men inte i ett sent skede p.g.a. den långt framskridna fosterutvecklingen. Reso-
nemanget kan emellertid vändas på. Det kan t.ex. anses etiskt försvarbart att utföra sena abor-
ter för vilka Socialstyrelsen har lämnat tillstånd, eftersom det då föreligger synnerliga skäl för 
aborten. Den enskildes intresse av att utföra aborten torde i sådana fall väga särskilt tungt, 
vilket kan påverka barnmorskors möjlighet att abortvägra.  
 
Enligt 5 § abortlagen är läkare behöriga att utföra aborter. Numera delegeras emellertid stor 
del av arbetsuppgifterna till barnmorskor, vilket beror på de medicinska framstegen inom ab-
ortvården. Majoriteten av alla aborter utförs nämligen med hjälp av medicinska metoder, vilka 
i stor utsträckning får ombesörjas av barnmorskor.32 Av socialstyrelsens kompetensbeskriv-
ning framgår därtill att barnmorskors arbetsuppgifter omfattar vård i samband med aborter. 
Detta inkluderar t.ex. att ge information, stöd samt rådgivning.33 

2.3.2 Hälso- & sjukvårdsverksamheten 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) [cit. HSL] gäller för all hälso- och sjukvård som 
bedrivs i Sverige, inklusive abortvård.34 Det följer av 3 kap. 1 § HSL att målsättningen med 
svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård som bedrivs på lika villkor för alla. 
Av 5 kap. 1 § HSL framgår det att god vård bl.a. innebär att patientens trygghet och säkerhet 
                                                
28 SOU 2005:90, s. 48 ff. Se även prop. 1974:70, s. 40 f. 
29 SOU 2005:90, s. 54. 
30 SOU 2005:90., s. 53 ff. 
31 SOU 2005:90, s. 73. 
32 SOU 2005:90, s. 77.  
33 Artikelnr 2006-105-1 – Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, Socialstyrelsen, 2006, s. 13 ff. 
34 SOU 2005:90, s. 94. 
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står i fokus, att vården grundas på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt 
att en god kontakt mellan patient och vårdpersonal främjas. Det understryks även att vården 
ska vara lättillgänglig. Vårdgivaren har skyldighet att ordna abortverksamheten så att aborter 
kan utföras skyndsamt. Därtill har vårdgivaren skyldighet att fastställa rutiner som tillförsäk-
rar den gravida personen stödsamtal i samband med utförandet av en abort.35  
 
En patient har enligt 3 kap. 1 § patientlagen (SFS 2014:821) rätt att erhålla information om 
bl.a. sitt hälsotillstånd och olika behandlingsalternativ. Denna informationsskyldighet råder 
under hela vårdförloppet. Rätten att få information är central för patientens självbestämman-
derätt och för möjligheten att kunna göra ett välavvägt beslut om vilken vård patienten öns-
kar. Att inte få tillräcklig information kan uppfattas som respektlöst och är inte förenligt med 
kravet på bra bemötande inom vården. Det finns därtill bevis för att brister i bemötande och 
kommunikation kan leda till överdödlighet. Större delen av informationen lämnas av vårdper-
sonal, t.ex. vid ett barnmorskebesök.36 Av 6 kap. 6 § patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
framgår det att den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient även är förplikti-
gad att sörja för att informationsskyldigheten upprätthålls. Det innebär att det är personen som 
är direkt ansvarig för vård av en viss patient som har skyldighet att lämna information. Det 
bör emellertid understrykas att vårdgivaren har det övergripande ansvaret för att verksamhet-
en ordnas på ett sådant vis att informationsskyldigheten kan upprätthållas.37 

2.4 Religionsfrihet 
Det följer av 2 kap. 1 § 6 p. RF att var och en, ensam eller tillsammans, gentemot det all-
männa ska vara tillförsäkrad en frihet att utöva sin religion. Den religionsfrihet som följer av 
RF är absolut, vilket innebär att den inte får inskränkas. Religionsutövande som sker inom 
ramen för relativa rättigheter kan emellertid bli föremål för lagliga inskränkningar.38 Relig-
ionsfriheten som följer av RF får anses vara av begränsad betydelse och torde enbart omfatta 
en absolut rättighet att utöva sin religion på ett sådant vis som inte påverkar någon annan.39 
Det bör slutligen nämnas att RF inte reglerar frågan om samvetsfrihet. 

2.5 Diskriminering 
Det följer av 2 kap. 1 § DL att ingen får diskrimineras i arbetslivet. Religion och annan tros-
uppfattning är exempel på diskrimineringsgrunder som enligt 1 kap. 1 § DL omfattas av för-
budet. Enligt 1 kap. 4 § DL omfattas såväl direkt som indirekt diskriminering av diskrimine-
ringsförbudet. Med direkt diskriminering avses situationer då någon missgynnas, trots att per-
sonen befinner sig i en jämförbar situation.40 Indirekt diskriminering avser istället situationer 
där ett till synes neutralt kriterium uppställs, som i praktiken innebär att någon missgynnas. 
Ett kriterium med diskriminerande effekt utgör inte diskriminering om det föreligger objektivt 
godtagbara skäl.41  

                                                
35 SOSFS 2009:15, kap. 4-6. Exempel på vårdgivare är landsting och kommun.  
36 Prop. 2013/14:106, s. 46 ff. 
37 Prop. 2013/14:106, s. 47 f. 
38 Zillén, s. 121. Jfr även NJA 2005 s. 805. 
39 Zillén, s. 122 f. 
40 Prop. 2002/03:65, s. 86 ff. 
41 Prop. 2002/03:65, s. 91 ff. 
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2.6 Samvetsklausuler  

2.6.1 Samvetsklausuler i Sverige 
Samvetsklausuler tillskriver vårdpersonal en rätt att abortvägra, om vägran grundar sig på 
personalens religion, tro eller samvete.42 Flertalet partier har lagt fram motioner till Riksdagen 
vari de har yrkat att vårdpersonal ska tillerkännas en rätt att avstå från att utföra aborter, d.v.s. 
yrkanden om att införa samvetsklausuler. Riksdagen har emellertid avstyrkt samtliga förslag 
och än idag finns ingen rätt för vårdpersonal att vägra delta i abortvården.43 Sveriges förhåll-
ningssätt gentemot samvetsklausuler grundas på antagandet att samvetsklausuler har negativa 
effekter för tillgången till abortvården och patientsäkerheten.44 Slutligen bör nämnas att Sve-
rige har intagit ett utav de mest restriktiva förhållningssätten i världen till samvetsklausuler.45 

2.6.2 En internationell utblick  

2.6.2.1 Resolution 1763 (2010) 
Den Parlamentariska församlingen har i Resolution 1763 (2010) angett att konventionsstater-
na bör införa en nationell rätt för vårdpersonal att vägra delta vid utförandet av aborter. Reso-
lutionen innebär följaktligen att den Parlamentariska församlingen rekommenderar att kon-
ventionsstaterna inför ett system som kan likställas med samvetsklausuler. En vägran bör en-
ligt resolutionen erkännas om den grundar sig på vårdpersonalens religiösa, icke-religiösa 
eller samvetsgrundade övertygelse, under förutsättning att övertygelsen som sådan är skydds-
värd enligt art. 9 EKMR. Den Parlamentariska församlingen underströk dock vikten av att 
upprätta ett regelverk, vari en god balans mellan god abortvård och respekten för vårdperso-
nalens övertygelser kan upprätthållas. Resolutionen antogs med knapp majoritet och Europa-
domstolen har varken tillstyrkt eller avstyrkt resolutionen, som enbart utgör en icke-bindande 
rekommendation.46 Det bör slutligen understrykas att Sverige förhöll sig kritiska till resolut-
ionens innehåll.47 

2.6.2.2 Samvetsklausuler inom Europa 
Nedan redogörs det för regleringen av samvetsklausuler i Europa. Majoriteten av konvent-
ionsstaterna har valt att införa ett system med samvetsklausuler, vilket innebär att vårdperso-
nalen i majoriteten av konventionsstaterna har en rätt att vägra utföra aborter.48 I Norge har 
vårdpersonal exempelvis en rätt att, med hänvisning till religion, tro och samvete, vägra delta 
vid utförandet av aborter. Det bör dock understrykas att denna rätt enbart omfattar en rätt att 

                                                
42 Jfr Zampas, Christina & Andion-Ibanez, Ximena, Conscientious Objection to Sexual and Reproductive Health 
Services: International Human Rights Standards and European Law and Practice, 19 European Journal of He-
alth Law, 231, 256 (2012) [cit. Zampas & Andion-Ibanez], s. 234. 
43 2011/12: KU14, s. 3 & s. 8. 
44 Zillén, s. 246 f. 
45 O’Rourke, Anne, De Crespigny, Lachlan & Pyman, Amanda, Abortion and Conscientious Objection: The New 
Battleground, 38 Monash University Law Review 87, 119 (2012) [cit. O’Rourke m.fl.], s. 91. 
46 Jfr Zillén, s. 244.  
47 O’Rourke m.fl., s. 91.  
48 Zillén, s.178. Jfr även Riksförbundet för sexuell upplysning. Om abort. 2014. 
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Sexualpolitik/omabort_web.pdf?epslanguage=sv (hämtad 2017-12-11), 
s. 16, p.g.a. svårigheterna med att återfinna information om konventionsstaternas nationella regleringar kan det 
exakta antalet inte fastställas med full säkerhet. År 2014 hade i minst 11 konventionsstater av totalt 47, inkl. 
Sverige, inte ett system med samvetsklausuler i den nationella rättsordningen. 
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vägra vara direkt delaktig vid utförandet av aborten. Den norska samvetsklausulen omfattar 
inte en rätt för vårdpersonal att vägra delta i för- och eftervården av en abort.49 Även dansk 
rätt ger vårdpersonal en lagstadgad rätt att avstå från att utföra eller medverka vid aborter.50 
Nämnvärt är att varken Norge eller Danmark tillerkänner vårdpersonal en rätt att utöva abort-
vägran om graviditeten är förenad med risker för patientens liv eller hälsa.51 Italien är ett yt-
terligare exempel på en konventionsstat som har infört samvetsklausuler i den nationella lag-
stiftningen. I Italien har förekomsten av samvetsklausuler en negativ inverkan på tillgången 
till abort.52 Oavsett om det råder en trend i Europa som innebär att staterna har reglerat frågan 
om samvetsklausuler, skiljer sig utformningen av klausulerna åt mellan staterna.53 

2.6.2.3 Samvetsklausuler utanför Europa  
Det kan utrönas en internationell trend som innebär att flertalet länder runtom i världen intagit 
ett mer liberalt förhållningssätt till abortfrågan. Liberaliseringen har dock mött motstånd, ett 
sådant motstånd visas genom att lagstiftaren inte sällan ger vårdpersonal en rätt att abortvägra. 
Alla stater i USA har t.ex. valt att reglera frågan genom samvetsklausuler.54 Andra exempel 
utgörs av Sydafrika samt flertalet länder i Latinamerika där abortvägran praktiseras i allt 
större utsträckning.55 Värt att nämna är att såväl Nya Zeeland som alla stater i Australien har 
infört en rätt för vårdpersonal att abortvägra.56 Det bör dock understrykas att utformningen av 
samvetsklausulerna varierar från land till land.57  

2.7 AD 2017 nr 23 
I AD 2017 nr 23 behandlades frågan om det utgör diskriminering att neka en barnmorska an-
ställning p.g.a. abortvägran. Barnmorskan i det aktuella fallet hade sökt arbete vid tre kvinno-
kliniker [cit. Regionen]. I samband med ansökningsförfarandet informerade barnmorskan om 
sin vägran att utföra aborter med hänvisning till sin religion och sitt samvete. Regionen beslu-
tade med anledning av abortvägran att inte erbjuda barnmorskan anställning. AD konstaterade 
att barnmorskan inte utsatts för direkt diskriminering eftersom beslutet att inte erbjuda henne 
anställning berodde på hennes abortvägran, snarare än på hennes religion. Därefter övergick 
AD till att pröva frågan om indirekt diskriminering. Ett krav att delta i abortvård framstår som 
neutralt men innebär i praktiken att personer med vissa religiösa övertygelser kan komma att 
utsättas för diskriminering. Ett krav som har diskriminerade effekt anses dock ej utgöra dis-
kriminering om det ställda kravet har ett legitimt ändamål samt om kravet är lämpligt och 

                                                
49 Lamackova, Adriana, Conscientious Objection in Reproductive Health Care: Analysis of Pichon and Sajous v. 
France, 15 European Journal of Health Law, 44 (2008) [cit. Lamackova], s. 14. 
50 Zillén, s. 230 ff.  
51 Zillén, s. 233 f. 
52 The International Planned Parenthood Federation. IMAP Statement on conscientious objection: refusal of care 
and professional conduct of reproductive health services in the context of legal restrictions. 2016. 
https://www.ippf.org/sites/default/files/2017-01/IMAP%20Statement%20on%20conscientious%20objection.pdf 
(hämtad 2017-12-11), s. 3. Detsamma gäller i t.ex. Spanien och Polen.  
53 Lamackova, s. 15.  
54 O’Rourke m.fl., s. 89 f.  
55 O’Rourke m.fl., s. 93 f. 
56 O’Rourke m.fl., s. 95 & s. 107. 
57 Zampas och Andion-Ibanez, s. 232. 
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nödvändigt. Inom ramen för denna bedömning beaktades diskrimineringsförbudet som följer 
av art. 14 EKMR samt den religionsfrihet som följer av art. 9 EKMR.58 
 
AD konstaterade att en vägran att utföra vissa arbetsuppgifter berör art. 9 EKMR, om vägran 
ger uttryck för en religiös övertygelse. Barnmorskans vägran att delta vid utförandet av abor-
ter bedömdes med anledning av det religiösa sambandet utgöra sådant religionsutövande som 
inte enbart skyddas i art. 9 EKMR, men som även kan hänföras till det diskrimineringsförbud 
som följer av art. 14 EKMR. Abortkravet59 bedömdes följaktligen vara underkastat de villkor 
som följer av Europadomstolens praxis för diskriminering samt de förutsättningar som enligt 
art. 9.2 EKMR gäller för inskränkningar av religionsfriheten. 
 
AD anförde att religionsfriheten får inskränkas om följande förutsättningar är uppfyllda. In-
skränkningen måste vara ha stöd i lag, ha ett berättigat syfte samt vara nödvändigt i ett demo-
kratiskt samhälle. Barnmorskan hävdade att Regionen saknade lagstöd för att kräva medver-
kan i abortvården eftersom det följer av 5 § abortlagen att läkare är behöriga att utföra aborter. 
Regionen framhöll att läkare förvisso ordinerar aborter men att flertalet arbetsuppgifter inom 
abortvården utförs av barnmorskor. Kravet på lagstöd var, enligt Regionen, uppfyllt genom 
principen om arbetsgivares arbetsledningsrätt. AD konstaterade att en arbetsgivare förvisso 
har arbetsledningsrätt, vilket innebär att arbetsgivaren äger rätt att organisera sin verksamhet 
och fördela arbetsuppgifterna. Arbetsledningsrätten har en sådan förankring i svensk rätts-
praxis att kravet på lagstöd i och för sig var uppfyllt, arbetsledningsrätten får dock inte utövas 
i strid med lag. Frågan var således om det strider mot 5 § abortlagen att kräva att barnmorskor 
utför arbetsuppgifter hänförliga till abortvården. AD framhöll att abortvården genomgått stora 
medicinska framsteg sedan ikraftträdandet, vilket har medfört att de flesta aborter utförs med 
medicinska metoder. Att enbart läkare får delta i abortvården kan således inte göras gällande i 
samma utsträckning längre. Verksamhetschefen är vidare fri att fördela arbetsuppgifter mellan 
vårdpersonalen. Det framgår därtill av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd att 
barnmorskor får iordningsställa och administrera läkemedel. Vid en sammantagen bedömning 
av ovan anförda fann AD att ett abortkrav inte stred mot 5 § abortlagen, vilket innebär att ar-
betsledningsrätten utgjorde det lagstöd som fordras för en inskränkning av religionsfriheten. 
 
AD övergick därefter till frågan om inskränkningen hade ett berättigat syfte. AD anförde att 
lagstiftningen åsyftar att tillförsäkra abortsökande personer god vård, vilket utgör ett berätti-
gat syfte. Slutligen avgjorde AD frågan om inskränkningen var nödvändig i ett demokratiskt 
samhälle. Avgörande för frågan om nödvändighet är om inskränkningen är proportionerlig i 
relation till det berättigade syftet. AD framhöll att en god hälsovård förutsätter att aborter ut-
förs skyndsamt, vilket innebär att verksamheten måste ordnas på ett sådant vis att det ej upp-
står situationer där det saknas tillgänglig personal. Det underströks även att om en konvent-
ionsstat har infört en rätt till abort inom ramen för nationell lagstiftning har den konventions-
staten även en förpliktelse enligt art. 8 EKMR att säkerställa tillgången till abort. Förfarandet, 

                                                
58 Art. 9 och 14 EKMR behandlas utförligt i kapitel 4 och 5. Diskrimineringsförbudet innebär att konventionsrät-
tigheterna måste säkras på ett icke-diskriminerande vis. Religionsfriheten skyddar religionsutövande och får 
endast inskränkas under de förutsättningar som anges nedan. 
59 Med abortkrav avses i denna framställning ett krav på barnmorskor att delta vid utförandet av aborter. 
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att kräva barnmorskors deltagande i abortvården, fastslogs således vara såväl lämpligt som 
nödvändigt. Förfarandet utgjorde följaktligen inte indirekt diskriminering. AD anförde, mot 
bakgrund av vad som framkommit ovan, att förfarandet inte heller innebar att religionsfrihet-
en eller diskrimineringsförbudet enligt EKMR hade överträtts. 

3 Allmänt om Europakonventionen  

3.1 Inledning 
I kapitel tre behandlas allmänna utgångspunkter gällande EKMR. Det redogörs för EKMR:s 
tillkomst samt konventionens och Europadomstolens ställning i Sverige. Därefter följer en 
introduktion av de rättigheter som är av relevans för denna framställning, allmänna förutsätt-
ningar för inskränkningar samt tolkningsprinciper utvecklade av Europadomstolen. 

