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Förord

De juridiska fakulteterna vid Åbo universitet och Uppsala universitet beslöt 
om en antologi, i första hand riktad till forskarstuderande och med särskild 
inriktning på betydelsen av att låta fakta och teori från olika vetenskapliga 
discipliner berika rättsvetenskapen. I stället för termen tvärvetenskap kretsar 
antologin kring termen och begreppet interaktiv rättsvetenskap.

Rättsvetenskaplig forskning kan vara såväl intern (där rätten undersöks 
utifrån sina egna förutsättningar m.m; ofta benämnt rättsdogmatik) som ex-
tern (där rätten studeras utifrån och kanske också i perspektiv). 

Bidragen ger på olika sätt uttryck för betydelsen av interaktivitet, d.v.s av 
att in i rättsvetenskapen ta sådant som är rättsvetenskaplig relevant oavsett 
vilken vetenskaplig disciplin data eller teori egentligen anses höra hemma i. 
Genom att spänna över alltifrån sådant som, trots sitt beroende av data och 
teori utifrån, av ålder ansetts höra till rättsvetenskap till sentida utvidgningar 
av rättsvetenskapliga discipliner ut tillskapandet av nya sådana, bidrar anto-
login även till att problematisera själva frågan om interaktivitet i rättsveten-
skapen och om hur detta låter sig göra. 

Antologiprojektets primära adressater är sålunda forskarstuderande. Där-
av följer dock att även äldre forskare, och särskilt de som har handledarupp-
gifter, ingår bland de primära adressaterna. Antologin har dock fler adressa-
ter än dessa. Den är nämligen ägnad att ge bidrag till och i ett mera allmänt 
vetenskapligt resonemang om både rättsvetenskap och betydelsen av att oli-
ka discipliner strävar efter att kommunicera med varandra, något som kräver 
en speciell typ av vetenskaplig kompatibilitet men med orubbad teorihöjd. 

Vi tackar författarna för deras arbeten. Därutöver vill vi här uttrycka ett 
särskilt varmt tack till Maria Agius som skött överföringen till det digitala 
och tålmodigt inväntat och inpassat såväl bidrag som förändringar däri. 

Minna Gräns   Staffan Westerlund 
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Rättens narratologiska dimensioner – 
interaktion och konstruktion 
Håkan Andersson 
Professor i civilrätt, Uppsala universitet 

1 Interaktiva öppningar härs och tvärs 
1.1 Tvärvetenskap eller tvärtom – tvär vetenskap 
Är det möjligen så att det inte går att vetenskapligt bedriva tvärvetenskap? 
Trots – eller just pga – att den politiskpopulistiska makten pådyvlar oss det 
öppnande och allsidiga värdet av så kallad tvärvetenskap, är risken uppenbar 
att den drömda mångfalden endast utmynnar i okunnig enfald. Om förledet 
”tvär” betonas på bekostnad av huvudledet ”vetenskap” befinner man sig 
snart i dilemmat, att inte nå upp till forskningsfrontens nivå inom någon av 
de vetenskaper man så glatt omfamnat. Exempelvis kan en rättsvetenskapare
aldrig ursäktas för sina brister avseende materiell kunskap eller analysför-
måga, med hänvisning till att motsvarande kunskapsluckor och oförmåga 
kan uppvisas även inom en annan vetenskapsgren.

Men – och jag betonar detta såsom ”likväl” – det betyder inte att alla 
rättsvetenskapare helt måste stänga in sig i sina elfenbenstorn, för att där fin-
slipa och tradera traditionens traditionella, traditionsbevarande, inomrättsliga 
hantverk. Det går att öppna fönstret för att syresätta det slutna rummet – åt-
minstone om man upplever atmosfären vara något stillastående och kanske 
till och med unken. Juridiken lever inom en större vetenskapsteoretisk ge-
menskap, och i denna artikel väljer jag att särskilt fokusera på en av de 
många kopplingarna till övrig humaniora. Min generella ambition kan for-
muleras såsom ”Projektet om de rättsliga argumentationsformernas särdrag 
och eventuella förändring i vår tids rättsliv”. Därvidlag inryms juridisk 
språkhantering, argumentation, betecknandeteknik, begreppsbildning och 
över huvud taget metodik; men i denna lilla artikel behandlas således endast 
– dessutom ytterst kortfattat och anspråkslöst introducerande – några spånor 
från verkstaden avseende just narratologiska (berättelseteoretiska) redskap 
och deras tillämpning inom rättsvetenskapen. Det begränsade utrymmet 
medger inte annat än en narratologisk aperitif och några systematiserade – 
icke uttömmande – rättsfallsexempel från de allra senaste åren.  

Om man nu, med diverse redskap från exempelvis narratologin, inte 
endast vill nå ytlig tvärvetenskap eller mångvetenskap,1 måste frågorna 

1 Se Sunnemark–Åberg, Tvärvetenskap (Lund 2004) s 11 f, om distinktionen mellan mång-
vetenskap och tvärvetenskap; den förra ansatsen kan stå för betraktandet av ett visst problem 
utifrån olika disciplinära synsätt, medan den senare idealtypiskt avser integration av olika ve-
tenskapers teori- och metodtraditioner. 
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erhålla en konkretiserad och empiriskt belagd materiellrättslig behandling. 
Utöver en ”allmän rättslära” (om gemensamma ”stora drag”) kan således 
olika ”materiella” och ”speciella rättsteorier” (om de stora – och små! – 
dragens konkretisering och analys inom de specifika områdena för riktig 
juridik, t.ex civilrätt) bidra till förståelsen av rätten.2 Med en sådan inriktning 
kan man likaledes studera hur utvecklingen påverkar de större strukturerna 
avseende rättskälleanvändning, rättslig berättelseform och legitimering. 
Sålunda kan domar och andra rättsliga texter parallellt analyseras både 
materiellt och utifrån tankar kring argumentativa egenheter, retoriska figurer 
samt – just nu – narrativa mönster. En dylik rättsteoretisk ansats bör även 
kunna vara av praktiskt intresse, genom att visa hur resonemang förs och hur 
vinnande bilder av rättsmaterial och fakta skapas. Kort sagt: En 
rättsvetenskap ”på tvären” kan införliva influenser och analysredskap från 
andra vetenskaper samt uppfånga idéer från den stora intellektuella 
vetenskapsdebatten, men för att det ska handla om ”speciella rättsteorier” 
bör – dvs enligt mitt ideal (som inte alla behöver dela) – den materiella 
rättsvetenskapen avkräva forskaren materiell kunskap samt resultat av 
konkret relevans för rätten. Och med ”konkret relevans” (nu börjar förvisso 
texten bli aningen regressivt och defensivt definierande) avses här inte 
endast praktikerperspektivet ”förslag på lösningar” utan även, och desto mer, 
teoretikerperspektivet ”ökad förståelse för rättsområdet och dess diskurs”.  

En sådan tvär rättsvetenskap får söka ”översätta” språken och redskapen 
från andra vetenskapsgrenar samt konkretisera och specialisera dem, så att 
interaktion och tvärdrag uppstår.3 Exempelvis får man som civilrättare (dvs i 
mitt fall) ta sitt materiella rättsområde på allvar, och till detta införa gång-
bara verktyg – ej bara ”säga något annat” på tvären och vid sidan av rätten. 
Om man inte betraktar – verkligen skärskådar – sitt beforskade rättsområde 
seriöst, kan en ”tvär- eller mångvetenskaplig” inriktning exempelvis medföra 
att man blott nämner diverse olika stora namn – såsom Habermas, Foucault 
och liknande giganter – samt deras läror och krav på ”rationalitet”, ”optimal 
diskurs” eller deras stora idéer om ”maktens påverkan” etc … för att sedan 
inom sitt rättsområde ”testa” huruvida rätten uppfyller – eller givetvis: inte 
uppfyller – alla mästarnas kriterier och distinktioner. Däremot kan ”interak-
tiv rättsvetenskap” vara ett gott förslag som terminologi för en inspirerande 
och korsbefruktande inriktning;4 i mitt språkbruk får ”inter” stå för mellan-

2 Notera att diskrepansen avseende singularis och pluralis i betecknandet av jämförelseobjek-
ten är avsiktlig. Beaktar man även de motsvarande asymmetrierna allmän/speciell och 
lära/teori bör andemeningen framgå klart – snarast uppfordrande! 
3 ”Översättningsmetaforen” har jag lånat – eller översatt – från White, Justice as Translation 
(Chicago 1990). Se a.a s 13 f, 19 f och 81 f, om försteget för interdisciplinärt översättande av 
”intellectual methods” framför att endast ta över andra vetenskapers ”findings”. Det handlar 
om att lära sig ett språk och därmed nya tänkesätt. Jfr även a.a s 77, om kravet att språk- och 
litteraturteorierna inte endast ska synas i förord och tillägg, utan i ens faktiska skrivande. 
4 Min ovilja att använda beteckningen ”tvärvetenskap” kan ha en väderkvarnsbekämpande 
förklaring i en aversion mot politiskt korrekt anpassning (jag har mina randiga skäl … för att 
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läget då juridiken möter andra vetenskaper, medan ”aktiv” får stå för att det-
ta möte resulterar i en översättande aktivitet på rättsvetenskapens sida, dvs 
inte bara föranleder en passivt registrerande attityd. Över huvud taget tjänar 
öppenheten för olika teoretiska tolkningsnivåer intresset av inom-
vetenskaplig självreflektion avseende hur vi konstruerar våra verkligheter 
och teorier.5

