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189Rättsvetenskapens vetenskaplighet

Joel Samuelsson

RÄTTSVETENSKAPENS 
VETENSKAPLIGHET

”My suggestion is that The Wizard of Oz owes its enduring success to 
the fact that it taps into and depicts an ineluctable cultural nerve; that 
is, like all good tales, it has a lot to say about lack, and about our varied, 
and invariably tragicomic, attempts to fill it. […] What is it the speaking 
being has lost which makes such tales of the search for a lost object 
perennially appealing to so many of us? For psychoanalysis the answer 
is simple: what we have lost is something we never had in the first place. 
As Fernando Pessoa puts it: ‘No nostalgia hurts as much as nostalgia 
for things that never existed’.”

Maria Aristodemou

1 INLEDNING

Rättsvetenskapen gör anspråk på vetenskaplighet, det vill säga på att 
vara en vetenskap. Den gör detta, inte bara i kraft av sitt namn, utan 
på många andra sätt, som inte utan vidare låter sig överblickas eller 
sammanfattas. Ett exempel, för att bara ta ett, ger det förhållandet att 
rättsvetenskapens företrädare konkurrerar med företrädare för andra 
vetenskaper i kampen om forskningsmedel. ”Detta”, säger den rätts-
vetare som söker pengar hos finansiärer som Vetenskapsrådet, ”är ett 
forskningsprojekt – vetenskap, som bör värderas högre än konkur-
renternas.” Uppenbarligen gör rättsvetenskapen, genom det sätt på 
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vilket den verkar i det institutionella sammanhang som anvisas den, 
anspråk på vetenskaplighet.1 Något alternativ finns egentligen inte.

Vi, som ägnar oss åt rättsvetenskap, förväntas alltså ägna oss åt 
vetenskap. Detta med vetenskaplighet är emellertid, och nu generali-
serar jag, inte något som vi gärna diskuterar. Ställda inför kravet på 
vetenskaplighet reagerar vi med osäkerhet, rentav förlägenhet.2 Vi har 
inte så mycket att säga, och det kostar oss, till exempel i kampen om 
forskningsmedel.3 Frågan om rättsvetenskapens vetenskaplighet är 
således avgjort inte ”blott teoretisk” – tvärtom gäller den själva exis-
tensbetingelserna för den levda praktik som kallas rätts vetenskap.

Ämnet är klassiskt. Det följer, som vi ska se, juridiken hela den 
moderna epoken igenom. Den som tar sig an ett sådant ämne kanske 
inte ska vänta sig att kunna säga någonting som inte redan sagts bättre 
av andra … men någonting är det ändå värt att samtalet fortsätter, för 
frågan är viktig, som sagt, och om vi som lever här och nu inte har så 
mycket att säga om saken beror det nog inte på att det inte längre finns 
någonting att säga, utan snarare på att det fallit ur modet att diskutera 
den.4 Språk är vana. Då och då väcks frågan om rättsvetenskapens 

1 Varför uppmärksamma detta enkla faktum, om det nu är uppenbart? Därför att det är 
påkallat, i kontexten – dvs. förutsatt rättsvetenskapens historiskt givna belägenhet; jfr 
t.ex. Graver, H. P., Rettsforskningens oppgaver og rettsvitenskapens autonomi, TfR 2011 
s. 230 ff., s. 231: ”Rettens særpreg har tradisjonelt også satt sitt særpreg på rettsvitenska-
pen som har oppfattet seg selv som del av juristfellesskapet mer enn som del av viten-
skapsfellesskapet.”; Mäntysaari, P., User-friendly Legal Science. A New Scientific Discipline, 
Cham 2017 s. 2: ”In the twenty-first century, much of normal legal science still has not 
exceeded the threshold of scientificity.”; Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 
2005 s. 249 ff., s. 255: ”Vissa svenska rättslärda tror inte alls på juridisk kunskap, inte 
heller (a fortiori) på rättsvetenskap.”; Schlag, P., The Enchantment of Reason, Durham-
London 1998 s. 12: ”[I]t is a serious question whether American law is indeed a discipline 
or instead an admixture of thinking habits, jargons, ideals, anxieties, and canonical 
materials that are reproduced with sufficient regularity […] to produce the appearance 
of an intellectual discipline.”
2 Se härtill t.ex. Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1 ff., s. 6; 
Graver, H. P., Vanlig juridisk metode? Om rettsdogmatikken som juridisk sjanger, TfR 
2008 s. 149 ff.; Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, Nääv, M., Zamboni, M. (red.), 
Juridisk metodlära, 2 uppl., Lund 2018 s. 21 ff., s. 24; Tuori, K., Critical Legal Positivism, 
Aldershot 2002 s. 285. Se vidare nedan i och vid n. 129.
3 Jfr Mäntysaari, User-friendly Legal Science s. 2 f.
4 Det finns alltid en viss debatt; se t.ex. van Gestel, R., Micklitz, H.-W., Revitalising 
Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology? Neergaard, U. m.fl. 
(eds.), European Legal Method – Paradoxes and Revitalisation, Copenhagen 2011 s. 25 ff.; 
Van Hoecke, M. (ed.), Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for 
What Kind of Discipline?, Oxford 2011; Mäntysaari, User-friendly Legal Science, men 
denna debatt bedrivs på den öppna premissen att det inte finns någon egentlig diskussion 
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vetenskaplighet på nytt, gärna lite yrvaket (”Borde vi inte vara veten-
skapliga? Har vi ens en metod? Vilken?”),5 men för stunden saknas, i 
stort, ett språk för denna fråga.6 Frågor som denna blir man emellertid 
inte av med, eller klar med. På sin höjd ligger de vilande, tills vidare.

En av de rättsvetare som tagit ansvar för samtalet om rättsvetenska-
pens vetenskaplighet är Lena Olsen.7 Särskilt som Lena också med stor 
framgång i praktiken hävdat rättsvetenskapens vetenskaplighet – i 
kampen om forskningsmedel – bör detta bidrag på temat kunna för-
svara sin plats i denna bok tillägnad henne.

2 FRÅGANS NATUR

Enligt inledningen ovan gäller denna uppsats ”frågan om rättsveten-
skaplighetens vetenskaplighet”. Vilken fråga är nu det?

När Lundstedt presenterade sina läror för den tyska publiken gjorde 
han det under titeln ”Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissen-
schaft” (”Rättsvetenskapens ovetenskaplighet”),8 en titel som anger ett 
tema, men som också uttrycker ett påstående i sak: rättsvetenskapen 
är ovetenskaplig. Titeln till förevarande uppsats är avledd från Lund-
stedts och sätter, genom att utelämna negationen, påståendet att 
rättsvetenskapen är ovetenskaplig ifråga, som om det fortfarande skulle 
finnas något att diskutera – vilket jag tror att det gör. Därmed är sagt 
att frågan om rättsvetenskapens vetenskaplighet här gäller huruvida 

i frågan. Den nutida diskussionen kan emellertid inte jämföras med debatterna inför och 
kring sekelskiftet 1900, som präglades av en helt annan trosvisshet. Då var det allvar. Det 
gällde, upplevde man, att ta sig ur ”en Tid […] hvor den filosofiske Tænkning [er] betrængt 
af ydre og indre Nød, og af det Kaos, der synes at blive den uundgaalige Følge af det 
videnskabelige Verdensbilledes Sammenbrud”; Ross, A., Virkelighed og Gyldighed i 
Retslæren. En kritik af den teoretiske Retsvidenskabs Grundbegreber, København 1934 
s. 11. Efterdyningarna av den tidens scientistiska väckelse var i Sverige ännu på 50-talet 
så starka att de kunde ta sig uttryck som Ahlanders ”Är juridiken en vetenskap?” (1950) 
och Ekelöfs ”Är den juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap?” (1951). (Jfr: Ross 
låter publicera sin strängt scientistiska ”Om ret og retfærdighed” 1953.) Men kraften i 
frågan hade börjat ebba ut; se härtill nedan i och vid n. 83. Se vidare Björne, L., Realism 
och skandinavisk realism. Den nordiska rättsvetenskapens historia, Del IV, 1911–1950, 
Stockholm 2007 s. 282 ff.
5 van Gestel–Micklitz, Revitalising Doctrinal Legal Research in Europe: What About 
Methodology? s. 29 ff., finner anledning att påminna om att frågan inte är ny.
6 Jfr nedan i och vid n. 18.
7 Se särskilt Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105 ff.
8 Lundstedt, A. V., Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft, Berlin-Grunewald 
1932 och 1936.
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rättsvetenskapen alls kan betraktas som en vetenskap, och det är också 
den fråga om rättsvetenskapens natur som historien ställer oss inför 
(Lundstedt är ingen anomali).

Nu är det inte bara frågan som är historiskt bestämd; det finns också 
en av historien bestämd hållning i densamma – en färdig åsikt, som 
alla som närmar sig ämnet riskerar att oreflekterat göra till sin. Denna 
hållning är skeptisk. Det antas att den traditionella rättsvetenskapen 
– som mer eller mindre brukar identifieras med rättsdogmatiken9 – 
egentligen inte är särskilt vetenskaplig, varför den borde modifieras 
eller kompletteras, eller rentav överges. Rättsvetarna är historiskt 
bestämda att vara skeptiska till sin egen disciplin, åtminstone i dess 
recipierade form.

Vi är självföraktande.10 Det skulle kunna vara ett hälsotecken – 
sjukdomsinsikt är alltid något – men jag tvivlar på att så är fallet. 
Varför? Här måste man gå omvägar. Rakt på sak blir frågan mest 
märklig.11 För hur skulle man kunna avgöra om rättsvetenskapen är 
vetenskaplig eller ej? Efter vilka kriterier? Med vilken rätt? Det finns 
inget givet vetenskapsbegrepp som vi skulle kunna använda.12 Filoso-
ferna har föreslagit åtskilliga, men varför skulle vi lyssna på dem?13 

9 Se vidare nedan s. 195.
10 Rentav självmordsbenägna; jfr Sundberg, J., fr. Eddan till Ekelöf. Repetitorium om 
rättskällor i Norden, 2 uppl., Stockholm 1990 s. 266, som läser in ett krav på självmord 
i Uppsalaskolans rättskritik; jfr Gustafsson, H., Dissens. Om det rättsliga vetandet, 
Göteborg 2011, särskilt s. 7 och 86, som aktivt använder dödsmetaforen i sin kritik av 
det rättsliga vetandet.
11 Jfr Toulmin, S., Return to Reason, Cambridge, Massachusetts-London 2001 s. 166: 
”Reason embraces […] shared interests […] Ethics, law, politics, aesthetics, and even 
rhetoric have their distinct contributions to make. Are these other kinds of reasoning any 
less the serious, for being ’value-laden’? By now, that should appear a foolish question.”
12 I den meningen vet vi inte vad vetenskap är – i den meningen vet vi i och för sig 
ingenting, och Sokrates hade rätt, för det finns väl inga givna begrepp överhuvudtaget; 
se vidare nedan s. 209. Rimligare då, kanske, att vända sig mot premisserna för frågeställ-
ningen som sådan. Jfr nedan n. 14.
13 Var hade vi tagit oss i rättshistorien, om vi hade behövt vänta på filosoferna, frågar sig 
von Jhering, R., Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft?: Jherings Wiener Antrittsvorles-
ung vom 16. Oktober 1868, Göttingen 1998 s. 67. Jfr t.ex. Wahlberg, L., Legal Questions 
and Scientific Answers: Ontological Differences and Epistemic Gaps in the Assessment 
of Causal Relations, Lund 2010 s. 59 f. Filosoferna kan naturligtvis inte tala om för oss 
vad våra ord betyder. Vet vi inte vad vi menar när vi använder språket? Jfr Hampe, M., 
Deciding Staged Battles of the Past: On the Rhetorics of Olaf Müller’s Historical Philosophy 
of Science, Journal for General Philosophy of Science. Vol. 49 (2018) https://doi.
org/10.1007/s10838-017-9397-5: ”Kant or philosophy in general has no copyright on 
the term ’science’ or any other scientific term (as much as Popper and some of his followers 
in the philosophy of science would have liked to).”
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Och, ens om vi ville lyssna, hur skulle vi kunna välja vår teori i den 
överväldigande mängden av tillgängliga vetenskapsteorier? Det finns 
ingen vetenskaplig procedur som på det abstrakta planet låter oss skilja 
det vetenskapliga från det ovetenskapliga.14

Lägg därtill den oerhörda normativa insatsen! Nu har vetenskapens 
aktier visserligen sjunkit i värde på senare år, men det finns för den 
skull ingenting som på allvar hotar vetenskapens ställning i vår kultur.15 
Vetenskapen är den högsta auktoriteten. Vår tro på den definierar oss.16 
Hur skulle vi då kunna definiera den?17

Nej, det är inte så att vår skepsis visavi den traditionella rättsveten-
skapen bärs upp av någon artikulerad teori. Vem vågar idag uttala sig 
i frågan vad Vetenskap egentligen är?18 Redan idén att vetenskap skulle 
vara en sak framstår som befängd.19 Så vi stavar inte ut grunderna för 

14 Jfr Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, Stockholm 
2001 s. 229: ”Jag finner det inte möjligt att uppställa strikta regler av något slag, med 
vilkas hjälp det skulle kunna säkert avgöras vad som är hållbart och vad som måste för-
kastas inom rättsvetenskapen.” På det konkreta planet, däremot, finns det gott om sådana 
procedurer. De har en central ställning i det akademiska livet (examinationsförfaranden, 
disputationer, peer reviews osv.); se härtill Jareborg, N., Mening, värde och rationalitet, 
de lege, Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2008, Uppsala 2008 s. 500 ff.; jfr Martinson, 
Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat s. 120; Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, 
Stockholm 2009 s. 175.
15 Jfr Feyerabend, P., The Tyranny of Science, Cambridge-Malden, Massachusetts 2011 
s. 55: ”Even the Pope […] is apologetic, subservient and downright cowardly in scienti-
fic matters.”; se även dens., Farewell to Reason, 2nd ed., New York 1987 s. 263 f.
16 Som Rorty, R., Objectivity, relativism and truth, Philosophical papers, Vol. 1, Cambridge 
1991 s. 35, framhåller har vetenskaparen i vårt sekulära samhälle ersatt prästen som 
moraliskt exempel; jfr dens., Contingency, irony, and solidarity, Cambridge 1989 s. 22.
17 Jfr Schlag, The Enchantment of Reason s. 15, som gör motsvarande poäng gällande 
Förnuftet; eller jfr nedan n. 92.
18 Hoyningen-Huene, P., Systematicity. The Nature of Science, Oxford 2013, utgör ett 
omskrivet samtida försök att ta frågan om vetenskapens väsen på allvar. Han landar i en 
definition som historiskt sett är ovanligt tillåtande: vetenskaplig kunskap kännetecknas 
av att den är mer systematisk än annan kunskap (alltså en relativ bestämning). Och 
rättsvetenskapen är utan tvekan en vetenskap i Hoyningen-Huenes mening; jfr Peczenik, 
A., A Theory of Legal Doctrine, Ratio Juris. Vol. 14, 2001 s. 75 ff., s. 80: ”Legal doctrine 
gives us a coherent picture of law. Isn’t it similar in this respect to all science?” Jfr Kleine-
man, Rättsdogmatisk metod s. 25; Martinson, Femton förmögenhetsrättsliga forsknings-
resultat s. 33 f. och 555; Mäntysaari, User-friendly Legal Science s. 11 ff. Se även nedan 
n. 166.
19 Befängd och farlig – för den begränsar våra möjligheter att lära oss någonting. Jfr 
Feyerabend, The Tyranny of Science s. 55: ”[T]he people who say that it is science that 
determines the nature of reality assume that the sciences speak with a single voice. They 
think that there is this monster, SCIENCE; and when it speaks it utters and repeats and 
repeats and repeats again a single coherent message.”; se vidare nedan s. 212 f.
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vår hållning. Snarare rör det sig om en intellektuell reflex – en nedärvd 
reaktion, så stark att vi har svårt att hålla den tillbaka trots de norma-
tiva, för oss menliga, implikationerna. Direkt finns ingenting att 
diskutera, ingen substans att behandla – ingenting på vilket ett rakt 
svar på frågan om rättsvetenskapens vetenskaplighet kunde baseras. 
Den vägen saknas fast mark under fötterna.