3.2 Europakonventionen och Europadomstolen 
Under andra världskriget förekom sådana rättighetsövergrepp som föranledde att flertalet sta-
ter uppmärksammande ett behov av att stärka det internationella skyddet för de mänskliga 
rättigheterna. Av den anledningen samlades år 1948 ett antal europeiska stater på en kongress, 
vilket resulterade i upprättandet av EKMR.60 Ett grundläggande syfte med EKMR var att 
skapa ett enhetligt minimiskydd i de konventionsslutande staterna för grundläggande fri- och 
rättigheter. Innehållet som följer av artiklarna ska av den anledningen vara identiskt i alla 
konventionsstater.61 
 
EKMR gäller som svensk lag. I 2 kap. 19 § RF understryks även vikten av att säkra skyddet 
för de fri- och rättigheter som följer av EKMR.62 Om det uppstår en normkonflikt mellan 
svensk lag eller föreskrift och EKMR bör förstnämnda underkännas vid rättstillämpningen om 
dess innehåll utgör en avvikelse från EKMR.63 Numera åberopas EKMR direkt vid svenska 
domstolar, som dessutom kan tillerkänna enskilda skadestånd om de finner att en konvent-
ionsrättighet har kränkts.64 Svenska domstolar företar inte sällan en konventionskonform 
tolkning vid rättstillämpningen för att säkerställa att avgörandena vid en framtida prövning 
inte kan komma att underkännas av Europadomstolen.65 
 
I samband med inkorporeringen av EKMR erkände Sverige Europadomstolens jurisdiktion.66 
Syftet med Europadomstolen är inte att fungera som en överklagandeinstans. Det ankommer 
således inte på Europadomstolen att upphäva nationella beslut och domar,67 vilket är ett ut-

                                                
60 Dijk, Pieter van, Hoof, Fried van, Rijn, Arjen van & Zwaak, Leo, Theory and Practice of the European Con-
vention on Human Rights, 3. ed., Intersentia Publishers, Mortsel, 2006 [cit. Dijk m.fl.], s. 2 ff.  
61 Danelius, s. 55 f. 
62 Prop. 1993/94:117, s. 36. Som ovan nämnts är det förbjudet att meddela lag eller annan föreskrift i strid med 
EKMR. 
63 Victor, Dag, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013 s. 343-396, s. 352.  
64 Se t.ex. NJA 2005 s. 462; NJA 2007 s. 295 & NJA 2012 s. 211. 
65 SOU 2010:87, s. 123. Jfr även NJA 2005 s. 805. Konventionskonform tolkning innebär här att svensk rätt 
tolkas i ljuset av EKMR. 
66 Prop. 1993/94:117, s. 45 f. & SOU 2010:87, s. 122. 
67 Fura, Elisabet, Vad ska vi ha Europadomstolen till? JT Nr 3 2010/11 s. 672-682, s. 673. 
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flöde av subsidiaritetsprincipen som innebär att det i första hand ankommer på konventions-
staterna att säkra efterlevnaden av EKMR. Europadomstolens uppgift är istället att kontrollera 
huruvida staterna uppfyller sina konventionsåtaganden.68 Denna kontroll sker främst genom 
att enskilda klagar till Europadomstolen när de anser att staten brustit i de förpliktelser som 
följer av EKMR. Vid en rättslig prövning består Europadomstolens huvudsakliga uppgift av 
att slå fast huruvida det förekommit en rättighetskränkning.69 

3.3 Relevanta rättigheter 
I följande avsnitt ges en kort introduktion till de rättigheter som är av relevans för denna 
framställning. Art. 3 och 8 EKMR behandlas eftersom Europadomstolen funnit att undermålig 
abortvård kan ge upphov till kränkningar av rättigheterna.70 Därutöver behandlas även art. 9 
och 14 EKMR eftersom artiklarna har avgörande betydelse för frågan om huruvida barnmors-
kor har en rätt att abortvägra.  
 
Av art. 3 EKMR följer ett förbud mot tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning [cit. tortyrförbudet]. Artikeln ger uttryck för en absolut rättighet, vilket innebär 
att rättigheten inte får inskränkas.71 För att ett agerande ska anses utgöra omänsklig eller för-
nedrande behandling eller bestraffning fordras att agerandet är särskilt allvarligt. Vid bedöm-
ningen av om ett agerande är tillräckligt allvarligt beaktar Europadomstolen främst fysiska 
och psykiska effekter av agerandet, agerandets varaktighet samt den utsattas hälsotillstånd.72 
 
Art. 8 EKMR reglerar rätten till respekt för privat- och familjeliv. Europadomstolen har gett 
artikeln ett omfattande tillämpningsområde. Exempel på situationer som omfattas av artikeln 
är personlig integritet, samkönade pars rätt att adoptera och i viss utsträckning även rätten till 
en god och tillgänglig abortvård.73 Domstolen har även understrukit vikten av att ta männi-
skans självbestämmanderätt i beaktande vid tolkningen av art. 8 EKMR.74 
 
Av art. 9 EKMR följer att var och en ska tillförsäkras en rätt till religions- och samvetsfrihet. 
Religionsfriheten omfattar i första hand en rätt att ha en religion eller tro. I andra hand omfat-
tas en rätt att utöva sin religion eller tro, d.v.s. en rätt till religionsutövande. Samvetsfriheten 
omfattar, enligt ordalydelsen, enbart en rätt att ha ett samvete.75 I kapitel fyra företas en för-
djupning av artikelns innehåll. 
 
Art. 14 EKMR stadgar ett diskrimineringsförbud som innebär att staterna ska säkra konvent-
ionsrättigheterna på ett icke-diskriminerande vis. Diskrimineringsförbudet förutsätter att det 
finns ett samband med en diskrimineringsgrund, t.ex. religion eller kön. Art. 14 EKMR är 

                                                
68 Danelius, s. 56.  
69 Danelius, s. 38 f. 
70 Se avsnitt 6.2. 
71 Art. 15.2 EKMR. 
72 R.R. mot Polen, 2011, Europadomstolen, punkten 148. 
73 Iain, Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, 6. ed., Iustus, Uppsala, 2011, s. 
116 ff. Se även A, B och C mot Irland, 2010, Europadomstolen i stor kammare, punkten 245. 
74 Pretty mot Förenade kungariket, 2002, Europadomstolen, punkten 61.  
75 Zillén, s. 179. 
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tillämplig om situationen kan hänföras till en av konventionsrättigheterna.76 Ett förfarande 
med diskriminerande effekt utgör inte diskriminering om det föreligger objektivt godtagbara 
skäl för förfarandet.77 Art. 14 EKMR behandlas närmre i kapitel fem. 

3.4 Att inskränka fri- & rättigheter – särskilt om artiklarna 8-11  
Art. 8-11 EKMR är relativa, vilket innebär att inskränkningar av rättigheterna kan rättfärdi-
gas.78 Artiklarna anger de förutsättningar, under vilka rättigheterna får inskränkas. För det 
första måste inskränkningen ha stöd i lag, för det andra måste inskränkningen ha ett berättigat 
syfte och för det tredje måste inskränkningen vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle.79  
 
Kravet att en inskränkning måste ha stöd i lag har tolkats relativt brett. Inskränkningen måste 
på något vis framgå av nationell rätt. Regeln varigenom inskränkningen sker måste därtill 
vara tillgänglig, vilket innebär att enskilda måste kunna ta del av den. Detta kan t.ex. ske ge-
nom att regeln publiceras. För att en regel ska anses utgöra lag inom ramen för EKMR krävs 
även att regeln är tillräckligt tydlig.80 Europadomstolen accepterar såväl domarskapta regler 
som regler antagna av myndigheter som det lagstiftande organet har delegerat lagstiftande 
makt till.81 Kravet syftar i utgångspunkt till att inskränkningen ska vara förutsebar.82  
 
En inskränkning måste även sträva efter att uppnå ett berättigat syfte. Art. 8-11 EKMR är 
uttömmande på ett sådant vis att det enbart är de syften som listas specifikt i var och en av 
artiklarna som utgör berättigade syften. Kan ett berättigat intresse inte identifieras underkänns 
inskränkningen. Det bör dock understrykas att angivna syften är allmänt hållna och ett stort 
antal intressen kan rymmas inom var och en utav dem.83 
 
Det sista kravet innebär att en inskränkning måste vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 
Europadomstolen har angett att begreppet nödvändig inte är synonymt med ordet oumbärlig 
eller motsvarande ord som föranleder en restriktiv tolkning av begreppet. Begreppet bör dock 
inte likställas med ordet användbar som istället medför en stor flexibilitet vid tillämpningen 
av kriteriet. Tolkningen och tillämpningen får således inte vara för strikt, men inte heller för 
generös.84 För att en inskränkning ska bedömas som nödvändig måste den (i) svara mot ett 
trängande socialt behov samt (ii) vara proportionerlig i förhållande till det berättigade syftet.85 
Staterna åtnjuter ett tolkningsutrymme vid proportionalitetsbedömningen enligt principen om 
”margin of appreciation”, vilken behandlas nedan. 

                                                
76 Zillén, s. 187. 
77 Harris, David J., O’Boyle, M & Warbrick, Colin (red.), Harris, O’Boyle & Warbrick :law of the European 
Convention on Human Rights, 3. ed., Oxford University Press, Oxford, 2014 [cit. Harris m.fl.], s. 785. 
78 Crafoord, Clarence, Normprövning och Europakonventionen, SvJT 2007 s. 862-881, s. 874, not 53.  
79 Harris m.fl., s. 503. Läs mer om inskränkningar av art. 9 EKMR i avsnitt 4.2 
80 Silver m.fl. mot Förenade kungariket, 1983, Europadomstolen, punkterna 85-90. 
81 Harris m.fl., s. 506. 
82 Danelius, s. 452. 
83 White, Robin C.A., Ovey, Clare & Jacobs, Francis Geoffrey, Jacobs, Wigte and Ovey, the European convent-
ion on human rights, 5. ed., Oxford University Press, New York, 2010 [cit. Jacobs m.fl.], s. 316 f.  
84 Handyside mot Förenade kungariket, 1976, Europadomstolen i stor kammare, punkten 48. 
85 Olsson mot Sverige (No. 1), 1988, Europadomstolen i stor kammare, punkten 67. 
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3.5 Tolkningsprinciper 

3.5.1 Dynamisk tolkningsmetod 
Europadomstolen har vid flertalet tillfällen understrukit vikten av att EKMR tolkas på ett så-
dant vis att de skyddade rättigheterna blir praktiska och effektiva, snarare är teoretiska och 
illusoriska. EKMR ska ses som ett levande dokument som ska tolkas dynamiskt, d.v.s. i ljuset 
av rådande samhällsförhållanden i Europa.86 Med hjälp av en dynamisk tolkningsmetod kan 
Europadomstolen driva en progressiv rättighetsutveckling i Europa.87 Nedan följer ett antal 
faktorer som påverkar tolkningen av artiklarna i EKMR. 

3.5.2 ”Margin of Appreciation” 

3.5.2.1 Tolkningsutrymmet 
Med ”margin of appreciation” avses en princip om tolkningsutrymme. Principen innebär att 
staterna åtnjuter ett tolkningsutrymme vid tillämpningen av de rättigheter som följer av 
EKMR, vilket underlättar för en dynamisk tolkning och anpassning till rådande samhällsför-
hållanden. Avgörande för bedömningen av tolkningsutrymmets omfattning i det enskilda fal-
let är t.ex. huruvida artikelns faktiska kärna kvarstår efter en inskränkning.88 En anledning till 
att staterna tillerkänns ett tolkningsutrymme är att det ofta är staterna själva som är bäst läm-
pade att avgöra frågan om en inskränkning är proportionerlig. Europadomstolen gör dock en 
självständig bedömning angående vidden av tolkningsutrymmet och underkänner inskränk-
ningar av fri- och rättigheter om den finner att staten gått utöver tolkningsutrymmet. Omfatt-
ningen av tolkningsutrymmet påverkas av ett antal faktorer, vilka behandlas nedan.89 

3.5.2.2 Europeisk samsyn  
Av betydelse för frågan om hur stort tolkningsutrymme staten tillskrivs enligt principen om 
”margin of appreciation” är huruvida det finns en europeisk samsyn i frågan.90 Principen om 
den europeiska samsynen bygger på att Europadomstolen vid tolkningen av en artikel kom-
mer lösa det rättsliga problemet på ett sådant vis som överensstämmer med rättsläget i majori-
teten av de konventionsslutande staterna.91 Begreppet europeisk samsyn har inte definierats av 
Europadomstolen. Det finns därför inga tydliga riktlinjer om när det föreligger europeisk 
samsyn i en viss fråga. Det är i vart fall inte nödvändigt att alla konventionsstater har anam-
mat samma synsätt i en och samma fråga för att Europadomstolen ska bedöma att det förelig-
ger europeisk samsyn. Europeisk samsyn har snarare bedömts föreligga om den generella 
utvecklingen går i en viss riktning.92 Europadomstolen konstaterade exempelvis att kriminali-
sering av homosexuella handlingar stred mot art. 8 EKMR, eftersom den generella utveckl-

                                                
86 Danelius, s. 55.  
87 Dijk m.fl., s. 341 f. 
88 Jacobs m.fl., s. 78 ff.  
89 Harris m.fl., s. 511. Principen om ”margin of appreciation” tillämpas vid proportionalitetsbedömningen som 
företas inom ramen för såväl art. 14 som art. 9 EKMR. 
90 Danelius, s. 57 f.  
91 Dzehtsiarou, Kanstantsin, European consensus and the legitimacy of the European Court of Human Rights, 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2015 [cit. Dzehtsiarou], s. 9. 
92 Dzehtsiarou, s. 10 ff. 



 19 

ingen innebar att sådana handlingar skulle vara straffria.93 Detta visar att Europadomstolen 
tillämpar EKMR genom en dynamisk tolkningsmetod och att innebörden av artiklarna ändras 
i takt med olika trender i den europeiska samhälls- och rättsutvecklingen.94 Det måste dock 
understrykas att principen om den europeiska samsynen inte appliceras per automatik och 
enbart det faktum att det föreligger europeisk samsyn bör inte vara avgörande.95 
 
Regler kan utgöra kärnan för analysen av den europeiska samsynen.96 Konventionsstaternas 
regler om samvetsklausuler kan således ligga till grund för analysen av den europeiska sam-
synen. I målet Bayatyan mot Armenien gestaltas hur konventionsstaternas regler påverkar 
samsynen. Europadomstolen fäste nämligen stor vikt vid det faktum att enbart ett fåtal kon-
ventionsstater inte hade reglerad civiltjänstgöring för personer som av samvetsbetänkligheter 
inte kunde utföra den vapenpliktiga militärtjänstgöringen.97 Europadomstolen kräver dock 
inte att det enbart är ett fåtal konventionsstater som skiljer sig från majoriteten för att väga in 
den europeiska samsynen i bedömningen. I målet M.C. mot Bulgarien godtog Europadomsto-
len en avsevärt lägre samstämmighet eftersom det fanns en tydlig trend i Europa och andra 
delar av världen som gick i en viss riktning.98 Europadomstolen är, om den finner att en euro-
peisk samsyn föreligger, benägen att fästa stor vikt den omständigheten. Graden av samstäm-
mighet bör i sin tur avgöra vilken betydelse den europeiska samsynen bör tillmätas.99  

3.5.2.3 Betydelsen av den inskränkta rättigheten 
Vissa rättigheter, eller åtminstone vissa aspekter av de rättigheterna, bör enligt Europadom-
stolen tillmätas större betydelse än andra rättigheter. Europadomstolen har t.ex. angett att art. 
8 EKMR utgör en rättighet av särskild betydelse när det gäller de mest intima aspekterna av 
en persons privatliv.100 För att rättfärdiga en inskränkning av en sådan rättighet åläggs staten 
en särskilt betungande börda; att visa att det föreligger ett trängande socialt behov för in-
skränkningen.101  

3.5.2.4 Betydelsen av det berättigade syftet och det skyddade intresset 
Tolkningsutrymmet, enligt principen om ”margin of appreciation”, kan även påverkas av be-
tydelsen av det berättigade syftet och det skyddade intresset som åberopas som stöd för in-
skränkningen. Situationer i vilka staterna måste väga två konventionsrättigheter mot varandra 
föranleder exempelvis att tolkningsutrymmet vidgas.102 Den allmänna hälsan, särskilt i sjuk-
husmiljöer, är även av sådan karaktär att staterna åtnjuter en vid ”margin of appreciation”.103 

                                                
93 Dudgeon mot Förenade kungariket, 1981, Europadomstolen i stor kammare, punkten 60 & Norris mot Irland, 
1988, Europadomstolen i stor kammare, punkterna 39-47. 
94 Danelius, s. 59. Se även Bayatyan mot Armenien, 2011, Europadomstolen i stor kammare, punkten 102. 
95 Dzehtsiarou, s. 211. 
96 Dzehtsiarou, s. 14 f. 
97 Bayatyan mot Armenien, 2011, Europadomstolen i stor kammare, punkterna 102-111. 
98 M.C. mot Bulgarien, 2003, Europadomstolen, punkterna 155-56. 
99 Dzehtsiarou, s. 15 ff. 
100 Dudgeon mot Förenade kungariket, 1981, Europadomstolen i stor kammare, punkten 52. Se även Jacobs 
m.fl., s. 327, vari det framgår att art. 8 EKMR omfattar flertalet skyddsvärda intressen av särskild betydelse. 
101 Harris m.fl., s. 512. 
102 Harris m.fl., s. 16. 
103 Eweida m.fl. mot Förenade kungariket, 2013, Europadomstolen, punkten 99. 
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3.5.2.5 Begreppet demokrati 
Det har förekommit att Europadomstolen har vägt in i bedömningen huruvida den aspekten av 
en rättighet domstolen behandlar är av grundläggande betydelse för att ett samhälle ska kunna 
benämnas som demokratiskt. Av den anledningen måste Europadomstolen i varje enskilt fall 
beakta vilka konsekvenser som kan följa avgörandet, en lösning som i det enskilda fallet 
framstår som riktig men i förlängningen är till nackdel för demokratin är inte önskvärd. Euro-
padomstolen har t.ex. understrukit vikten av att en rättsstat är sekulär och samtidigt även 
framhållit att pluralism, tolerans och öppenhet är grundläggande för ett demokratiskt sam-
hälle.104 Det måste dock påpekas att det inte nödvändigtvis råder ett motsatsförhållande mel-
lan en sekulär stat och en stat som präglas av pluralism. Ett pluralistiskt samhälle förutsätter 
t.ex. att minoriteter måste ha möjlighet leva och agera i linje med sina övertygelser.105 Att en 
stat är sekulär behöver inte nödvändigtvis motverka minoriteters möjligheter, även om intres-
sekonflikter givetvis kan uppstå. De aspekter av art. 9 EKMR som ämnar främja pluralism, 
tolerans m.m. torde vara grundläggande för ett demokratiskt samhälle och kan således på-
verka tolkningsutrymmet.  