1.2  Föränderlig rättsvetenskap – narratologisk gestaltning 
Inget är bestående, allt förflyktigas – men inför rättens växlande vindilar kan 
man inta olika förhållningssätt. Man kan betona enhetliga rättssystematiska 
aspekter, och därför värna bevarandet av den ”egentliga kärnan” (vad det nu 
må vara); man kan också se ständiga, omvälvande nyhetsvärden som sätter 
systemet i gungning så att studiet av rätten blir en kontinuerlig och ogripbar 
fluktuation av uppdykande rättsfigurer etc. Med en vidare – interaktiv – ve-
tenskapsteoretisk ram kan man även däremellan se språkets och diskursens 
konstruktion av rätten; därmed kan själva förändringstematiken i sig bli me-
ningsfull.6 De konstruerande mönstren, såväl för den materiella rättens ut-
veckling som för rättsdiskursens – argumenterandets och legitimerandets – 
förändringar, kan lättare avläsas om man går utanför den interna rättssfären. 
Det är för denna uppgift det ovannämnda öppnandet av rättsvetenskapen mot 
övriga humanvetenskaper kommer in. Ett, av flera, spår kan gälla språkets 
inverkan på rättens sätt att uppfatta världen och sig själv. Och emedan all vår 
kommunikation om och inom rätten gestaltas i språket, bör de juridiska 
språkspelen och deras narrativa former kunna ge insikter i hur förändringar-
na kan avläsas och medvetandegöras som konstruktiva strategier för rättens 

                                                                                                                            
behålla min randiga själ). Jfr om den forskningspolitiska favoriseringen av så kallad tvär-
vetenskap, Sunnemark–Åberg s 10 och 28. Se vidare Frängsmyr, Svensk idéhistoria (Stock-
holm 2000) Del II s 340 ff, 351 ff och 373 ff, om den politiska maktens påverkan på den – 
mer eller mindre – ”fria” forskningen. Jag tror man får välja att antingen ha hög svansföring 
(en vigt viftande randig kattsvans kan sopa golvet med många lydiga hundar) eller bara hålla 
god min (med risk att anletsdragen alltmer liknar det eviga leendet under kraniets tomma 
ögonhålor).
5 För inspirerande idéer om interaktionen mellan olika teoretiska idétraditioner och deras 
kreativa användning i forskningsprocessen, hänvisar jag gärna till Alvesson–Sköldberg, Tolk-
ning och reflektion (Lund 1994). Boken behandlar hur ett antal vetenskapsfilosofier – exem-
pelvis hermeneutik, kritisk teori, postmodernism och diskursanalys – kan mötas och därvidlag 
bidra med olika perspektiv på det beforskade området; se a.a s 313 ff, för en summerande be-
traktelse över ”reflexiv tolkning”. Min enkla idé är således att språkteori – däribland narrato-
logi – just kan vara en av de många möjliga interaktiva nivåer som kan bidra till ökad och 
fördjupad förståelse av rätten. Se vidare Minda, Postmodern Legal Movements (New York–
London 1995) s 232, 234 ff och 238 f, om nutidens öppnande – ”interaktiva” om man så vill – 
möjligheter inom rättsvetenskapen; jfr även Litowitz, Postmodern Philosophy and Law (Law-
rence 1997) s 20 ff och 156 ff. 
6 Se vidare H Andersson, 24 preludier utan fuga. Stilövningar samt förberedande tankar om 
den glada vetenskapen (Konsten att rättsvetenskapa, Uppsala 2004) s 23 ff; H Andersson, 
Barthesianska meditationer (Hyldestskrift till Nørgaard, København 2003) s 71 f, 79 f, 90 f 
och 94 f. 
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fortlevnad. Juristen är med andra ord inte nödvändigtvis fångad i ett färdigt 
system, utan medvetenheten om språkets styrfunktion innebär en öppning, 
att själv vara med och skapa den rättsliga diskursen.7

Utan att här gå in på detaljer kan nämnas, att införlivandet av litteratur-
teori etc inom rättsvetenskapen oftast försiggått på ett tämligen högt meta-
plan, som synes ha svårt att landa i specifika materiella rättsproblem.8 Om de 
narrativa inslagen inskränker sig till en allmän lära om rättens natur – där 
konkret rättsmaterial blott får tjäna som illustration av ”stora” idéer om rätt-
visa, rättigheter och logik – är inte mycket vunnet; att vända sig till övrig 
humaniora ”enbart” för den själsodlande eller moralförbättrande terapin sy-
nes också futilt.9 Likaså kan ifrågasättas om litteraturteorin bäst tillvaratas 
genom utläggningar om antika dramers och klassiska romaners möten med 
rättsfrågor såsom mord, bedrägeri och avtalshelgd … istället för att bidra 
med öppnande läsningar av hur våra rättsfrågor idag konstrueras och föränd-
ras. Den som förväntar sig ännu en tolkning av ”Antigone” eller ”Köpman-
nen i Venedig”, liksom den som vill ha en allmän rättslära om de logiska 
byggstenarna i ett deduktivt syllogistiskt rättsligt resonemang, får söka sig 
någon annanstans – och litteratur kommer att finnas i överflöd! 

Istället för att stå vid sidan av juridiken, och med utomrättslig vokabulär 
bidra med utomrättsliga – måhända utomvärldsliga och irrelevanta – syn-
punkter, är min ambition således att ”översätta” ett antal teman från språk-
teori (däribland narratologi) till juridiska förhållanden.10 Om man särskilt be-
aktar förändrings- och konstruktionstemana, bör ett antal specifika, juridiska 
konstruktioner av verklighet, sammanhang och legitimering kunna framlyf-
tas och gestaltas. Idén är, kort sagt, att uppöva tekniken att ”läsa av” rättsfall 
och annat källmaterial utifrån andra perspektiv än de traditionella; med en 
grav förenkling kan man säga, att den inomrättsliga traditionen söker en 
bakomliggande färdig rättslig realitet, medan en interaktiv – diskursteoretisk, 
narratologisk etc – ansats söker förståelse för hur detta rättens ytplan kon-
strueras och rättfärdigas. Genom att underhålla en språklig och narratologisk 
beredskap ökar möjligheterna att iaktta de mönster, vilka förmår legitimera 
och förändra rätten; dvs man kan öka förståelsen av förändringsprocessen i 
sig, inte bara dess resultat i form av nya fall och regler. Ett intresse och en-

7 Se vidare White, The Legal Imagination (2 ed, Chicago 1985) s 46 ff och 66 f samt passim, 
om juridisk kreativitet genom språk- och litteraturstudier. 
8 För en översikt av rörelsen ”Law and Literature”, se exempelvis Brooks–Gewirtz, Law’s 
Stories (New Haven–London 1996) s 2 ff och 14 ff: Minda s 149 ff; Posner, Law and Litera-
ture (2 ed, Cambridge 1998) s 11 ff, 209 ff, 305 ff och 345 ff. Jfr Sandberg i Sunnemark–
Åberg s 62 f, om tendensen hos nya integrerande vetenskaper, att efter mötenas ”hybridise-
ring” åter stänga in sig i syfte att förädla och försvara förnyelsen. 
9 Jfr Binder–Weisberg, Literary Criticism of Law (Princeton 2000) s 23, 208 f och 236 ff, om 
risken med att ”moralförbättringen” leder till en sentimental åtskillnad mellan juridik och hu-
maniora, förnuft och känsla, objektivitet och subjektivitet etc. 
10 Jfr Sunnemark–Åberg s 20, 26 f och 52 ff, om ”lån” samt kraven på ämnesspecifik kunskap 
och ”djup” – istället för enbart ”bredd”. 
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gagemang i språkskapelsen kanske även kan alstra en personlig ton i det 
egna textkomponerandet – en ton som istället för att producera skumläs-
ningsfakta talar såsom från och till en människosjäl.11

2 En enkel modell för rättslig narratologi 
2.1 Rättens ytplan och diskursdimension 
En bakomliggande tes (inom mitt ovan nämnda projekt om argumentations-
formerna) är att de rättsliga förändringarna legitimeras genom att framställas 
som oproblematiska bekräftelser på ytans fortsatta, oförändrade – och där-
igenom oproblematiska – existens; därmed blir den narratologiska forsk-
ningsuppgiften, att undersöka vilka språkliga tekniker rättens diskurs begag-
nar för att parallellt nå denna utveckling och denna bild av bekräftande icke-
utveckling. För att belysa rättens dynamiska – föränderliga – natur och dess 
likväl statiska – enhetliga, identitetsskapande – framtoning, kan en första en-
kel modell med ”yta” och ”djup” vara belysande. 

All diskursiv verksamhet – och dit hör den rättsliga argumentationen – 
innefattar att pendla mellan många motstridiga prövningsgrunder för att nå 
en övertygande syntes. Således måste både vägen och målet kunna framläg-
gas och prövas. En överskådlig bild av detta kan visas genom förhållandet 
mellan (1) ”rättens ytplan” och (2) ”rättens argumentativa processer”;12 en 
alternativ formulering av samma kategoriklyvning kan göras utifrån vad de 
juridiska ”tecknen” visar och förmedlar, nämligen (1) ”artikulerade rätts-
resultat” (på ytan betecknade och uttryckta i texter såsom lagar, rättsfall och 
andra uttalanden om rätten) och (2) ”rättsargumentationens mångfacetterade 
artikulerande” (där de olika betecknandena och strategierna sätter igång ett 
stort gestaltande spel med innebörder). Om rättens ytplan innehåller artikule-
rade källor och lösningar i ”texter”, finner vi i de argumentativa dimensio-
nerna ”undertexter”, ”kontexter” och hela den ”intertextualitet” som visar på 
de inbördes beroende och stödjande sambanden mellan texterna.13 Poängen 
är i korthet att inte bara se vad som utspelar sig på ytplanet och vad som där 
betecknas, utan att också fästa blicken vid det rättsliga meningsskapandet via 