Omvägar, alltså. I sin historiskt givna form är frågan ohanterlig. 
Den har blivit dålig (gone bad – som skämd frukt).20 Eller: Det är inte 
längre där frågan står. För oss gäller frågan om rättsvetenskapens veten-
skaplighet inte rakt upp och ner om rättsvetenskapen är en vetenskap, 
utan snarare, vill jag föreslå, hur vi ska hantera den skeptiska impuls 
som denna fråga väcker i oss. Hur ska vi hantera vårt vetenskapliga 
självförakt? Hur ska vi hantera den stress – det hot – som rättsveten-
skapen här är utsatt för? Även i denna form är frågan praktisk. Vi måste 
tillsynes arbeta med oss själva, med hur vi ser på saker och ting.21 Med 
den arbetsbeskrivningen är vi också utelämnade åt oss själva. Det 
arbetet, som närmast är terapeutiskt, kan inte vetenskapsfilosofin utföra 
åt oss,22 och det kan rimligen ingen annan disciplin heller.

3 DET MÖNSTER SOM HEMSÖKER OSS

En viss idé om vetenskaplighet håller rättsvetarna i ett fast grepp; så 
verkar det. Greppet är fast, trots att idén ifråga är så diffus – trots, eller 
kanske snarare tack vare, för hur formulerar man en invändning mot 
en idé som inte kan artikuleras? Hur kommer man ens på tanken att 
det här finns något att befria sig från – ja, i synnerhet som idén är vår 
egen? Rättsvetarna håller, disciplinerat, sig själva i schack.

Vi måste då, tror jag, få syn på oss själva. Kanske kan vi slippa ur 
greppet om vi förstår hur det först kom att kopplas. Ser vi vad vi gjort, 
kan vi välja att göra annorlunda.23 (Terapins intresse för det förflutna.) 
Jag vill alltså uppehålla mig vid frågans tidslighet, vid det historiska.

20 Jfr ovan n. 11.
21 Jag tillåter mig att parafrasera Wittgenstein, L., Särskilda anmärkningar, Stockholm 
1992 s. 25.
22 Dessutom har vetenskapsteorin i princip givit upp försöken att etablera universella 
kriterier på vetenskaplighet; se vidare nedan s. 212.
23 För att övertyga någon om sanningen, är det inte nog, att konstatera sanningen; man 
måste, snarare, finna vägen från misstag till sanning, hävdar Wittgenstein, L., Philosophi-
cal Occasions, 1912–1951. Edited by J. C. Klagge and A. Nordmann, Indianapolis-
Cambridge 1993 s. 118. Den sanning det gäller i förevarande bidrag har också konstate-
rats många gånger tidigare; se nedan s. 221 f.
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Rättens tempus är presens och det förflutna antas, följdriktigt (?), 
typiskt sett vara av underordnad betydelse i moderna rättsvetenskapliga 
framställningar.24 Ändå är det historiska ständigt närvarande. Till 
exempel ligger en historieskrivning i våra flitigast upprepade påståen-
den om rättsvetenskapens beskaffenhet. Vi brukar, och jag har redan 
varit inne på det, hävda att rättsvetenskapen alltjämt huvudsakligen 
är rättsdogmatisk till sin inriktning, men att det numera också finns 
ett ospecificerat antal andra sätt att bedriva rättsvetenskap på.25 Med 
Olsens ord är ”den tid då rättsvetenskap enbart utgick från den rätts-
dogmatiska teorin […] förbi”.26 Denna historieskrivning är vanligtvis 
öppet normativ. Det antas att skeendet ifråga innebär att rättsveten-
skapen utvecklats, i positiv mening. Vi ska ha gjort framsteg.27 Närmare 
besett är det ett steg som ska ha tagits – från ett Då till ett Nu. Då 
ägnade sig rättsvetarna tydligen uteslutande åt rättsdogmatik. Nu ägnar 
de sig också åt annat. Vad? Allt möjligt. ”Kritisk pluralism” råder, och 
inget försök att beskriva nuläget är det andra riktigt likt.28 Den gemen-

24 Jfr t.ex. Tontti, J., Right and Prejudice. Prolegomena to a Hermeneutical Philosophy 
of Law, Aldershot 2004 s. 101 ff.; Tuori, K., Ratio and Voluntas. The Tension Between 
Reason and Will in Law, Farnham-Burlington 2011 s. 37 ff. Rätten är ett historiskt bestämt 
fenomen, en kulturprodukt, och historien är central för rättsvetenskapen – även om det 
faktum, att historiska delar i rättsvetenskapliga undersökningar ännu måste försvaras 
särskilt, tycks säga motsatsen. I försöken att legitimera det historiska inslaget används ofta 
nyckelordet ”förståelse”, men vad som närmare bestämt menas med detta framstår nästan 
lika ofta som oklart. Vilken förståelse har man egentligen vunnit genom att låta en sed-
vanlig rättsdogmatisk utredning föregås av ett historiskt avsnitt? Sådana avsnitt kan skapa 
en känsla av sammanhang (och läsaren kan finna dem ”intressanta”), men det beror 
nästan alltid på att de är skrivna baklänges, ur historisk synvinkel sett: i syfte att förse den 
nu gällande rätten med ett ursprung, vilket ofrånkomligen gör dem mindre lyckade som 
historia betraktade (jurister är dåliga historiker). Detta sätt att presentera och försvara 
rättshistoria bekräftar strängt taget normen att historien är av underordnad betydelse. Vad 
det kommer an på – det som gör historien relevant för rättsvetenskapen – är, vill jag säga, 
den möjlighet att självständigt, dvs. tänkande, närma sig de rättsliga frågorna som histo-
rien medger, alltså möjligheten att undvika ett oreflekterat upprepande av givna fråge-
ställningar, kategorier och metoder; jfr Berglund, M., Avräkningsmetoden. En skatte-
rättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning, Uppsala 2013 s. 39 ff. 
och nedan n. 48.
25 Se t.ex. Martinson, Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat s. 30 f., 54, 76 ff. 
och 105 ff. (med rikliga hänvisningar).
26 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv s. 141.
27 Se t.ex. Sandgren, Vad är rättsvetenskap? s. 90 n. 42 och s. 112, som betraktar nit-
tonhundratalets realism i allmänhet som ett framsteg och Eckhoffs rättskällelära specifikt 
som ”en pionjärinsats och ett stort teoretiskt framsteg” varigenom den äldre ”slutna 
dogmatiska rättskälleläran” kunnat ersättas.
28 Se och jfr t.ex. Nääv, M., Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 2 uppl., Lund 2018.
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samma nämnaren är bara att det som vi nu också ägnar oss åt inte är 
rättsdogmatik, vilket ju logiskt sett är givet, men detta vill säga att vi, 
när nuläget i rättsvetenskapen ska beskrivas, litar till en negativ defini-
tion: Det som gäller, det som nu värderas högst, är inte det som gällde 
förr, alltså rättsdogmatik. Vi är, med ett ord, modernister.

”Modernister”? Ja, vårt sätt att tala om vår egen disciplin illustrerar 
vår samhörighet med kulturen i övrigt. Rättsvetenskapens belägenhet 
är (naturligtvis) inte unik. Vi är modernister, åtminstone såtillvida att 
vår oreflekterade grundhållning är modernistisk – vår, och alla andra 
moderna människors.29 Vi tror på Framsteget.30

Den för modernismen kännetecknande framstegstron är blind, och 
innebär effektivt sett nihilism, i just detta avseende: Om det som nu 
ska vara sant och gäller är allt annat än det som varit sant och gällande, 
kan det inte finnas något på förhand – det vill säga av historien – 
bestämt språk i vilket det sanna och gällande skulle kunna gestaltas. 
Världen nollställs, i väntan på det ny-skapande ordet.31 Och nästa steg 
blir godtyckligt – godtyckligt och därmed, ytterst sett, meningslöst.32 
(Det stora temat i den av moderniteten framprovocerade kulturen. 
När du till exempel väl dödat Konsten (genom att ställa ut en urinoar, 
skära i duken i stället för att måla på den, bita galleribesökarna i 
anklarna, eller vad du vill) är den död; hur många gånger handlingen 
än upprepas tar du dig inte vidare; det finns inte längre någon riktning; 

29 Se härtill t.ex. Patterson, D., Law and Truth, Oxford-New York 1996 s. 152 ff.
30 Jfr Wittgenstein, Särskilda anmärkningar s. 15: ”Vår civilisation karakteriseras av ordet 
’framåtskridande’. Framåtskridandet är dess form, det är inte en egenskap hos vår civilisa-
tion att den går framåt.”; se vidare t.ex. Carr, E. H., What Is History?, New York 1961 
s. 144 ff.
31 Hobbes jämför uttryckligen sin Leviathan – denna paradigmatiska tidig-moderna 
rättsordning – med Skapelsen, och dess mytiska tillblivelse med skapelseakten; se Hobbes, 
T., Leviathan. Edited and with an Introduction and Notes by J. C. A. Gaskin, Oxford 
1996 s. 7 och härtill Fitzpatrick, P., The Mythology of Modern Law, Oxon 1992 s. 73 ff.
32 Enligt t.ex. den tidiga diagnos som Nietzsche erbjöd; se ex. vis. Nietzsche, F., Den 
glada vetenskapen (”la gaya scienza”). Samlade skrifter. bd 5, Eslöv 2008, aforism nr 124: 
”Inom det oändligas horisont. – Vi har lagt ut från land och går till havs! Vi har raserat 
bron bakom oss – ja mer än så, marken under våra fötter! Välan, bräckliga farkost! Ta dig 
i akt! Omkring dig ligger oceanen, den är inte alltid i uppror, det är sant […] Men det 
ska komma stunder då det går upp för dig att den är oändlig och att det inte finns något 
fruktansvärdare än oändlighet. Den arma fågeln, som en gång kände sig fri och nu stöter 
emot väggarna i denna bur! Ve dig när du grips av hemlängtan till land, som om din 
frihet varit större där – och det inte längre finns något ’land’!”; se härtill Vattimo, G., The 
End of Modernity, Baltimore 1991 s. 164 ff.; jfr t.ex. Wittgensteins utkast till ett förord 
i Wittgenstein, Särskilda anmärkningar s. 14 f.
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du väntar på ingenting (på Godot); osv.33) Likafullt fortsätter vi att 
gestikulera ut i mörkret. Som modernister är vi dömda till upprepning, 
till ständiga omstarter – för modernismen måste vara blind också för 
sin egen tidslighet.34

Mönstret går igen, och igen. Det hemsöker oss, och har så gjort 
under hela den moderna epoken, från den vetenskapliga revolutionen 
och framåt.35 Juridiken är inget undantag. Är det något som förenar 
den moderna rättens förgrundsgestalter – figurer som Hobbes, Grotius, 
Pufendorf, Barbeyrac och Suárez – är det väl att deras insatser kan 
betraktas som uttryck för den impuls som naturvetenskapens fram-
gångar under femton- och sextonhundratalen gav den västerländska 
kulturen: Förnuftet kan till synes ta oss längre än traditionen; säker 
kunskap förvärvas helst ad more geometrico – genom härledning från 
axiom, som i Euklides geometri.36 För nu verkade det som att verklig-

33 Ett standardverk på temat är Danto, C. A., After the End of Art. Contemporary Art 
and the Pale of History, Princeton 2014 (första upplagan 1997). Sin poäng beskriver 
Danto bl.a. så: ”In our narrative, at first only mimesis was art, then several things were 
art but each tried to extinguish its competitors, and then, finally, it became apparent that 
there were no stylistic or philosophical constraints. There is no special way works of art 
have to be. And that is the present and, should I say, the final moment in the master 
narrative. It is the end of the story.”; Danto, a.a. s. 47; jfr t.ex. Vattimo, The End of 
Modernity s. 51 ff.; Jameson, F., The Cultural Turn, London-New York 1998 s. 73 ff.
34 Jfr t.ex. Lyotard, F., The Postmodern Explained, Minneapolis-London 1992 s. 76: 
”The very idea of modernity is closely related with the principle that it is both possible 
and necessary to break with tradition and institute absolutely new ways of living and 
thinking. We now suspect that this ’rupture’ is in fact a way of forgetting and repressing 
the past, that is, repeating it and not surpassing it.” Det kan inte finnas en modernistisk 
tradition. När modernismen blir självmedveten övergår den ofrånkomligen i post-
modernism (innebörden i det, så ofta missförstådda, begreppet – men möjligen är det 
inte så svårt: när man inser att det blivit tradition att bryta med traditionen kan man inte 
längre vara anti-traditionalist, annat än som ironiker); se härtill t.ex. Danto, After the 
End of Art s. 14; Habermas, J., Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorles-
ungen, Frankfurt am Main 1988 s. 55. Se även Andersson, H., Postmoderna och diskurs-
teoretiska verktyg inom rätten, Nääv, M., Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 2 uppl., 
Lund 2018 s. 349 ff., s. 349 ff.
35 ”Modernism”, ”den moderna epoken”, ”den vetenskapliga revolutionen” osv. Vi rör 
oss med abstraktioner, som man måste när man skriver historiskt; jfr t.ex. Berlin, I., The 
Roots of Romanticism, 2nd ed., Princeton-Oxford 2013 s. 1 ff., om att definiera någonting 
sådant som Romantiken. Se vidare nedan n. 107.
36 Hoyningen-Huene, Systematicity s. 183 hävdar att Euklides ”Elementa” ”is the most 
successful scientific book of all times and cultures, used as a textbook for more than two 
millennia, comprising almost all of the mathematical knowledge of its times.” För Hob-
bes, t.ex., var geometrin ”the only science that it hath pleased God hitherto [!] to bestow 
on mankind”; Hobbes, Leviathan s. 23; om Hobbes förhållande till Euklides se närmare 
Skinner, Q., Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge 1996 s. 294 ff. 
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heten faktiskt kunde förstås matematiskt (den gamla pythagoreiska 
drömmen), vilket är budskapet i denna välkända passage hos Galilei:

”Filosofin [sic!37] står skriven i den stora bok som hela tiden ligger öppen 
framför våra ögon (jag menar universum), men man kan inte förstå den 
om man inte först lär sig att förstå språket och läsa bokstäverna med 
vilka den är skriven. Den är skriven på matematikens språk och bok-
stäverna är trianglar, cirklar och andra geometriska figurer. Utan dessa 
hjälpmedel är det omöjligt för mänsklig förmåga att förstå ett ord. Utan 
dessa blir det ett fåfängt kringströvande i en mörk labyrint.”38

Stämmer detta kan Förnuftet ensamt avkoda Skapelsen, och den 
tänkande människan skulle inte längre vara beroende av sitt arv, det 
vill säga, väsentligen, å ena sidan den i skrift bevarade antika lärdomen 
och å andra sidan Skriften själv. Galileis exempel tycktes visa just detta,39 
och med Descartes ”Méthode” upphöjdes exemplet till princip för 
vetandet överhuvud.40 Denna till förnuftsdyrkan gränsande rationalism 
kommer alltså till uttryck också i den nya tidens juridik, som med 