3.5.3 Negativa & positiva förpliktelser  
EKMR ger upphov till förpliktelser. Utgångspunkten är att EKMR förbjuder konventionssta-
terna från att göra intrång i enskildas grundläggande fri- och rättigheter. Sådana förpliktelser 
benämns som negativa. Art. 8-11 & 14 EKMR fordrar dock att konventionsstaterna i vissa fall 
aktivt agerar för att tillförsäkra enskilda ett fullgott och effektivt rättighetsskydd. Förpliktelser 
av sådan karaktär benämns som positiva.106 Positiva förpliktelser är ett utflöde av den dyna-
miska tolkningsmetod som ska genomsyra tolkningen av EKMR.107 Art. 8 EKMR innebär 
t.ex. att konventionsstaterna har en positiv förpliktelse att tillförsäkra enskilda en effektiv rätt 
till abort om de har valt att tillåta abort i nationell lagstiftning.108 Konventionsstaterna åtnjuter 
ett tolkningsutrymme enligt ”margin of appreciation” vid bedömning av om tillräckliga åtgär-
der har vidtagits för att uppfylla de positiva förpliktelserna.109 Utgångspunkten är att tolk-
ningsutrymmet är omfattande gällande positiva förpliktelser.110  

4 Artikel 9 – religions- & samvetsfrihet 

4.1 Artikel 9.1 

4.1.1 Allmänna förutsättningar  
Inledningsvis bör begreppen religion och tro (religionsfrihet) skiljas från begreppen samvete 
och samvetsgrundad övertygelse (samvetsfrihet). För det första innebär det faktum att såväl 
religion som tro anges att både religiösa och icke-religiösa övertygelser inryms i religionsfri-

                                                
104 Harris m.fl., s. 512 f.  
105 Bayatyan mot Armenien, 2011, Europadomstolen i stor kammare, punkten 126. 
106 Harris m.fl., s. 504.  
107 Harris m.fl., s. 9. 
108 A, B och C mot Irland, 2010, Europadomstolen i stor kammare, punkten 245. 
109 Harris m.fl., s. 15. 
110 Hatton m.fl. mot Förenade kungariket, 2003, Europadomstolen i stor kammare, punkten 100. 
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heten enligt art. 9.1 EKMR.111 I andra hand innebär distinktionen mellan religionsfrihet och 
samvetsfrihet att samvetet och samvetsgrundade övertygelser inryms i samvetsfriheten enligt 
art. 9.1 EKMR.112 Distinktionen mellan icke-religiösa övertygelser och samvetsgrundade 
övertygelser torde dock inte vara tydlig.113 Pacifism utgör t.ex. en icke-religiös övertygelse 
samtidigt som avståndstagande från våld kan ha nära koppling till en persons samvete.114 
Europadomstolen har anfört att en persons religiösa eller icke-religiösa övertygelse utgör en 
viktig del av den personens identitet och är avgörande för människans livsåskådning. En de-
mokrati förutsätter även att samhället präglas av pluralism, såväl religiös som icke-religiös.115  
 
Begreppen religion och tro har inte definierats av Europadomstolen. Det saknas även definit-
ioner av begreppen samvete och samvetsgrundad övertygelse. Anledningen är att sådana defi-
nitioner måste utformas på ett sådant vis att de omfattar ett stort antal övertygelser samtidigt 
som definitionerna måste vara tillräckligt tydliga för att tillämpas.116 I avsaknad av begrepps-
definitioner kvarstår frågan om vad som krävs för att en övertygelse ska vara av sådan digni-
tet att den faller inom skyddsområdet för art. 9.1 EKMR. De stora världsreligionerna och dess 
inriktningar omfattas tveklöst av begreppet religion, t.ex. kristendomen, islam och judendo-
men. Även nyare religioner omfattas, t.ex. Jehovas vittnen och mormonism.117 Icke-religiösa 
övertygelser som omfattas av religionsfriheten är t.ex. abortmotstånd.118 Europadomstolen har 
angett att en religiös eller icke-religiös övertygelse måste uppnå en viss grad av styrka, serio-
sitet, sammanhang och betydelse för att omfattas av art. 9 EKMR.119 Det saknar givetvis rele-
vans om religionen är teologiskt hållbar. Begreppen religion och tro har ett brett tillämpnings-
område och flertalet övertygelser inryms i artikeln.120  
 
Art. 9 EKMR består dels av 9.1, dels av 9.2. Förstnämnda anger artikelns skyddsområde, me-
dan sistnämnda anger förutsättningarna för att inskränka friheten att utöva religion eller tro. 
Artikelns första punkt kan delas upp i två delar. Första delen utgörs av var och ens rätt att ha 
en religiös, icke-religiös eller samvetsgrundad övertygelse. Detta skyddsområde benämns som 
forum internum. Utöver nyss nämnda skyddar artikeln även rätten att utöva religiösa eller 
icke-religiösa övertygelser, vilket benämns som forum externum. Det måste understrykas att 
utövanderätten, vid en första anblick, enbart förefaller omfatta rätten att utöva religion eller 
tro. En rätt att utöva sitt samvete eller sin samvetsgrundade övertygelse omnämns inte.121 

                                                
111 Danelius, s. 445 ff. 
112 Zillén, s. 127. 
113 Zillén, s. 136 f. 
114 Att pacifism utgör en skyddsvärd icke-religiös övertygelse framgår av Arrowsmith mot Förenade kungariket, 
1977, Europakommissionen. 
115 Kokkinakis mot Grekland, 1993, Europadomstolen, punkten 31. Se även Council of Europe/European Court 
of Human Rights. Guide to Article 9. http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf (hämtad 2017-
11-25) [cit. Guide to Article 9], s. 6 f.  
116 Harris m.fl., s. 593. 
117 Guide to Article 9, s. 7 f.  
118 Harris m.fl., s. 592 f.  
119 Campbell och Cosans mot Förenade kungariket, 1982, Europadomstolen, punkten 36. 
120 Zillén, s. 128 & s. 136. 
121 Zillén, s.124 f. 
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4.1.2 Forum internum 
Rätten som följer av art. 9.1 EKMR, att ha en religiös eller icke-religiös övertygelse, inbegri-
per också rätten att inte ha eller att byta övertygelse (forum internum). Denna rättighet är ab-
solut, vilket innebär att religionsfrihetens forum internum är okränkbar.122 Som ovan nämnts 
ska samvete skiljas från religion och tro. Att ha, byta eller inte ha ett samvete eller en sam-
vetsgrundad övertygelse faller även inom ramen för forum internum, vilket innebär att även 
samvetsfriheten ger uttryck för en absolut rättighet. Det framgår dock varken av Europadom-
stolens praxis eller av ordalydelsen i art. 9.1 EKMR vad som avses med samvete, en samvets-
grundad övertygelse eller hur omfattande skyddsområdet är.123 Ett exempel på hur en kränk-
ning av forum internum kan aktualiseras är genom att staten kräver att enskilda tillkännager 
sina religiösa övertygelser och straffbelägger underlåtenhet att uppge sådan information.124  

4.1.3 Forum externum 

4.1.3.1 Allmänt om religionsutövande  
Som nämnts ovan benämns utövande av religion och tro som forum externum. Detta innebär 
att var och en har en konventionsskyddad rätt att utöva sin religiösa eller icke-religiösa över-
tygelse. Det följer av ordalydelsen i art. 9.1 EKMR att religionsutövande kan ske genom 
gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. Denna uppräkning är emellertid inte uttöm-
mande, andra typer av utövande kan även komma i fråga.125 I målet Bayatyan mot Armenien 
utgjorde t.ex. sökandens vägran att utföra militärtjänstgöring sådant utövande som skyddas i 
art. 9.1 EKMR.126 Ett annat exempel utgörs av målet Eweida m.fl. mot Förenade kungariket, 
vari ena sökanden utövade sin religion genom att vägra ge rådgivning till samkönade par.127 
Det fanns inte någon principiell invändning vid upprättandet av EKMR mot ett införande av 
ett skydd för vägran att utföra handlingar som strider mot en persons religion eller tro. Det 
framhölls emellertid att det finns situationer vid vilka det var tänkbart att en sådan princip inte 
kunde upprätthållas.128 En bestämmelse som skyddar enskildas vägran att utföra handlingar 
som strider mot personens religion eller tro följer därav inte av ordalydelsen i art. 9.1 EKMR. 
Av Bayatyan mot Armenien och Eweida m.fl. mot Förenade kungariket framgår det numera 
att vägran att utföra handlingar kan utgöra ett sådant utövande som avses i art. 9.1 EKMR. 
Det bör här understrykas att staten har en positiv förpliktelse att skydda och underlätta för 
religionsutövandet.129 
 
För att ett utövande ska vara skyddsvärt inom ramen för art. 9.1 EKMR fordras att utövandet 
har nära samband med den religiösa eller icke-religiösa övertygelsen. För att ett sådant sam-
band ska föreligga förutsätts att utövandet är ett uttryck för övertygelsen. I målet Arrowsmith 
mot Förenade kungariket bedömdes t.ex. en pacifists utdelning av flygblad som uppmanade 

                                                
122 Harris m.fl., s. 595 f.  
123 Zillén, s. 137 f. 
124 Zillén, s. 126. 
125 Zillén, s. 129.  
126 Bayatyan mot Armenien, 2011, Europadomstolen i stor kammare, punkten 110. 
127 Eweida m.fl. mot Förenade kungariket, 2013, Europadomstolen, punkterna 107-110. 
128 European Commission of Human Rights Preparatory Work on Article 9 of the European Convention on Hu-
man Rights, Strasbourg, 16 augusti 1956, DH (56) 14, s. 18-23.  
129 Danelius, s. 447. 
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allmänheten att ta avstånd från militärtjänstgöring inte utgöra sådant utövande som avses i art. 
9.1 EKMR. Utdelningen av flygbladen var förvisso motiverad av den icke-religiösa överty-
gelsen, men ansågs inte utgöra ett uttryck för övertygelsen.130 Europadomstolen resonerar 
sällan i frågan om nära samband föreligger, vilket innebär att tillgången till vägledning i frå-
gan är begränsad. I Eweida m.fl. mot Förenade kungariket framgår det att enskilda inte har en 
strikt bevisbörda för att visa sambandet mellan övertygelse och utövande, utan det måste av-
göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.131 Europadomstolen har seder-
mera intagit ett mer generöst förhållningssätt i frågan om vilka typer av ageranden som anses 
utgöra utövande i den bemärkelsen som avses i art. 9.1 EKMR. Numera läggs betydande fo-
kus istället på proportionalitetsbedömningen. Kravet på nära samband torde fortfarande gälla, 
Europadomstolen resonerar emellertid enbart i frågan om sambandets förekomst framstår som 
tvivelaktig.132 

4.1.3.2 Religionsutövande på arbetsplatsen 
En viktig fråga för denna framställning är i vilken utsträckning en arbetstagare har rätt att 
utöva sin religiösa eller icke-religiösa övertygelse. Under konventionens begynnelse var för-
hållningssättet till arbetstagarnas religionsutövning präglat av en restriktiv syn. En arbetsta-
gare ansågs nämligen frivilligt ha ingått det anställningsavtal vari denne ådrog sig förpliktel-
ser som hade en inskränkande effekt på rätten till religionsutövning. Vid det fall en arbetsta-
gare på förhand ansåg sig förhindrad att utföra vissa arbetsuppgifter ankom det på arbetstaga-
ren att inte söka en sådan anställning.133 Anledningen är att arbetsplatsen inte utgör ett forum 
för religionsutövning, utan snarare är en plats där arbetstagarna verkar för att uppnå olika 
verksamhetsmål och prestationskrav.134 Ett sådant förhållningssätt torde t.ex. innebära att en 
person som av religiösa skäl anser sig förhindrad att utföra aborter inte bör söka anställning 
som barnmorska, eftersom det ingår i en barnmorskas arbetsuppgifter att delta vid utförandet 
aborter. I Pichon och Sajous mot Frankrike bedömde Europadomstolen att två apotekares 
vägran att sälja preventivmedel inte utgjorde religionsutövande inom ramen för art. 9.1 
EKMR. Europadomstolen fäste vikt vid att preventivmedel enbart försåldes via apotek, vilket 
innebar att apotekarna ålades en plikt att tillhandahålla sådana preparat. Vidare underströk 
domstolen att apotekarna kunde utöva sin religion utanför arbetet.135  
 
Trots att det inte kan utläsas av ordalydelsen att religionsutövande på arbetsplatsen omfattas 
av art 9.1 EKMR framgår det numera av Europadomstolens praxis att så är fallet. I Eweida 
m.fl. mot Förenade kungariket bedömdes t.ex. en arbetstagares vägran att ge rådgivning till 
samkönade par utgöra utövande inom ramen för art. 9.1 EKMR.136 Anställdas önskemål om 
arbetstider anpassade till religiösa plikter har emellertid inte bedömts vara av sådan karaktär 

                                                
130 Arrowsmith mot Förenade kungariket, 1977, Europadomstolen, s. 130 f.  
131 Eweida m.fl. mot Förenade kungariket, 2013, Europadomstolen, punkten 82. 
132 Zillén, s. 132 ff.  
133 Zillén, s. 159 & Lamackova, s. 17 f. Angående tidigare praxis, se t.ex. X. mot Förenade kungariket, 1981, 
Europakommissionen, s. 34 f.  
134 Zillén, s. 153. 
135 Pichon och Sajous mot Frankrike, 2001, Europadomstolen, s. 4 f. Klagomålet avvisades eftersom Europa-
domstolen fann att art. 9 EKMR inte var tillämplig. Jfr även Lamackova, s. 16. 
136 Eweida m.fl. mot Förenade kungariket, 2013, Europadomstolen, punkten 108. 



 24 

att de faller inom ramen för sådant utövande som skyddas i art. 9.1 EKMR.137 Innebörden av 
Eweida m.fl. mot Förenade kungariket torde vara att Europadomstolen inte tillämpar samma 
restriktiva förhållningssätt som gällde tidigare. Europadomstolen beaktade istället det faktum 
att en arbetstagare frivilligt ingått ett anställningsavtal, trots vetskap om förekommande ar-
betsuppgifter, i proportionalitetsbedömningen.138 Arbetstagarnas avtalsfrihet torde således 
inte längre utgöra en självständig grund för att inskränka arbetstagarens religionsfrihet.  

4.1.3.3 Religionsutövande i form av vårdvägran 
Med vårdvägran avses situationer, i vilka vårdpersonal vägrar utföra vissa arbetsuppgifter 
p.g.a. sin religion eller tro. Utmärkande för vårdvägran som har förankring i religion eller tro 
är att en sådan vägran inte sällan strider mot svensk rätt.139 En av sökandena i målet Eweida 
m.fl. mot Förenade kungariket arbetade som terapeut. Dennes vägran att ge rådgivning ansågs 
utgöra ett skyddsvärt utövande.140 Trots att begreppet terapeut inte nödvändigtvis är synonymt 
med vårdpersonal är det den mest lämpade jämförelsen. I brist på ytterligare vägledning är det 
dock oklart huruvida religiös vårdvägran är skyddsvärd enligt art. 9 EKMR.141  

4.1.3.4 Samvetsutövande 
Som ovan nämnts är det en absolut rättighet att ha ett samvete eller en samvetsgrundad över-
tygelse. Av art. 9.1 andra meningen EKMR framgår e contrario att friheten att utöva sitt sam-
vete eller samvetsgrundade övertygelse inte åtnjuter konventionens skydd. Det är enbart utö-
vandet av religion och tro som omnämns i art. 9.1 EKMR. Huruvida den ordning som följer 
av konventionstexten är medveten eller inte får lämnas osagt, innebörden torde dock vara att 
enskilda inte åtnjuter en rätt att agera i linje med sitt samvete eller sin samvetsgrundade över-
tygelse.142 I Eweida m.fl. mot Förenade kungariket framhöll emellertid skiljaktiga att en väg-
ran att utföra en viss arbetsuppgift bör omfattas av samvetsfriheten om vägran grundar sig på 
en genuin och allvarlig samvetsgrundad övertygelse.143 Skiljaktigas resonemang torde inne-
bära att de är av uppfattningen att samvetsutövande bör inrymmas i samvetsfriheten. Ett så-
dant synsätt har dock, i skrivande stund, inte vunnit gehör hos Europadomstolen, vilket inne-
bär att samvetsfriheten i praktiken är av begränsad betydelse. Det bör dock understrykas att 
Europadomstolen har tolkat begreppet tro generöst, vilket har resulterat i att en i och för sig 
samvetsgrundad övertygelse inte sällan omfattas av begreppet tro.144 En sådan vid tolkning av 
begreppet torde innebära att samvetsutövande i stor utsträckning åtnjuter EKMR:s skydd.  