11 Jfr H Andersson, 24 preludier utan fuga s 38 och 40 ff; White 1990 s 8 f. Se (och hör) även 
van Beethoven, Missa solemnis (Wien 1823), med dess inledande inskrift ”Von Herzen – 
möge es wieder – zu Herzen gehen”. 
12 Se vidare H Andersson, Omgivningsrekvisitet i miljöskaderätten – funktionell rumsbestäm-
ning och begreppskonstruktion (PointLex oktober 2003, www.pointlex.se) avsnitt 3; H An-
dersson, Pragmatism och formalism (Festskrift till Dufwa, Stockholm 2006) avsnitt 1.1 och 3; 
H Andersson, Sweden: Tort Law Development – In a Silent Way (European Tort Law 2004, 
Wien–New York 2005) s 579 ff. 
13 Jfr Allen, Intertextuality (London 2000) s 14 ff, 30 ff och 174 ff; Selden et al, Contempora-
ry Literary Theory (4 ed, London 1997) s 41 ff. Se vidare Olsson i Bergsten, Litteraturveten-
skap (2 uppl, Lund 2002) s 51 ff, 57 f och 64 f, om intertextualitet samt meningsinnehållets 
dialogiska spridning och förvandling. 
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de betecknande argumentativa strukturerna som skänker denna yta allt dju-
pare innebörder. Hur många dimensioner man arbetar med spelar i princip 
ingen roll, utan det viktiga är att ytans lager måste konfronteras med beteck-
nandespelen, vilka säkert kan beskrivas utifrån en mängd olika utsiktspunk-
ter.14

2.2 Något om narratologisk terminologi 
Ord är bara ord – det avgörande är vad de används till. Om man önskar 
tillgodogöra sig användbara tankar och förfaranden från en annan vetenskap 
än rättens, så måste man oundgängligen initialt notera en kollektion av 
termer och begrepp som utövarna av den andra vetenskapen otvunget nyttjar. 
Vi behöver dock inte slaviskt ta över alla koncept och oändliga 
kategoriseringar, utan med materiellrättslig kunskap i basen får man – med 
sin rättsvetenskapliga seriositet och heder som pant – nyttja och ”översätta” 
de delar av teoribildningen som kan appliceras just på rättsliga resonemang. 
Om vi inom rätten vänder våra blickar mot narratologin, noterar vi därmed 
först att ”narration” är en språkteoretisk term som har att göra med 
berättandet samt dess strukturer och metoder.15 Berättelsemönster var tidigt 
ett intresse hos de strukturalistiska språkteoretikerna, och fördes via den 
strukturalistiska filosofin över till tillämpningar inom hela kultursfären. Som 
analysmetod har narratologin blivit ett stort ämne inom litteraturteorin, där 
man tematiserat olika tillvägagångssätt vid uppbyggandet av berättelser 
inom olika litterära genrer.16 Intresset för detta sätt att närma sig andliga 
skapelser har vidare spritt sig till teorierna om film, media och 

14 I sammanhanget bör Kaarlo Tuoris teoribildning med ett antal ”nivåer” inom rätten 
uppmärksammas; se Tuori, Critical Legal Positivism (Aldershot 2002). Tuori vill nå ett kri-
tiskt förhållningssätt till rätten, men samtidigt hålla sig kvar inom den positiva rätten med dess 
förutsättningar. En sådan immanent kritik kan således inte ställa sig vid sidan av rätten, men 
om det verkligen ska handla om kritik måste rättens legitimitet och gränser kunna diskuteras 
utifrån andra kriterier än de rent internt formella (a.a s 27 ff). Han tematiserar tre olika nivåer 
inom rätten, och menar att vi bättre kan förstå och legitimera – respektive kritisera – rätts-
ordningen och rättspraktikerna om vi iakttar en interaktion mellan dessa tre nivåer 
(a.a s 147 ff). (1) ”Ytnivån” innefattar de språkligt formulerade normerna och normfragmen-
ten; ytan förändras kontinuerligt, varför man kan se den såsom de uttryckliga resultaten av en 
rättsdiskurs. (2) ”Rättskulturen” innefattar de komponenter som gör juridiken till en expert-
kultur, vilken kan hantera materialet och skapa en rättslig ytnivå; på rättskulturens nivå finns 
metodiska element, allmänna läror, begrepp och principer. Rättskulturen förändras i 
långsammare takt än ytan; ytföreteelser kommer stegvis att ”sedimenteras” ned i de lägre 
rättsnivåerna. (3) ”Djupstrukturen” ligger som en ännu mer trögflytande nivå under de två an-
dra, och dit sedimenteras mer bestående tankemönster och rationalitetsidéer. Hur många 
nivåer man väljer att ha i en teori är en smaksak (vilket även Tuori vidgår, se a.a s 196). Min 
nämnda uppdelning i (1) artikulerade rättsresultat respektive (2) rättsargumentationens arti-
kulerande synes gå att förena med Tuoris teori (i så fall har modellerna liknande (1)-nivå, 
medan min (2)-nivå hos Tuori är mer uppdelad). 
15 Se exempelvis Abbott, Narrative (Cambridge 2002) s 12 ff; Barthes, Image Music Text 
(London 1977) s 79 ff; Johansson, Narrativ teori och metod (Lund 2005) s 17 ff. 
16 Se Skalin i Bergsten, Litteraturvetenskap s 173; jfr Selden s 150 ff. 
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populärkultur;17 även sociologin, psykologin och antropologin har öppnats 
för att med narrativa redskap avvinnas nya insikter om jagskapande, 
gruppidentitet, livsberättelse etc.18

En huvudfråga för narratologin är, som sagt, att utreda strukturer och red-
skap för berättandet. På motsvarande sätt som lingvistiken söker en gramma-
tik, kan narratologin sägas söka en ”poetik”;19 en rättslig poetik förenar frå-
gor om ”vad” rätten innebär och ”hur” den innebär något – dvs form och 
funktion går ihop.20 Utöver att tolka innehållet i en text och underhållas av 
spänningen, kan man således betrakta hur innebörderna skapas och hur dra-
matiken och förståelsen byggs upp. När ögonen väl öppnats för detta, kan 
man lära sig uppskatta flera dimensioner av det språkliga och berättande 
hantverket, liksom man kan bli varse hur alternativa konstruktioner föranle-
der förändringar i den innehållssfär som materialet konstruerar. Måhända 
förloras därmed något av det ”under” som god litteratur kan förmedla (då 
man utan reflektioner kring författarens teknik rycks med av intrigen), men 
man vinner nya egenskaper att värdera. Och om vi håller oss till rättens do-
mäner så lär inget omistligt skönhetsvärde undandras oss, försåvitt vi inte fö-
redrar att bli ”narrade” – istället för ”narratologiskt inspirerade” – av den 
rättsliga berättelsens övertalningskraft. 

Någon enhetlig narratologisk teoribyggnad och gemensam terminologi 
kan – självfallet – inte uppvisas.21 Och även om en sådan funnits, vore det 
mig främmande att direkt söka överföra en dylik begreppsapparat till juridi-
ken; min ambition är istället att med rätten som utgångspunkt sätta en bas 
som kan nyttja – dvs ”översätta” enligt ovan – redskap från narratologin. 
Narratologi handlar alltså om de berättande inslagen i språklig kommunika-
tion. Därmed krävs inledningsvis ett antal distinktioner som kan urskilja så-
väl materialet som konstruktionerna med det:22 ”Berättelsen” eller ”histori-
en” (”the story”) kan få stå för det totala innehållet som ska förmedlas; Ro-
meo och Julias ”berättelse” är alla de händelser som utgör komponenterna i 

17 Se vidare Abbott s 105 ff; Braaten m.fl, Inledning till filmstudier (Lund 1997) s 242 ff; 
Chatman, Story and Discourse (Ithaca–London 1978) s 97 ff och 158 ff; Cook–Bernik, The 
Cinema Book (2 ed, London 1999) s 322 f och 330 ff; Skalin s 186 f. 
18 Johansson s 23 ff, 83 ff och 213 ff; Skott m.fl, Berättelsens praktik och teori (Lund 2004) s 
15 ff, 25 ff och 51 ff. 
19 Chatman s 17 ff; Culler, Structural Poetics (2 ed, London–New York 2002) s 131 ff, jfr s 
188 och 221; Johansson s 156 f. Jfr Barthes s 82, om behovet av att finna ett narrativt språk 
som går utöver lingvistikens satser och syntax. 
20 Se om en sådan litterär rättslära, Weisberg, Poetics and Other Strategies of Law and Litera-
ture (New York 1992) s 3 ff och passim. 
21 Johansson s 20 och 121 ff; Skalin s 184. 
22 Se för det följande Bal, Narratology (2 ed, Toronto 1997) s 78 ff och 175 ff; Cobley, Narra-
tive (London–New York 2001) s 4 ff; Genette, Narrative Discourse (Ithaca–New York 1980) 
s 27 ff. Jfr även Binder–Weisberg s 209 ff; Chatman s 19 ff och 31 ff; Johansson s 21 och 
127 ff; Skalin s 176 ff och 181 ff; Skott s 87 f. Notera därvidlag att dessa författare förvisso 
inte använder exakt samma termer och uppdelningar, men att deras tematik likväl avser olika 
konkretioner och olika helhets- respektive delaspekter avseende berättandets material och re-
sultat. 
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kärleksparets öde – och ”berättelsen” i ett skadegörelseärende är de hand-
lingar och omständigheter som tillsammans bildar innehållet i rättsakten. 
”Intrigen” eller ”handlingen” (”the plot”) kan skiljas ut från berättelsen ge-
nom att detta grundmaterial behandlas som en sammanhangskedja, vilken 
kausalt binder ihop komponenterna så att vi kan se förloppet samt motiv och 
orsaker; ”intrigen” förtäljer exempelvis hur och varför släktfejderna och pa-
rets handlingar efterhand leder till bådas död – det juridiska exemplets ”in-
trig” kan på motsvarande sätt söka förbinda handling, skada och följder så att 
ett sammanhang uppvisas utöver de nakna faktauppgifterna. ”Narrationen”
eller ”berättandet” (”the narrative”) slutligen, berör hur dessa händelser och 
sammanhang framläggs, visas, presenteras … ja, alltså berättas; därvidlag 
betonas valet av olika möjliga sätt och tekniker att skapa innebörder och 
sammanhang. Shakespeare valde en viss dramatiserad form att förmedla be-
rättelsen och dess intrig, men i en nutida uppsättning eller film kanske kro-
nologin, perspektiven, fokuseringarna etc görs helt annorlunda, vilket påver-
kar upplevelsen och förståelsen – och som alla vet kommer i ett skadeärende 
åtminstone två olika partsframställningar att söka rättslig respons.23 Utifrån 
grundtriaden ”berättelse–intrig–narration” kan en mängd ytterligare distink-
tioner göras – och här spretar verkligen teoribildningarna i en mängd rikt-
ningar. För det begränsade syfte som ovan uppställts, kommer jag i denna ar-
tikel att tematisera narrativa tekniker som kan sägas ha att göra med ”tempo-
ralitet” och ”modalitet”. 