Se vidare t.ex. Gordley, J., The Jurists. A Critical History, Oxford 2013 s. 128 ff.; Ross, 
A., Om ret og retfærdighed. En indførelse i den analytiske retsfilosofi, 2. udg., København 
2013 s. 336 ff.; Siltala, R., Law, Truth, and Reason. A Treatise on Legal Argumentation, 
Dordrecht-Heidelberg-London-New York 2011 s. 204 f.; Wieacker, F., Privatrechtsge-
schichte der Neuzeit, 2. Aufl., Göttingen 1967 s. 249 ff. Jfr nedan n. 97.
37 Jfr nedan n. 56.
38 Passagen återfinns i skriften ”Il Saggiatore” (1623), här i översättning i Giusti, E., 
Förvecklingar kring publiceringen av och vetenskapliga nyheter i Två nya vetenskaper, 
Galilei, G., Samtal och matematiska bevis om två nya vetenskaper. Översättning från 
italienskan: Kajsa Zaccheo, Stockholm 2005 s. 7 ff., s. 14.
39 Jfr Osterhage, W. W., Galileo Galilei. At the Threshold of the Scientific Age, Cham 
2018 s. 137: ”There seems to be no doubt that Galileo saw himself as an equal, a pillar 
of natural philosophy as great as Aristotle was regarded to be. He was at the same level as 
the ancient master.”
40 I dessa sina avhandlingar om metoden (”Discours de la méthode pour bien conduir 
son raison et chercher la vérité dans le sciences” (1637)) berättar Descartes: ”[Jag övergav] 
helt och hållet bokstudierna så snart åldern tillät mig att göra mig oberoende av mina 
lärare. Jag beslöt att inte längre söka något annat vetande än det jag kunde finna inom 
mig själv eller också i världens stora bok […]”; Descartes, R., Valda skrifter. Översättning 
och inledning av Konrad Marc-Wogau, Göteborg 2017 s. 34. Om förhållandet mellan 
Descartes och Galilei se Osterhage, Galileo Galilei. At the Threshold of the Scientific Age 
s. 132 ff. Hobbes synes för sin del ha sett till att träffa Galileo personligen; se Skinner, 
Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes s. 254. Se vidare Dworkin, R., Justice 
for Hedgehogs, Cambridge, Massachusetts-London 2013 s. 417; Gadamer, H.-G., 
Förnuftet i vetenskapens tidsålder, Göteborg 1989 s. 95 ff.; Toulmin, Return to Reason 
s. 29 ff.
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hänvisning till att den var grundad i förnuftet kunde göra anspråk på 
universalitet, giltighet och vetenskaplighet, vilket skulle skilja den från 
de äldre, territoriellt begränsade rättsordningarna och från den skolas-
tiskt tyngda kyrkorätten.41 Så konstitueras den tidig-moderna rätten 
genom avståndstagandet från den gamla ordningen. Ansatsen är ideo-
logisk – uttryck för en vilja till det nya, till brottet – men brottet kan 
också betraktas som ett faktum; Westfaliska freden brukar lyftas som 
den nya juridikens första stora landvinning.42 I viss mening var tiden 
verkligen ny.

Men som få andra discipliner är rättsvetenskapen i praktiken bero-
ende av den historiskt förmedlade texten. Det ligger till exempel i 
filosofins natur att den åtminstone strävar efter oberoende, från sitt 
genom text förmedlade arv,43 och den nya naturvetenskapen vände sig 
till naturen, till empirin, och bröt med de antika auktoriteterna och 
med Kyrkan … men var ska rättsvetenskapen, som tillsynes bedrivs 
på premissen att ordet, lagen, kommer först, vända sig, om inte till 
texten? Det är egentligen den fråga som moderniteten ställer vår dis-
ciplin inför, och givet vårt textberoende är det förståeligt att vi känner 
oss besvärade.44 Snabbt drog man slutsatsen att den nya tidens veten-
skapsideal inte var förenligt med det hävdvunna sätt på vilket rätten 
studerades – att läsa, kommentera och på andra sätt förhålla sig till 
text tycktes bara leda i cirklar, inte framåt, inte till sanning. Men på 
vilken annan grund ska rätten studeras?

41 Suaréz, själv skolastiker, intar en mellanställning; se Gordley, The Jurists s. 166 ff.
42 Westfaliska freden kopplas ofta gärna samman specifikt med Grotius, vilket har sina 
skäl, även om Grotius själv inte deltog under förhandlingarna. (Jfr det förhållandet att 
Hobbes skrev för att lösa de problem som legat till grund för det engelska inbördeskriget.) 
Jfr även, angående Leibniz dröm om det exakta språket, Toulmin, Return to Reason 
s. 70 f. och vidare om Westfaliska fredens betydelse a.a. s. 154 ff.
43 Jfr t.ex. Horkheimer, M., Adorno, T., Upplysningens dialektik. Filosofiska fragment, 
Göteborg 1996 s. 263: ”Det bestående förtrycker människorna inte bara genom fysisk 
övermakt och materiella intressen, utan också genom sin övermäktiga suggestion. Filosofi 
är ingen syntes, ej heller någon grund- eller övervetenskap, utan en strävan att stå emot 
denna suggestion, en strävan till intellektuell och reell frihet.”; se även t.ex. Foucaults 
uttalande citerat av Gros, F., Course Context, Foucault, M., The Hermeneutics of the 
Subject. Lectures at the Collège de France 1981–1982, edited by Frédéric Gros, New 
York 2005 s. 507 ff., s. 509; eller se Lyotard, The Postmodern Explained s. 99 ff.; se även 
nedan i och vid n. 92.
44 Det är inte bara vi som har problem, men kanske är vi särskilt utsatta; jfr t.ex. Rorty, 
Objectivity, relativism and truth s. 35: ”Humanists – for example, philosophers, theolo-
gians, historians, and literary critics – have to worry about whether they are being ’scien-
tific’, whether they are entitled to think of their conclusions, no matter how carefully 
argued, as worthy of the term ’true’.”
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Den grunden söker vi fortfarande efter. De tidig-moderna rationa-
listerna hänvisade i sin vetenskapsiver till förnuftet självt, men som 
bekant blev denna tolkning av den naturrättsliga tanken senare parad-
exemplet på ett ovetenskapligt förhållningssätt till juridiken. Efter 
förnuftets kollaps under den franska revolutionen vände rättsveten-
skapen åter uppmärksamheten mot den historiskt givna rätten med 
argumentet att den, i sin positiva fakticitet, måste vara utgångspunk-
ten för det vetenskapliga juridiska studiet.45 Det var i sin tur denna 
senare hållning som Julius von Kirchmann försökte skjuta i sank i ett 
av de enskilt mest kända angreppen på rättsvetenskapen – föredraget 
”Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft”46 (1848), från 
vilket det är brukligt att återge påståendet att tre korrigerande ord från 
lagstiftaren kan göra hela rättsvetenskapliga bibliotek till makulatur; 
för genom att göra det tillfälliga, det historiskt givna, till studieobjekt, 
gör sig rättsvetenskapen själv tillfällig.47 Några universella och av 
historien oberoende lagar kan det inte finnas i rättsvetenskapen, och 
därför kan den efter Kirchmanns uppfattning inte heller vara en 
vetenskap i egentlig mening. Det är dock Jhering som brukar tillskri-
vas äran av att ha initierat den realistiska rörelse som så fullständigt 
behärskade rättsvetenskapen under artonhundratalets slut och under 
stora delar av nittonhundratalet.48 Vi känner ännu efterdyningarna. 
Denna rörelse är i grunden rättskritisk; den ”verklighet” som realister 

45 Som det heter i en ofta citerad passage hos Savigny: ”Das Recht hat nämlich kein 
Daseyn für sich, sein Wesen ist vielmehr das Leben der Menschen selbst, von einer 
besonderen Seite angesehen.” (”Rätten har nämligen ingen självständig existens, utan är 
snarare till sitt väsen människornas liv som sådant, betraktat ur en viss synvinkel.”); 
Savigny, F. C., Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Hat-
tenhauer, H. (Hrsg.), Thibaut und Savigny. Ihre programmatischen Schriften, 2. Aufl., 
München 2002 s. 61 ff., s. 74. Se vidare t.ex. Tuori, Ratio and Voluntas s. 75 ff.; jfr Croon, 
Jura novit curia. En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling 
under 1800-talet, Stockholm 2018, som i den historiska skolans positivism ser den 
avgörande brytpunkten i rättshistorien. För en särskilt pregnant formulering se a.a. s. 217.
46 von Kirchmann, J., Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, Berlin 1848. 
Titeln är svåröversatt, men innebörden är den att det lärda studiet av rätten (jurispruden-
sen) saknar värde som vetenskap betraktat. Se härtill särskilt Larenz, K., Über die Unent-
behrlichkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, Berlin 1966. Kirchmanns föredrag har en 
framträdande roll i Adam Croons nyligen utkomna och i föregående not nämnda 
avhandling ”Jura novit curia”.
47 ”Indem die Wissenschaft das Zufällige zu ihrem Gegenstand macht, wird sie selbst zur 
Zufälligkeit; drei berichtigende Worte des Gesetzgebers, und ganze Bibliotheken werden 
zu Makulatur.”; von Kirchmann, a.a. s. 23.
48 Enligt Jhering själv hänger vetenskapligheten på ansatsen. En historiskt medveten och 
reflekterande jurisprudens – motsatsen till mekanisk tillämpning, förment efter bokstaven 
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av alla slag har ansett avgörande i rättsliga frågor ligger alltid bortom 
den rättsliga texten som sådan. Men var? Alla svar som hittills åstadkom-
mits har varit provisoriska. Enligt Lundstedt, till exempel, var alla som 
inte förstod att det är ”samhällsnyttan” det hänger på ovetenskapliga 
metafysiker och naturrättare.49 Omgående påpekade Ross för honom 
att hans samhällsnytta var lika mycket metafysiskt postulat som någon-
sin de kategorier som Lundstedt i vetenskapens namn ville stryka ur 
den rättsvetenskapliga kalkylen.50 Själv tog Ross detta med vetenskap-
lighet på stort allvar, och trodde sig om att kunna garantera densamma 
för rättsvetenskapens räkning genom att insistera på en skarp distink-
tion mellan fakticitet och normativitet.51 Vetenskapen sysslar enligt 
Ross endast med den förra kategorin. Fasthålls denna utgångspunkt 
med tillräcklig konsekvens ska vi kunna undvika ”metafysik”, ”natur-
rätt” och ”magi”.52 Men som Zahle i sin tur påpekat tvingas man med 
den synen på skillnaden mellan vetenskap och magi erkänna att rätten 
är magisk.53 Och så vidare, och så vidare och så vidare.54

– är som sådan vetenskaplig; se närmare t.ex. det programmatiska uttrycket för denna 
uppfattning i von Jhering, Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft? Jfr nedan n. 109.
49 Jfr Ross, Virkelighed og Gyldighed i Retslæren s. 227: ”[Lundstedts] Dom fældes over 
’Jurisprudensen’, hvormed Forfatteren i et kort og bekvemt Udtryk sammenfatter alle 
Samtidens Retslærde med undtagelse af Forfatteren selv”.
50 Se Ross, A., Realismen i retsvidenskaben og samfundsnyttekimæren, SvJT 1932 
s. 324 ff.; dens., Samfundsnytteprincippet. Gensvar til Professor Lundstedt, SvJT 1933 
s. 115 ff.; Lundstedt, A. V., Är det metafysik att beakta samhällets intressen i rättsveten-
skapen?, SvJT 1932 s. 537 ff.; dens., Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 
1933 s. 121 ff.
51 För en introduktion till den för Ross specifika syntesen av logisk positivism och rätts-
realism se Holtermann, J. v. H., Introduktion, Ross, A., Om ret og retfærdighed. En 
indførelse i den analytiske retsfilosofi, 2. udg., København 2013 s. 9 ff.
52 Jfr t.ex. Ross, Om ret og retfærdighed s. 388: ”[A]l metafysik er hjernespind. Der gives 
ikke anden holdbar erkendelse end den videnskabelige.”
53 Zahle, H., Den fortryllede ret: Fortolkning af autoritative tekster, Modéer, K. Å. (red.), 
Senmodernitetens historiska och komparativa konstruktioner, Lund 2006 s. 27 ff.; dens., 
Legal Doctrine between Empirical and Rhetorical Truth. A Critical Analysis of Alf Ross’ 
Conception of Legal Doctrine, European Journal of International Law. Vol. 14, 2003 
s. 801 ff.; se även Palmer Olsen, H., Toddington, S., Legal Realism: In Search of a Science 
of Law, Retfærd 2016, Nr. 4, s. 22 ff.; jfr Aarnio, A., Essays on the Doctrinal Study of 
Law, Dordrecht-Heidelberg-London-New York 2011 s. 81 ff. Grundanalysen, av den 
logiskt-empiristiska attityden, finner man t.ex. redan i Max Horkheimers essä ”Eclipse of 
Reason” (1947); se Horkheimer, M., Eclipse of Reason, London-New York 2004 s. 15 f. 
Eller jfr Wittgensteins irriterade anmärkningar om Frazers stereotypt modernistiska 
beskrivning av ”vildarna” och deras ”primitiva” föreställningar i Wittgenstein, Philosophi-
cal Occasions s. 118 ff.; se härtill Motturi, A., Filosofi vid mörkrets hjärta. Wittgenstein, 
Frazer och vildarna, Göteborg 2003; jfr Feyerabend, Farewell to Reason s. 62 ff.
54 Jfr Ross, Om ret og retfærdighed s. 357: ”[M]åske et blik på naturrettens historie bedre 
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4 FILOSOFINS FÖRMENTA ELÄNDE

Mönstret går igen. Det är alltså inte så, att det först är vi, här och nu, 
som hoppas kunna bryta med den gamla, textberoende rättsvetenska-
pen. Just här har vår disciplin varit många gånger förut, även om vi 
glömt det (som när Neo konfronterar Arkitekten i ”Matrix: Reloaded” 
(2003)), och det är inte en alltför vågad gissning att vi inte kommer 
att slå oss fria den här gången heller.55 (Traditionen och den levda 
praktiken rubbar vi inte oavsett styrkan i våra ideologiska övertygelser. 
Det om något visar Lundstedts exempel … och i jämförelse saknar vi 
övertygelse (de senmodernas lott).)