4.2 Artikel 9.2 – att inskränka religions- & samvetsfriheten 

4.2.1 Inskränkningar 
Det bör inledningsvis understrykas att det enbart är forum externum, d.v.s. religionsutövandet, 
som får inskränkas enligt art. 9.2 EKMR. Av relevans för denna framställning är inskränk-

                                                
137 Zillén, s. 153.  
138 Eweida m.fl. mot Förenade kungariket 2013, Europadomstolen, punkten 83. 
139 Zillén, s. 166 f. Jfr även Lamackova, s. 15. 
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ningar som sker i samband med arbetsrättsliga åtgärder. Med arbetsrättsliga åtgärder avses 
t.ex. uppsägning, omplacering samt nekad anställning. Av målet Eweida m.fl. mot Förenade 
kungariket framgår det att uppsägning utgör en sådan arbetsrättslig åtgärd som kan ge upphov 
till en inskränkning av religionsfriheten. Det framgår även att omplacering är en ytterligare 
åtgärd som kan ge upphov till en inskränkning.145 En nekad anställning torde rimligtvis även 
ge upphov till en inskränkning av art. 9 EKMR. Nedan behandlas kraven stöd i lag och berät-
tigat syfte.146  

4.2.2 Stöd i lag – särskilt om arbetsledningsrätten 
Med anledning av bedömningen i AD 2017 nr 23, att kravet på stöd i lag var uppfyllt genom 
den allmänna rättsgrundsatsen om arbetsgivarens arbetsledningsrätt, kommer här ges en kort 
introduktion till arbetsledningsrätten. Arbetsledningsrätten är väletablerad inom svensk ar-
betsrätt och innebär att en arbetsgivare har rätt att självständigt organisera sin verksamhet 
utan inblandning från t.ex. domstol. Ett utflöde av arbetsledningsrätten är att det ankommer på 
arbetsgivaren att avgöra vilka arbetsuppgifter som ska delegeras till de olika yrkeskategorier-
na, t.ex. vilka arbetsuppgifter en barnmorska ska ha.147 Europadomstolen har i Wretlund mot 
Sverige konstaterat att den svenska arbetsledningsrätten, som är väl förankrad i rättspraxis och 
som även utgör en allmän rättsgrundsats, är av sådan dignitet att den utgör lag inom ramen för 
EKMR.148 Arbetsledningsrätten får emellertid inte bedrivas i strid med lag.149 Av relevans för 
denna framställning är 5 § abortlagen, i vilken det framgår att läkare har behörighet att utföra 
aborter. AD konstaterade dock att det är barnmorskors uppgift att iordningsställa och ge ab-
ortläkemedel till patienten, vilket inte strider mot 5 § abortlagen.150  

4.2.3 Berättigade syften 
Enligt art. 9.2 EKMR utgör (i) hänsyn till allmän säkerhet, (ii) skydd för allmän ordning, (iii) 
allmän hälsa, (iv) allmän moral eller, (v) skydd för andra personers fri- och rättigheter, berät-
tigade syften. Det är tillräckligt att staten kan ange ett utav nyss nämnda syften med inskränk-
ningen. De syften som anges i art. 9.2 EKMR utgör en uttömmande lista och argument som 
inte kan hänföras till ett utav de angivna syftena godtas inte.151 Av relevans för denna fram-
ställning är skyddet för allmän hälsa och skyddet för andra personers fri- och rättigheter. Med 
anledning därav behandlas enbart de två syftena nedan.  
 
Om det finns en risk att ett utövande kan äventyra den allmänna hälsan får religionsfriheten 
inskränkas. Europadomstolen har t.ex. fastslagit att hygienrutiner på ett sjukhus som innebar 
att vårdpersonal inte fick bära kors runt halsen omfattades av begreppet allmän hälsa eftersom 
det fanns en risk att halsbandet kom i kontakt med öppna sår.152 När det gäller sjukhus- och 

                                                
145 Eweida m.fl. mot Förenade kungariket, 2013, Europadomstolen, punkterna 97 & 37. 
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vårdmiljöer torde inskränkningar som syftar till att främja patientsäkerheten, en effektiv till-
gång till vård samt vårdkvaliteten omfattas av begreppet allmän hälsa.153 I AD 2017 nr 23 
framställde staten argument hänförliga till den allmänna hälsan som skäl för att begränsa 
barnmorskans religionsfrihet. Staten hävdade nämligen att agerandet syftade till att säkerställa 
en god abortvård. Det bör dock understrykas att Europadomstolen vid en eventuell prövning 
inte är bunden av AD:s tolkning av begreppet allmän hälsa. Europadomstolen har däremot 
varit generös vid tolkningen av begreppet.154 Om det framstår som rimligt att ett intresse in-
ordnas under allmän hälsa godtar Europadomstolen i regel förklaringen.155 Skyddet för andra 
personers fri- och rättigheter utgör även ett berättigat intresse enligt art. 9.2 EKMR. Stater 
som anger syften hänförliga till skyddet för andra personers fri- och rättigheter måste ange 
vilken eller vilka konventionsrättigheter som avses. Det är därefter tillräckligt att det finns en 
risk att den angivna rättigheten kränks.156  

5 Artikel 14 – diskrimineringsförbudet 

5.1 Allmänna förutsättningar 
Av art. 14 EKMR följer ett diskrimineringsförbud. Diskrimineringsförbudet innebär att åtnju-
tandet av konventionsrättigheterna ska säkras utan att någon missgynnas i anslutning till en 
diskrimineringsgrund. Art. 14 EKMR har begränsad självständig betydelse, eftersom det 
fordras att den aktuella situationen är hänförlig till en utav konventionsrättigheterna. Det är 
dock inte nödvändigt att en konventionsrättighet faktiskt har kränkts.157  

5.2 Diskrimineringsgrunder 
Det fordras att det diskriminerande förfarandet har samband med en diskrimineringsgrund, 
t.ex. religion, kön eller hudfärg, för att det faktiskt ska utgöra diskriminering. De diskrimine-
ringsgrunder som anges i art. 14 EKMR utgör inte en uttömmande lista. Det kan således före-
komma att Europadomstolen bedömer att ett förfarande innebär diskriminering på annan 
grund än de som explicit följer av art. 14 EKMR.158 Av relevans för denna framställning är 
främst den i ordalydelsen angivna diskrimineringsgrunden religion. I målet Eweida m.fl. mot 
Förenade kungariket anförde Europadomstolen att disciplinära åtgärder som vidtagits mot en 
utav sökandena hade diskriminerande effekt eftersom det var sökandens religion som grun-
dade dennes arbetsvägran. Sökanden vägrade nämligen att registrera samkönade partnerskap 
p.g.a. sin kristna tro och blev av den anledningen uppsagd.159  

5.3 Direkt & indirekt diskriminering 
Såväl direkt som indirekt diskriminering omfattas av diskrimineringsförbudet. Förbudet mot 
direkt diskriminering innebär ett förbud mot att särbehandla personer som befinner sig i jäm-
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förbara situationer. Med förbud mot indirekt diskriminering avses ett förbud mot att likabe-
handla personer som befinner sig i olikartade situationer.160 I Konstantin Markin mot Ryss-
land konstaterade Europadomstolen exempelvis att män och kvinnor befinner sig i jämförbara 
situationer rörande frågor om föräldraledighet och att särbehandlingen p.g.a. kön som följde 
av den ryska regleringen gav upphov till direkt diskriminering.161 Ett annat exempel utgörs av 
målet Thlimmenos mot Grekland, vari Europadomstolen konstaterade att sökanden blivit ut-
satt för indirekt diskriminering. Sökanden nekades auktorisering som revisor eftersom sökan-
den förekom i belastningsregistret under vägran att inställa sig till militärtjänstgöring. Vägran 
att inställa sig berodde på sökandens religiösa övertygelse. Europadomstolen anförde att ef-
tersom brottet grundade sig på sökandens religiösa övertygelse, kunde sökanden inte anses 
befinna sig i en likartad situation som andra, icke-religiösa, dömda personer. Det faktum att 
sökanden behandlades på ett likartat sätt utgjorde indirekt diskriminering.162 I Konstantin 
Markin mot Ryssland och Thlimmenos mot Grekland konstaterade domstolen att det före-
kommit överträdelser av art. 14 som kunde hänföras till art. 8 respektive 9 EKMR. 

5.4 Objektivt godtagbara skäl 
Ett förfarande med diskriminerande effekt utgör inte diskriminering om förfarandet kan stöd-
jas på objektivt godtagbara skäl. Objektivt godtagbara skäl föreligger om förfarandet med 
diskriminerande effekt har ett legitimt ändamål som bedöms stå i rimlig proportion till förfa-
randet.163 Proportionalitetskravet innebär att förfarandet ska vara lämpligt och nödvändigt.164 
Syftet med proportionalitetskravet är att undvika godtycklig diskriminering. Staterna åtnjuter 
ett tolkningsutrymme enligt ”margin of appreciation” vid bedömningen. Den europeiska sam-
synen får även beaktas inom ramen för proportionalitetsbedömningen. Unikt för diskrimine-
ringsmål är att valmöjligheter påverkar staternas ”margin of appreciation”, vilket innebär att 
alternativa förfaranden som inte har samma diskriminerande effekt får beaktas. Europadom-
stolen är emellertid restriktiv med att fästa avgörande vikt vid frågan om alternativa förfaran-
den.165 Det bör även framhållas att objektivt godtagbara skäl har utvecklats av Europadomsto-
len. Vilka ändamål som är legitima följer således inte av ordalydelsen i art. 14 EKMR. Att 
säkerställa en god vård torde dock utgöra exempel på ett legitimt ändamål.166  

6 Europadomstolens praxis 

6.1 Inledning 
Nedan redovisas ett antal avgöranden från Europadomstolen. De inledande avgörandena be-
handlar frågor relaterade till aborträtten och redovisas i syfte att gestalta aborträttens ställning 
i EKMR. Resterande avgöranden behandlar frågor om religionsutövande och arbetsvägran i 
samband med art. 9 och 14 EKMR.  

                                                
160 Thlimmenos mot Grekland, 2000, Europadomstolen i stor kammare, punkten 44.  
161 Konstantin Markin mot Ryssland, 2012, Europadomstolen i stor kammare, punkterna 132-133.  
162 Thlimmenos mot Grekland, 2000, Europadomstolen i stor kammare, punkterna 41-49.  
163 Burden mot Förenade kungariket, 2008, Europadomstolen i stor kammare, punkten 60. 
164 Zillén, s. 205 f. 
165 Harris m.fl., s. 794 f.  
166 Zillén, s. 206.  
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6.2 Aborträtt 

6.2.1 H. mot Norge 
I H. mot Norge avgjordes frågan om utförandet av en abort utgör en kränkning av rätten till 
liv enligt art. 2 EKMR. Sökandens partner blev gravid, partnern ville emellertid inte behålla 
barnet och lät därför utföra en abort. Aborten utfördes under graviditetsvecka 14 och bevilja-
des i enlighet med norsk lag.167 Europadomstolen konstaterade att det inte kunde uteslutas att 
en ofödd åtnjuter rättigheter enligt art. 2 EKMR. Utformningen av abortlagstiftningarna i 
Europa varierar dock i stor utsträckning, vilket föranleder att staterna har en vid ”margin of 
appreciation” vid avvägningen mellan den gravidas rätt och den oföddes rätt. Att tillåta abort i 
14:e graviditetsveckan konstaterades falla inom det tolkningsutrymme staten åtnjuter enligt 
principen om ”margin of appreciation”. Ansökan avvisades såsom uppenbart ogrundad.168  

6.2.2 A, B och C mot Irland 
I A, B och C mot Irland behandlade Europadomstolen frågan om det utgjorde inskränkningar 
av art. 3, 8 och 14 EKMR, i situationer vari de tre sökandena nödgats åka till England för att 
genomgå aborter. I Irland är en enskild förhindrad att genomgå en abort, såvida graviditeten 
inte innebär en verklig fara för den gravidas liv.169 Olaglig abort är därtill kriminaliserat för 
såväl enskilda som genomgår aborten som för vårdpersonal som utför aborten. Gravida per-
soner får dock resa utomlands för att genomgå abort, utan risk för lagföring vid hemkoms-
ten.170 Inledningsvis kommer den första och den andra sökanden behandlas gemensamt avse-
ende art. 8 EKMR, därefter behandlas den tredje sökanden separat. De tre sökandena behand-
las därefter gemensamt avseende art. 3 och 14 EKMR. 
 
Den första sökanden anförde att hon hade hälsomässiga skäl för att genomgå aborten.171 Den 
andra sökanden angav skäl hänförliga till sitt välbefinnande för aborten.172 Europadomstolen 
konstaterade att det förvisso utgjorde inskränkningar av art. 8 EKMR att inte tillförsäkra en-
skilda en rätt till abort som önskas p.g.a. välbefinnande eller hälsomässiga skäl.173 Därefter 
övergick domstolen till att avgöra huruvida inskränkningen kunde rättfärdigas. Första kravet 
för en inskränkning av artikeln, stöd i lag, bedömdes vara uppfyllt. Europadomstolen godtog 
därefter statens argument att intresset av att skydda den ofödde föll inom det berättigade syftet 
den allmänna moralen. Andra kravet för en inskränkning var därmed uppfyllt.174 Slutligen 
måste inskränkningen vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Europadomstolen framhöll 
att staten var tvungen att visa ett trängande socialt behov för att upprätthålla den restriktiva 
abortlagstiftningen. Att skydda den oföddes rättigheter godtogs som ett trängande socialt be-

                                                
167 H. mot Norge, 1992, Europakommissionen, s. 1 f. 
168 H. mot Norge, 1992, Europakommissionen, s. 8 f. Jfr även Boso mot Italien, 2002, Europadomstolen, ang. 
frågan om abort innebär att art. 2 EKMR överträds. Europadomstolen bekräftade att den ofödde förvisso kan 
åtnjuta rättigheter enligt art. 2 EKMR, staterna har emellertid en vid ”margin of appreciation” vid utformandet av 
nationella abortlagstiftningar. Utförande av abort i 12:e graviditetsveckan utgjorde ej en kränkning av art. 2 
EKMR. 
169 A, B och C mot Irland, 2010, Europadomstolen i stor kammare, punkterna 124 & 170. 
170 A, B och C mot Irland, 2010, Europadomstolen i stor kammare, punkterna 131 & 239. 
171 A, B och C mot Irland, 2010, Europadomstolen i stor kammare, punkten 15. 
172 A, B och C mot Irland, 2010, Europadomstolen i stor kammare, punkten 19. 
173 A, B och C mot Irland, 2010, Europadomstolen i stor kammare, punkterna 216. 
174 A, B och C mot Irland, 2010, Europadomstolen i stor kammare, punkterna 219-228. 
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hov. Därefter företogs en proportionalitetsbedömning vari sökandenas rätt enligt art. 8 EKMR 
och den allmänna moralen vägs mot varandra.175 Avgörande för bedömningen var huruvida 
staten gått utöver tolkningsutrymmet enligt principen om ”margin of appreciation”. Utgångs-
punkten var att inskränkningar med hänvisning till den allmänna moralen medför att stater 
åtnjuter en vid tolkningsmarginal.176 Europadomstolen underströk dock att det fanns en euro-
peisk samsyn om att anta en friare syn på abort. Den europiska samsynen medförde förvisso 
att tolkningsutrymmet minskade, dock inte i en sådan utsträckning att det var avgörande för 
målets utgång. Gravida personer hade därtill möjlighet att resa utomlands för att genomgå 
abort, vilket tillmättes betydelse vid intresseavvägningen. Europadomstolen konstaterade, 
med beaktande av ovan anförda, att staten inte gått utöver sin ”margin of appreciation” i relat-
ion till den första och den andra sökanden. Det hade således inte förekommit någon kränkning 
av art. 8 EKMR.177 
 
Den tredje sökandens situation skiljde sig från övriga sökandens eftersom den tredje sökanden 
hade en välgrundad fruktan för sitt liv om graviditeten fullföljdes.178 Irländsk lagstiftning tillät 
abort om graviditeten utgjorde en verklig fara för den gravidas liv. Europadomstolen konsta-
terade dock att det saknades ett tillräckligt tydligt och betryggande system som reglerade pro-
cessen för att etablera om det förelåg en sådan fara. Vidare anförde Europadomstolen att art. 8 
EKMR ålägger konventionsstaterna positiva förpliktelser för att upprätthålla respekten för 
privatlivet. Genom att inte ha ett tydligt och betryggande system som reglerade processen för 
fastställande av huruvida graviditeten var förenad med livsfara konstaterade Europadomstolen 
att staten hade brustit i sina positiva förpliktelser enligt art. 8 EKMR. Den tredje sökandens 
rätt till respekt för privatlivet enligt art. 8 EKMR hade således kränkts.179  
 
Sökandena anförde även att det förekommit en kränkning av tortyrförbudet som följer av art. 
3 EKMR. Europadomstolen medgav att det förvisso kunde vara psykiskt och fysiskt påfres-
tande att resa utomlands i syfte att genomgå en abort. Sådan behandling som avses i art. 3 
EKMR måste emellertid vara av särskilt allvarlig karaktär, vilket inte förekommit i föreva-
rande fall. Europadomstolen avfärdade invändningarna såsom uppenbart ogrundade.180  
 
Sökandena hävdade även att den restriktiva abortlagstiftningen i Irland utgjorde könsdiskri-
minering enligt art. 14 EKMR, sedd tillsammans med art. 8 EKMR. Europadomstolen be-
handlade emellertid inte frågan om diskriminering, utan konstaterade att det var tillräckligt att 
målet bedömdes utifrån art. 8 EKMR.181 

6.2.3 R.R. mot Polen 
I målet R.R. mot Polen avgjorde Europadomstolen frågan om det utgjorde inskränkningar av 
art. 3 och 8 EKMR att inte tillhandahålla fosterdiagnostik när det fanns misstanke om att fost-

                                                
175 A, B och C mot Irland, 2010, Europadomstolen i stor kammare, punkterna 229-230. 
176 A, B och C mot Irland, 2010, Europadomstolen i stor kammare, punkten 233. 
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ret var missbildat. Sökanden var gravid i 18:e veckan när ett ultraljud visade att fostret sanno-
likt var missbildat. För att säkerställa misstankarna fordrades fosterdiagnostik. Sökanden möt-
tes emellertid av läkare som vägrade utföra fosterdiagnostiken.182 Anledningen var delvis att 
om det fastställdes att fostret var missbildat hade sökanden enligt polsk lag rätt till abort, vil-
ket läkarna p.g.a. sitt samvete var förhindrade att medverka till.183 Det bör även nämnas att 
sökanden vid ett sjukhusbesök blev kritiserad p.g.a. att hon önskade abort om fostret var 
missbildat. Sökanden blev därtill, falskeligen, informerad om att aborter inte utfördes i Po-
len.184 När sökanden tillslut gjorde fosterdiagnostiken och fick resultatet hade graviditeten 
fortskridit till vecka 25. Denna fördröjning innebar att abort inte längre var möjligt eftersom 
fostret sedermera blivit livsdugligt. Sökanden fullföljde graviditeten och barnet uppvisade 
missbildningar vid födseln, i enlighet med fosterdiagnostikens resultat.185 
 