Med hjälp av de temporala redskapen kan förloppet i berättandet påver-
kas genom valet av ”narrativ ordningsföljd och sekventering” för berättel-
sens komponenter.24 Därvidlag uppmärksammas det litterära användandet av 
olika avvikelser från kronologin – antecipationer och retrospektioner – samt 
därmed teknikerna för hur man i en berättelse stegvis kan modifiera det in-
tryck som först gavs. Tematiken kring ordningsföljd och sekventering kan 
inom juridiken belysa hur man etablerar relationer av över- respektive un-
derordning (huvudregel och undantag etc), väsentlighet och andra beroende-
förhållanden. Utöver sekvensordningen kan en ”narrativ rytmeffekt” stude-
ras, nämligen relationen mellan en komponents reala ”varaktighet” och dess 
”utrymme” i berättelsen.25 Inom litteraturteorin har en uppsättning ”kanonis-
ka tempon” etablerats, med vars hjälp man analyserar vilken ”berättelsetid” 
ett visst moment tar: Normalformen ”scen” återger narrativt berättelsedelen 
med alla dess komponenter, medan ”summeringen” endast delvis behandlar 
materialet och ”ellipsen” helt utelämnar visst material; däremot överväger 
det narrativa momentet i ”pausen” som, så att säga, stannar upp berättelsen 

23 Se vidare Abbott s 138 ff, om den narrativa kampen mellan parternas retoriska gestaltningar 
i en rättegång. 
24 Se vidare Genette s 33 ff, som tematiserar de narrativa temporala sekvensernas organisation 
under begreppet ”Order”. Se även Barthes s 97 ff och 117 ff; Chatman s 63 ff. 
25 Se vidare Genette s 86 ff, som behandlar den narrativa rytmeffekten under begreppet ”Du-
ration”. 
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och bara innehåller rent narrativa element. För det juridiska berättandet kan 
noteras problematiska konstruktioner avseende gränsen mellan summerande 
förkortning och elliptiskt utelämnande av material; exempelvis kan det 
ibland vara svårt att avgöra om en dom explicit utelämnat och förkastat ett 
rekvisit såsom onödigt eller om det implicit ska förstås såsom prövat. Bland 
de temporala momenten kan slutligen ”narrativ frekvens” nämnas, dvs rela-
tionen mellan hur ofta en komponent förekommer realt och i berättelsen.26

Det litterära meningsskapandet genom upprepande (iterativa) respektive sin-
gulära förekomster av moment blir därmed ett tema; som jurist lägger man 
märke till metoder att genom återkopplingar indikera regelbundenhet och re-
gelkaraktär.

Utöver dessa linjära berättelsemönster kan iakttas de modala redskapen,
som fokuserar på viss länk i sekvensen; det handlar om olika sätt på vilket 
berättelsen kan framställas.27 Därvidlag blir de narratologiska temana ”di-
stans” och ”perspektiv” aktuella. Med det första avses valet av hur mycket 
information som ska gälla för att vara hela berättelsen, varvid man kan gra-
dera detaljnivån. Med det senare avses valet av en mer eller mindre begrän-
sande infallsvinkel som berättandet kan ha, varvid externa och interna foku-
seringar kan studeras. För juridikens del kan man uppmärksamma tekniker 
att belysa, förstärka eller nedtona vikten av olika moment i berättelsen. 

Jag ska nedan söka exemplifiera en möjlig struktur för hur narratologiska 
redskap kan nyttjas i juridisk analys, varvid jag till viss del kommer att blan-
da aspekter från det som nu kallats temporaliteter och modaliteter.  

2.3 Analys- och konstruktionsnivåer 
för rättslig narratologisk tillämpning

Genom att rikta blicken mot språkliga, narrativa egenheter kan vi initialt ur-
skilja två dimensioner av en innebördsskapande framställning: Den (1) hori-
sontella, linjära sekvensen som binder ihop delar och som förmedlar en hel-
het samt den (2) vertikala, punktuella axeln som, för respektive länk i se-
kvensen, skapar jämförelser och nyanseringar.28 Inom språkteorin talar man 
om den horisontella dimensionen som (1) ”syntagmatiska relationer”, där 
tekniken för kombinationer av element styr meningen; vidare benämns den 
vertikala dimensionen (2) ”paradigmatiska relationer”, där substitutioner av 
skillnadskomponenter förmår skapa och ändra innebörden i helheten. Hori-
sontellt kan (1) ”metonymier” uppstå då delar kan signalera helheten, utan 
att sekvensen explicit måste uttrycka den kompletta kedjan; vertikalt kan (2) 
”metaforer” på liknande sätt föranleda vinnande associationer som på detta 

26 Se vidare Genette s 113 ff, som behandlar denna relation under begreppet ”Frequency”. 
27 Se vidare Genette s 161 ff, om ”Mood”; jfr även a.a s 212 ff, om ”Voice”. Se även Binder–
Weisberg s 213 ff; Johansson s 137 ff. 
28 Den nu gjorda schematiska uppdelningen i (1) horisontellt och (2) vertikalt återspeglas i 
samtliga nedan anförda (1)–(2)-dikotomier i detta avsnitt. 
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”punktuella” sätt kan förändra bilden av den ”sekventiellt” frambringade 
helhetsberättelsen.29

Utmärkande för de rättsliga berättelserna är en dragning åt att söka be-
kräftelser på ett ytmönster, varvid olika strategiska manövrar omdanar och 
formerar berättelsens komponenter och sekventiella förlopp. Om man där-
med tar sig en viss randig frihet – och det gör jag härmed – kan man från 
narratologin låna en ram där temporaliteter och modaliteter blandas. Nedan i 
avsnitt 3 kommer den narratologiska tematiken kring linjär sekventering att 
behandlas. För den rättsliga analysen har jag valt att benämna dessa aspekter 
(1) ”relationsetablerande”, varvid man kan studera de tekniker som skapar 
helhet och sammanhang – till skillnad från avsnitt 4 där (2) ”relevansetable-
rande” strategier tas upp, vilka således skiljer ut vissa komponenter ur hel-
hetsrelationen, varvid detaljer kan fokuseras och länka in den rättsliga fram-
ställningen på icke-linjära aspekter.  

För att bli varse dessa olika egenheter hos det rättsliga berättandet kan vi 
bland de relationsetablerande teknikerna söka inslag av en strävan efter (1) 
”helheten”, som kan ställas mot den relevansetablerande (2) ”delen”. Utifrån 
denna idealtypiska tudelning kan vi också se skillnaden i betoningen av (1) 
”sekvensen” (med strategier att horisontellt binda ihop – att konstruera ”rela-
tion”) respektive (2) ”komponenten” (med strategier att vertikalt fokusera 
och skilja ut – att konstruera ”relevans”). Om bägge temana kan sägas söka 
skapa en identitet, så betonar relationsetablerandet en (1) ”färdig berättelse”, 
medan relevansetablerandet accentuerar en (2) ”färdig komponent”. I båda 
fallen blir resultatet att den kreerade identiteten kan tas som oproblematisk, 
varför tekniken kan sägas undanröja – i vart fall strategiskt nedtona – beho-
vet av mer explicit argumenterande för den rättsliga enhet som berättelsen 
visar upp. Slutligen i denna karakteriseringssummering vill jag framhålla de 
två områdenas inriktning på (1) ”makro”- respektive (2) ”mikrofrågor”; rela-
tionsetablerandet handlar om en (1) ”koherensdiskurs” där mönster och 
kopplingar kan studeras, medan relevansetablerandet mer handlar om en (2)
”begreppsdiskurs” där spelet med de enskilda formelementen kan sägas strä-
va efter ett svar huruvida rekvisitet si och så är uppfyllt eller ej. 

Det bakomliggande temat om rättens artikulerade yta, som skapas genom 
olika diskursiva nivåer, kan därmed genom konkretion visa att narratologin 
kan vara ett (av flera) redskap för att se diskursmaterialiteten och de mönster 
i rättens förändring som ”rättsytans upprätthållande” osynliggör. Denna in-
riktning på rättsdiskursens skapande sida medför att teman såsom konstruk-
tion, värdering och val behandlas; till undvikande av missförstånd ska po-
ängteras, att inriktningen på dylika argumentativa ”strategier” och ”tekniker” 

29 Se mer om dessa horisontella och vertikala relationer samt deras juridiska implikationer, H 
Andersson, Barthesianska meditationer s 89 ff med där anförda referenser. Jfr även Barthes s 
87, om de många möjliga nivåerna för narrativ analys samt framhållandet av konstruktions-
aspekterna relaterade till horisontella och vertikala axlar. 
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inte innebär en eftergift åt rent oratoriskt partsargumenterande – utan poäng-
en är att dessa strukturer bidrar till att rätten kan upplevas som just ”förutse-
bar” och ”rättssäker”. En interaktiv, rättsvetenskaplig analys bör styra in sig 
på att söka de mönster som kan begripliggöra och lyfta fram vad ”rättskälle-
läran” etc legitimerar såsom lösningar idag. Att en sådan orientering även 
kan ha pragmatiskt intresse för praktiker är ingen nackdel; genom observe-
randet av argumentativa egenheter kan juristen testa om den egna argumen-
tationen fungerar, liksom man kan uppspåra en konstruerande teknik hos 
motparten, och därmed bli varse tänkbara motmedel. En i viss mån ”litterär” 
läsning av domar kan vidare skänka insikter om olika stilarter, vilket indirekt 
ökar förståelsen av tankestrukturerna vid legitimeringen.30 När man konkreti-
serande undersöker den materiella rättens diskurs, framtonar nämligen möns-
ter av hur konstruktionsprocessen favoriserar vissa konceptioner; det intres-
santa med språkvinklingen är att få vittring på insikter om hur detta går till – 
som att skälvande förnimma den sötfriska doften av förruttnelse om hösten. 
Rättens narratologiska strukturer bidrar med andra ord till bevarandet av 
rättskulturen, men en medvetenhet om flera perspektiv på rätten kan också 
visa på konstruktiva möjligheter till nyskapande och öppningar. Dessa narra-
tologins två ansikten – traditionsbevarandet och utvecklingsgaranterandet – 
är inte nödvändigtvis motpoler, utan bara olika resultat av rättsmaterialets 
bearbetning.