Vi vill vara progressiva, och kan inte hjälpa det, för den progressiva 
tendensen finns inskriven i våra mest grundläggande matriser. Det 
låter sig till och med påstås att hela det västerländska tänkandet per 
definition präglas av denna progressiva tendens. Vi återför ju vanemäs-
sigt ”det västerländska tänkandet” på grekerna, och Thales ska ha varit 
den förste tänkaren.56 Men … hur kan någon vara den förste tänkaren?57 
Tänkte inte Thales lärare? Detta är naturligtvis inte en fråga om ”rena 
historiska fakta” (vad nu det skulle vara för någonting).58 Det är inte 

end megen erkendelsekritisk argumentation er i stand til at åbne øjnene for den metafy-
siske spekulations villkårlighed og gabende tomhet.” I likhet med alla andra i rättsteorins 
moderna historia menade Ross att gränsen mellan grundlös spekulation och vetenskap 
passerats först i och med det perspektiv som han själv företrädde … och historien skulle 
springa om honom, som alla andra.
55 Jfr Feldman, R., Law’s Misguided Love Affair with Science, Minnesota Journal of Law, 
Science, and Technology. Vol. 10, 2009 s. 95 ff., s. 95: ”The notion of what constitutes 
science and what it would take to make law more scientific varies across time. What does 
not vary is our constant return to the well. We are constantly seduced into believing that 
some new science will provide answers to law’s dilemmas, and we are constantly disap-
pointed.”; jfr nedan n. 175.
56 Inte bara ”tänkandet” i största allmänhet, utan också vetenskapen, och specifikt 
naturvetenskapen; se härtill t.ex. Lloyd, G. E. R., Early Greek Science: Thales to Aristotle, 
New York-London 1970. Gadamer, H.G., Den grekiska filosofin och det moderna tän-
kandet. Ruin, H., Smith, N. (red.), Hermeneutik och tradition s. 9 ff., Huddinge 2003 
s. 9., skriver: ”Filosofi betyder för grekerna hela det teoretiska och därmed det vetenskap-
liga intresset, och det råder inget tvivel om att det var grekerna som genom sitt egna 
tänkande inledde ett världshistoriskt avgörande, och bestämde den moderna civilisationens 
väg genom frambringandet av vetenskapen.”; se även dens., Förnuftet i vetenskapens 
tidsålder s. 99 f.
57 Jfr Diogenes Laertios, Berömda filosofers liv och läror, Bok 1 (översatt till svenska av 
Flemberg, Stockholm 2016).
58 Enligt Diogenes Laertios, Berömda filosofers liv och läror, Bok 1, 27, hade Thales inga 
lärare (men vistades en tid hos prästerna i Egypten); jfr ovan n. 40. Se härtill Carr, E., 
Experience and History. Phenomenological Perspectives on the Historical World, Oxford 
2014 s. 223 ff., om berättelsebegreppets ontologiska karaktär.
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så att vi i vår kultur håller Thales för att vara först därför att empirin 
inte tillåter andra hypoteser. Thales är först därför att han ska vara den 
förste som bryter med myten. Han är den första naturfilosofen,59 den 
förste som förklarar världen med hänvisning till en av mytologin 
oberoende princip (hans: ”Allt är vatten.”).60 Och det är bara alltför 
lätt för oss att i detta se fröet till den moderna naturvetenskapen.61 
Men denna historieskrivning, som vilar på distinktionen mellan myt 
och verklighet (kampen mellan mythos och logos), är i sig uppenbarli-
gen mytisk – ursprunget är postulerat; rätt besedd är denna historie-
skrivning det västerländska tänkandets grundmyt (vi hittar den ”redan 
hos Aristoteles”, vilket inte är en slump).62

Enligt vår grundmyt har vi alltså befriat oss från det mytiska. Filo-
sofins historia illustrerar denna paradox.63 Efter Diogenes Laertios 
uppfattning kan filosoferna indelas i dogmatiker, som har någonting 
att säga om det som är, och skeptiker, som anser det förmätet att 
överhuvudtaget uttala sig i filosofiska frågor.64 Dogmatikern uppstäl-
ler lärosatser (dógmata),65 skeptikern river ner dem. Filosofin kan då 
beskrivas som det fält på vilket förhållandet mellan dogmatik och 
skepticism alltid har visat sig ofruktbart, i denna mening: Det finns 

59 Jfr Diogenes Laertios, Berömda filosofers liv och läror, Bok 1, 24.
60 Jfr Lloyd, Early Greek Science: Thales to Aristotle s. 8: ”[T]here are two important 
characteristics that do distinguish the speculations of the Milesian philosophers [av vilka 
Thales var den förste] from those of earlier thinkers […] First there is what may be des-
cribed as the discovery of nature, and second the practice of rational criticism and debate. 
By the ’discovery of nature’ I mean the appreciation of the distinction between the 
’natural’ and the ’supernatural’ […] Many of the ideas attributed to the Milesians are 
strongly reminiscent of earlier myths, but they differ from mythical accounts in that they 
omit any reference to supernatural forces.” Se även a.a. s. 16.
61 Jfr t.ex. Osterhage, Galileo Galilei. At the Threshold of the Scientific Age s. 68.
62 Se närmare Feyerabend, Farewell to Reason s. 62 ff. och 90 ff.; dens., The Tyranny of 
Science s. 14 f. och 69 ff.; Haarman, H., Myth as source of knowledge in early western 
thought. The quest for historiography, science and philosophy in Greek antiquity, Wies-
baden 2015; Horkheimer, M., Adorno, T. W., Upplysningens dialektik, 3 uppl., Göteborg 
2011 s. 60 ff.; Mansfeld, J., Aristotle and Others on Thales, or the Beginning of Natural 
Philosophy, Mnemosyne, Vol. 28, 1985 s. 109 ff. Jfr Fitzpatrick, The Mythology of Modern 
Law s. ix.
63 Med ”filosofins historia” avses då ett visst av traditionen bestämt narrativ; se härtill 
t.ex. Richardsson, A., The Structure of Philosophical History. Thoughts after Kuhn, Kindi, 
V., Arabatzis, T. (eds.), Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions Revisited, New York-
Oxon 2012 s. 231 ff.
64 Diogenes Laertios, Berömda filosofers liv och läror, Bok 1,16.
65 A.a., Bok 3, 51. Detta är alltjämt den egentliga innebörden i termen ”dogmatik”, även 
om närheten till ordet ”dogmatism” tenderar att förvirra; jfr t.ex. Sandgren, Vad är 
rättsvetenskap? s. 117 f.
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egentligen inga bestående filosofiska dogmer.66 En mans sanning blir 
nästa mans myt.67 Dogmerna avlöser varandra. Thales lära, att allt är 
vatten, ersatte Anaximander med någonting han kallade det gränslösa 
(apeiron), Anaximenes hänvisade till luften som grundprincip, medan 
Anaxagoras satte ett kosmiskt förnuft (nous) före allt … och så har det 
fortsatt.68

Med naturvetenskapernas frambrytande skärptes på ett visst sätt 
motsättningen mellan dogmatik och skepticism i filosofin, och inne-
börden i själva begreppet filosofi kom att förskjutas. Galilei kunde 
tillsynes visa att Aristoteles hade haft fel,69 och Descartes försökte förse 
den rena, abstrakta spekulationen – och med den alla de gamla san-
ningarna, särskilt gudsidén – med samma slags visshet.70 Den metod 
som Descartes anvisade förutsätter en på sitt sätt radikal skepticism, 
men syftningen var likafullt dogmatisk.71 Han gjorde halt vid sitt 
berömda cogito – förmådde tvivla på allt utom sin egen tänkande 
existens och fann så en grund på vilken han kunde bygga en systema-

66 Det är förstås en definitionsfråga; jfr ovan n. 56. Rorty. R., Metaphilosophical Diffi-
culties of Linguistic Philosophy, Rorty, R. (ed.), The Linguistic Turn. Essays in Philo-
sophical Method With Two Retrospective Essays, Chicago-London 1992 s. 1 ff., s. 2: 
”[O]ne is tempted to define philosophy as that discipline in which knowledge is sought 
but only opinion can be had.” Jfr Wittgenstein, L., Filosofi, Göteborg 2000 s. 21: ”Allt 
filosofin kan göra är att förstöra beläten [Götzen, avgudar].” Därmed inte sagt att filoso-
ferandet är ofruktbart i största allmänhet; jfr Wittgenstein, Särskilda anmärkningar s. 99: 
”Filosofin har inte gjort några framsteg? – Om någon skrapar sig där det kliar, måste man 
kunna se ett framsteg i detta? Är det i annat fall inte ett äkta skrapande, eller en äkta 
klåda?”
67 Jfr Wider, K., Women Philosophers in the Ancient Greek World: Donning the Mantle, 
Hypatia, Vol. 1, 1986 s. 21 ff.
68 Så har det fortsatt in i nutiden. Se valfri framställning av filosofins historia, eller jfr, 
om du vill hoppa direkt till slutet: Rorty, Contingency, irony, and solidarity s. 122: 
”Derrida stands to Heidegger as Heidegger to Nietzsche. Each is the most intelligent 
reader, and most devastating critic, of his respective predecessor. That predecessor is the 
person from which each has learned most, and whom he most needs to surpass. Derrida 
continues to think about the problem which came to obsess Heidegger […] But he has 
the advantage of having observed Heideggers’ failure, as Nietzsche and Heidegger had 
the advantage of having observed Hegel’s.”;jfr Vattimo, G., A Farewell to Truth, New 
York 2011 s. 113. Jfr Dworkin, Justice for Hedgehogs s. 417.
69 Ja, visa, rent okulärt, tack vare sitt teleskop, men jfr Feyerabend, P., Against Method, 
3rd ed., London-New York 1993 s. 77 ff.
70 Jfr Rorty, R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton, New Jersey 1979 s. 9: 
”The very idea of ’philosophy’ as something distinct from ’science’ would make little sense 
without the Cartesian claim that by turning inward we could find ineluctable truth […]”
71 Gadamer, Förnuftet i vetenskapens tidsålder s. 101. Se även Marc-Wogau, K., Inledning, 
Descartes, R., Valda skrifter. Översättning och inledning av Konrad Marc-Wogau, Göte-
borg 2017 s. 7 ff., s. 15.
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tisk förklaring av tillvaron, med vetenskapliga anspråk.72 Det pris 
Descartes betalade var dock högt. Filosofin har här blivit en restprodukt: 
en disciplin som tar på sig ansvaret för de ”stora” frågor som den nya 
empiriskt orienterade vetenskapen måste lämna obesvarade.73

Metoden, som följer av det absoluta kravet på visshet, skulle förena 
filosofi och vetenskap. Men inte heller denna nya metod ledde till 
några bestående filosofiska resultat. Cogito eller ej – en hängiven skep-
tiker bör ju inte ha några svårigheter att betvivla sin egen existens.74 
Det teoretiska tvivlet känner inga gränser. Redan den distinktion 
mellan inre själsliv och yttre verklighet som finns förutsatt i påståendet 
att det finns ett ”jag” som ”tänker” är dogmatisk, en lärosats, och i den 
dogmen ligger uppenbarligen den eftersträvade slutsatsen.75 Varför 
skulle vi ta idén om detta tänkande subjekt för given? Vilka ”vi”, 
förresten? Så fort vi öppnar munnen för att uttala oss tycks tillvaron 
förutsatt (”cogito ergo sum” kan då lika gärna ersättas med ett oartiku-
lerat ljud), men vad bevisar det?76 Vad bevisar det, när det enda som 
duger är fullständig visshet?77

72 Detta är den moderna filosofins grundmyt; se härtill t.ex. Jurist, E. L., Beyond Hegel 
and Nietzsche. Philosophy, Culture, and Agency, Cambridge, Massachusetts-London 
2000 s. 18 f. Gadamer, a.a. s. 101 f., skriver: ”Så står Descartes vid början av de stora 
filosofiska systemens tidsålder. Dessa hade samtliga till uppgift och som kännetecken att 
försöka förena det som var oförenligt och inordna i vår erfarenhet av världen som helhet 
det som isoleras i den vetenskapliga forskningens partikularitet.”
73 Jfr Wittgenstein, L., Filosofiska undersökningar, § 126: ”’Filosofi’ kunde man också 
kalla det som är möjligt före alla upptäckter och uppfinningar.”
74 Jfr t.ex. Russell, B., The Problems of Philosophy, New York 1988 s. 150 f.
75 Jfr Ricoeur, P., The Conflict of Interpretations. Essays in Hermeneutics, Evanston, 
Illinois 2007 s. 17: ”[T]he celebrated Cartesian cogito, which grasps itself directly in the 
experience of doubt, is a truth as vain as it is invincible. I do not deny that it is a truth; 
it is a truth which posits itself, and as such it can be neither verified nor deduced. It posits 
at once a being and an act, an existence and an operation of thought: I am, I think; to 
exist, for me, is to think; I exist insofar as I think.”; se även t.ex. Marc-Wogau, Inledning, 
Descartes, R., Valda skrifter s. 17. Jfr Wittgenstein, L., Om visshet § 456: ”Om jag alltså 
tvivlar eller är osäker på att detta är min hand (i någon som helst mening), varför då också 
inte på dessa ords betydelse?” Se vidare t.ex. Cavell, S., The Claim of Reason. Wittgenstein, 
Skepticism, Morality and Tragedy, Oxford-New York 1999 s. 130 ff.
76 Det beror förvisso på vad som menas med ”bevis”; se Hacking, I., Why Does Langu-
age Matter to Philosophy?, Cambridge 1975 s. 31, om Descartes uppfattning om den 
saken.
77 Om något visar det att idén om fullständig visshet är missriktad; den svarar inte mot 
innebörden i våra begrepp om visshet, sanning, kunskap, vetskap etc. Jfr Wittgenstein, 
Om visshet § 450: ”Ett tvivel som tvivlar på allt vore inget tvivel.”
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Ja, vad har filosofin egentligen att komma med, jämfört med sådant 
som Newtons mekanik?78 Framme vid Kant hade detta hunnit bli 
frågan. I förordet till sina ”Prolegomena” (1783) skriver han:

”Om metafysiken är en vetenskap, varför kan den då inte som andra 
vetenskaper stabilisera sig och nå allmänt och varaktigt bifall? Och om 
den inte är det, hur kan den då under sken av att vara en vetenskap 
ständigt göra sig bred och hålla kvar det mänskliga förståndet i oupp-
hörliga men aldrig infriade förhoppningar? […] Det förefaller nästan 
skrattretande att medan alla andra vetenskaper ständigt fortskrider 
stampar vi i metafysiken, som ju vill vara visdomen själv och vars orakel 
varje människa rådfrågar, på samma fläck utan att komma ett steg vidare. 
Så har dess anhängare till stor del skingrats, och man ser inte att sådana 
som känner sig starka nog att glänsa i andra vetenskaper vill riskera sitt 
rykte i denna, där vem som helst som är ovetande i allt övrigt gör anspråk 
på att utfärda en avgörande dom, eftersom det på detta område ännu 
faktiskt inte finns någon säker måttstock för att skilja grundlighet från 
ytligt svammel.”79

Kants transcendentalfilosofi, det botemedel han själv föreslog, blev 
som bekant utgångspunkten för artonhundratalets tyska idealism, men 
denna utvecklades som alla andra filosofiska riktningar – i en serie 
omstarter – och kulminerade i det sista stora försöket att fånga tillva-
ron som helhet i ett system som samtidigt är filosofiskt och vetenskap-
ligt: Hegels fenomenologi. Sin ambition beskriver Hegel så:

”Den sanna gestalt i vilken sanningen existerar kan inte vara något annat 
än dess vetenskapliga system. Att medverka till att filosofin närmar sig 
vetenskapens form – med målet att filosofin ska kunna lägga bort 
namnet kärlek till vetandet och bli verkligt vetande – är vad jag föresatt 
mig.”80

Innebörden i filosofins begrepp kom förvisso att förskjutas, men inte 
i den riktning som Hegel stakat ut. Efter hans död förtvinar idealismen 
och byts över tid i sin motsats. Filosofin överlämnar småningom allt 

78 Se dock nedan vid n. 98.
79 Kant, I., Prolegomena till varje framtida metafysik som skall kunna uppträde som 
vetenskap. I översättning av Marcel Quarfood, Stockholm 2002 s. 13 f.
80 Hegel, G. W. F., Andens fenomenologi. I översättning och med förord av Brian Man-
ning Delaney och Sven-Olov Wallenstein, Stockholm 2008 s. 59.
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ansvar för frågan om tillvarons beskaffenhet till vetenskapen. Ordet 
”metafysik” kommer att beteckna alla försök att uttala sig i den frågan 
utan vetenskaplig sanktion – och får alltså här sin ännu bekanta pejo-
rativa klang (som i Hägerströms motto praeterea censeo metaphysicam 
esse delendam (”för övrigt anser jag att metafysiken bör förstöras”)). 
Denna nya antimetafysiska filosofi retirerar till en understödjande 
position: den förstår sig själv som en vetenskaplig aktivitet, vars spe-
cifika och säregna uppgift det är att hålla rent runt vetenskapens 
gränser, beskriva den vetenskapliga metoden, klarlägga reglerna för 
bildandet av meningsfulla utsagor (den så kallade logiken) och med 
dessa reglers hjälp undanröja begreppsliga oklarheter i vetenskapen.81 
Lösningen på filosofins dilemma blir att helt enkelt ge upp det klassiska 
filosofiska projektet, det vill säga etablerandet av filosofiska dogmer. 
Wienkretsens förgrundsfigur Moritz Schlick skriver 1932, ett århund-
rade efter Hegels död:

”[A]ll real problems are scientific questions, there are no others. […] 
Thus the fate of all ’philosophical problems’ is this: Some of them will 
disappear by being shown to be mistakes and misunderstandings of our 
language and the others will be found to be ordinary scientific questions 
in disguise.