Europadomstolen framhöll att tortyrförbudet som följer av art. 3 EKMR kräver att den förned-
rande behandlingen varit av särskilt allvarlig karaktär. Vid bedömningen av om behandlingen 
varit av sådan allvarlig karaktär tog domstolen ett antal faktorer i beaktande, t.ex. behandling-
ens varaktighet, psykiska och fysiska effekter och den utsattas hälsotillstånd.186 Europadom-
stolen anförde att sökanden vid uppeppade tillfällen ihärdigt hade försökt få till stånd foster-
diagnostik. Sökanden blev vid flertalet tillfällen hänvisad till olika läkare runtom i Polen. 
Europadomstolen konstaterade att processen förhalats samt att sökanden blivit vilseledd och 
inte given erforderlig rådgivning och information. Vidare anfördes att sökanden befann sig i 
en särskilt utsatt situation. Tiden mellan ultraljudet som väckt misstankar om missbildning 
och resultatet från fosterdiagnostiken orsakade därtill panikångest hos sökanden. Europadom-
stolen fastslog att den förnedrade behandlingen sökanden utsattes för var av sådan karaktär 
som avses i art. 3 EKMR. Eftersom artikeln ger uttryck för en absolut rättighet saknade kon-
ventionsstaten möjlighet att rättfärdiga kränkningen.187  
 
Europadomstolen anförde att art. 8 EKMR är tillämplig när det är fråga om en gravid person 
som söker abort. Att sökanden inte fick tillgång till erforderlig vård innebar ett ingripande i 
hennes rätt till respekt för privatlivet enligt art. 8 EKMR. Europadomstolen angav att pröv-
ningen i detta fall utgjordes av frågan om staten brustit i sina positiva förpliktelser.188 För att 
säkerställa ett effektivt och praktiskt rättighetsskydd samt för att motverka att konventionens 
innehåll blir ihåligt och teoretiskt fordras att staterna åläggs positiva förpliktelser. Detta inne-
bär att staten måste tillhandahålla effektiva medel för att enskilda ska kunna tillvarata sina 
rättigheter. Europadomstolen konstaterade att om en stat tillåter abort måste det även finnas 
processuella förutsättningar för att fastslå om det föreligger sådana omständigheter som kan 
grunda rätt till abort i det enskilda fallet.189 Det är därtill av synnerlig vikt att adekvat vård 
bereds skyndsamt till gravida personer p.g.a. den snabba fosterutvecklingen och konsekven-
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serna som uppstår av att vänta för länge.190 Staten invände att vårdpersonalen vägrade remit-
tera med hänvisning till art. 9 EKMR, eftersom de hade vetskap om att ett remitterande kunde 
leda till att sökanden genomgick abort och att aborter stred mot deras samvete, religion eller 
tro. Europadomstolen konstaterade dock att varje stat har skyldighet att organisera sjukvårds-
systemet på ett sådant vis att utövande enligt art. 9 EKMR inte sker på bekostnad av patient-
säkerheten.191 Mot bakgrund av ovan anförda slog Europadomstolen fast att staten inte upp-
fyllt sina positiva förpliktelser enligt art. 8 EKMR.192 

6.2.4 P. och S. mot Polen 
I målet P. och S. mot Polen avgjorde Europadomstolen frågan om det förekommit kränkning-
ar av art. 8 EKMR genom att olika aktörer förhalat en abortprocess samt försökt påverka sö-
kandens val att låta utföra aborten. De två sökandena var dotter och mor. Den första sökan-
den, en mycket ung kvinna, blev gravid efter en våldtäkt och önskade av den anledningen 
genomgå en abort. Modern, den andra sökanden, samtyckte till aborten, vilket fordrades enligt 
polsk lag.193 Sökandena möttes emellertid av läkare som hade invändningar mot utförandet av 
aborter. Flertalet läkare gav sökandena missvisande information och sökandena skickades 
mellan olika vårdinrättningar utan att aborten utfördes.194 Den första sökanden tvingades där-
till träffa en katolsk präst vid ett läkarbesök som försökte övertala henne om att behålla bar-
net. Prästen och läkaren förmådde dessutom den första sökanden att underteckna ett intyg som 
angav att hon ville fullfölja graviditeten.195 Aktivister för abortmotstånd blev även uppmärk-
sammade om fallet och trakasserade sökandena på olika sätt.196 Enligt polsk lag fordrades ett 
abortintyg för att genomgå en abort, behöriga läkare vägrade emellertid utfärda erforderligt 
intyg. Processen för att erhålla intyget förhalades avsevärt. Till sist utfärdades ett abortintyg 
och sökandena fick resa ca 500 km för att låta utföra aborten.197 Sökandena klagade till Euro-
padomstolen och anförde att handläggningen gav upphov till överträdelser av art. 8 EKMR. 
 
Europadomstolen framhöll att en konventionsstat som har infört en nationell rätt till abort, 
även är förpliktigad enligt art. 8 EKMR att upprätta ett effektivt regelverk för att enskilda ska 
kunna tillvarata den rätten.198 Staten hävdade att läkarna utnyttjade rätten att abortvägra, en 
rätt de hade enligt polsk lag och art. 9 EKMR. Europadomstolen anförde att art. 9 EKMR inte 
skyddar allt utövande som motiveras av en persons religion eller tro. Oavsett om en stat er-
känner abortvägran kvarstår skyldigheten att ordna sjukvårdssystemet på ett sådant vis att 
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enskilda kan tillvarata sin rätt enligt art. 8 EKMR.199 Avsaknaden av ett effektiv förfarande i 
situationer där flertalet läkare praktiserar abortvägran och underlåter att lämna information 
har därtill en negativ effekt på patientens självbestämmanderätt. Tidsfaktorn är även av yt-
tersta vikt i frågor om abort, vilket innebär att det måste finnas ett tidseffektivt system som 
enskilda kan tillgå om de önskar att genomgå en abort. Vid en sammantagen bedömning kon-
staterade Europadomstolen att staten brustit i sina positiva förpliktelser enligt art. 8 EKMR.200 
 
Den första sökanden hävdade även att behandlingen hon utsatts utgjorde en kränkning av art. 
3 EKMR. Europadomstolen framhöll att sökanden var av mycket ung ålder och befann sig i 
en särskilt utsatt situation.201 Domstolen fäste därutöver vikt vid att sökanden utsatts för tra-
kasserier som myndigheterna inte förmådde skydda henne från samt att en präst och en läkare 
försökt övertala den unga sökanden om att inte genomgå aborten. Särskilt allvarligt var det att 
myndigheterna beslutade att uppta en förundersökning mot sökanden p.g.a. misstanke om 
olagligt utförd abort. Vid sammantagen bedömning fann Europadomstolen att behandlingen 
varit av sådan allvarlig karaktär som avses i art. 3 EKMR. Art. 3 EKMR ger uttryck för en 
absolut rättighet, staten saknade således möjlighet att rättfärdiga kränkningen.202 

6.3 Religionsutövande 

6.3.1 Pichon och Sajous mot Frankrike  
I Pichon och Sajous mot Frankrike behandlades frågor om religionsutövande. Sökandena 
ägde ett apotek och vägrade att sälja preventivmedel till tre kvinnor som besökte apoteket. 
Skälen för sökandenas vägran var deras religiösa övertygelser. Kvinnorna polisanmälde sö-
kandena p.g.a. vägran att sälja receptbelagda preventivmedel, för vilket sökandena därefter 
dömdes.203 Sökandena klagade till Europadomstolen och hävdade att deras rätt till religions-
utövande hade kränkts. Europadomstolen anförde att religionsfrihetens kärna utgörs av forum 
internum, utövande som har nära samband med en persons religion eller tro skyddas emeller-
tid också. Art. 9 EKMR skyddar dock inte allt typ av utövande som motiveras av religion eller 
tro. Europadomstolen anförde att sökandenas intressen av att utöva sina religiösa övertygelser 
fick stå tillbaka för enskildas rätt att få tillgång till preventivmedel eftersom sådana preparat 
enbart kunde inhandlas via apotek. Det konstaterades således att art. 9 EKMR inte var till-
lämplig på sökandenas ageranden och ansökan avvisades såsom uppenbart ogrundad.204 

6.3.2 Bayatyan mot Armenien 
I målet Bayatyan mot Armenien avgjorde Europadomstolen frågan om det utgör en inskränk-
ning av religionsfriheten att döma personer som av religiösa skäl vägrar utföra militärtjänstgö-
ring. Sökandens religiösa övertygelse innebar att han var förhindrad att befatta sig med våld 
och vapen, vilket medförde att han vägrade utföra militärtjänstgöring. Vägran resulterade i att 
sökanden dömdes och fick avtjäna ett fängelsestraff.205 Europadomstolen konstaterade inled-
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ningsvis att sökandens vägran utgjorde religionsutövande och att fängelsestraffet utgjorde ett 
ingripande i hans religionsfrihet.206 Prövningen omfattande enbart frågan om inskränkningen 
var nödvändig i ett demokratiskt samhälle.207  
 
Avgörande för frågan om inskränkningen var nödvändig i ett demokratiskt samhälle var 
huruvida staten agerat inom tolkningsutrymmet enligt ”margin of appreciation”. Vid bedöm-
ningen av statens ”margin of appreciation” fäste Europadomstolen avgörande vikt vid två 
faktorer. I första hand underströk domstolen vikten av religionsfriheten och dess betydelse för 
ett demokratiskt samhälle.208 Frågor om religion hör till en persons identitet och uppfattning 
om livet. Att upprätthålla en religiös pluralism, öppenhet och tolerans är av yttersta vikt för att 
en stat ska kunna benämnas som demokratisk. Vid vissa tillfällen måste därför kollektiva in-
tressen stå tillbaka till förmån för enskilda intressen. Kollektivet måste dels förhindra att mi-
noriteter utsätts för förtryck, dels främja minoriteters deltagande i samhället på lika villkor 
som majoriteten.209 I andra hand fäste domstolen avgörande vikt vid den europeiska samsy-
nen. Som ovan nämnts ska EKMR tillämpas och tolkas dynamiskt, vilket innebär att konvent-
ionens innehåll är föränderligt.210 Enligt tidigare praxis utgjorde det inte en inskränkning av 
art. 9 EKMR att straffa personer som av religiösa skäl vägrade utföra militärtjänstgöring. När 
målet nådde Europadomstolen hade emellertid nästan alla konventionsstater infört en reser-
vationsrätt i nationell lagstiftning. Reservationsrätt innebär att personer som, av religiösa skäl, 
är förhindrade att befatta sig med vapen och våld tillerkänns en rätt att utföra en vapenfri ci-
viltjänstgöring. Det konstaterades att staten hade begränsad möjlighet att inte erkänna en re-
servationsrätt för enskilda eftersom det rådde en stark europeisk samsyn som innebar att en 
sådan rätt bör erkännas. Europadomstolen anförde att det faktum att sökanden var tvungen att 
vägra utföra militärtjänstgöring och acceptera ett följande fängelsestraff för att vara lojal mot 
sin religion var av stor betydelse. Det fordrades följaktligen ett synnerligen trängande socialt 
behov för inskränkningen.211 Ett sådant behov kunde dock inte identifieras, vilket föranledde 
att Europadomstolen konstaterade att det förekommit en kränkning av art. 9 EKMR.212 

6.3.3 Eweida m.fl. mot Förenade kungariket 
I målet Eweida m.fl. mot Förenade kungariket behandlades frågor om religionsfrihet och dis-
kriminering. Målet berörde fyra sökanden som hävdade att deras rättigheter hade kränkts. Det 
är enbart tre av sökandena som är av relevans för denna framställning, vilket föranleder att en 
sökande lämnas utanför.  
 
Den första sökanden klagade till Europadomstolen p.g.a. att arbetsplatsens riktlinjer förhind-
rade henne att bära ett kors kring halsen. Sökanden arbetade som sjuksköterska på en offentlig 
inrättning. Hälsodepartementet hade förbjudit vårdpersonal att använda halsband, av hälso- 
och säkerhetsmässiga skäl. Den som ville bära ett förbjudet föremål var nödgad att ansöka om 
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tillstånd. Sökandens tillståndsansökan för att få bära ett kors kring halsen nekades emellertid, 
vilket föranledde att hon fråntogs sina arbetsuppgifter. Sökanden klagade till Europadomsto-
len och anförde att art. 9 EKMR överträtts.213 Europadomstolen konstaterade att bärande av 
kors utgjorde religionsutövande samt att det faktum att sökanden tilldelats andra arbetsuppgif-
ter p.g.a. hennes vägran ta av sig halsbandet utgjorde en inskränkning av religionsfriheten.214 
Därefter prövades inskränkningen mot kraven som följer av art. 9.2 EKMR. Syftet med in-
skränkningarna var att skydda allmän hälsa och säkerhet, halsband kunde nämligen komma i 
kontakt med öppna sår och patienter kunde även ta tag i halsbandet. Europadomstolen under-
strök att enskildas möjligheter att kunna utöva sin religion måste väga tungt vid nödvändig-
hetsbedömningen. De berättigade syftena, allmän hälsa och säkerhet, var emellertid av sådan 
karaktär att de bedömdes väga tyngre än sökandens intresse. När det gäller allmän hälsa och 
säkerhet har staterna dessutom en vid ”margin of appreciation”. Europadomstolen konstate-
rade således att sökandens rätt enligt art. 9 EKMR inte hade kränkts.215  
 
Den andra sökanden klagade till Europadomstolen mot bakgrund av de sanktioner hon utsatts 
för till följd av sin religiösa vägran att utföra vissa arbetsuppgifter. Sökanden arbetade med att 
registrera partnerskap och hennes vägran bestod av att hon reserverade sig mot att registrera 
samkönade partnerskap. Det var sökandens religiösa övertygelse som förhindrade henne att 
registrera samkönade partnerskap. Disciplinära åtgärder, närmre bestämt uppsägning, vidtogs 
mot sökanden p.g.a. arbetsvägran.216 Sökanden hävdade att förfarandet utgjorde diskrimine-
ring enligt art.14 EKMR, sedd tillsammans med art. 9 EKMR.217 Europadomstolen konstate-
rade att det var sökandens religiösa övertygelse som förhindrade henne att registrera samkö-
nade partnerskap, vilket innebar att situationen var hänförlig till en konventionsrättighet.218 
Ett kriterium som innebar att alla anställda måste registrera samkönade partnerskap hade dis-
kriminerande effekt eftersom sökanden inte befann sig i en jämförbar situation som övriga 
arbetstagare p.g.a. sin religion, och trots det likabehandlades. Ett sådant förfarande utgör indi-
rekt diskriminering om förfarandet inte har ett legitimt ändamål som är proportionerligt i för-
hållande till den begränsning det innebär för den enskilda.219 Statens skäl för kriteriet, nämli-
gen att bedriva arbetet med utgångspunkten att främja samkönade pars rätt till likabehandling, 
bedömdes utgöra ett legitimt ändamål. Hur konventionsstaterna ska agera för att samkönade 
par inte ska diskrimineras är fortfarande under utveckling i Europa och staterna har av den 
anledningen en vid ”margin of appreciation”.220 Vid bedömningen av huruvida syftet var pro-
portionerligt anförde Europadomstolen att konsekvensen för sökanden, nämligen uppsägning, 
var särskilt allvarlig. Sökandens religiösa övertygelse var så stark att hon satte den framför sitt 
intresse av att ha kvar sin anställning. Därtill ingick registrering av samkönade partnerskap 
inte i sökandens ursprungliga arbetsuppgifter. Vid det fall en avvägning måste göras mellan 
två olika konventionsrättigheter, å ena sidan samkönade pars rätt till likabehandling och å 
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andra sidan sökandens rätt att utöva sin religion, tillerkänns staterna en vid ”margin of appre-
ciation”. Europadomstolen konstaterade mot bakgrund av ovan anförda att kriteriet var pro-
portionerligt, förfarandet utgjorde således inte diskriminering.221  
 
Den tredje sökanden hade utsatts för sanktioner av arbetsgivaren p.g.a. sin vägran att, med 
hänvisning till sin religiösa övertygelse, ge samlevnadsrådgivning till samkönade par.222 Sö-
kanden var utbildad terapeut på området för samlevnadsterapi. Det framgick av arbetsgivarens 
policydokument att anställda skulle ge rådgivning till såväl hetero- som homosexuella par.223 
Europadomstolen konstaterade inledningsvis att sökanden vägrat utföra vissa arbetsuppgifter 
p.g.a. sin religion, agerandet utgjorde således religionsutövande.224 Frågan var om staten brus-
tit i sina positiva förpliktelser genom att inte tillförsäkra sökanden en rätt att utöva sin relig-
ion. Avgörande var om syftet med policydokumentet, att rådgivning skulle ges utan diskrimi-
nering p.g.a. sexuell läggning, stod i rimlig proportion till den inskränkning det innebar för 
sökanden. Trots att uppsägning av sökanden är särskilt betungande fäste Europadomstolen 
stor vikt vid det faktum att sökanden tagit anställning hos arbetsgivaren trots vetskap om att 
det skulle innebära rådgivning till samkönade par. Även här framhölls det att när det uppstår 
en intressekonflikt mellan två konventionsrättigheter tillerkänns staterna i regel en vid ”mar-
gin of appreciation”. Europadomstolen konstaterade, med beaktande av ovan anförda, att syf-
tet med förfarandet stod i rimlig proportion till den negativa effekt det hade för sökanden. 
Ingen rättighetskränkning hade således förekommit.225 

7 Avslutande diskussion 

7.1 Inledning 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion baserat på vad som framkommit vid utredningen. 
Diskussionen kommer utmynna i svar på ovan angivna frågeställningar. Avsnitt 7.2 behandlar 
aborträttens ställning i EKMR. Därefter följer avsnitt 7.3 som behandlar abortvägran inom 
ramen för art. 9 EKMR. Avsnitt 7.4 behandlar abortvägran i relation till diskrimineringsför-
budet som följer av art. 14 EKMR. Avslutningsvis sammanfattas slutsatserna i avsnitt 7.5. 