3 Narrativt relationsetablerande – 
konstruktion av sekventiell ordning 

3.1 Inledning – sekventering som relationell ordningsprincip 
I detta avsnitt om relationsetablerande behandlas olika ordningssamman-
hang, såsom kronologi, över- respektive underordning, logik etc. Beroende 
på vad som i den rättsliga framställningen tas först och hur sekvensen däref-
ter ordnas, åstadkoms helt olika relationer mellan komponenterna – och 
därmed påverkas bilden av vad de beskriver. Kronologiska avvikelser kan 
vara av anteciperande eller retrospektiv art, och från litteraturkonsten kan 
många exempel hämtas där dylika tekniker använts för att skapa effekter i 
form av spänning, förväntan, tolkningsutrymme etc.31 Även i de rättsliga be-
rättelserna kan spelet med den linjära sekvensordningen studeras, varvid det 
kan noteras hur små strategier avseende strikt logik och olika avvikelser kan 
förskjuta resonemang, förkorta leden samt därmed förändra såväl rättens ma-
teriella innehåll som dess argumentationsformer. En sekvensordning där en 

30 Jfr Brooks–Gewirtz s 10 ff och 175 ff; Posner s 256 f, 272, 276 och 287 ff; Weisberg s 11 ff 
och 16 ff; White 1985 s 211 ff; White 1990 s 89 ff. 
31 Se Genette s 35 ff, om olika narrativa användningar av anakronier; se även Bal s 84 ff. Jfr 
även H Andersson, 24 preludier utan fuga s 39 f, om Motorsågsmassakerns narrativa estetik. 
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senare komponent anteciperas kan, liksom ett frö eller en tyst förberedelse, 
påverka acceptansen av en ”naturlig” avslutning.32 Retrospektiva inslag i se-
kvensordningen kan vidare förmedla och förstärka kopplingen till vissa röt-
ter och utgångspunkter, som därmed ges effekt av verkande komponenter i 
det senare förloppet.33

3.2 Arketypiska berättelseformer – 
startpunktens makrobetydelse 

En rättslig berättelse måste, för att legitimeras som just ”rättslig”, kunna 
igenkännas och skapa en identitet av etablerade relationsnät, där det konkreta 
fallet översätts i en redan bekant sekventiell form. Att ”förutsättningslöst” 
förtälja vad som hänt – och kanske till och med i den ordning det inträffat – 
är aldrig någon bra start på det rättsliga närmandet till verkliga händelser. 
Det är således ofrånkomligt att juristen måste hänvända sig till en redan fär-
dig ”arketypisk” berättelse – och om det lyckas att infoga fallet i en sådan 
ram minskar behovet av explicit detaljargumentation.34 Berättelsens helhets-
tema förenklar därmed synen på fallet, men denna arketypiska form kan 
även innebära att detaljer nedtonas vilka hade kunnat leda till andra berättel-
ser; genom den ”färdiga” berättelsen minskar vidare möjligheterna till för-
ändring och utveckling. 

Vad som nu benämnts arketypiska berättelser anknyter i viss mån till de 
tidiga strukturalisterna – här kan nämnas exempelvis Propp och Lévi-Strauss 
– vilka gärna sökte universella, eller åtminstone typologiska, berättelsestruk-
turer som går igen i olika folksagor och myter.35 Över huvud taget kan man 
från den strukturalistiska vågen finna många studier av de kulturella koder-
na, vilka genererar såväl legitimering som reproduktion av diverse värde-
ringar och livsmönster.36 Öppenhet för det narrativa framhålls ofta som en 
aspekt av sådant praktiskt resonerande som kan integrera nya situationer i 
kända mönster – för att fortsätta berättelsen.37 Utan att själv ha ambitionen 
eller idealet att uppleta universella rättsliga berättelsestrukturer kan man lik-
väl notera temat, för att ha beredskap att stundtals – konkret i avgränsade 

32 Se Barthes s 88 f, om den narrativa funktionen att så frön för senare skörd. Jfr Bal s 95 f; 
Genette s 68 och 76. 
33 Jfr Bal s 90 ff. 
34 Jfr van Roermund, Law, Narrative and Reality (Dordrecht 1997) s 27 f, om grundhistorier 
samt rättfärdigande av narrationer genom att de formenligt berör det icke-diskursiva. Jfr Bart-
hes s 115 f, om de kodade ”narrativa situationer” som det ”borgerliga samhället” är motvilligt 
att erkänna, emedan denna kultur kräver att tecknen och koderna inte ska synas. 
35 Se vidare Abbott s 164 ff; Dosse, History of Structuralism (Minneapolis 1997) Vol I s 10 ff, 
204 ff och 250 ff; Entzenberg–Hansson, Modern litteraturteori (2 uppl, Lund 1993) Del 1 s 
7 ff och 57 ff; Del 2 s 5 ff och 323 ff; Johansson s 150 ff. Jfr även Abbott s 42 ff och 148 ff, 
om genrer och ”masterplots”; Chatman s 84 ff, om narrativa makrostrukturer och typologier. 
36 Se för en exemplifiering, Cobley s 33 ff; Culler s 236 ff och 242 ff; Dosse s 18 ff, 71 ff, 
119 ff, 126 ff, 250 ff och 293 ff. 
37 Se Binder–Weisberg s 233 f. 
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materiellrättsliga spörsmål – se vissa återkommande argumentationsmönster 
som retoriskt synes kunna läggas ut som ersättning för argumentation i rätts-
frågan. Inom rätten har många stora, arketypiska berättelser vuxit fram. Man 
kan lätt erkänna värdet av diverse läror och igenkännliga problemformule-
ringar, såsom adekvansläran, förutsättningsläran etc; även mindre berättelser 
om passivitet, medverkan, samtycke etc får oss att känna igen en struktur för 
kronologin i vad som kan berättas på ett rättsligt sätt. 

De arketypiska berättelserna följer gärna en viss form, där den kända 
startpunkten otvistigt leder vidare till ett specifikt resultat.38 ”I min början är 
mitt slut” heter det ju, vilket lär innebära att begynnelsens utförande påver-
kar avslutningens utseende. En arketypisk berättelse har en intern kronologi 
bestående av början–mitt–slut.39 Detta är en av narratologins första grundsat-
ser, som redan Aristoteles formulerade. Men, som Godard uttryckt det, ”Bör-
jan–mitt–slut, javisst, men inte nödvändigtvis i den ordningen”;40 den vanli-
gaste ingången till en berättelse i litteraturen, speciellt inom romanformen, är 
”in medias res”, dvs startpunkt mitt i berättelsen.41 Vi ställs exempelvis inför 
en viss gränssituation i huvudpersonens liv, utan att först ha fått födelse, 
uppväxt och livshistoria föredragen, men därefter görs såväl retrospektiva 
som anteciperande avvikelser i berättelsen.  

För att exemplifiera hur en färdig arketypisk berättelse kan styra start-
punkten – och därmed problemformuleringen och det sekventiella berättan-
det – har jag valt ett fall som belyser att ”ingången” till det rättsliga resone-
manget inte nödvändigtvis behöver följa den faktuella kronologin. Fallet vi-
sar också att andra berättelser kan etableras med alternativa kronologier av-
seende fakta och rättsfrågor. Men som ovan påpekats förutsätter alternativa 
koncipieringar en större insats av argumentation, varför fallet också illustre-
rar att den färdiga arketypiska berättelsen har stor pragmatisk tyngd.  