[…]

[I]t will no longer be attempted to teach philosophy as a system. We 
shall teach the special sciences and their history in the true philosophi-
cal spirit of searching for clarity […] This is all we can do, but it will 
be a great step in the mental progress of our race.”82

81 Jfr följande ur Wittgensteins ”Tractatus” (1921) – den logiska positivismens appro-
prierade grundtext: ”Totaliteten av sanna satser är den totala naturvetenskapen [4.11] 
Filosofin är icke en av naturvetenskaperna [4.111] Filosofins syfte är att göra tankarna 
logiskt klarare. Filosofin är ingen lära utan en aktivitet […] Filosofins resultat är icke 
’filosofiska satser’ utan att satser klargöres. [4.112] Filosofin löser tvister om gränserna för 
naturvetenskapens område. [4.113]; Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, 
Stockholm 1992. Mycket belysande är t.ex. det tidstypiska förordet till första upplagan 
av Carnaps ”Der logische Aufbau der Welt” (1928). Med det uttalande av Russell som 
Carnap sen citerar i inledningen – detta, från ”Mysticism and Logic” (1917): ”The supreme 
maxim in scientific philosophising is this: Wherever possible, logical constructions are to 
be substitued for inferred entities” – sluts cirkeln tillbaka till Galilei (jfr citatet ovan vid 
n. 38): Sätt formella konstruktioner i de postulerade substansernas och entiteternas ställe.
82 Schlick, M., The Future of Philosophy, Rorty, R. (ed.), The Linguistic Turn. Essays in 
Philosophical Method With Two Retrospective Essays, Chicago-London 1992 s. 43 ff., 
s. 51 och 53; jfr Carnap, R., Der Logische Aufbau der Welt, 2. Aufl., Hamburg 1998 s. 252 ff.
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Pukor och trumpeter. Scientism och positivism var ideologierna för 
dagen, men … det rörde sig, vilket torde vara uppenbart för en nutida 
läsare av dessa passager hos Schlick, just om ideologier. Inte heller 
denna, skenbart självutplånande, filosofi håller vatten. Vid förra seklets 
mitt står det klart att distinktionen mellan ”metafysik” och ”vetenskap” 
i sig saknar vetenskaplig grund och att den alltså får betraktas som en 
filosofisk dogm som varje annan.83

Här närmar vi oss vår egen tid och bilden splittras. Av historien lär 
vi oss att vi ingenting lär av historien … men det kan vi alltså lära oss, 
vilket vi väl också har gjort. Den rörelse som det västerländska tän-
kandet beskriver över tid manar till ödmjukhet. Modernismen är svag 
nu, av utmattning. Betraktad ur ”den stränga vetenskapens” perspek-
tiv ter sig metafysiken som en uråldrig best, som inte låter sig besegras. 
Den liknar, skriver Cassirer, ”den lerneiska hydran, som hela tiden 
låter nya huvuden växa fram hur många man än hugger av.”84 Att ta 
sig an detta monster ännu en gång är inte så lockande; uppgiften är 
alldeles tydligt övermänsklig (någonting för Herkules).

Men det är snarare denna idé om ”sträng vetenskap” som är monst-
ret (som sätter mönstret) – det är närmast vad historien visar, för det 
är endast i ljuset av (den psykologiskt fullt begripliga) idoliseringen av 
naturvetenskapen och det åtföljande kravet på absolut visshet som 
filosofin framstår som misslyckad. Filosofin har inte haft naturveten
skapens framgångar, nej, men varför skulle den ha haft det?85

Det sägs ibland att filosofin inte kommit längre än vad Platon 
gjorde.86 Wittgenstein har, retoriskt, ställt frågan om detta egendom-
liga sakläge kommer sig av att Platon var så klok.87 Alltså, förstår vi: 

83 Tack vare filosofer som Adorno, Ryle, Austin, Heidegger, Dewey, Horkheimer, Witt-
genstein och Quine. I sin firade uppsats ”Two Dogmas of Empiricism” skriver den sist-
nämnde: ”One effect of abandoning [the dogmas of empiricism] is […] a blurring of the 
supposed boundary between speculative metaphysics and natural science.”; Quine, W. v. 
O., Two Dogmas of Empiricism, The Philosophical Review. Vol 60, 1951 s. 20 ff., s. 20.; 
se härtill t.ex. Patterson, Law and Truth s. 158 f. och nedan n. 162.
84 Cassirer, E., Axel Hägerström. En studie i samtida svensk filosofi, Stockholm 2005 
s. 32.
85 I vilken mening naturvetenskapen kan sägas ha varit framgångsrik är idag omstritt; se 
t.ex. Feyerabend, Farewell to Reason s. 155 ff.
86 Detta påstående har givits sin mest kända form av Whitehead: ”The safest general 
characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of 
footnotes to Plato.”; Whitehead, A. N., Process and Reality. An Essay in Cosmology, New 
York 1978 s. 62.
87 Wittgenstein, Särskilda anmärkningar s. 24; jfr Rhees, R., Wittgenstein’s On Certainty. 
There – like our life, Malden-Oxford-Carlton 2003 s. 8 f. Jfr Heidegger, M., Was heißt 
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Den egentliga frågan är vad det över huvud taget skulle innebära för 
filosofin att komma någonstans.

Platons Sokrates förklarades av oraklet i Delphi visast i Grekland 
därför att han ensam visste att han inte visste någonting.88 Som tänkare 
levde han därmed upp till det krav som redan Thales ska ha formule-
rat: Känn dig själv! (gnothi seauton)89 Från första början förstås tänka-
ren således som ett undantag, som en avvikelse, för vad denna föreskrift 
tycks föreskriva är att man i tänkandet inte ska lita till föreskrifter, utan 
gå till sig själv. Ja, strängt taget tänker man inte, alls, om man inte 
tänker själv90 – det är budskapet, och det var Platons hållning: Hur 
skulle vi kunna övervinna den?

Filosofin är, skriver Hegel, sin tid fattad i tankar, och anknyter då 
till detta vårt tänkandes mytiska ursprung.91 Är det filosofi – strävan 
efter självkännedom – är uppgiften öppen och oändlig,92 och det blir 
närmast meningslöst att diskutera filosofihistoria i termer av framsteg 
och misslyckanden. Hade till exempel Schlick och de andra logiska 
positivisterna fel? Det är inte frågan, vilket visar sig därigenom att 
svaret måste vara jakande, för så uttrycker vi oss inte längre.93 Deras 
tid kommer till tals i deras skrifter, men den är inte vår och det finns 
ingen återvändo. Vi kan vara logiska positivister lika litet som vi kan 

Denken?, Gesamtausgabe, I. Abteilung, Bd. 8, Frankfurt am Main 2002 s. 19 f., som 
antyder en förklaring – efter Sokrates skriver man filosofi, och Platon var den förste som 
gjorde så (bara inte i absolut historisk mening).
88 Detta enligt Platons egna uppgifter; se Platon, Sokrates försvarstal, Skrifter. Bok I. 
Översättning, förord och noter av Jan Stolpe, Stockholm 2000 s. 13 ff., 21 a–24 b; se 
även Diogenes Laertios, Berömda filosofers liv och läror, Bok 2, 47. På temat se Samuels-
son, J., Åter till huset vid Göta älv, Bylander, E. (red.), Doktrinen i praxis, de lege, Juridiska 
fakulteten i Uppsala årsbok 2013, Uppsala 2013 s. 141 ff., s. 141 f.
89 Diogenes Laertios, Berömda filosofers liv och läror, Bok 1, 40.
90 ”In das, was Denken heißt, gelangen wir, wenn wir selber denken”, skriver Heidegger, 
Was heißt Denken? s. 5 (öppningsorden). Fritt översatt: ”I det som kallas tänkande når 
vi framgång, när vi tänker själva.”
91 Hegel, G. W. F., Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staats-
wissenschaft im Grundrisse. Mit Hegels eigenhändigen Notizen und den mündlichen 
Zusätzen, 15. Aufl., Frankfurt am Main 2017 s. 26.
92 Jfr Herakleitos, Fragment i översättning av Håkan Rehnberg och Hans Ruin med 
kommentar av Hans Ruin, Lund 1997 fragm. (45): ”Själens gränser upptäcker du inte, 
om du så färdas varje väg.”
93 Jfr Wittgenstein, Särskilda anmärkningar s. 91: ”Mitt eget tänkande kring konst och 
värden är långt mera desillusionerat än människornas tänkande för 100 år sedan kunde 
vara. Och ändå betyder detta inte att det för den skull är riktigare.”
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uppföra byggnader i jugendstil – gör vi det ändå är det inte fel så 
mycket som dålig smak, kitsch.94

Nej, filosofin följer inga strikta regler – har ingen ”metod”, och är 
i den meningen ingen vetenskap.95 Under den moderna epoken har 
filosofin ofta velat vara en sådan vetenskap, men denna strävan fram-
står nu som missriktad.96 Missriktad, inte bara därför att filosofin är 
som den är; vetenskapen själv är inte på något entydigt sätt en vetenskap 
i denna mening.97 Redan Descartes missförstod det vetenskapliga 
tillvägagångssättet i detta avseende. Då verkade det som om de nya 
vetenskaperna kunde sätta vetande i trons ställe. Vi vet (Eller tror vi 
det bara?) att det inte är så enkelt. De nya rönen visade sig vara långt 
ifrån orubbliga. Få känner i dag till detaljerna i Descartes kosmologi. 
Newton hade fel på avgörande punkter.98 Metoden garanterar inte 
vetenskapligheten.99 Det är inte strikt lojalitet mot på förhand formu-
lerade metodprinciper som verkligen tar vetenskapen någonstans. 
Kopernikus bröt med den ptolemaiska metoden. Hade någon inte 
gjort det, hade vår världsbild fortsatt varit geocentrisk.100 Nya upp-
täckter förutsätter regelbrott – nya språk,101 för om frågan är given på 
förhand – och därtill sättet för dess besvarande – är de möjliga svaren 

94 Se härtill t.ex. Žižek, S., Är det fortfarande möjligt att vara hegelian idag?, Burman, 
A., Bartonek, A., Att läsa Hegel, Hägersten 2012 s. 307 ff.; jfr Berlin, I., The Sense of 
Reality. Studies in Ideas and Their History, New York 1996 s. 1 ff., särskilt s. 14 samt se 
Vattimo, The End of Modernity s. 56 f. Jfr insikten att det finns ett element av kitsch i 
varje realism – dvs. i varje försök att undvika frågan: ”Vad ska räknas som verkligt?”; se 
Lyotard, The Postmodern Explained s. 7.
95 Korrelat: En sådan vetenskap tänker inte; jfr Heidegger, Was heißt Denken? s. 5, som 
under sitt behandlade av tänkandets relation till vetenskapen skriver: ”Die Wissenschaft 
denkt nicht.” (”Vetenskapen tänker inte.”)
96 Jfr ovan vid s. 198. 
97 Inte ens matematiken är en sådan vetenskap, enligt t.ex. Lakatos, I., Proofs and Refu-
tations, Cambridge 2015 – inte ens när det gäller problem inom ramen för Euklides egen 
disciplin, geometrin; Lakatos bygger sin diskussion i ”Proofs and Refutations” kring ett 
sådant problem, nämligen Descartes och Eulers antagande att för varje polyeder gäller att 
H (antalet hörn) – K (antalet kanter) + S (antalet sidor) = 2. Lakatos, a.a. s. 132, konklu-
derar: ”You will never know beyond any possibility of a doubt. But if you have serious 
doubts about a dominant theory then scrap it, and replace it by another dominant theory.”; 
se även dens., a.a. s. 52 n. 68. Jfr Feyerabend, Farewell to Reason s. 72.
98 Se härtill t.ex. Lakatos, Proofs and Refutations s. 52 n. 68.
99 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap s. 8, konstaterar: ”Ingenting blir automatiskt 
vetenskapligt därför att man använder en viss metod […]”.
100 Många cirklar hade det blivit; se vidare nedan i och vid n. 173.
101 Se härtill t.ex. Toulmin, Return to Reason s. 85 ff.; Berlin, The Sense of Reality s. 16 f.; 
Feyerabend, Against Method s. 18 f. och 116; Rorty, Contingency, irony, and solidarity 
s. 13; Wittgenstein, Särskilda anmärkningar s. 59.
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det också.102 (Vet man vad man sysslar med är det inte forskning, som 
det ju heter…103)

5 SPÄNNA VAGNEN EFTER HÄSTEN

Descartes ansåg sig ”ha utvecklat en bestämd metod för lösningen av 
vilka vetenskapliga problem som helst”.104 Detta är det antika metod-
begreppet ställt på huvudet. μέθοδος (méthodos, bildat av meta (efter) 
och odós (väg)) betyder jaga, söka efter, bokstavligen vägen efter,105 och 
alltså att följa den väg som leder fram till målet, som i denna passage 
i Platons dialog ”Sofisten”:

”Det är inte den enklaste sak i världen att fatta vad det släktet är för 
något som vi nu tänker efterforska, alltså sofistens, och alla är sedan 
länge överens om att när man ska utreda stora frågor med framgång bör 
man först öva på små och lätta innan man ger sig på de riktigt stora. 
Och eftersom du, Theaitetos, och jag anser att sofistens släkte är ett 
besvärligt och svårjagat villebråd föreslår jag att vi först övar upp ett sätt 
att fånga honom [méthodon] på ett enklare byte – om inte du kan peka 
ut någon annan väg som är lättare.”106

Villebrådet – det som ska förklaras – bestämmer vägen; följer man inte 
efter, fångar man ingenting. Vägen är inte utstakad på förhand, och 
det finns inte en väg, utan minst lika många som det finns företeelser 
att förklara och förstå.