7.2 Aborträttens ställning  
Abortvägran är ett fenomen som uppstod i samband med den globala liberaliseringen av län-
ders abortlagstiftningar. Det finns inget bevis för att abortvägran har bidragit till att lagstifta-
ren har intagit ett mer restriktivt förhållningssätt i abortfrågan. Abortvägran torde således inte 
utgöra ett hot mot aborträtten, den praktiska aborttillgången kan dock påverkas negativt. Det 
följer av H. mot Norge att abort som företeelse inte innebär en kränkning av EKMR, åt-
minstone inte i graviditetsvecka 14. Genom A, B och C mot Irland fastslås att restriktiva ab-
ortlagstiftningar inte nödvändigtvis strider mot EKMR. Det följer nämligen av A, B och C mot 
Irland att konventionsstaterna har en vid ”margin of appreciation” vid utformningen av nat-
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ionella abortlagstiftningar, p.g.a. bristande samsyn i frågan om när liv uppstår. Konventions-
staterna torde ha relativt stort utrymme att begränsa aborträtten till situationer då graviditeten 
är förenad med livsfara. Frågan om ett undantagslöst förbud mot abort är förenligt med 
EKMR har inte prövats av Europadomstolen, och utreds inte närmre inom ramen för denna 
framställning.226 Mot bakgrund av P. och S. mot Polen och R.R. mot Polen konstateras emel-
lertid följande: om en konventionsstat väljer att införa en rätt till abort ådrar sig staten även en 
positiv förpliktelse som innebär att det måste finnas en effektiv möjlighet att tillvarata den 
rätten. Detta gäller oavsett om vårdpersonalen utnyttjar en rätt att abortvägra med hänvisning 
till sin religion, tro eller samvete. A, B och C mot Irland kan, enligt min uppfattning, tolkas på 
ett sådant vis att Europadomstolen har intagit ett friare förhållningssätt i frågan om abort. An-
tagandet baseras på det faktum att konventionsstaten var tvungen att rättfärdiga den restriktiva 
abortlagstiftningen. Eftersom det råder en trend i Europa som innebär att flertalet länder antar 
friare abortlagstiftningar torde det vara sannolikt att den europeiska samsynen framöver kan 
komma att utgöra ett hinder för restriktiva abortlagar. Framtiden får dock utvisa om Europa-
domstolen slår fast att fri abort utgör en rättighet inom ramen för art. 8 EKMR.  

7.3 Artikel 9  

7.3.1 Forum internum – religions- & samvetsfrihet 
I följande avsnitt diskuteras abortvägran i relation till art. 9 EKMR. Barnmorskan i AD 2017 
nr 23 var av kristen tro, vilket innebär att hennes övertygelse tveklöst omfattas av art. 9 
EKMR. Den avslutande diskussionen kommer av den anledningen härefter inte beröra frågan 
om huruvida övertygelsen är av sådan dignitet som fordras för att tillämpa art. 9 EKMR.  
 
Nedan förs en diskussion angående skyddsområdet forum internum. Avseende forum inter-
num behandlas religionsfriheten och samvetsfriheten tillsammans eftersom skyddsområdet 
omfattar såväl förstnämnda som sistnämnda. Forum internum utgörs av rätten att ha, inte ha 
eller byta religion, tro eller samvetsgrundade övertygelse. Denna aspekt av art. 9 EKMR har 
tillmätts stor betydelse, vilket visar sig genom att den ger uttryck för en absolut rättighet. En 
fråga som uppstår är om en barnmorskas abortvägran kan hänföras till forum internum. Det 
vore synnerligen fördelaktigt för barnmorskan i AD 2017 nr 23 om frågan besvaras jakande, 
eftersom staten då saknar möjlighet att inskränka hennes rätt. Att neka barnmorskan i AD 
2017 nr 23 anställning innebär emellertid inte att hennes rätt att ha, inte ha eller byta sin 
kristna tro har angripits. Barnmorskan har nämligen varit obehindrad att ha, inte ha eller byta 
sin inre religiösa övertygelse. Religionsfrihetens faktiska kärna kvarstår även efter inskränk-
ningen, nämligen den inre övertygelsen. Det är enbart barnmorskans möjligheter att agera i 
linje med sin religiösa övertygelse som har påverkats. Inte heller uppgav barnmorskan sin 
religionstillhörighet på anmodan av kvinnoklinikerna, vilket kan ge upphov till en kränkning 
av forum internum. Barnmorskan uppgav nämligen självmant att hon var förhindrad att utföra 
abort p.g.a. sin tro och sitt samvete. Enligt min bedömning har det således inte förekommit en 
kränkning av religionsfrihetens forum internum i situationen som behandlas genom AD 2017 
nr 23. Av samma anledningar bör abortvägran inte heller vara hänförlig till samvetsfrihetens 
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forum internum. Det torde således stå klart att Europadomstolen vid en sakprövning inte 
skulle avgöra målet med tillämpning av artikelns absoluta del.  

7.3.2 Forum externum - religionsutövande 
Nedan förs en diskussion om skyddsområdet forum externum, utövande av religion eller tro. 
Religionsfriheten behandlas separat från samvetsfriheten, varvid samvetsfriheten behandlas 
självständigt i nästkommande avsnitt. Det torde ligga nära till hands att bedöma barnmorskans 
abortvägran i AD 2017 nr 23 som religionsutövande. Som framgår enligt ovan gjorde även 
AD den bedömningen. Det fordras emellertid att en diskussion förs eftersom bedömningen av 
religionsutövande i form av vägran enligt Europadomstolens tidigare praxis skiljer sig från de 
nyare avgörandena i målen Bayatyan mot Armenien och Eweida m.fl. mot Förenade kungari-
ket. Som nämnts ovan tolkas och tillämpas EKMR dynamiskt, vilket innebär att innehållet 
inte är statiskt. Det är dock oklart om Eweida m.fl. mot Förenade kungariket innebär att 
EKMR numera ska anses innehålla en rätt för alla arbetstagare som befinner sig i ett anställ-
ningsförhållande att vägra utföra arbetsuppgifter med hänvisning till sin religion eller tro. Det 
bör understrykas att sökanden i Bayatyan mot Armenien inte befann sig i ett anställningsför-
hållande. 
 
I Bayatyan mot Armenien bedömde Europadomstolen att vapenvägran utgjorde ett sådant re-
ligionsutövande som avses i art. 9 EKMR. Situationerna i AD 2017 nr 23 och Eweida m.fl. 
mot Förenade kungariket skiljer sig från situationen som behandlas i Bayatyan mot Armenien. 
Arbetstagarna i de förstnämnda målen hade nämligen ett val att söka anställning, till skillnad 
från sökanden i det senare fallet som fängslades p.g.a. sin vägran att utföra obligatorisk mili-
tärtjänstgöring. Den avgörande faktorn som skiljer målen åt är således det faktum att arbetsta-
garna hade ett val, emedan den vapenvägrande sökanden tvingandes utföra militärtjänstgö-
ring. Bayatyan mot Armenien bör därav inte appliceras på alla fall av vägran. Ett sådant syn-
sätt ligger även i linje med uttalandena i förarbetena till EKMR, vari det angavs att oavsett om 
vägran kan utgöra utövande omfattas inte alla olika typer av vägran av artikeln. Trots att 
Bayatyan mot Armenien innebär att vägran kan utgöra religionsutövande fordras, enligt min 
uppfattning, ytterligare vägledning för att applicera principen på fler fall av vägran. Bedöm-
ningen torde nämligen te sig annorlunda avseende arbetstagare. Det är därtill möjligt att be-
dömningen för just barnmorskor skiljer sig från bedömningen avseende övriga arbetstagare. 
 
Europadomstolen har tidigare intagit ett restriktivt förhållningssätt till arbetstagares utövande-
rätt. I målet Pichon och Sajous mot Frankrike bedömdes sökandenas religiösa vägran att sälja 
preventivmedel rentav falla utanför tillämpningsområdet för art. 9 EKMR. Eweida m.fl. mot 
Förenade kungariket indikerar dock att samma restriktiva förhållningssätt inte längre upprätt-
hålls. Sökandens vägran att ge rådgivning till samkönade par bedömdes nämligen utgöra så-
dant religionsutövande som avses i art. 9 EKMR. I fall som rör abortvägran kan det dock före-
falla mer logiskt att jämföra med Pichon och Sajous mot Frankrike eftersom båda situationer-
na kan hänföras till reproduktiva rättigheter. I sistnämnda fall framhöll Europadomstolen att 
sökandena var obehindrade att utöva sina religioner utanför arbetsplatsen samt att preventiv-
medel enbart kunde inhandlas på sådana apotek som sökandena arbetade på. Liknande reso-
nemang kan föras gällande barnmorskan i AD 2017 nr 23. En person som önskar abort är 
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nämligen nödgad att söka sig till en vårdinrättning och barnmorskan är därtill obehindrad att 
utöva sin religion och tro utanför arbetsplatsen. Frågan är dock om tillämpningsområdet för 
art. 9 EKMR har utökats i och med målet Eweida m.fl. mot Förenade kungariket. Två av de 
tre sökandena befann sig i en situation som liknar den i AD 2017 nr 23. Sökandena vägrade 
nämligen att utföra vissa arbetsuppgifter med hänvisning till sina religiösa övertygelser, vilket 
torde liknas vid barnmorskans vägran att utföra arbetsuppgifter hänförliga till abortvården. 
Europadomstolen slog fast att sökandenas agerande utgjorde sådant utövande som avses i art. 
9 EKMR. Vid en första anblick förefaller AD 2017 nr 23, enligt min uppfattning, i större ut-
sträckning likna situationen i Pichon och Sajous mot Frankrike än situationen i Eweida m.fl. 
mot Förenade kungariket. Resultatet av en strikt tillämpning av förstnämnda fall är att art. 9 
EKMR förklaras otillämplig och barnmorskans talan avvisas. Eweida m.fl. mot Förenade 
kungariket avgjordes ca ett och ett halvt år efter Bayatyan mot Armenien. Det finns således 
två avgöranden efter beslutet i Pichon och Sajous mot Frankrike som innebär att vägran att 
utföra vissa uppgifter kan utgöra sådant utövande som avses i art. 9 EKMR. Med anledning 
av EKMR:s dynamiska karaktär konstateras att synsättet i Pichon och Sajous mot Frankrike 
mycket väl kan ha blivit obsolet i sammanhanget. 
 
Europadomstolens tidigare praxis innebar att det ankom på arbetssökanden att inte söka en 
anställning vari det förekom arbetsuppgifter som stred mot arbetssökandes religion eller tro. 
Pichon och Sajous mot Frankrike innebar att arbetsvägran de facto undantogs från tillämp-
ningsområdet för art. 9 EKMR. Arbetstagarens avtalsfrihet hade således en inverkan på den 
enskildes rätt att utöva sin religion. I praktiken medför ett sådant synsätt att utövanderätten 
blir dispositiv. Oavsett om det inte är särskilt kontroversiellt gällande religionsutövning kan 
det få tämligen olämpliga resultat om liknande synsätt tillämpas på alla konventionsrättighet-
er. Det torde exempelvis knappast vara acceptabelt att en arbetstagare avstår från att omfattas 
av tortyrförbudet som följer av art. 3 EKMR. Att upprätthålla det restriktiva förhållningssättet 
kan dessutom begränsa arbetstagare med vissa övertygelser i oskälig omfattning. Det anfördes 
vidare i Bayatyan mot Armenien att åtgärder måste vidtas så att minoriteter kan delta i sam-
hället på lika villkor som majoriteten. En sådan inställning torde fordra att en arbetstagares 
vägran som grundar sig på religiösa eller icke-religiösa övertygelser erkänns inom ramen för 
art. 9 EKMR. Ett sådant erkännande bör vara särskilt viktigt i dagens Europa eftersom sam-
hället i allt större utsträckning präglas av multikulturalism och pluralism, vilket torde innebära 
att tolerans är särskilt viktigt. Det bör även understrykas att om abortvägran erkänns som utö-
vande enligt art. 9 EKMR kan sådan vägran bli föremål för inskränkningar. Med anledning av 
ovan anförda torde det vara mer lämpligt att beakta omständigheten att en enskild frivilligt 
sökt en anställning vid proportionalitetsbedömningen. Under förutsättning att abortvägran har 
samband med barnmorskans religion eller tro torde abortvägran således utgöra religionsut-
övande.  
 
För att utgöra ett skyddsvärt utövande fordras slutligen att utövandet har samband med barn-
morskans religion eller tro. Barnmorskans vägran i AD 2017 nr 23 grundades på hennes 
kristna tro om livets okränkbarhet, enligt hennes uppfattning innebär nämligen varje abort att 
ett liv släcks. Som framgår ovan var det framförallt trossamfunden som ställde sig negativa 
till införandet av abortlagen eftersom abort strider mot religiösa värden. Det torde tala för att 
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en abortvägran har nära samband med barnmorskans religion. Mot bakgrund av att Europa-
domstolen enbart utreder sambandet närmre om dess förekomst framstår som tveksamt är det 
sannolikt att domstolen vid en prövning inte ifrågasätter att barnmorskans abortvägran har 
samband med hennes religiösa övertygelse. Vid en sammantagen bedömning av ovan anförda 
konstateras att abortvägran torde omfattas av utövanderätten enligt art. 9 EKMR. 

7.3.3 Forum externum - samvetsutövande 
En tolkning av art. 9 EKMR e contrario innebär att samvetsfriheten inte inbegriper en rätt att 
utöva sin samvetsgrundade övertygelse eller sitt samvete. Frågan om den ordningen är avsikt-
lig eller resultatet av en olycklig formulering kvarstår obesvarad. Ovan nämndes att skiljakt-
iga i målet Eweida m.fl. mot Förenade kungariket var av uppfattningen att en samvetsgrundad 
vägran som är genuin och allvarlig bör omfattas av skyddet för samvetsfrihet. Enligt min upp-
fattning kan abortvägran svårligen hänföras till forum internum. Att tolka in en utövanderätt i 
form av abortvägran inom ramen för samvetsfriheten skulle därtill få långtgående konsekven-
ser eftersom samvetsfriheten ger uttryck för en absolut rättighet. En sådan tolkning av artikeln 
skulle innebära att enskilda tillerkänns en absolut rätt att utöva sin samvetsgrundade överty-
gelse eller sitt samvete. Ett sådant synsätt kan vålla stora problem. Alla barnmorskor skulle 
exempelvis, med hänvisning till sitt samvete, ha en oinskränkt rätt att vägra utföra aborter. 
Detta kan få synnerligen hämmande effekter på enskildas reproduktiva rättigheter. Det skulle 
även medföra en risk för systematiska överträdelser av art. 8 EKMR, eftersom stater som tillå-
ter abort även måste säkerställa tillgången till abort. Frågan om abortvägran i relation till 
samvetsfrihet torde snarare vara om art. 9 EKMR bör tolkas på ett sådant vis att utövanderät-
ten även inbegriper en relativ rätt att agera i linje med sitt samvete eller samvetsgrundade 
övertygelse. Det kan t.ex. föreställas att en person kan ha samvetsbetänkligheter mot att delta 
vid utförandet av aborter, utan att den uppfattningen har samband med personens religiösa 
eller icke-religiösa övertygelse. Oavsett om det finns situationer, i vilka ett skydd för sam-
vetsutövande efterfrågas, innebär det dock inte att EKMR innehåller ett sådant skydd.  
 
En viktig fråga är vilken praktisk betydelse samvetsfriheten har om omfattningen av friheten 
endast utgörs av rätten att ha, inte ha eller byta samvete eller en samvetsgrundad övertygelse. 
Det förekommer att Europadomstolen baserar tolkningen på det faktum att rättighetsskyddet 
måste vara effektivt och praktiskt, snarare än teoretiskt och illusoriskt. Ett exempel utgörs av 
R.R. mot Polen, vari Europadomstolen konstaterade att det måste vara möjligt att omsätta en 
rättighet i praktiken. Det har förvisso förekommit situationer i vilka Europadomstolen har 
avgjort frågan om det inträffat en kränkning av forum internum. De återfunna avgörandena 
behandlar emellertid religionsfriheten. Överträdelser av den absoluta aspekten av religionsfri-
heten avser bl.a. situationer där enskilda har tvingats tillkännage sin religionstillhörighet. Det 
är dock, enligt min uppfattning, svårare att föreställa sig liknande situationer avseende sam-
vetsfriheten. Oavsett om det är olagligt att fordra att enskilda tillkännager sitt samvetsmässiga 
ställningstagande ter sig en sådan diskussion orealistisk. En samvetsfrihet som inte inbegriper 
en utövanderätt torde således, enligt min uppfattning, vara av begränsad praktisk betydelse. 
Att tolka samvetsfriheten på ett sådant vis att den inbegriper en relativ utövanderätt kan för-
visso medföra att samvetsfriheten får en större praktisk betydelse. Frågan är dock om en så-
dan tolkning är önskvärd. Det framgår nämligen av ordalydelsen i art. 9 EKMR att samvets-
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friheten inte omfattar en utövanderätt. Om Europadomstolen slår fast att samvetsfriheten om-
fattar en utövanderätt överskrids artikelns ordalydelse, vilket i förlängningen innebär att dom-
stolen går utöver vad konventionsstaterna förhandlade vid upprättandet av EKMR. Enligt min 
uppfattning är det inte lämpligt att en internationell domstol, utan samtycke från konventions-
staterna, förpliktigar dem i en sådan utsträckning. Trots att Europadomstolen kan driva en 
progressiv rättighetsutveckling i Europa med en dynamisk tolkningsmetod sätts tolkningsra-
marna alltjämt av EKMR. Att gå utöver tolkningsramen kan medföra ett ingripande i statssu-
veräniteten. Enligt min uppfattning är det således olämpligt att tolka art. 9 EKMR på ett så-
dant vis att en rätt till samvetsutövande etableras.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att samvetsfriheten enligt art. 9 EKMR inte omfattar en 
utövanderätt. Inte heller är det önskvärt att EKMR tolkas på ett sådant vis att en utövanderätt 
etableras av Europadomstolen. Samvetsfrihetens skyddsområde sträcker sig således inte 
längre än forum internum. Barnmorskor med samvetsbetänkligheter har följaktligen inte en 
rätt att abortvägra med hänvisning till sitt samvete eller samvetsgrundade övertygelse. Den 
rätt som tillskrivs barnmorskor på samvetsfrihetens område är enbart att ha samvetsbetänklig-
heter, inte att agera i linje med dem. Det bör avslutningsvis framhållas att begreppet tro har 
getts en vid tolkning och inbegriper ett stort antal ageranden som kan hänföras till en persons 
samvetsgrundade övertygelse och samvete. Abortmotstånd utgör dessutom ett exempel på en 
övertygelse som faller inom ramen för begreppet tro. Genom en sådan tolkning skyddas sam-
vetsutövande indirekt, vilket torde vara mer lämpligt eftersom Europadomstolen i sådant fall 
företar en extensiv tolkning snarare än att skapa en rättighet staterna inte har förhandlat. En 
sådan tolkning torde även vara att föredra eftersom utövanderätten då kan inskränkas.  