NJA 2004 s 746 I–II. Vid vägavkörning skadades en bil som utan tillåtelse 
nyttjats av några tonåringar. En av de deltagande pojkarna stämdes på ersätt-
ning för skadan trots att han själv inte framfört bilen (utan suttit i baksätet). 
Med stöd av principen om casus mixtus gjordes han ansvarig.42

38 Jfr White 1985 s 250 f och 256 f, om de komplicerande valmöjligheterna avseende start-
punkten respektive risken för förenklande klichéer avseende slutpunkten i den rättsliga berät-
telsen. 
39 Utifrån denna ram kan en mängd narrativa cykler utvecklas; se Bal s 189 ff; Posner s 346 f. 
Jfr även Cobley s 17 f, om det narrativa meningsladdandet av tiden genom förväntan och 
minne som gör att man således kan läsa slutet i början och vice versa; jfr Alvesson–Sköldberg 
s 139 ff och 146 ff. Jfr och se vidare Ricoeur, Time and Narrative Vol I (Chicago 1984) s 
52 ff; Vol III (Chicago 1988) s 99 ff. 
40 Cook–Bernik s 100. Se (bokstavligen) även Tarantino, Pulp Fiction (1994). 
41 Bal s 84; Genette s 46. 
42 För närmare analys av rättsfallet, se H Andersson, Casus mixtus – funktion och argumenta-
tionsmönster (PointLex januari 2005, www.pointlex.se); artikeln är även publicerad i antolo-
gin ”PointLex analyserar – klargöranden av praxis 2000–2005” (Stockholm 2005) s 47 ff. 
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För att rättsligt kunna argumentera för eller mot ansvar kan olika problem-
formuleringar göras avseende sakomständigheter av nu berört slag; sådana 
alternativa strukturer kommer därmed att sekventiellt skapa olika berättelse-
mönster, där komponenterna binds ihop på varierande sätt: (1) På ett ytterst 
generellt plan kan man diskutera ansvarsgrunder, varvid man fokuserar på 
dolus, culpa eller strikt ansvar avseende själva handlingen. (2) Om hand-
lingssättets rättsliga karakterisering är oproblematisk kan man istället all-
mänt diskutera kausalitets- respektive adekvansproblem. (3) Och om man 
väl kommit in på det spåret kan man, med hänsyn till fallets specifika om-
ständigheter, välja bland ett otal mer avgränsade argumentationsbanor; där-
vidlag kan konkretiserande resonemang genomföras kring tillstötande natur-
händelser, tredjemansingripanden etc.43

De tre nämnda alternativen har olika startpunkter vad avser såväl faktabe-
rättelsen som det rättsliga värderingsresonemanget. Eftersom casus mixtus-
spåret inom det tredje berättelsealternativet valdes, kom argumentationen att 
anknyta till det allra sista ledet i förloppet, dvs själva skadetillfogandet när 
väl bilen åtkommits och ungdomarna färdats i den. Inom frågekretsen avse-
ende ansvarets gräns kan man som ett deltema ta upp behandlingen av ska-
defall som, efter viss initial otillåten handling, inträffar genom vad som bru-
kar räknas som en i sig icke ansvarsdrivande olyckshändelse, dvs casus. Som 
stöd för en utsträckning av gränsen för skadeståndsansvaret nyttjas därvidlag 
den arketypiska rättsfiguren ”casus mixtus cum culpa” (dvs olyckshändelse, 
casus, beledsagad av ansvarsgrundande handling, culpa).44 Om någon exem-
pelvis stulit en sak och placerat den i sitt hem, varefter brand utbryter utan 
något samband med den stulna egendomens hanterande, får tjuven likväl 
gentemot ägaren ansvara för denna casushändelse. Till skillnad från adek-
vansens huvudsakliga inskränkning av ansvaret, motiverar således casus 
mixtus en utvidgning så att även ”inadekvata” skadefall kan ersättas. Genom 
att den specifika berättelsen om casus mixtus bäddas in i vad som framstår 
som en större ramberättelse – om kausalitetsproblem – kan dessa tematiska 
olikheter nedtonas; ramen är känd och därmed kan skillnaderna underordnas 
den enhetliga ytans harmoni och koherens.45

Avseende den som, själv eller tillsammans med andra, vid genomförandet 
av den ansvarsgrundande handlingen – dvs tidigare i kronologin – skadar 
egendomen, behövs oftast inte rättsfiguren casus mixtus; dvs om tjuven vid 
inbrottet eller under bortforslandet av stöldgodset tappar detsamma så att det 
skadas, kan man i princip alltid motivera ansvaret med den vanliga culpa-
regeln för oaktsam handling. I det nu aktuella fallet formulerades rättsfrågan 

43 Se vidare H Andersson, Skyddsändamål och adekvans (Uppsala 1993) s 365 ff och 407 ff. 
44 Se H Andersson, a.a s 393 ff; Hellner–Johansson, Skadeståndsrätt (6 uppl, Stockholm 
2000) s 213 f. 
45 Jfr Weisberg s 19, om legalistisk inramning av fakta och argumentation. Jfr Abbott s 25 ff; 
Bal s 52 ff; Genette s 227 ff och 231 ff, om ramberättelse och narrativ inbäddning som möj-
liggör spel med bakgrunder och kontexter. 
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som en prövning av huruvida casus mixtus kunde medföra ett ansvar för den 
passagerare som medföljde utan att ha ådagalagt egen skuld i förhållande till 
kollisionen. Med en sådan sen startpunkt för den rättsliga berättelsen 
prövades aldrig huruvida det kronologiskt tidigare framförandet av bilen 
varit culpöst, varvid solidariskt ansvar för de deltagande skulle ha kunnat 
aktualiseras. Om saken ställts på sin spets hade man dock svårligen kunnat 
argumentera för att de körkortslösa och ovana unga förarna verkligen 
hanterat bilen på ett tillräckligt säkert sätt; om inga exceptionella yttre 
fenomen uppdagades som förklaring skulle nog de två fallens sladdande in i 
en container respektive insomnande som föranledde räckespåkörning 
klassats som ansvarsgrundande vid en fri culpabedömning46 – dvs kunnat 
bilda berättelser kring culpa (och solidariskt culpaansvar). Valet av tidsram 
för det som ska berättas påverkar alltså vilka rättsliga kvalificeringar av 
kausalförloppet som kan tematiseras.47

Fallsituationen var inte den typiska för casus mixtus-berättelser, med se-
kventiellt efterföljande förvärrande casushändelser, utan casus mixtus har 
som färdig berättelse satts in bara därför att den instämde passageraren var 
utan direkt egen skuld till hur bilen framfördes. Arketypen ”casus” har såle-
des – pga det av parterna valda argumentationsmönstret – fått beteckna den 
”icke-culpa” som i kollisionsögonblicket gällde för passageraren. Istället för 
att beteckna den skadeorsak som sekventiellt efter culpahandlingen utlöser 
skadan – såsom yttre naturhändelse, plötslig blixthalka, tredjemansingripan-
de eller annat casusförhållande – tjänar således ”casus” i detta fall funktio-
nen att beteckna en i skadeögonblicket icke påverkande persons icke förhan-
denvarande culpa. Genom valet av argumentation har med andra ord beteck-
ningen ”casus” nyttjats som rättsligt inledande sekvensled avseende svaran-
departens ”negativa” ansvarsgrund – istället för att beskriva en efterföljande 
sekvens av ”positiva” händelser sedan den givna berättelsestartpunktens an-
svarsgrund redan etablerats. 

Emedan berättelsen startar med den sekventiellt avslutande olyckshändel-
sen, kräver formen att passageraren knyts till skadefallet genom ett ”gemen-
samhetsargument” kring det otillåtna besittningsrubbande som kronologiskt 
föregår casus mixtus-delen. HD poängterade att ynglingarna ”tillsammans” 
tog bilen i besittning. Denna initiala handling är alltså det faktum som utlö-
ser att det alls existerar någon ansvarsgrund. Emedan skadan inträffade när 
ungdomarna fortfarande gemensamt och otillåtet nyttjade bilen skulle man – 
om nu inte åberopandena varit som de var med därav följande rättsliga se-
kvensordning – lika gärna kunnat motivera ansvar med den vanliga huvud-

46 Jfr Bengtsson–Strömbäck, Skadeståndslagen (Stockholm 2002) s 50 f, avseende HD:s ten-
dens på senare år att relativt sällan ogilla skadeståndstalan i brist på styrkt vållande; se även 
a.a s 64 f, om den restriktiva användningen av möjligheten att nedsätta skadestånd för ung-
domar.
47 Jfr Binder–Weisberg s 264 f, om den narrativa tidsstrukturen för begrepp såsom kausalitet 
och skuld. 
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regeln om solidariskt ansvar för flera deltagande i en ansvarsgrundande 
handling.48 Eftersom denna berättelsestruktur avseende solidariskt ansvar 
inte valdes fordrades, som sagt, ett tillfogande av det tidigare sekvensledet 
avseende besittningstagandet. Genom att det rättsliga resonemanget i denna 
senare sekvens kom att behandla den kronologiskt tidigare startpunktens 
otillbörlighet – istället för den vid skadetillfället pågående gemensamma ak-
tiviteten – blev det viktigt att retroaktivt knyta passageraren till själva besitt-
ningstagandet. Detta förhållande kan förklara en skrivning i bilstöldsfallet, 
som på ytan ser ut som ett sekventiellt modifierande retroaktivitetstillskri-
vande: En av ynglingarna, X, hämtades under natten sedan de andra två re-
dan stulit bilen, och därmed kunde det ifrågasättas om inte tillgreppet redan 
var fullbordat. HD konstaterar först att X ”deltagit i både bilfärden och pla-
neringen av denna på ett sådant sätt att händelsen i sin helhet framstår som 
ett av kamraterna gemensamt utfört tilltag”. Så långt kan gemensamhetsar-
gumentet ses som ett motiv för ansvar avseende den aktivitet – den otillåtna 
bilfärden – som föranledde skadan. Men därefter tillägger HD att X ”när han 
anslöt sig till de andra två och for iväg i bilen, även han tog bilen i besittning 
tillsammans med dem”. Genom att frågan tematiserats just som ”casus mix-
tus” istället för ”solidariskt ansvar för culpa” blev besittningstagandet i sig 
ett viktigt led. Det något formalistiska i resonemanget förklaras således av 
att den arketypiska berättelsens form fått diktera vilka sekvenssteg som 
krävdes; berättelsestrukturen har alltså lyckats skapa ett retroaktivt tillrätta-
läggande.49

Fallet belyser därmed en fråga man ofta får ställa sig, nämligen huruvida 
fakta får bestämma den rättsliga berättelsen eller om den senare får bilda det 
mönster, genom vilket fakta konstrueras och insätts i det rättsliga resoneran-
det.50

3.3 Sekventiell fokusering – logikmarkör 
Den juridiska berättelsen par excellence är det stegvisa avbetandet av rätts-
liga rekvisit som – idealtypiskt syllogistiskt – prövas på de föreliggande om-
ständigheterna, varefter en slutsats kan dras huruvida en viss rättsföljd ska 
inträda.51 Den rättsliga regel- eller begreppssystematiken lägger därmed ut ett 
mönster – en successiv sekvens – som erbjuder en enhetsskapande inordning 
av ett material. Detta ideal om rättslig logik och rättssäkerhet frambesvärjer 