102 Jfr Gadamer, Förnuftet i vetenskapens tidsålder s. 75: ”[V]arje utsaga måste betraktas 
som svar på en fråga, och […] det enda sättet att förstå en utsaga på är att få tag på den 
fråga som utsagan kan ses som ett svar på.” Jfr Nietzsche, Den glada vetenskapen, aforism 
nr 196: ”Hörselsinnets gränser. – Man hör bara de frågor på vilka man är i stånd att finna 
ett svar.”
103 Det påståendet brukar tillskrivas Wernher von Braun, raketforskaren framför andra 
– på tal om kunskapsfält med hög status. Jfr Feyerabend, Farewell to Reason s. vii: ”[…] 
the presentation of scientific results differs so drastically from what happens during research 
(i.e. while people are still thinking), and gives such a misleading picture of it.”
104 Descartes, Valda skrifter s. 93. Jfr Hoyningen-Huene, Systematicity s. 152: ”Descar-
tes (1595–1650) is usually and rightly seen as the champion of method as constitutive of 
science.”
105 Efter Montanari, F., The Brill Dictionary of Ancient Greek, Leiden-Boston 2015. 
Idén att i sammanhanget uppmärksamma ordet méthodos ursprungliga innebörd och 
etymologi har jag efter Toulmin, Return to Reason s. 84.
106 Platon, Sofisten, Skrifter. Bok 4. Översättning, förord och noter av Jan Stolpe, Stock-
holm 2006 s. 247 ff., 18 d.
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Händelsevis107 ligger denna ursprungliga innebörd nära den som 
vetenskapsfilosofin efter de senaste decenniernas ”vändning till praxis” 
(the practice turn) vill lägga i vetenskapsbegreppet: det finns lika många 
svar på frågan vad vetenskap är som det finns vetenskapliga praktiker.108 
Detta är inverterad cartesianism; det finns ingen universell vetenskap-
lig metod.109 Naturvetenskapen detroniseras och det blir betänkligt 
att försöka transponera de naturvetenskapliga tänkesätten till andra 

107 Händelsevis? Jag projicerar naturligtvis mitt eget metodbegrepp på materialet när jag 
uttalar mig om ”det antika metodbegreppet” (en oerhörd generalisering). Anspråken måste 
vara små. Samtidigt menar jag att just dessa ledtrådar, dessa spår, ska tydas på just detta 
sätt. Som varje tolkning saknar historiska omdömen absolut slutgiltighet, såtillvida som 
en ny och annorlunda tolkning alltid är möjlig. Detta är, som Edward Carr så elegant har 
uttryckt det, ”the secular truth behind the religious myth that the meaning of history will 
be revealed in the day of judgment”; Carr, What Is History? s. 161. Jfr Gadamer, Förnuf-
tet i vetenskapens tidsålder s. 74: ”Interpretation är alltid på väg.” Det utesluter inte 
objektivitet, eller hindrar att man fäller sitt omdöme med anspråk på att säga sanningen. 
Låter det märkligt kan det bero på att man gör sig en alltför enkel bild av sanningen; jfr 
Feyerabend, Farewell to Reason s. 157.
108 För en lägesbeskrivning se inledningskapitlet i Soler, L. m.fl. (eds.), Science After the 
Practice Turn in the Philosophy, History, and Social Studies of Science, New York-London 
2014; se även Hoyningen-Huene, Systematicity; Kindi, V., Arabatzis, T. (eds.), Kuhn’s 
The Structure of Scientific Revolutions Revisited, New York-Oxon 2012; Schatzki, T. R. 
m.fl. (eds.), The Practice Turn in Contemporary Theory, London-New York 2001; Stern, 
D. G., The Practical Turn, Turner, S. P., Roth, P. A., The Blackwell Guide to the Philosophy 
of the Social Sciences, Malden-Oxford-Melbourne-Berlin 2003, s. 185 ff.; Toulmin, 
Return to Reason. Som alltid när det gäller breda intellektuella rörelser är det enklare att 
beskriva vad som förkastas än vad som positivt omfamnas. (Så måste det vara.) Det som 
förenade de olika företrädarna för det tidiga nittonhundratalets scientistiska filosofi – logisk 
positivism, logisk empirism, kritisk rationalism, analytisk filosofi, Uppsalaskolan etc. – var 
således först och främst den antimetafysiska grundhållningen (avståndstagandet från 
idealismen). På motsvarande sätt kännetecknas ”the practice turn” av den kritik som 
rörelsens företrädare riktar mot ”the logical or empiricist positivist approach and against 
other classic philosophies of science, such as those of Popper, or even Lakatos.”; Soler 
m.fl., a.a. s. 11.
109 Hoyningen-Huene, Systematicity s. 3 f., beskriver nuläget i vetenskapsteorin med 
orden: ”belief in the existence of scientific methods conceived of as strict rules of procedure 
has eroded”, och fortsätter: ”The diversity of the sciences precludes the hope that the 
sciences are united, if at all, in some methodological way, unmasking as myth the idea of 
the scientific method as constitutive for science.” ”Det finns ingen allenagörande veten-
skaplig metod som leder till kunskap!”, skriver f.ö. redan Nietzsche, F., Samlade skrifter, 
bd 4, Morgonrodnad. Tankar om de moraliska fördomarna, Stockholm-Stehag 2001, 
s. 204. Jfr Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap s. 8: ”Det finns alltså ingen allmän 
vetenskaplig metod. Men det finns en allmän vetenskaplig inställning: att inte sluta att 
fråga ’Varför?’ förrän man för tillfället är nöjd eller inte har tid att hålla på längre.”; jfr 
Larenz, Über die Unentbehrlichkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft s. 27; se även nedan 
i och vid n. 111.
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områden. Isaiah Berlin, en av förelöparna till denna vetenskapsfiloso-
fiska utveckling, skriver:

”[I]n the realm presided over by the natural sciences, certain laws and 
principles are recognized as having been established by proper methods 
– that is, methods recognized as reliable by scientific specialists. Those 
who deny or defy these laws or methods – people, say, who believe in 
a flat earth, or do not believe in gravitation – are quite rightly regarded 
as cranks or lunatics. But in ordinary life, and perhaps in some of the 
humanities – studies such as history, or philosophy or law (which differ 
from the sciences if only because they do not seem to establish – or even 
want to establish – wider and wider generalisations about the world) 
– those are Utopian who place excessive faith in laws and methods 
derived from alien fields, mostly from the natural sciences, and apply 
them with great confidence and somewhat mechanically. The arts of 
life – not least of politics – as well as some among the humane studies 
turn out to possess their own special methods and techniques, their 
own criteria of success and failure. Utopianism, lack of realism, bad 
judgment here consist not in failing to apply the methods of natural 
science, but, on the contrary, in over-applying them.”110

Höjden av förnuft (användandet av den naturvetenskapliga metoden) 
kan alltså vara höjden av oförnuft. Det är endast skenbart en paradox 
– jämför sentensen summum ius, summa iniura (högsta rätt är högsta 
orätt). Berlin konkluderar:

”To be rational in any sphere, to display good judgment in it, is to apply 
those methods which have turned out to work best in it.”111

Vetenskaplig metod är inte ett recept, på framgång, som kan skrivas 
ut i förväg. Tillvägagångssättet måste anpassas efter materialet och 
sammanhanget.112 Vill man till exempel veta vad lagen säger, bör man 

110 Berlin, The Sense of Reality s. 51 f.
111 Berlin, a.a. s. 52; jfr Carr, What Is History? s. 170: ”[T]he criterion of judgment in 
history is not some ’principle claiming universal validity,’ but ’that which works best’.”
112 Så enligt t.ex. Hoyningen-Huene, Systematicity s. 79 och 90. Jareborg, Rättsdogma-
tik som vetenskap s. 8, skriver: ”[V]ilka metoder som är fruktbara beror på hur den 
vetenskapliga uppgiften är beskaffad.”
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läsa lagtexten.113 Ja, rättsvetarna borde förstå detta bättre än de flesta.114 
För det är inte bara så att rättsvetenskapen i likhet med alla andra 
humanistiska discipliner strävar efter förståelse av specifika, unikt 
historiskt situerade uttryck, samtidigt som varje ansats till förståelse i 
sig är historiskt situerad på samma sätt,115 vilket först och främst 
förutsätter lyhördhet. (Humanvetenskaparen måste, med Heideggers 
ord, försöka höra, bara det, som sägs där.116) Dessutom, är den mate-
ria, som rättsvetarna försöker förstå, i sig normativ. Vår vetenskap är 
ägnad förståelsen av normer, regler, vilket gör det enklare för oss, än 
för andra, att se hur långt man kommer med sådana. Vi vet, och har 
alltid vetat,117 att reglerna inte tolkar sig själva – att innebörden inte 
är given med uttrycket – och att det därför inte kan finnas några 
metodregler i sträng bemärkelse, bara tumregler, goda råd, ungefärliga 
anvisningar och liknande.118 Över gränsen till metodfrågorna finns 
det helt enkelt inte så mycket att säga.119

113 Jfr von Jhering, R., Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 
Entwicklung, II.2, 4. Aufl., Leipzig 1883 s. 312: ”Die juristische Methode ist nicht etwas 
von außen ins Recht Hineingetragenes, sondern die mit innerer Nothwendigkeit durch 
das Recht selbst gesetzte einzige Art und Weise einer sicheren praktischen Beherrschung 
des Rechts.” Fritt översatt: ”Den juridiska metoden är ingenting som dragits in i rätten 
utifrån, utan snarare det med inre nödvändighet genom rätten själv bestämda enda sätt 
och vis genom vilket rätten praktiskt kan behärskas.” Se även a.a. s. 326.
114 Jfr Gadamer, H.-G., Gesammelte Werke, bd 1. Hermeneutik I. Wahrheit und Met-
hode, Tübingen 1993 s. 330 ff.
115 Jfr Carr, What Is History? s. 158 f.
116 Heidegger, M., Einführung in die Metaphysik, 6. Aufl., Tübingen 1998 s. 112: ”Wir 
müssen versuchen, nur zu hören, was da gesagt wird.” Det är vad objektivitet betyder här; 
jfr t.ex. BGB § 133.
117 Se t.ex. de tumregler som avslutar Digesta; särskilt D L.17.1; L.17.195; L.17.202.
118 Jfr Toulmin, Return to Reason s. 80. Reglerna tolkar inte sig själva. Den bristen kan 
uppenbarligen inga regler råda bot på, och det är, rätt besett, ingen brist, utan en fråga 
om vad en regel överhuvudtaget är och kan vara. Rättsvetarnas uppgift är att veta detta 
(vad en regel är). Inga är heller bättre skickade, även om de moderna juristernas upptagen-
het av instrumentalitet, styrning och kontroll gör uppgiften svårare än nödvändigt; se på 
detta tema Samuelsson, J., Tolkningslärans gåta. En studie i avtalsrätt, Uppsala 2011.
119 Jfr Jareborg, Rättsdogmatik som rättsvetenskap s. 9: ”Det finns naturligtvis inte någon 
anledning att inte vara uppriktig: rättsdogmatisk forskning använder i regel ingen veten-
skaplig metod. Man läser tryckt text på samma sätt som man läser en tidning eller en 
roman. I stor utsträckning gör man på samma sätt i samhällsvetenskapliga och humanis-
tiska vetenskaper.” Jfr Graver, Rettsforskningens oppgaver og rettsvitenskapens autonomi 
s. 245: ”Forskning er systematisk arbeid for å frembringe ny kunnskap. Det er ikke noe 
unikt eller mystisk ved forskning. Forskere bruker de samme sanser og tankekraft som 
når vi orienterer oss i hverdagen.” Det leder inte långt att försöka beskriva hur man gör 
för att läsa, tänka och annat som forskare ägnar sig åt. Däremot finns det all anledning 
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Vad detta betyder i praktiskt hänseende är klart. Den som är alltför 
mekanisk i sin hantering av källorna, och inte frågar sig vad det som 
står där verkligen betyder, givet sammanhanget, utan genar, och alltför 
snabbt faller tillbaka på generella normer, är en dålig jurist. Formalism 
är juristernas kardinalsynd,120 motsatsen till gott juridiskt omdöme.

I teorin är det inte lika enkelt. Det finns ett problem för det rättsliga 
tänkandet här, som Jhering har fångat i den paradoxala, och ofta 
citerade, formuleringen: ”vår vetenskap [rättsvetenskapen] känner alla 
lagar bättre än sina egna” (”unsere Wissenschaft alle anderen Gesetze 
besser kennt als die Gesetze ihrer selbst”).121 Sett för sig är detta ett 
slående påstående. Hur kan det komma sig att rättsvetenskapen, vars 
uppgift det är att veta vad som gäller, inte alls vet vad som gäller för 
rättsvetenskapen? Men det rör sig om en ordlek, låt vara med allvarlig 
syftning.122

Jhering vill inte ha sagt, att juristerna inte vet vad de sysslar med. 
Inom ramen för det projekt som han tar sig an i den monumentala 
”Geist des römischen Rechts” – att besvara ”frågan om den romerska 
rättens värde”123 – behandlar han, i det andra bandets andra del, den 
juridiska tekniken (”die juristische Technik”). Det är en central punkt 
i framställningen, för just här är det enligt Jhering lätt att ta miste på 
juridikens väsen, och i förlängningen att korrekt bedöma den romerska 
rätten.124 Särskilt svårt har lekmannen.125 Juristernas metod är näm-
ligen inte vad det ”sunda förnuftet” förväntar sig,126 som Jhering 

att uppehålla sig vid vad man tänkt – vilka problem man mött och hur man hanterat 
dessa etc.
120 Se härtill Samuelsson, J., Åter till huset vid Göta älv s. 143 ff.
121 von Jhering, Geist des römischen Rechts, II.2 s. 310.
122 Se och jfr Martinson, Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat s. 80 ff.
123 Se von Jhering, R., Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 
Entwicklung, I, 4. Aufl., Leipzig 1878 s. 1 ff. Kanske är detta inte längre en omedelbart 
begriplig frågeställning. Det rör sig, bland annat, om en de bildade juristernas apologetik; 
ett försök att för lekmännen göra juristernas upptagenhet vid den romerska rätten begrip-
lig. Jhering försökte följdenligt lösa sin uppgift på ett sätt som också den bildade lekman-
nen kunde förstå; se dens., a.a. s. 4.
124 Det är bland annat detta som de som tidigare tagit sig an frågeställningen – särskilt 
Savigny och Stahl – missat, enligt von Jhering, Geist des römischen Rechts, I s. 18 ff.
125 Här befinner sig lekmannen på en annan planet där, enligt von Jhering, Geist des 
römischen Rechts, II.2 s. 309 f., allt är nytt och främmande, och mycket måste verka 
förunderligt – en värld som lekmannen saknar förståelse för, men har gott om fördomar om.
126 Juridiken är förvisso ingen ”common sense-vetenskap”, såsom ibland har hävdats. 
Lekmän kan tro och kräva det; det får man förstå. Men jurister som går dem till mötes 
tar miste på sin egen disciplins natur, och sätter ideologi framför verklighet. Om sam-
bandet mellan rättsvetenskap och sunt förnuft se von Jhering, Geist des römischen Rechts, 
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framhåller i den passage från vilken det ovan citerade påståendet är 
hämtat:

”Den punkt på vilken varje lekman måste bli medveten om sitt lekman-
naskap, och som jag därför i det följande måste ägna min huvudsakliga 
uppmärksamhet, är den juridiska metoden. Rimligen borde ingenting 
vara juristerna mer bekant än denna, ty det är just den som gör dem till 
jurister. Ändå är det inte för mycket sagt, att de flesta jurister fullständigt 
saknar egentlig kunskap om metoden, och att vår vetenskap känner alla 
lagar bättre än sina egna. Genom och i användningen känner vi den 
juridiska metoden mycket väl, men det handlar mer om känsla och 
övning än om kunskap. Skulle vi behöva ange, vari metodens själva 
väsen ligger, hur det sätt, på vilket vi bedömer rättsförhållandena, 
skiljer sig från lekmannens, den juridiska metodens uppgifter, medel 
och grundprinciper – svaret skulle bli oändligt torftigt och svårligen ta 
sig förbi de recipierade fraserna. Så var det i Rom, så är det än idag – ett 
nytt belägg för den gamla sanningen, att det korrekta utövandet av en 
konst, också på den högsta nivån, inte betingas av vetenskaplig kän-
nedom om konstens regler eller väsen.”127

Rimligen – så ter det sig för lekmannen – borde juristerna kunna 
förklara vad juridik är, men det är ett orimligt krav, för vår kunskap 
är praktisk, inte teoretisk. Vi vet hur man gör, men kan för den skull 

II.2 s. 319. Jfr om förhållandet mellan sunt förnuft och vetenskap i allmänhet Hoyningen-
Huene, Systematicity s. 187 ff.
127 von Jhering, Geist des römischen Rechts, II.2 Leipzig 1858 s. 322. Originaltexten 
lyder: ”Der Punkt, an dem jeder Laie sich seines Laienthums bewußt werden muß, und 
auf dessen Erläuterung ich mithin mein Hauptaugenmerk richten werde, ist die juristische 
Methode. Dem Juristen sollte billigerweise nichts bekannter sein, als sie, denn gerade sie 
ist es, die ihn zum Juristen macht. Und doch ist es nicht zu viel behauptet, daß ein 
eigentliches Bewußtsein über sie den meisten Juristen völlig fehlt, und daß unsere Wis-
senschaft alle anderen Gesetze besser kennt, als die Gesetze ihrer selbst. Aus und in der 
Anwendung ist die juristische Methode uns sehr wohl bekannt, aber sie ist uns eben nur 
eine Sache des Gefühls und der Uebung. Sollten wir angeben, worin das Wesen derselben 
liege, wie die Weise, in der wir die Rechtsverhältnisse beurtheilen, sich von der des Laien 
unterscheide, was die Aufgaben, Mittel und Grundgesetze der juristischen Methode seien: 
– die Antwort würde unendlich dürftig ausfallen und schwerlich über die recipirte Phrase 
eines ‚Rechnens mit Begriffen‘ hinausreichen. So war es in Rom, so ist es noch heutzutage 
– ein neuer Beleg für die alte Wahrheit, daß die richtige Ausübung und selbst die höchste 
Blüthe einer Kunst nicht bedingt ist durch eine wissenschaftliche Erkenntniß ihrer Gesetze 
und ihres Wesens.”
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inte sätta ord på, vad det är vi vet.128 Som ofta påpekats – till exempel 
i inledningen till denna uppsats – blir vi jurister ställda när vi får 
frågan vad vi egentligen håller på med.129 Men om vi skäms, är vi inte 
ensamma. Frågan om rättens väsen gör den rättslärde, som inte till 
svar får lämna en redogörelse för den gällande rättens innehåll, förlägen, 
skriver Kant, men tillägger omedelbart att detsamma gäller logikern, 
som får frågan: Vad är sanning?130 Och oförmågan beror inte på att 
uppgiften försummats, utan på att den strängt taget är omöjlig.