7.3.4 Inskränkningen 

7.3.4.1 Ingripandet 
För att gå vidare i bedömningen fordras att det skett ett ingripande i religionsfriheten. Ef-
tersom det konstaterats att samvetsfriheten inte inbegriper en utövanderätt gäller nedan förda 
diskussion enbart om utövande av religion och tro. Det framgår av Europadomstolens praxis 
att disciplinära åtgärder vidtagna mot en arbetstagare kan ge upphov till ett ingripande. I må-
let Eweida m.fl. mot Förenade kungariket ansågs t.ex. uppsägning och omplacering utgöra 
sådana ageranden som orsakar ingripanden. Enligt min uppfattning torde även andra typer av 
arbetsrättsliga åtgärder kunna ge upphov till ingripanden i enskildas rättigheter. I AD 2017 nr 
23 består ingripandet av att barnmorskan nekades anställning p.g.a. sin avsikt att abortvägra, 
d.v.s. att utöva sin religion på arbetsplatsen. Eftersom resultatet av en nekad anställning är 
analog med resultatet av en uppsägning torde även utebliven anställning som grundar sig på 
religionsutövande ge upphov till ett ingripande. Regionen i AD 2017 nr 23 angav att skälet för 
att inte erbjuda barnmorskan anställning var direkt orsakad av hennes abortvägran. Eftersom 
det är just abortvägran som utgör religionsutövandet torde det inte föranleda någon vidare 
diskussion om huruvida ingripandet grundades på religionsutövandet. I situationer som rör 
barnmorskors abortvägran är det därtill tänkbart att flertalet ingripanden i religionsfriheten 
sker genom just nekande av anställning eller uppsägning. Barnmorskor som under ansök-
ningsförfarandet uppger sin religiösa ståndpunkt kan nämligen nekas anställning, medan 
barnmorskor som praktiserar abortvägran i efterhand istället sägs upp p.g.a. arbetsvägran. 
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Enligt min uppfattning bör såväl det första som det andra scenariot utgöra ingripanden i den 
enskildes rätt att utöva sin religion eller tro. Övriga disciplinära åtgärder kan även komma i 
fråga, t.ex. innehållande av lön, omplacering m.m. Enligt min uppfattning är det således san-
nolikt att Europadomstolen kommer finna att det förekommit ett ingripande i barnmorskans 
rätt till religionsutövning. Av den anledningen följer nedan en diskussion om huruvida förut-
sättningarna för att inskränka religionsfriheten är uppfyllda. Som ovan nämnts är förutsätt-
ningarna följande. Inskränkningen ska (i) ha stöd i lag, (ii) ha ett berättigat syfte samt (iii) 
vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle.  

7.3.4.2 Stöd i lag  
Som ovan nämnts fordras stöd i lag för att en inskränkning ska vara laglig. Det framgår inte 
av svensk lagstiftning att barnmorskor ska utföra aborter. Den lagstiftning som reglerar frågan 
om utförare av aborter är abortlagen. I abortlagen anges det att den som är behörig att utöva 
läkaryrket utför aborter, vilket en barnmorska inte är. När det gäller lagstöd i situationer där 
barnmorskor åläggs att delta vid utförandet av aborter är istället arbetsledningsrätten av rele-
vans. Arbetsledningsrätten följer emellertid inte av lag enligt svensk definition, utan arbets-
ledningsrätten är en allmän rättsgrundsats som har etablerats genom kollektivavtal och rätts-
praxis. Som framgår ovan har Europadomstolen godtagit rättspraxis som lag inom ramen för 
EKMR. I målet Wretlund mot Sverige godtog Europadomstolen därtill den svenska principen 
om arbetsgivarens arbetsledningsrätt som lagstöd. Målet utgörs förvisso av ett avvisningsbe-
slut, det avvisades dock inte p.g.a. avsaknad av lagstöd. Det finns således anledning att söka 
vägledning från målet. Att Europadomstolen tidigare accepterat arbetsledningsrätten som 
lagstöd talar starkt för att domstolen kan komma att göra så återigen. Arbetsledningsrätten får 
emellertid inte utövas i strid med lag. I AD 2017 nr 23 fann AD att ett abortkrav för barn-
morskor inte stred mot abortlagens bestämmelse om att läkare är behöriga att utföra aborter. 
Det framgår därtill av flertalet riktlinjer och allmänna råd att barnmorskor ska ombesörja me-
dicinhanteringen vid aborter samt delta i abortvården. Enligt min bedömning är det därtill 
föga troligt att Europadomstolen kommer göra en självständig bedömning i frågan om 
huruvida abortkravet är förenligt med svensk lag och en svensk rättsprincip, eftersom AD re-
dan besvarat frågan. Europadomstolens uppgift består snarare av att bedöma huruvida arbets-
ledningsrätten är av sådan dignitet att den kan utgöra lag. Syftet med att fordra stöd i lag är 
därutöver att skapa ett förutsebart system vari enskilda med någorlunda säkerhet kan avgöra 
vilka inskränkningar deras rättigheter är föremål för. Att barnmorskor deltar vid utförandet av 
aborter torde vara allmänt känt i Sverige. Även det faktum att barnmorskan på förhand infor-
merade om sin abortvägran talar för att systemet är förutsebart. Vid en sammantagen bedöm-
ning av ovan anförda torde kravet på lagstöd vara uppfyllt i fråga om barnmorskors delta-
gande vid utförandet av aborter. Därefter följer bedömningen om inskränkningen har ett be-
rättigat syfte. 

7.3.4.3 Berättigat syfte 
De syften som är berättigade enligt art. 9.2 EKMR är (i) hänsyn till den allmänna säkerheten 
samt till skydd för (ii) allmän ordning, (iii) allmän hälsa, (iv) allmän moral eller (v) till skydd 
för andra personers fri- och rättigheter. De två förstnämnda syftena kan avfärdas utan vidare 
diskussion eftersom varken den allmänna säkerheten eller den allmänna ordningen torde på-
verkas av att barnmorskor måste utföra aborter. Det är eventuellt möjligt att i teorin identifiera 
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skyddsvärda intressen som kan hänföras till den allmänna moralen gällande abortvägran. Fo-
kus för denna framställning utgörs emellertid av de mer närliggande alternativen, nämligen 
skyddet för allmän hälsa och andra personers fri- och rättigheter. 
 
Åtgärder som syftar till att främja patientsäkerheten, vårdkvaliteten samt en effektiv tillgång 
till vård är hänförliga till den allmänna hälsan. Att fordra att alla barnmorskor utför aborter 
kan t.ex. främja tillgången till abortvård eftersom risken att det uppstår en abortsituation där 
det saknas tillgång på kompetent och behörig personal minskar. En abortvård som är ordnad 
på ett sådant vis att barnmorskornas personliga åsikter inte utgör ett hinder för vård torde även 
gynna bemötandet i vården. En abortsökande patient riskerar då inte att initialt nekas vård 
p.g.a. att barnmorskan utnyttjar sin rätt att abortvägra. Sådana omständigheter kan hänföras 
till patientsäkerheten eftersom ett bra bemötande innebär en minskad risk för vårdskador. 
Nyss anförda utgör enbart exempel på hur olika skyddsvärda intressen kan härledas till den 
allmänna hälsan gällande barnmorskors deltagande i abortvården. Mot bakgrund av att Euro-
padomstolen godtar argument hänförliga till den allmänna hälsan om de framstår som rimliga 
är det, enligt min uppfattning, sannolikt att domstolen vid en framtida prövning av situationen 
i AD 2017 nr 23 accepterar att abortkravet syftar till att skydda den allmänna hälsan.  
 
Inskränkningar som ämnar skydda andra personers fri- och rättigheter utgör även ett berättigat 
syfte enligt art. 9.2 EKMR. För att nå framgång med ett argument om att en inskränkning 
syftar till att skydda andra personers fri- och rättigheter måste konventionsrättigheten som 
äventyras identifieras. Därefter fordras enbart en risk för att rättigheten kränks. Det kan kon-
stateras att fri abort inte utgör en mänsklig rättighet enligt EKMR, vilket innebär att argument 
hänförliga till en generell aborträtt inte vinner framgång i detta avseende. Av bl.a. R.R. mot 
Polen framgår emellertid att en konventionsstat som väljer att införa en aborträtt i nationell 
lagstiftning ådrar sig en positiv förpliktelse att ordna sjukvårdssystemet på ett sådant vis att 
det är praktiskt möjligt för de enskilda att utnyttja aborträtten. Denna skyldighet åläggs stater-
na inom ramen för art. 8 EKMR. Ett abortkrav innebär att abortvården ordnas på ett sådant vis 
att risken för en kränkning av art. 8 EKMR minimeras eftersom möjligheten att tillvarata sin 
rätt säkerställs. Vidare kan dåligt bemötande i samband med behov av abortvård uppnå en 
sådan grad av allvarlighet att det utgör en kränkning av art. 3 EKMR. De konventionsrättig-
heter som skyddas genom ett abortkrav är således identifierade. Att det utgör en risk att såväl 
art. 3 som art. 8 EKMR överträds genom att tillåta abortvägran visas genom målen R.R. mot 
Polen samt P. och S. mot Polen. I såväl R.R. mot Polen som P. och S. mot Polen mottogs sö-
kandena nämligen av flertalet läkare som bemötte dem dåligt och som vägrade behandla och 
remittera dem p.g.a. sin rätt att abortvägra. Enligt min bedömning torde dock risken för en 
kränkning av art. 8 EKMR vara större än en kränkning av art. 3 EKMR, om abortvägran er-
känns. Med anledning av ovan anförda är det sannolikt att Europadomstolen godtar att syftet 
med inskränkningen även kan hänföras till skyddet för andra personers fri- och rättigheter, då 
främst art. 8 EKMR. Inskränkningen av religionsfriheten i AD 2017 nr 23 torde sammanfatt-
ningsvis sträva efter att uppnå två berättigade syften. 
 
Frågan om diskriminering bör även belysas i detta sammanhang eftersom sökandena i målet 
A, B och C mot Irland hävdade att Irlands abortlagstiftning gav upphov till könsdiskrimine-
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ring. Diskrimineringsförbudet utgör en sådan konventionsrättighet som faller inom det berät-
tigade syftet att skydda andra personers fri- och rättigheter. Frågan är om ett erkännande av 
abortvägran kan ge upphov till könsdiskriminering. Ett erkännande av abortvägran får nämli-
gen den effekten att en del av sjukvården som främst söks av kvinnor påverkas negativt. Det 
är dock inte troligt att Europadomstolen godtar argument hänförliga till diskrimineringsförbu-
det som syfte för en inskränkning av religionsfriheten. Anledningen är att kvinnor inte kan 
anses befinna sig i en jämförbar situation som män, eftersom det är ytterst få män ur ett juri-
diskt perspektiv som söker abortvård i egenskap av patient. Enligt min uppfattning kan inte 
alla vårdsökande anses befinna sig i jämförbara situationer, en sådan definition av begreppet 
jämförbar skulle vara alltför vidsträckt. Förutsättningarna för könsdiskriminering torde såle-
des inte vara uppfyllda i situationer som rör abortvägran.  

7.3.4.4 Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

7.3.4.4.1 Trängande socialt behov 
Eftersom inskränkningen med största sannolikhet har stöd i lag och ett berättigat syfte kvar-
står bedömningen av huruvida inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 
Nödvändighetskravet innebär (i) att en inskränkning ska svara mot ett trängande socialt behov 
och (ii) att inskränkningen måste vara proportionerlig i förhållande till det berättigade syftet. 
Efter en studie av flertalet avgöranden från Europadomstolen kan konstateras att domstolen 
sällan fäster särskilt stor vikt vid frågan om det förekommer ett trängande socialt behov. 
Tyngdpunkten för bedömningen ligger istället i proportionalitetsbedömningen, vilket gäller 
även för denna framställning. Att främja enskildas reproduktiva rättigheter och en god abort-
vård torde utgöra sådana trängande sociala behov som godtas av Europadomstolen.227 Nedan 
diskuteras fortsättningsvis enbart proportionalitetskravet, den sista delen i frågan om in-
skränkningen är konventionsenlig.  

7.3.4.4.2 ”Margin of Appreciation”  
Vid bedömningen om en inskränkning är proportionerlig tillerkänns staterna en ”margin of 
appreciation”, vilket innebär att staterna har ett visst tolkningsutrymme vid bedömningen av 
en inskränknings tillåtna omfattning. Bedöms inskränkningen falla inom tolkningsutrymmet 
innebär det att inskränkningen är proportionerlig. Nedan behandlas ett antal faktorer som på-
verkar tolkningsutrymmets omfattning gällande situationen i AD 2017 nr 23. 

7.3.4.4.3 Positiva förpliktelser 
Konventionsstater som inför en nationell rätt till abort ådrar sig även en positiv förpliktelse 
enligt art. 8 EKMR att ordna sjukvårdssystemet på ett sådant vis att det är praktiskt möjligt att 
tillvarata aborträtten. Vid utformningen av hur konventionsstaterna ska uppfylla sina positiva 
förpliktelser åtnjuter de i regel ett omfattande tolkningsutrymme enligt ”margin of appreciat-
ion”. Svenska staten tillåter inte abortvägran eftersom det finns en risk att det har negativa 
effekter på tillgången till och kvaliteten på abortvården. Ett abortkrav utgör således ett medel 
för att säkerställa möjligheten för enskilda att tillvarata sin rätt till abort, d.v.s. ett medel för 
att uppfylla sina positiva förpliktelser enligt art. 8 EKMR. Den omständigheten torde således 
föranleda att tolkningsutrymmet enligt ”margin of appreciation” vidgas.  
                                                
227 Jfr Lamackova, s. 22.  
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7.3.4.4.4 Betydelsen av art. 9 EKMR och begreppet demokrati  
Det har inte återfunnits något avgörande från Europadomstolen som uttryckligen anger att art. 
9 EKMR är en rättighet som principiellt innebär att tolkningsutrymmet vidgas. Domstolen 
underströk emellertid, i målet Bayatyan mot Armenien, vikten av att minoriteter har möjlighet 
att delta i samhället i enlighet med sina övertygelser. Bayatyan mot Armenien måste dock, 
enligt min uppfattning, skiljas från situationen i vilken en barnmorska vägrar utföra aborter. 
Sökanden i Bayatyan mot Armenien hade nämligen inget val att utföra de handlingar som 
stred mot sökandens religiösa övertygelse, vägran medförde därtill att fängelsestraff utdöm-
des. Att fängslas för en religiös vägran torde vara synnerligen allvarligt och förhindrar minori-
teter från att delta i samhället i enlighet med sina övertygelser. Detta hämmar även plural-
ismen, vilket enligt Europadomstolen är en viktig förutsättning för en demokrati. En barn-
morska gör däremot ett aktivt val att bli barnmorska, trots vetskap om att det förekommer 
arbetsuppgifter som kan strida mot personens religion eller tro. Konsekvenserna av en barn-
morskans vägran bör inte heller anses uppnå samma grad av allvarlighet som ett fängelse-
straff, vilket innebär att ett abortkrav inte torde påverka pluralismen i samma negativa ut-
sträckning som i målet Bayatyan mot Armenien. Mot bakgrund av här angivna skillnader bör 
samma resonemang, enligt min uppfattning, inte föras avseende en barnmorskas abortvägran. 
Min bedömning är således att betydelsen av art. 9 EKMR samt betydelsen av begreppet de-
mokrati gällande abortvägrande barnmorskor inte föranleder att tolkningsutrymmet minskar.  

7.3.4.4.5 Det berättigade syftet 
Karaktären av det berättigade syftet kan även påverka tolkningsutrymmet. Inskränkningar 
som syftar till att skydda den allmänna hälsan, särskilt i sjukhusmiljöer, föranleder i regel att 
konventionsstaterna tillerkänns ett omfattande tolkningsutrymme enligt ”margin of appreciat-
ion”. Det faktum att ett abortkrav ämnar skydda sådana intressen som kan hänföras till den 
allmänna hälsan föranleder således att tolkningsutrymmet vidgas avseende situationen i AD 
2017 nr 23. När konventionsrättigheter vägs mot varandra tillerkänns staterna även en vid 
tolkningsmarginal, vilket innebär att inskränkningar som syftar till att skydda andra personers 
fri- och rättigheter medför att staterna tillerkänns en vid tolkningsmarginal. Inskränkningen i 
situationen som behandlas i AD 2017 nr 23 ämnar huvudsakligen skydda art. 8 EKMR. Det 
torde föranleda att tolkningsutrymmet vidgas, eftersom religionsfriheten enligt art. 9 EKMR 
måste vägas mot rätten till respekt för privatlivet enligt art. 8 EKMR. Enligt min bedömning 
föranleder det skyddade intresset, utifrån art. 8 EKMR, att Sveriges tolkningsutrymme vidgas 
i betydande utsträckning.  