48 Se Bengtsson–Strömbäck s 331 ff; Hellner–Johansson s 242 ff, om solidariskt ansvar. 
49 Jfr Genette s 56, om tekniken med återberättandets retroaktiva modifiering av tidigare hän-
delser.
50 Jfr van Roermund s 23 f och 37 ff. Jfr även Cullhed i Bergsten, Litteraturvetenskap s 145 f 
och 150 ff, om de litterära texternas reproduktion respektive produktion av världstolkning, 
ideologi etc; jfr Skalin s 187. 
51 Jackson, Law, Fact and Narrative Coherence (Liverpool 1988) s 37 ff. Jfr H Andersson, 
Topisk retorik inom juridiken (Retorik och rätt, Uppsala 1994) s 127 ff och 140 ff. 
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en bild av en verklighet som får sin rättsliga belysning då den objektivt ord-
nas enligt sin juridiska form.52 På ytan erhålls en oproblematisk representa-
tion av logik och ordning, men formen i sig kan faktiskt visa sig bli berättel-
sens hela innehåll; sekvensens hållpunkter (rekvisiten etc) kan bli så invanda 
uttryckssätt att representationen avstannar argumentationen. Vi igenkänner 
företeelsen då intrikata värderingsfrågor och mångsidiga avvägningar formu-
leras som om man endast, steg för steg, kontrollerade överensstämmelsen 
mellan ytans regelparagrafer och befintliga fakta. Företeelsen kan kallas 
”paragrafcirklande”, dvs istället för öppen argumentation och värdering 
framhålls en bild av att rättens berättelse logiskt går igenom ett antal rekvisit 
och att berättelsen därmed sekventiellt avbildar vissa fakta ordnade på ett 
följdriktigt sätt.53

Ovan noterades den färdiga arketypiska formen, vars tema – dvs den 
igenkännbara grundhistorien, ”berättelsen” – kan bli hela resonemangets in-
nehåll. Utöver denna betoning av berättelsens identitetsskapande ram, kan vi 
i detta underavsnitt iaktta betoningen av den narratologiska ”intrigen”, dvs 
det stegvisa kausalt verkande förloppet där relationskopplingarna mellan de 
olika sekvensleden sätts i fokus. Med tekniken att accentuera den följdriktiga 
övergången mellan varje steg etableras en legalistisk och syllogistisk stil. 
Den strikta sekvensformeringen kan göras till ett påbud som förhindrar mer 
argumenterande rättsliga instanser att göra sig gällande – därvidlag iakttas 
ofta en viss formalism. Kronologi och naturalistisk kausalitet kan därmed 
ofta framtona som synonymer.54 Det formalistiska fenomenet har således den 
narrativa formen av ett krav på sekventiell prövning av intrigens samtliga led 
i ”rätt” ordningsföljd, vilket kan leda till att helhetsförloppet – berättelsens 
tema i stort – rent faktiskt och rättsligt argumentativt inte penetreras, vilket 
illustreras av följande exempel. 

NJA 2001 s 711. En bank hade anlitat ett vaktbolag, men detta misskötte 
grovt sina åligganden, varvid inbrottstjuvar kunde tömma bankvalvet. Den 
försäkring banken hade täckte egendomsskador för både banken och dess 
kunder, och de senare erhöll således ersättning ur denna försäkring. Regress-
talan riktades mot vaktbolaget; tre alternativa möjligheter blev föremål för 
prövning, med negativt resultat i samtliga fall: (1) Regressen kunde inte 
grundas på ett från banken övertaget skadeståndskrav; visserligen befriades 
banken genom försäkringsutbetalningen från skadeståndsskyldigheten mot 

52 Jfr van Roermund s 77 f, om normativiteten såsom ett uppvisande av faktuell ordningsföljd; 
se även a.a s 125 f, om den legalistiska syllogismen. Jfr även Weisberg s 54 f och 64, om litte-
raturens idealbild av juristen som en passivt registrerande person som lägger saker till rätta på 
ett objektivt sätt. Jfr Barthes s 112 f, om de idealtypiska ”personliga” respektive ”opersonliga” 
berättarrösterna.
53 Se H Andersson, Pragmatism och formalism, avsnitt 2.4.1. Jfr även Posner s 291, om for-
malismens betonande av logik och objektivitet. 
54 Se Bal s 214; Posner s 349, om misstaget att se en förbindelse mellan kronologiska och 
kausala samband; jfr Abbott s 37 ff. Jfr Cobley s 108 ff, om den litterära naturalismens förkär-
lek för sambandsförklaringar, objektiv klarhet och transparens. 
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kunderna, men en dylik ”förmögenhetsskada” för banken (vid ersättning av 
kundernas ”egendomsskada”) skulle inte ha täckts av försäkringen. (2) Bank-
kundernas rätt gentemot banken kunde inte utgöra grund för regressen efter-
som banken tecknat försäkringen, varför försäkringsgivaren inte kunde ”ut-
öva regressrätt gentemot försäkringstagaren själv” – att banken i sin tur kun-
nat vända sig mot vaktbolaget kunde enligt HD ”inte föranleda någon annan 
bedömning”. (3) Vidare ansågs bankkunderna inte ha haft något direktkrav 
mot vaktbolaget.55

Den rättsliga ”berättelsen” i stort handlar om huruvida en grovt culpös part 
ska ansvara för följderna av sin oaktsamhet; den legalistiska ”intrigen” be-
handlar hur man stegvis måste etablera länkarna. Startpunkten för regressen 
måste därvidlag sökas hos de direkt skadelidande försäkringshavarna, i detta 
fall alltså bankfacksinnehavarna. I denna del medgavs inga framåt- eller 
bakåtblickande sekvensomkastningar, utan anspråkens begreppsliga natur 
prövades steg för steg. Eftersom bankkunderna inte hade någon direktkravs-
rätt mot bevakningsföretaget måste regressen formellt först gå över banken.56

I denna del gjorde HD sin bedömning utifrån just den tidpunkt i kedjereak-
tionen då kravet mot banken hypotetiskt skulle ha framställts – istället för att 
antecipera hela den tänkta kedjan fram till den culpöse skadevållaren. Om si-
tuationen vid ett krav gentemot banken skulle ha frysts som en tänkt slut-
punkt för regresskedjan skulle kravet ha ogillats; regressen skulle ju då ha 
riktats mot försäkringstagaren själv. Motivet bakom förbudet mot regress i 
dylika fall är att försäkringstagaren avsett att skydda sig genom försäkringen 
(i fall som det aktuella skyddar denne sig genom att skadestånd över huvud 
taget inte behöver aktualiseras då kunderna täcks av egendomsförsäkring). 
HD stoppade således regresskedjan vid försäkringstagaren, och på det sättet 
kom den culpöse skadevållaren att skyddas. Ett alternativ hade varit en ante-
ciperande rekonstruktion av hela regresskedjan till sitt avsedda slut, istället 
för att sekventiellt granska varje steg och därmed göra halt för ett formellt 
förhållande som har till syfte att skydda viss part – men knappast syftar till 
att skydda en grovt culpös skadevållare. Konsekvensen som den praktiskt 
verksamme juristen har att beakta när partsargumentationen och den rättsliga 
berättelsen ska byggas upp är således, att varje steg i regresskedjan måste 
granskas som om det vore slutpunkten.  

Högsta domstolen kan visa upp tämligen olikartade argumentativa stilar i 
sitt förhållningssätt till rättskällor, värderingar och rättsliga tänkesätt. Ibland 
kan domstolen vara relativt fri och nyskapande, varvid en stark berättelse om 
ansvar kan gestaltas; andra domar kännetecknas av en större portion av bun-
denhet och rättssäkerhetsbeaktande, varvid intrigens verkande steg och 

55 För närmare analys av rättsfallet, se H Andersson, Regressiva regressproblem (PointLex 
november 2001, www.pointlex.se); artikeln är även publicerad i antologin ”PointLex analyse-
rar – klargöranden av praxis 2000–2005” s 12 ff. 
56 Se vidare Bengtsson, Försäkringsrätt (6 uppl, Stockholm 2004) s 106 ff; Hellner, Försäk-
ringsrätt (2 uppl, Stockholm 1965) s 277 ff, om försäkringsgivares regressrätt. 
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sammantagna förmåga att skapa en relation till ansvarsgrunden nagelfars.57

Det synes som om valet kan bero på fallens komplexitetsgrad vad gäller 
mängden problematiska fakta respektive rättsfrågor. I de renodlade fallen, 
där en klar problematik öppnar för en ganska direkt koppling till systemets 
värderingar – dvs då inte långa sekvenser måste etableras – är det lättare att 
vara fri och åstadkomma lösningar som fångar upp eventuella värderingsför-
ändringar. I fall som det nu aktuella regressfallet, där komplicerade relatio-
nella omständigheter råder och där ett antal rättsregler och principer på olika 
nivåer aktualiseras – dvs då fakta och rättsläge gärna representeras via se-
kventiella beskrivningar – är det lättare att förutse att HD kommer att anläg-
ga en restriktivare stil med mer användning av begreppsanalys och formella 
prövningar av de sammanhängande omständigheterna.58

3.4 Sekvensutfyllning – punktuell diskursöppning 
Ovan har idealet med den kompletta sekvensordningen noterats; vi kan i viss 
mån säga att berättelsens yta därmed har ett narrativt ”överskott” i jämförel-
se med vad materialet i sig förmedlar – genom formens logik åstadkoms en 
färdig berättelse som strikt förtäljer en uttömmande rättslig sekvens. Man 
finner också en motsatt tendens, nämligen att den explicit anförda sekvensen 
och dess stegvisa ”intrig” inte till fullo förklarar utgången – man kan då tala 
om ett narrativt ”underskott” i ytberättelsen jämfört med dess material.59