Praktiken vilar inte på teorin,131 och vår förmåga att göra något 
sätter oss inte i stånd att förklara vad det är vi då gör: köra bil, prome-
nera, dricka kaffe eller, vilket är särskilt betydelsefullt i sammanhanget, 
tala, skriva, läsa, tänka och allt annat vi gör med språket. Ifråga om 
varje ord vi behärskar, kan vi med fog påstå, att vi vet, vad det, som 
ordet står för, är, utan att entydigt kunna bestämma detta genom en 
förklaring.132 Det gäller elefanten, som man känner igen när men ser 
den, trots att man inte kan definiera elefantbegreppet.133 Och det 

128 Men det vet vi; det är rättsvetenskapligt allmängods. Grönfors t.ex., förklarar poängen 
så: ”Konsten att tolka lag kan lika litet sammanfattas i några enkla ord som konsten att 
hålla balansen på en cykel. Det är fråga om att bibringa en känsla. Om man beskriver 
denna som att styrhjulet skall ändra riktning omvänt proportionellt till färdhastigheten 
framåt, är det knappast räddningen för den som just håller på att ramla av. Konsten att 
tolka lag är också en färdighet, som kan förvärvas så småningom endast genom övning 
och inte bara genom teoretiska studier.”; Grönfors, K., Ändamål och funktion, JT 
1999–2000 s. 523 ff., s. 537. Fysikern Ernst Mach hade samma uppfattning i fråga om 
den naturvetenskapliga forskningen, och han är inte ensam om det; se Feyerabend, 
Farewell to Reason s. 189.
129 Jfr de svårigheter som Hellner beskriver i förordet till ”Metodproblem i rättsveten-
skapen”.
130 Kant, I., Die Metaphysik der Sitten. Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans 
Ebeling, Stuttgart 1990 s. 65. Jfr Tuori, Critical Legal Positivism s. 147.
131 Jfr Aarnio, Essays on the Doctrinal Study of Law s. 40 ff. eller Hellner, Metodproblem 
i rättsvetenskapen s. 7.
132 Förklarandet är en öppen historia. Det finns inget facit. Man får nöja sig, eller avbryta 
försöket av praktiska skäl (lektionstiden tar slut, man blir hungrig, eller vad det nu kan 
vara). Och det enda den som inte accepterar en given förklaring kan erbjuda istället är en 
annan förklaring. Se härtill t.ex. Carr, Experience and History s. 223; Rouse, J., Two 
concepts of practices, Schatzki, T. R. m.fl. (eds.), The Practice Turn in Contemporary 
Theory, London-New York 2001 s. 189 ff., s. 191 f.; Zahle, H., ”Hvad skal jeg gøre i 
denne sag?” Retsfilosofien mellem videnskab og praksis, Juristen 2003 s. 81 ff., s. 89 och 
ovan n. 107 och 109; jfr Lundstedt, A. V., Det Hägerström-Lundstedtska misstaget, 
Uppsala 1942 s. 184 f.
133 Se Arnholm, C. J., Noen metodologiske betraktninger, SvJT 1952 s. 505 ff., s. 520; 
Grönfors, K., Några synpunkter på tvingande rättsregler i civilrätten, Fs. Nial, Stockholm 
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gäller mer filosofiskt belastade ord, som ”rätt”134 och ”sanning” – eller 
”tid”, som i denna den nu antagligen mest kända passagen i Augusti-
nus ”Bekännelser”:

”For what is time? Who is able easily and briefly to explain that? Who 
is able so much as in thought to comprehend it, so as to express himself 
concerning it? And yet what in our usual discourse do we more famili-
arly and knowingly make mention of than time? And surely, we 
understand it well enough, when we speak of it: we understand it also, 
when in speaking with another we hear it named. What is time then? 
If nobody asks me, I know: but if I were desirous to explain it to one 
that should ask me, plainly I know not.”135

Vi vet vad vi gör. Samtidigt vet vi det inte. Men det är alltså ingen 
verklig motsägelse, och vi har ingen anledning att skämmas när vi 
konfronteras med teoretikernas krav, att vi ska kunna förklara vad vårt 

1966, s. 204 ff., s. 206; Hart, H. L. A., The Concept of Law, 2nd ed., Oxford 1994 s. 14; 
Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 20; Zahle, H., Omsorg for retfærdighed. 
Essays om retlig praksis, København 2003 s. 31; jfr Iversen, T., Erstatningsberegning i 
kontraktsforhold, København 2000 s. 23. Denna elefantfixering måste rimligen gå att 
förklara på något sätt. Möjligen kan en viss sydasiatisk fabel ha någonting med saken att 
göra – fabeln om de blinda, lärda männen som försökte fastställa vad en elefant är för 
någonting och som kom fram till vitt skilda definitioner eftersom var och en utgick från 
vad de kunde känna omedelbart framför sig. Denna fabel spreds under artonhundratalet 
i den angloamerikanska världen bland annat i form av en visa – ”The Blind Men and the 
Elephant” – av en John Godfrey Saxe; se The Poetical Works of John Godfrey Saxe, 
Boston-New York 1900, s. 135 f. I denna visa får varje definition en egen vers. T.ex. heter 
det:

”The Fourth reached out his eager hand.
And felt about the knee.
’What most this wondrous beast is like
Is mighty plain,’ quoth he;
’T is clear enough the Elephant
Is very like a tree!’”

Och omvänt lär oss vi som ser att inte försöka fånga helheten i enkla definitioner, och vi 
kan avfärda överdrivna krav på tydliga definitioner med ett: ”jag känner igen en elefant 
när jag ser den”.
134 Jfr Hart, The Concept of Law s. 17, som om sin framställnings syfte skriver: ”its 
purpose is not to provide a definition of law, in the sense of a rule by reference to which 
the correctness of the use of the word can be tested […]”
135 Augustine, Confessions. Books ix–xiii, Cambridge, Massachusetts-London 1912 
s. 237 f.
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kunnande består i (det är deras problem (som bestämmer syftet med 
deras praktik)136).

När den firade fysikern Richard Feynman en gång talade under den 
anvisade rubriken ”What Is Science?” nämnde han inledningsvis att 
rubriken var just anvisad, markerade mot filosoferna och deras försök 
att uttala sig i ämnet och noterade sen att han inte gjort sig problemet 
tidigare, men att han ju fått anledning att fundera över saken i och 
med inbjudan att hålla föreläsningen ifråga.137

Så han funderade:

”After some time, I was reminded of a little poem:

A centipede was happy quite, until a toad in fun
Said, ’Pray, which leg comes after which?’
This raised his doubts to such a pitch
He fell distracted in the ditch
Not knowing how to run.

All my life, I have been doing science and known what it was, but what 
I have come to tell you – which foot comes after which – I am unable 
to do […]”138

Liknande uppfattningar hade naturvetare som Boltzmann, Mach, Bohr 
och Einstein.139 Nej, vi vet inte vad vetenskap är, men att för den sakens 
skull tvivla på vår förmåga att bedriva vetenskap är inte rationellt.140 
Det teoretiska tvivlet känner inga gränser. Ger vi efter för det, och 
börjar filosofera istället för att fokusera på det vi håller på med, kom-
mer vi ingenstans.141 (Vilket inte heller är filosoferandets poäng. Även 
om enskilda filosofer kan åstadkomma lärobyggnader (mindre vanligt 
nu än förr) lämnar filosofin som sådan i en mening ingenting efter sig; 
där är inga dogmer bestående – och såtillvida förblir filosofin vad den 
varit. Vad vetenskap är kan den inte lära oss, vi som själva är vetenska-

136 Se härtill t.ex. Rouse, Two concepts of practices s. 196 f.
137 Se Feynman, R. P., What Is Science?, The Physics Teacher. Vol. 7, 1969 s. 313 ff.
138 Feynman, a.a. s. 314. Notera likheten med cyklisten i Grönfors ovan i n. 128 citerade 
exempel.
139 Se Feyerabend, Farewell to Reason s. 154 och 187 ff.
140 Annat än möjligen på det ”sunda förnuftets” ytplan.
141 Jfr ovan n. 13. Se härtill t.ex. Aristodemou, M., Home Is Where the Law Is: A 
Humbug Reading of The Wizard of Oz, Southern California Interdisciplinary Law Jour-
nal. Vol. 20, 2010 s. 9 ff., som underhållande insisterar på diskrepansen mellan teoretisk 
kunskap och sanning.
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pare.) Omvänt är det rationellt att ge akt på det man har framför 
fötterna142 – för rättsvetenskapens del skulle det betyda att man har 
att ägna de rättsliga texterna och deras innebörder sin omsorgsfulla 
uppmärksamhet. Hur skulle vi annars kunna uttala oss om rättens 
innehåll? Det vi kallar rättsdogmatik är med andra ord inte en rätts
vetenskaplig metod bland andra, utan bara det traderade namnet på vår 
vetenskapliga strävan att komma rätten inpå livet: den metod som 
materialet kräver.143

6 BRYTA CIRKELN

Ur den nutida rättsvetenskapens synvinkel sett bör budskapet här, 
som sådant, rimligen te sig märkligt, om inte anstötligt. (”Vad? Ska 
man vara dogmatisk?!”) Det avviker från härskande uppfattning om 
rättsdogmatiken,144 och är såtillvida progressivt.145 Omvänt skulle det 
alltså inte vara progressivt att försöka övervinna den traditionella 
rättsvetenskapliga metoden, så som vi försökt göra de senaste fyra-
hundra åren. Budskapet är avvikande, men samtidigt – vilket är 
logiskt, eftersom det helt enkelt handlar om var vi nu befinner oss – 
på inga sätt unikt. I den internationella debatten har, för att nämna 
några exempel, någonting liknande hävdats av Dworkin,146 

142 Redan Thales var så försjunken i sina studier att han lyckades falla ner i en brunn (en 
mindre smickrande metafor för tankens djup); se Platons ”Theaitetos” 174 a–b (t.ex. i 
Stolpes översättning i Platon, Skrifter, Bok 4, Stockholm 2006). Kanske var det inte en 
brunn så mycket som en grop; se Diogenes Laertios, Berömda filosofers liv och läror, 
Bok 1, 34.
143 Jfr ovan s. 211, angående metodbegreppet. Peczenik, A Theory of Legal Doctrine 
s. 76, bestämmer begreppet rättsdogmatik med orden ”a practice of argumentation, 
pursuing knowledge of the existing law.” Larenz, Über die Unentbehrlichkeit der Juris-
prudenz als Wissenschaft s. 15, betonar att rättens väsen i egenskap av studieobjekt sätter 
gränser för vad som kan krävas av juristernas metoder. Jfr Sandgren, Vad är rättsvetenskap? 
s. 117.
144 För en inomparadigmatisk lägesrapport se Bernt, J. F., Hve skjedde med rettsrealismen?, 
Jussens Venner 2014 s. 139 ff.
145 Jfr ovan s. 195. Då kommer vi ändå inte undan modernismen? Nej, och jo: att tänka 
annorlunda är att tänka nytt – såtillvida strävar tänkandet alltid efter det nya – men det 
betyder inte att man måste underkasta sig sin vilja efter det nya. Tvärtom faktiskt; jfr 
Wittgenstein, Särskilda anmärkningar s. 89: ”Ärelystnad är tankens död.”
146 Se Dworkin, Justice for Hedgehogs, för den slutgiltiga formuleringen av Dworkins 
ståndpunkt – en ståndpunkt som bl.a. inbegriper ett radikalt avvisande av extern skepsis 
visavi rätten.
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Patterson,147 Gordley,148 Aristodemou149 och Kratochwil,150 närmare 
oss av Aarnio,151 Tuori,152 Tontti,153 Hovinheimo154 och Zahle,155 och 

147 Se Patterson, Law and Truth s. 151 ff., som bland annat förklarar kraften i vår tids 
vändning till praxis med orden: ”it must be emphasized that the modernist picture of 
what makes communication successful is not being replaced with another explanatory 
picture. The postmodern approach to language eschews advancement of explanations in 
favor of descriptions of localized linguistic practices. The reason the later Wittgenstein’s 
approach to language is so revolutionary is the fact that his attack on modernist philo-
sophical methods breaks down the distinction between explanation and the phenomenon 
to be explained.” Jfr dens., The Pseudo-Debate over Default Rules in Contract Law, 
Southern California Interdisciplinary Law Journal. Vol 3, 1993–94 s. 235 ff., s. 287: ”The 
point is not that other disciplines are bereft of insights into the law. The point is that – 
ceteris paribus – those insights will not be legal insights; they will be economic, sociolo-
gical, moral or philosophical. There is no more reason to accept economic argument in 
law than there is to accept a legal analysis of an economic problem.”; jfr nedan n. 175.
148 Se Gordley, The Jurists, särskilt s. 309 ff.
149 Se Aristodemou, M., Law, Psychoanalysis, Society. Taking the unconscious seriously, 
Oxon-New York 2014. Aristodemou psykoanalyserar rätten, i Lacans efterföljd, och 
insisterar bl.a. på att det är lönlöst att begära av den Andre (här: andra discipliner) att 
han ska befria oss rättsvetare från den ångest som rättens ofrånkomliga ofullkomlighet 
skapar: ”[W]e need to tone down our enthusiasm for inter-disciplinarity, and in particular 
stop using it as an excuse to avoid addressing problems in our own disciplines.”; dens., 
a.a. s. 130; se vidare nedan n. 175.
150 Se Kratochwil, F., The Status of Law in World Society. Meditations on the Role and 
Rule of Law, Cambridge 2014.
151 Se särskilt Aarnio, Essays on the Doctrinal Study of Law.
152 Tuori vill ju göra rum för en immanent rättslig kritik; se Tuori, Critical Legal Positi-
vism; jfr dens., Ratio and Voluntas.
153 Se Tontti, Right and Prejudice, som t.ex. skriver (s. 99): ”[I]n order to establish a 
plausible (regional) ontology of law one should let the object – law – speak in its own 
voice and listen to it in its specificity.”
154 Hovinheimo möter för rättens vidkommande den nihilistiska utmaningen genom att 
understryka att den osäkerhet som alltid är förutsatt i den rättsliga tolkningen är just det 
som gör den juridiska rättvisan möjlig; se Hovinheimo, S., Justice and the Ethics of Legal 
Interpretation, Oxon-New York 2012.
155 Se Zahle, H., At forske ret. Essays om juridisk forskningspraxis, København 2007 
s. 236 ff., dens., ”Hvad skal jeg gøre i denne sag?”. I sitt senare skrivande insisterade Zahle 
på en ”forbundethed mellem videnskab og praksis”, och detta samband skulle först och 
främst innebära ”at uanset at retsvidenskaben i et universitetsperspektiv ses på linje med 
andre videnskaber, er det ikke primært disse videnskaber og dertill knyttede videnskabs-
teorier, som sætter spillets regler, dvs. som definierer, hvad som der foregår, når vi taler 
om eller for en bestemt retsopfattelse. Det afgørende er praksis, som den udfolder sig såvel 
blandt praktikere som i den videnskabelige praksis.”; ”Hvad skal jeg gøre i denne sag?” 
s. 91.
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här, i Sverige, av Peczenik,156 Jareborg157 och H. Andersson.158, 159 
Tankegången har till och med letat sig in i en av våra grundläggande 
läroböcker i juridisk metod.160