7.3.4.4.6 Samsyn 
Vid bedömningen av tolkningsutrymmets omfattning fäster Europadomstolen inte sällan stor 
vikt vid den europeiska samsynen. Som ovan nämnts ska den europeiska samsynen inte vara 
avgörande för frågan i ett mål, samsynen kan dock påverka tolkningsutrymmet i betydande 
utsträckning. Som framgår av A, B och C mot Irland pågår en utveckling i Europa som inne-
bär att flertalet stater antar en friare abortlagstiftning. Denna utveckling har emellertid fått 
konsekvenser. De nya abortlagarna har nämligen medfört att vårdpersonal i allt större ut-
sträckning tillerkänns en rätt att abortvägra, samvetsklausuler har således inrättats. Som 
nämns ovan innehåller EKMR ingen rätt till samvetsutövande, med samvetsklausuler avses 
därför i fortsättningen enbart en rätt till abortvägran som grundas på religion eller tro. Majori-
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teten av konventionsstaterna har reglerat frågan om samvetsklausuler. Eftersom samvetsklau-
suler har uppstått i samband med friare abortlagar, en utveckling som fortfarande pågår, torde 
inte heller trenden med samvetsklausuler ändra riktning inom en snar framtid. Trenden är inte 
enbart europeisk, den är dessutom global. Flertalet länder, däribland USA och Australien, har 
ett system med samvetsklausuler. I målet Bayatyan mot Armenien var den Europeiska och 
internationella samsynen så pass enhetlig att statens möjlighet att inskränka religionsfriheten 
var nästintill obefintlig. En likhet mellan nyss nämnda mål och här aktuell situation är före-
komsten av resolutioner som rekommenderar staterna att agera i enlighet med rådande sam-
syn. Resolution 1763 (2010) uppmanar nämligen konventionsstaterna att införa samvetsklau-
suler. Det bör dock vägas in i bedömningen att Sverige förhöll sig kritiska mot resolutionens 
innehåll. Samsynen gällande samvetsklausuler förefaller dock inte uppnå samma grad av en-
hetlighet som situationen i målet Bayatyan mot Armenien, vilket innebär att Sverige torde 
tillerkännas ett något större tolkningsutrymme än konventionsstaten i nyss nämnda mål. Det 
bör dock understrykas att graden av samstämmighet mycket väl kan öka innan situationen 
som behandlas i AD 2017 nr 23 prövas av Europadomstolen. Slutligen måste framhållas att 
utformningen av samvetsklausulerna skiljer sig mellan olika länder. En del stater kräver t.ex. 
att vårdpersonal utför aborter om graviditeten är förenad med fara för liv och hälsa. Samsynen 
innebär följaktligen inte att vårdpersonal tillerkänns en undantagslös rätt att abortvägra. Vid 
en sammantagen bedömning kan det konstateras att rådande samsyn torde medföra att tolk-
ningsutrymmet begränsas i betydande utsträckning.  

7.3.4.4.7 Potentiella effekter 
Det framgår ovan att en lösning som vid en första anblick framstår som riktig likväl inte kan 
tillämpas p.g.a. de långsiktiga konsekvenserna som den kan medföra. Det är av den anled-
ningen viktigt att analysera potentiella effekter av samvetsklausuler. Enligt min uppfattning är 
det föga troligt att tillgången till säker abort påverkas negativt genom att tillerkänna barn-
morskan från AD 2017 nr 23 en rätt att abortvägra. Genom ett sådant erkännande måste emel-
lertid även resterande barnmorskor ges en rätt att abortvägra. Trots att det inte finns belägg för 
antagandet att ett stort antal barnmorskor skulle utkräva sin rätt att abortvägra torde det än-
dock ligga i farans riktning. Det kan noteras att i Italien utnyttjar 70 % av vårdpersonalen sin 
rätt att abortvägra, vilket har en negativ effekt på aborttillgången. I Norge t.ex., finns det där-
emot inget som tyder på att aborttillgången undermineras p.g.a. samvetsklausuler, det vållar 
dock problem vid schemaläggningen.228 Enligt min uppfattning är risken att en överväldi-
gande andel av Sveriges barnmorskor kommer utnyttja en rätt att abortvägra liten, särskilt 
med beaktande av att Sverige torde vara en utav Europas mest sekulariserade stater. 
 
Risken att det saknas barnmorskor p.g.a. abortvägran torde vara högre på landsbygden. Det är 
fullt tänkbart att det enbart finns en barnmorska i tjänst på vissa vårdinrättningar på mindre 
orter. Om den barnmorskan åberopar abortvägran kan det innebära att en abortsökande person 
måste åka till en annan vårdinrättning som utför aborter. Det kan innebära att den abortsö-
kande måste resa flertalet mil samt att personen upplever ett dåligt bemötande. I A, B och C 

                                                
228 Se Jalali, Mozhgan. Samvetsfrihet ett verktyg för abortmotståndarna. Dagens Samhälle. 2014-11-17. 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/samvetsfrihet-ett-verktyg-foer-abortmotstandarna-12053 (hämtad 2017-
11-23). 
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mot Irland anfördes det dock att det faktum att irländska kvinnor hade möjlighet att åka till 
England bidrog till att förfarandet var proportionerligt. Av den anledningen är det sannolikt 
att Europadomstolen inte kommer bedöma att det är särskilt betungande att åka ett tiotal mil 
för att utföra en abort. Det bör dock understrykas att en resa till en annan vårdinrättning inte 
får innebära att den abortsökande personen försitter sin möjlighet att genomgå en abort. Det 
kan även finnas situationer av akut karaktär, i vilka det är olämpligt av medicinska skäl att en 
abortsökande person reser för att genomgå aborten. Med de transportmedel som finns att tillgå 
torde det dock, i normalfallet, inte vålla särskilda problem.   
 
Enligt min uppfattning torde det finnas risker att såväl kravet på bra bemötande som uppgifts-
skyldigheten inom vården eftersätts genom att en abortsökande person möts av en abortväg-
rande barnmorska som har etiska invändningar mot aborter. Riskerna illustreras till viss del 
genom avgörandena i målen R.R. mot Polen och P. och S. mot Polen. Bra bemötande och er-
forderlig information torde vara av synnerlig vikt i situationer då en abortsökande exempelvis 
är ett barn eller om graviditeten är resultatet av en våldtäkt. Det kan tänkas att de skyddade 
intressena i sådana situationer är av sådan betydelse att möjligheterna att inskränkta religions-
friheten är tämligen omfattande. Vid utförande av abort vid ett sent skede är det även av sär-
skilt vikt att kravet på bra bemötande upprätthålls. Det ska anmärkas att vid fall av sen abort 
föreligger synnerliga skäl för utförande av aborten. I sådana situationer bör även de skyddade 
intressena medföra att möjligheten att inskränka religionsfriheten är relativt omfattande. Det 
bör även framhållas att varken Norge eller Danmark tillåter abortvägran om graviditeten in-
nebär en fara för liv och hälsa. I sådana situationer torde de skyddade intressena föranleda att 
möjligheten att inskränka religionsfriheten är relativt omfattande. Liknande resonemang kan 
föras även i abortsituationer som fordrar akutvård. I sådana situationer bör kravet att vården 
ska vara lättillgänglig fordra att alla barnmorskor deltar vid utförandet av aborter.  

7.3.4.4.8 Betydelsen av valfrihet 
Europadomstolen kommer sannolikt fästa betydande vikt vid att det är ifrågasättbart att en 
person med så starka religiösa övertygelser som barnmorskan i AD 2017 nr 23 utbildar sig till 
barnmorska, trots att det ingår i arbetsuppgifterna att delta vid utförandet av aborter. Som 
framgår av ovan var Europadomstolen tidigare av uppfattningen att arbetstagaren avstod sin 
utövanderätt i samband med anställningsavtalet. Ett sådant synsätt är emellertid alltför strikt, 
särskilt med beaktande av rådande samhällsförhållanden där religiös tolerans och acceptans 
torde vara av yttersta vikt för att bibehålla pluralismen. I Eweida m.fl. mot Förenade kungari-
ket fäste Europadomstolen, i proportionalitetsbedömningen, stor vikt vid det faktum att tredje 
sökanden hade tagit anställning trots vetskap om förekommande arbetsuppgifter. Det var dock 
inte ensamt avgörande. Europadomstolen anförde även att staterna tillerkänns en vid ”margin 
of appreciation” när det gäller att balansera konventionsrättigheter mot varandra. Situationen 
avseende tredje sökanden har likheter med situationer med abortvägrande barnmorskor. Situ-
ationen i AD 2017 nr 23 gäller nämligen anställning trots vetskap om förekommande arbets-
uppgifter samt balanserande av konventionsrättigheter mot varandra. En skillnad är emellertid 
att tredje sökandens agerande direkt diskriminerade samkönade par, emedan det genom abort-
vägran enbart finns en risk för en kränkning av en annan konventionsrättighet. Samma reso-
nemang bör således inte appliceras per automatik, valfrihetsaspekten torde dock väga tungt. 
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7.3.4.4.9 Slutgiltig bedömning 
Trots att de skyddade intressena medför att statens ”margin of appreciation” är omfattande 
torde utrymmet minska avsevärt mot bakgrund av rådande samsyn. Staterna åtnjuter emeller-
tid en vid ”margin of appreciation” vid utformandet av samvetsklausulerna. Som nämnts ovan 
omfattar nämligen inte samsynen samvetsklausuler som utformas på ett sådant vis att barn-
morskor tillerkänns en absolut rätt att abortvägra. Barnmorskan i AD 2017 nr 23 har inte an-
gett några undantag för hennes vägran att utföra aborter, hon förespråkar således en undan-
tagslös rätt till att abortvägra. Med särskilt beaktande av (i) att samsynen inte omfattar ut-
formningen av samvetsklausulerna, (ii) betydelsen av de skyddade intressena och (iii) det 
faktum att barnmorskan har valt att bli barnmorska torde inskränkningen uppfylla proportion-
alitetskravet. Europadomstolen kan dock ta tillfället i akt och anföra att EKMR innehåller en 
positiv förpliktelse för staterna att införa samvetsklausuler som är relativa till sin karaktär. 
Religionsfriheten gällande barnmorskan i AD 2017 nr 23 torde dock inte ha blivit föremål för 
en konventionsstridig inskränkning.  

7.4 Artikel 14 
Ett grundläggande krav för diskriminering är att situationen måste vara hänförlig till en kon-
ventionsrättighet. Situationen avseende barnmorskan i AD 2017 nr 23 torde vara hänförlig till 
art. 9 EKMR eftersom barnmorskans vägran utgör ett uttryck för hennes religion. Att abort-
vägran utgör religionsutövande talar dessutom för att situationen är hänförlig till art. 9 EKMR 
ur ett diskrimineringsperspektiv. Art. 14 EKMR förutsätter inte att en faktisk rättighetskränk-
ning har förekommit, vilket innebär att barnmorskan kan ha utsatts för diskriminering trots att 
det att det inte har förekommit en kränkning av art. 9 EKMR. Såväl direkt som indirekt dis-
kriminering omfattas av art. 14 EKMR. Förfarandet torde dock inte utgöra direkt diskrimine-
ring eftersom beslutet att neka barnmorskan anställning inte innebär att hon särbehandlades 
p.g.a. sin religion, utan hon särbehandlades p.g.a. sin abortvägran. Europadomstolen kan för-
visso skapa nya diskrimineringsgrunder, det är dock osannolikt att domstolen etablerar abort-
vägran som en självständig diskrimineringsgrund. Desto mer troligt är emellertid att Europa-
domstolen konstaterar att samvetet, i likhet med religion och tro, utgör en diskriminerings-
grund. Det framgår av ovan att indirekt diskriminering innebär ett förbud mot att likabehandla 
personer i olikartade situationer. En barnmorska som har betänkligheter, grundade på såväl 
samvete som religion, mot utförandet av aborter torde befinna sig i en olikartad situation än 
en barnmorska utan sådana betänkligheter. Att applicera samma abortkrav för alla barnmors-
kor, oavsett betänkligheter, innebär att olika fall likabehandlas. Ibland formuleras indirekt 
diskriminering även enligt följande. Ett kriterium ställs upp som i praktiken innebär att en viss 
grupp diskrimineras. Ett abortkrav innebär t.ex. att personer med vissa religionstillhörigheter 
och samvetsbetänkligheter missgynnas. Att fordra att alla barnmorskor deltar vid utförandet 
av aborter torde således ha diskriminerande effekt enligt reglerna om indirekt diskriminering. 
Eftersom barnmorskans abortvägran grundas på hennes kristna tro kan det konstateras att det 
diskriminerande förfarandet har samband med diskrimineringsgrunden religion. För att inte 
utgöra diskriminering fordras det att det föreligger objektivt godtagbara skäl för abortkravet.  
 
Objektivt godtagbara skäl innebär att abortkravet måste sträva efter att uppnå ett legitimt än-
damål samt vara proportionerligt. Säkerställande av god vård, främjande av patientsäkerhet, 
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reproduktiva rättigheter etc. torde utgöra legitima ändamål. Patientsäkerhet m.m. ryms dessu-
tom inom det berättigade syftet allmän hälsa, vilket talar för att de även utgör legitima ända-
mål. Enligt min uppfattning kommer Europadomstolen med största sannolikhet göra bedöm-
ningen att förfarandet strävade efter att uppnå ett legitimt ändamål.  
 
Proportionalitetskravet innebär att förfarandet måste vara lämpligt och nödvändigt. En god 
vård och hög patientsäkerhet innebär bl.a. en vård med hög tillgänglighet, bra bemötande, 
upprätthållen informationsplikt etc. Att fordra att alla barnmorskor deltar i abortvården torde 
främja vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Ett syfte med lämplighetskravet är att skydda 
enskilda från att utsättas för godtycklig behandling. Att upprätthålla ett abortkrav framstår 
inte, enligt min uppfattning, som godtyckligt eftersom det främjar önskade effekter på ett rat-
ionellt vis. Ett abortkrav torde således vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att uppnå ända-
målen. Det fordras därefter att förfarandet med diskriminerande effekt är nödvändigt. Staterna 
tillerkänns en ”margin of appreciation” vid nödvändighetsbedömningen. Samma resonemang 
som fördes om art. 9 EKMR gäller även för diskriminering. Det innebär att de skyddade in-
tressena föranleder att statens ”margin of appreciation” vidgas samtidigt som den europeiska 
samsynen innebär att tolkningsutrymmet minskar. Samsynen gäller emellertid inte utform-
ningen av samvetsklausulerna. I målet Eweida m.fl. mot Förenade kungariket konstaterade 
Europadomstolen att ett kriterium med diskriminerande effekt var proportionerligt, trots att 
kriteriet att utföra vissa arbetsuppgifter inte ingick i sökandens ursprungliga arbetsuppgifter. 
Det skyddade intresset, likabehandling oavsett sexuell läggning, tillmättes en sådan betydelse 
att Europadomstolen bedömde att staten inte hade gått utöver tolkningsutrymmet. Fallet kan 
jämföras med situationen i AD 2017 nr 23. Barnmorskan vägrar nämligen att utföra vissa ar-
betsuppgifter, en skillnad är dock att barnmorskan sökte anställning trots faktisk vetskap om 
att det förekom uppgifter som stred mot hennes religion och samvete. Det torde tala för att 
förfarandet med diskriminerande effekt är proportionerligt. Abortkravet syftar därtill, i likhet 
med Eweida m.fl. mot Förenade kungariket, att skydda intressen som även skyddas av 
EKMR. Ett abortkrav skyddar emellertid enbart en risk för konventionsöverträdelser. Det 
faktum att barnmorskan sökte en anställning trots vetskap om förekommande arbetsuppgifter 
väger dock så tungt att samma utfall av proportionalitetsbedömningen förespråkas.  
 
Inom ramen för nödvändighetsbedömningen får emellertid även alternativa förfaranden beak-
tas. Ett alternativt förfarande utgörs t.ex. av att införa en rätt att abortvägra i enbart vissa situ-
ationer. Enligt min uppfattning bör det exempelvis krävas att alla barnmorskor utför aborter 
om graviditeten är förenad med fara för liv eller hälsa. I sådana situationer torde de skyddade 
intressena väga tyngre än barnmorskans intresse. Mot bakgrund av att barnmorskan i AD 
2017 nr 23 inte har angett något undantag för sin abortvägran torde ett abortkrav bedömas 
som proportionerligt i det enskilda fallet. Det föreligger således objektivt godtagbara skäl och 
det har inte förekommit diskriminering avseende barnmorskan i AD 2017 nr 23.  

7.5 Sammanfattande slutsatser 
Sammanfattningsvis konstateras följande. Fri abort är inte en mänsklig rättighet. Om en stat 
inför en nationell aborträtt följer emellertid av art. 8 EKMR att staten ådrar sig en positiv för-
pliktelse att upprätta ett regelverk som möjliggör för enskilda att utnyttja den rätten. Enligt 
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min uppfattning har barnmorskan i AD 2017 nr 23 inte utsatts för någon rättighetskränkning. 
Abortvägran är inte hänförlig till skyddsområdet forum internum som följer av art. 9 EKMR. 
Detta innebär att en barnmorskas abortvägran omfattas av varken religionsfrihetens eller sam-
vetsfrihetens absoluta del. EKMR innehåller således inte en rätt för barnmorskor att agera i 
linje med sitt samvete. Abortvägran som grundar sig på religion eller tro omfattas däremot av 
utövanderätten som följer av art. 9 EKMR. Att inte erbjuda barnmorskan anställning p.g.a. 
hennes abortvägran har inskränkande effekt på religionsfriheten. Inskränkningen har emeller-
tid stöd i lag, ämnar uppnå ett berättigat syfte samt är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 
Inskränkningen är således konventionsenlig. Att neka barnmorskan anställning p.g.a. abort-
vägran har diskriminerande effekt. Det föreligger emellertid objektivt godtagbara skäl, vilket 
innebär att förfarandet inte utgör diskriminering enligt art. 14 EKMR. 
 
Det bör dock understrykas att en stor del av bedömningen har varit beroende av det faktum att 
barnmorskan från AD 2017 nr 23 önskar en undantagslös rätt att abortvägra. Oavsett om 
barnmorskans rättigheter inte har kränkts i det enskilda fallet är det möjligt att staterna har en 
positiv förpliktelse att införa samvetsklausuler i nationell lagstiftning, främst p.g.a. den euro-
peiska samsynen. Barnmorskor torde dock vara skyldiga att delta vid utförandet av aborter i 
vissa situationer. Exempel på sådana situationer är om graviditeten är förenad med fara för liv 
eller hälsa, om akutvård fordras, om graviditeten är ett resultat av våldtäkt, om den gravida 
personen är ett barn samt om det enligt Socialstyrelsen föreligger synnerliga skäl för att utföra 
aborten. I sådana situationer torde en abortsökande patients intresse av att genomgå aborten 
väga tyngre än barnmorskans intresse att utöva sin religion eller tro. Mot bakgrund av att väg-
ran att remittera en abortsökande patient kan medföra att art. 8 EKMR överträds bör alla 
barnmorskor åläggas en plikt att remittera patienten till personal som inte utnyttjar rätten att 
abortvägra. Av samma anledning bör alla barnmorskor även ha en plikt att informera abortsö-
kande patienter om alla behandlingsalternativ. Alla barnmorskor bör därtill vara förpliktigade 
att utföra aborter om det råder brist på behörig personal. En rätt till absoluta samvetsklausuler 
omfattas således inte av EKMR och bör inte heller införas i den svenska rättsordningen. Av-
slutningsvis framhålls att det måste vidtas en intresseavvägning vid utformningen av en sam-
vetsklausul, vari rätten till god abortvård balanseras mot barnmorskors religionsfrihet och rätt 
till likabehandling.  
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