Men det är nog så, att just vi jurister har svårt att, som Dworkin 
uttrycker det, undfly scientismens gravitation.161 Hos oss kan man 
närmast obehindrat röra sig med föreställningar som vetenskapskul-
turen i stort övergivit sedan länge, och grundpremisserna för det tidiga 
nittonhundratalets scientistiska väckelserörelse tycks vi ha alldeles 
särskilt svårt att frigöra oss ifrån.162 Dessa premisser ekar fortfarande 
i vårt disciplininterna metaspråk, i sådant som vi säger när vi uttalar 
oss om den rättsvetenskapliga verksamheten, som till exempel detta:

156 Se Peczenik, Juridikens allmänna läror, som argumenterar för att rättsdogmatiken, 
genom en kopernikansk vändning, kan nå självförtroende, höjd och stabilitet genom att 
göra sig oberoende av filosofiska skolbildningar; se även dens., A Theory of Legal Doctrine; 
dens., Legal Doctrine and Legal Theory, Fs. Frändberg, Uppsala 2003 s. 177 ff., s. 196.
157 Se Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap.
158 H. Andersson, vars framställning i trilogin ”Skadeståndsrättsliga argumentationslin-
jer” (”Ansvarsproblem i skadeståndsrätten” (2013), ”Gränsproblem i skadeståndsrätten” 
(2013) och ”Ersättningsproblem i skadeståndsrätten” (2017)) i sin exempellösa nyansri-
kedom visar vad en materiellt orienterad rättsvetenskap kan åstadkomma. Jfr följande 
passage från avhandlingen två decennier tidigare: ”Att naturvetenskapernas kunskapsfält 
är mer lättdefinierat behöver […] inte påverka humanvetenskaperna. Verkligheten är det 
som undersöks inom en viss vetenskap. Den ontologiska frågan behöver inte drivas längre 
än att varje fält av kunskap kan beskrivas som en struktur av frågor och gensvar.”; Anders-
son, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, Uppsala 1993 
s. 184. Jfr t.ex. dens., Rättens narratologiska dimensioner – interaktion och konstruktion, 
Gräns, M., Westerlund, S. (red.), Interaktiv rättsvetenskap. En antologi, Uppsala 2006 
s. 11 ff.
159 Detta är alltså exempel. Se vidare Samuelsson, J., Tolkning och utfyllning. Undersök-
ningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema, Uppsala 2008 s. 408 ff., särskilt 
s. 442 ff., med hänvisningar.
160 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod s. 24 ff. (avsnittet ”Vetenskap på egna villkor”).
161 Dworkin, Justice for Hedgehogs s. 418: ”It is hard for us, in our time, fully to escape 
the gravity of scientism […]”
162 Jareborg, N., Straffrättsideologiska fragment, Uppsala 1992 s. 24: ”[Den] sorts 
Metafysik som rönt störst uppmärksamhet under 1900-talet [insisterar] på en gränsdrag-
ning mellan Verkliga och Skenbara påståenden. […] Av störst betydelse är förstås den 
riktning som brukar benämnas ’logisk positivism’, även om man i Sverige på för mig 
obegripliga grunder främst uppehåller sig vid det provinsiella parallellfenomen som kallas 
Uppsalaskolan (numera främst förknippad med Hägerström). Denna typ av Metafysik, 
som själv karakteriserade sig som anti-metafysisk, har i filosofin varit överspelad i ett halvt 
århundrade. Delvis beror detta på att det snart stod klart att fråga var just om (dålig) 
Metafysik: den logiska positivismens verifikationsprincip innefattar en självmotsägelse i 
och med att den inte uppfyller de kriterier som den uppställer för Verkliga påståenden 
(motsvarande gäller Uppsalaskolans verklighetsteori).”
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a) Rätten som sådan hör inte till den externa verkligheten, och den 
kan därför inte göras till föremål för något vetenskapligt studium. 
Det finns inte, i vettig mening, någon ”gällande rätt”, någon 
”lagstiftare”, några ”rättigheter” och så vidare.

b) Omdömen om rättsläget förutsätter värderingar, vilket utesluter 
objektiv och säker kunskap om rätten. Värderingar är ju vare sig 
sanna eller falska.

c) Rättsvetarna producerar själva sitt studieobjekt, genom att uttala 
sig om det. Hur skulle det annars gå till (jämför a))? Det så kallade 
rättssystemet är mer fantasi än verklighet.

d) Givet a) till c) är det följdriktigt att rättsvetenskapen saknar sådant 
som teorier, hypoteser, experiment och annat som möjliggör 
vetenskapliga utsagor om verklighetens beskaffenhet.

Ingenting av detta borde längre bära.163 Det rör sig om traderade 
dogmer, som kanske ännu i någon mån styr vårt tänkande, men som 
annars alldeles skulle sakna verkan, om det inte vore för att de kor-
relerar med några av de mest spridda fördomarna om vetenskapens 
väsen.164 Också lekmän har ju svårt att förstå hur juridik skulle kunna 
vara vetenskap. Den som ser naturvetenskapsmannen framför sig, med 
labbrock och mikroskop, kan inte få rätsida på begreppet rättsveten-
skap. För oss utgör detta i vissa sammanhang ett pedagogiskt problem, 
men det är egentligen inte mer än så. Metoden gör, som vi sett, ingen 
undersökning vetenskaplig. Utgångspunkten måste tvärtom tas i 
studieobjektet, i detta fall rätten. Detta objekt är vad som räknas som 
existerande inom ramen för den aktuella disciplinen, men det säger 
ingenting, vilket är själva poängen:165 någon tvärdisciplinär princip 

163 Jfr Graver, H. P., ”På midten av det tyvende århundre forsøkte rettsrealistene å viten-
skapeliggjøre rettsvitenskapen ved å fjerne den fra jussen og knytte den til et logisk-
empiristisk vitenskapsideal. Da den logiske empirismen sviktet som generelt grunnlag for 
vitenskapsteorien, ble teppet også trukket vekk under rettsrealismen.”; jfr Kleineman, 
Rättsdogmatisk metod s. 24: ”Bland moderna rättsteoretiker har […] rättsdogmatiken 
fått en renässans sedan framför allt kritiken av rättsdogmatiken som engagerad i ett 
normativt system som inte skulle existera i verkligheten och som dessutom i hög grad 
sysslar med värderingar, framstår som en numera vetenskapsteoretiskt föråldrad kritik.”; 
se även t.ex. H. Andersson, Skyddsändamål och adekvans s. 184; Blandhol, S., Efterord, 
Ross, A., Ret som teknik, kunst og videnskab – og andre essays. Udvalgt af Foighel, I., 
m.f.l., København 1999 s. 393 ff., s. 399; Palmer Olsen–Toddington, Legal Realism: In 
Search of a Science of Law s. 30 ff. och nedan n. 167; jfr Holtermann, Introduktion.
164 Jfr ovan n. 126.
165 Jfr ovan n. 147.
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eller procedur som låter oss skilja det verkliga från det fiktiva och, 
följaktligen, vetenskap från vidskepelse, har vi inte tillgång till. Och 
detta är i sin tur ett stycke deskription, inte en norm.166 Allt som finns 
är en mångfasetterad mängd av praktiker som kallas vetenskapliga, alla 
olika. Rättsvetenskapen är en av dessa. Vi kan ägna oss åt denna dis-
ciplin, i sin bekanta form, utan dåligt samvete.167

Självförtroende är avgörande. I förlängningen handlar det om 
överlevnad. Låter vi vår instinktiva rättsskepsis ta överhanden drivs vi 
att söka ständigt nya, alternativa metoder, och söker därmed ofelbart 
efter någonting annat, än rätten, nämligen ett i och med det specifika 
metodvalet postulerat objekt, som alltid kommer att vara lokaliserat 
någon annanstans än i rättskällorna. Finner vi det – detta alternativa 
objekt – kommer det att vara på villkor som vi inte fullt ut behärskar, 
villkor som definieras av andra, vars discipliner vi frivilligt gör oss 
beroende av. Samtidigt urholkar vi den rättsliga kunskapen, och låter 
den splittras, inte bara genom att försumma dogmatiken, utan också 
genom att låta den dogmatik vi väl skriver präglas av uppfattningen 
att denna antagligen inte är vetenskap, i sträng mening, utan snarare, 
ytterst, teknik:168 tjänande, praktisk,169 en verksamhet på låg 

166 Fråga är om ett historiskt faktum. Vi är inte längre i det skede i vilket frågan om 
vetenskapens natur kan ges ett enhetligt svar. Vetenskapen befinner sig såtillvida i samma 
situation som konsten. Frågan ”Vad är vetenskap?” är lika omöjlig att ta på strängt allvar 
(positivistens allvar) som frågan ”Vad är konst?”. Den historia som konstituerades av 
kampen mellan alternativa svar på dessa frågor (”Impressionism!”, ”Nej, expressionism!”) 
är över. Den teoretiska striden om verksamheternas respektive natur är över. I denna mening 
kan vårt tillstånd kallas post-historiskt, som Danto gör här: ”The post-historical period 
is marked by the parting of the ways between philosophy and art, which means that art 
criticism in the post-historical period must be as pluralistic as post-historical art itself.”; 
Danto, After the End of Art s. 47. (Igen: Det är förstås fortfarande möjligt, i en mening, 
att avfärda ett konstverk med ett ”Ska det här vara konst? Vad föreställer det ens?”, men 
det är mest plumpt.) Historien kan förstås ta en ny början, t.ex. om samhället blir till-
räckligt fascistiskt.
167 Jfr Aarnio, Essays on the Doctrinal Study of Law s. 79: ”The times of extreme posi-
tivism have now passed, but the lesson provided by them is still vital. One who is interested 
in the scientific nature of the doctrinal study of law [DSL] cannot shut himself away in 
an ivory tower and try to define DSL as anything other than what it is. The status of DSL 
in the social division of labour is not a question of definition. DSL is a form of social 
practice and has to be accepted as such.”
168 Jfr Ekelöf, Är den juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap?, Lund 1951.
169 Se härtill t.ex. Graver, Rettsforskningens oppgaver og rettsvitenskapens autonomi; 
dens., Vanlig juridisk metode? Om rettsdogmatikken som juridisk sjanger, som argumen-
terar för att rättsvetenskapen måste finna fram till en självförståelse som skiljer den från 
den juridiska praktiken.
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abstraktionsnivå,170 som skyr det principiella171 såväl som öppen 
debatt.172

Om inte rättsvetarna själva tror på rättsvetenskapen, hur kan vi då 
begära att andra ska göra det?

Till undvikande av missförstånd: Det är inte isolering som predikas 
här. Tvärtom. Det är, tror jag, först och främst rättsvetenskapens 
isolering – dess upptagenhet vid det tekniska, dess brist på perspektiv 
– som gör scientismens grepp om vår disciplin så förkrossande starkt.173 
Detta är ingen apologetik för perspektivlös dogmatik. Vad jag gör 
gällande är att rättskritiken, i sin hävdvunna form, har blivit dogmatisk. 
Vi måste bredda oss, till dess det inte längre framstår som progressivt 
att vilja ersätta spårandet av rättens innebörder genom tolkning av 
rättskällorna med rättsekonomi, sociologi, sannolikhetslära eller vad 
annat som helst. Vi står där vi står och gör det vi gör. Det måste vi 
erkänna för oss själva om vi ska kunna göra det med självförtroende. 
Den punkten, det har varit tanken i detta bidrag, når vi inte genom 
härledning, bevis eller överhuvudtaget på teoretisk väg, utan genom 
att besinna oss över vår historiska belägenhet. Det finns ingen säkerhet 
i cartesiansk mening, ingen slutgiltig grund eller förklaring, bara 
tolkningar. Ett falskt ideal har fört oss vilse. I realiteten är osäkerheten 
konstitutiv för tillvaron.174 Vi måste lära oss att leva med oss själva. 
Det är hela saken.175 Försåvitt vi känner oss själva och vår tid behöver 

170 Jfr Agell, A., Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, Fs. Strömholm, Del I, 
Uppsala 1997 s. 35 ff., s. 59.
171 Jfr Hellner, J., Positivism och metod inom rättsvetenskapen, Fs. Strömholm, Del I, 
Uppsala 1997 s. 351 ff., s. 363.
172 Jfr Bengtsson, B., Anm. av H. Andersson, Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer bok 
II o III, JT 2017/18 s. 735 ff., s. 742.
173 Jfr Lakatos, Proofs and Refutations s. 163; enligt vilken någonting motsvarande gäl-
ler i matematiken.
174 Eller rättare sagt, så måste det te sig för den som söker efter grunder som kan accep-
teras av förnuftet. (Men varför skulle tillvaron svara mot en sådan fordran?); jfr t.ex. 
Toulmin, Return to Reason s. 204 ff.
175 Jfr Aristodemou, s. 138 f.: ”[C]easing to rely on an implicit belief that someone 
somewhere has all the answers and can cure all problems, also involves abandoning the 
temptation to find in other disciplines (be they literature, religion, economics, or psycho-
analysis) what is missing in law. […] Acknowledging the inevitability of lack [of knowledge, 
of the subject’s, as well as the system’s, finitude], in the subject and in the system, and 
that there is no possibility for complimentarity between […] disciplines, is a first step 
towards understanding and living with these limits. If we continue to complain of our 
lack and expect non-existent others to complete us, or continue to blame imaginary 
others for our incomplete enjoyment, if we persist in moaning, as the opening refrain 
went, that ’the world is not enough’, then not only will we never know what we supposedly 
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vi inte imponeras av dem som vill beslå oss med att vara ovetenskapliga, 
för redan där har de blottat sin egen brist på bildning, och ådagalagt 
ett i grunden ovetenskapligt förhållningssätt.176

Når vi dit, är den återstående frågan bara vilka retoriska strategier 
som är mest effektiva i alla de olika sammanhang i vilka rättsvetenska-
pens ställning spelar roll, som till exempel vid medelstilldelning.177 
I den frågan kan vi lära av Lena Olsen.

lost but we prevent ourselves from knowing, and enjoying, what we already have. To 
paraphrase Pessoa, we will keep arriving at new beliefs, even new disbeliefs, but not a 
conclusion.”
176 Se härtill t.ex. Palmer Olsen–Toddington, Legal Realism: In Search of a Science of 
Law s. 31 f.
177 I detta sammanhang ligger en utmaning i det förhållandet att Vetenskapen också är 
industri och byråkrati, vilket begränsar möjligheterna att nå framgång med sådant som 
alltför tydligt avviker från det allmänt begripliga – det vill säga, tillspetsat, från gängse 
fördomar. Som idéhistorien visar stöter akademin med stor konsekvens bort det nya 
(inbegripet det som senare ska komma att bli akademisk dogm).