Sekvensformationen går dock ”ihop” genom att intrigen nedtonas och impli-
cita relationsnät skapar den på ytan saknade logiken och ordningen. Den nar-
rativa aktiviteten handlar därmed om att frambesvärja en traditionell se-
kvenslogik. På motsvarande sätt som vid det ovan nämnda paragrafcirklan-
det kan man horisontellt, linjärt etablera ett samband med en helhetsavslut-
ning genom att exempelvis ett begrepp eller rekvisit får stå för totaliteten – 
man brukar i sammanhanget tala om en ”metonymi”. Metonymin uppkom-
mer då en länk i en linjär sekvens kan läsas som bekräftelse på en full-
bordande avslutning. Narrativt kan man därmed uppöva formberedskapen 
avseende hur den totala linjära berättelsen ska läsas; det som på ytan fram-
förs som en sekvens måste således ytterligare underbyggas genom att punk-
tuellt till sekvensytan hämta upp underliggande rättsliga motiveringar. Den 
linjära, horisontella sekvensen behöver därmed utfyllande stöd från den 
punktuella, vertikala dimensionen; dvs här möts relationsetablerande och re-
levansetablerande.60

57 Jfr H Andersson, Likhetsargumentation – analogi och metamorfos (Festskrift till Frändberg, 
Uppsala 2003) s 28; H Andersson, Pragmatism och formalism, avsnitt 2.5, om olika dom-
skrivningsstilar. Jfr Posner s 287, om ”rena” och ”orena” domstilar. 
58 Jfr Weisberg s 19 f, om ”enkla” och ”logiska” slutsatsers ökade övertygandekraft då den al-
ternativa utgången beskrivs i termer av komplexa motsägelser.  
59 Jfr Genette s 194 ff, om perspektivval som ger över- respektive underskott av material. 
60 Jfr nedan avsnitt 4.4. 
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NJA 2003 s 384. Bolaget A använde en byggnad på sin fastighet som lager-
lokal för kemikalier. Sedan A sålt fastigheten till bolaget B fick A även fort-
sättningsvis, som hyresgäst, nyttja en stor del av lokalen, medan B använde 
restutrymmet för lagring av diskmaskiner. B hävdade att maskinerna skadats 
av emissioner från A:s kemikalier. Frågan i målet var huruvida A:s verksam-
het i så fall kunde sägas ha orsakat skador i A:s ”omgivning” (som rekvisitet i 
32:1 Miljöbalken lyder). Man kan se tre sekventiella steg i HD-majoritetens 
domsmotivering: (1) HD fann att de två bolagens verksamheter i lagerlokalen 
förvisso inte fysiskt avgränsats (genom väggar eller skärmar), men att det 
däremot var ”möjligt att särskilja verksamheterna både i lokalen och till art 
och karaktär”; alltså förelåg så långt inget hinder mot ersättning. (2) Därefter 
synades avtalsrelationen, varvid HD framhöll att B hade möjlighet att välja 
om lokalerna skulle hyras ut samt i så fall i avtal reglera till vem och under 
vilka villkor det kunde ske, varpå (3) den negativa slutsatsen följde: ”Vid så-
dant förhållande kan en skada på en fastighetsägares och tillika hyresvärds i 
lokalen förvarade egendom inte anses ha uppkommit i verksamhetens om-
givning i den mening som avses i 32 kap. 1 § MB.”  

HD-minoriteten kom till samma domslut, men med omvänd sekventiell 
ordningsföljd och bedömning av de två första leden. (1) Avtalsrelationen be-
rördes först, varvid det konstaterades att eftersom en hyresgäst kan tillhöra 
omgivningen till hyresvärdens verksamhet, är det inte möjligt att generellt 
utesluta att på motsvarande sätt en hyresvärd kan höra till omgivningen i för-
hållande till hyresgästens verksamhet. (2) Avseende verksamhetsfrågan klas-
sificerades båda bolagens förehavanden i lagerlokalen såsom ”lagringsverk-
samhet”; och då således bolagens verksamheter varit av samma art och bedri-
vits inom samma arbetsområde ansågs B:s verksamhet (3) inte ha befunnit 
sig i verksamhetens omgivning.61

Genom att domen innehåller två olika motiverade vota för samma slutsats får 
vi tillfälle att observera betydelsen av såväl sekvensordningen som utfyllna-
den av de länkar som uttryckligen inte nämns i domen. Man kan för båda 
motiveringarna iaktta en uppdelning, där tematiken är verksamheten respek-
tive partsförhållandet (jag benämner i fortsättningen dessa teman ”verksam-
hetsfrågan” och ”avtalsfrågan”). 

På ytnivån, där normer och rättsliga lösningar formuleras, får vi alltså in-
tryck av att de sekventiella länkarna – verksamhets- och avtalsfrågan – varit 
avgörande för att fastställa vad som är omgivningen i detta fall. En närmare 
analys visar emellertid att omgivningsbegreppet inte är något som man ap-
plicerar på en verklighet för att kunna beskriva denna. Istället är det tämligen 
uppenbart att domstolen sekventiellt åstadkommer en konstruktion som be-
tecknas ”omgivningen”. Vidare, och mer intressant, är att om argumentatio-
nen rekonstrueras synes även verksamhets- och avtalsfrågorna vara beteck-
ningar som, för att få rättsligt legitimerande och övertygande verkan, måste 

61 För närmare analys av rättsfallet, se H Andersson, Omgivningsrekvisitet i miljöskaderätten 
– funktionell rumsbestämning och begreppskonstruktion (PointLex oktober 2003, 
www.pointlex.se). 
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förses med vidare konnotationer till en undervegetation av föreställningar 
om begrepp, principer och grundläggande värden.  

HD-majoriteten synes avseende avtalsfrågan göra ett påfallande plötsligt 
hopp i sekvensen från det positiva konstaterandet att hyresvärden haft möj-
lighet att välja om, till vem samt under vilka villkor lokalen skulle hyras ut, 
till den negativa slutsatsen att skadan inte kunde anses ha uppkommit i verk-
samhetens omgivning. Själva verksamhetsfrågan har ju dessförinnan besva-
rats positivt, dvs A:s och B:s verksamheter kunde enligt majoriteten särskil-
jas. Vad man i brist på bättre uttryck kan kalla ”god juridisk intuition och 
tyst hantverkskunskap” ger säkert de flesta jurister ”känslan” av att det ligger 
något otillfredsställande och ofullbordat i att låta detta formella verksam-
hetsavskiljande slutgiltigt lösa fallet. Majoriteten i HD valde då vad som 
ovan kallats avtalsfrågan, och som ett utflöde av denna kom – på det formu-
lerade ytplanet – de konstaterat avskilda verksamheterna i lagerlokalen inte 
att anses vara i varandras omgivning. Åtminstone två teman kan som en tyst 
undervegetation ha bidragit till HD:s konstruktion på ytplanet, nämligen vad 
man kan kalla (a) ”maktkonstruktion” och (b) ”riskfördelningskonstruktion”. 
Jag söker nedan rekonstruera dessa punktuella, vertikala teman såsom utfyll-
nad av ”underskottet” i den horisontella sekvensens betecknande av ytan. 

(a) Maktkonstruktion: Avtalsargumenten i HD handlar om val- och re-
gleringsmöjligheter. Annorlunda uttryckt ger avtalsrelationen vid handen att 
den ena parten (i detta fall hyresvärden B) haft ett inflytande över lagrets 
nyttjande. Möjligheter och inflytande kan också uttryckas i termer av påver-
kan och makt – och därmed, i förlängningen, ansvar. I det aktuella fallet kan 
denna makt realiseras för att påverka den riskbild som lagerlokalen innefat-
tar, varvid riskförebyggande och riskbemötande kan hanteras. På en makro-
nivå kan man vidare notera den miljörättsliga grunden för att över huvud ta-
get ha ett strikt ansvar, nämligen tillskapandet av incitament för åtgärder av 
skademotverkande karaktär.62 Ett strikt ansvar anses särskilt preventivt efter-
som ansvar utkrävs trots att inga konkreta försumligheter visats; därför ges 
den strikt ansvarige en extra drivkraft att vidta åtgärder och därvidlag välja 
de allra säkraste och mest skadeförebyggande alternativen. Makten och på-
verkansmöjligheterna i den aktuella avtalssituationen kan i ”omvänd stöt-
riktning” rekonstrueras som ett argument mot ansvar. Men då argumentatio-
nens formella föremål var ett begrepp – ”omgivningen” – syntes inte denna 
potentiella koppling till MB-regleringens ändamålsstruktur. Att begreppet 
alltid i sin konkreta tillämpning förutsätter en konstruktion är tydligt; i detta 
fall där begreppets beteckning hängdes på som slutresultat – utan konkretise-
rande mellanled – kom dock konstruktionen att få en just ”konstruerad” an-
blick.

(b) Riskfördelningskonstruktion: På den skadelidandes sida kan förekom-
ma faktorer som gör att den rättsliga värderingen av riskfördelningen mellan 

62 Hellner–Johansson s 336 ff; jfr a.a s 40 ff och 169 ff. 
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olika parter talar för att denne själv bör få bära risken – man kan tala om den 
skadelidandes ”objektiva egenrisk”.63 En skadelidande kan genom att inord-
na sig, sin egendom eller sin verksamhet på visst sätt sägas – generellt eller 
gentemot viss potentiell skadegörare – ha tagit på sig bördan av egna skador, 
emedan risken redan befinner sig hos den skadelidande. Argumentets under-
liggande bärkraft synes stark om – som i detta fall – den skadelidande är hy-
resvärden som själv ansvarar för valet av hyresgäster, och som därmed har 
möjlighet att bestämma vilka lagringsverksamheter som ska få förekomma i 
den av honom givna yttre ramen för en lokalhyresverksamhet. Enligt min 
uppfattning är denna tankekonstruktion signifikativ för utgången, men efter-
som talan var upplagd för att pröva omgivningsrekvisitet låstes HD vid att 
låta svaret erhålla en beteckning i dylika termer.  

Fallet uppvisar alltså på ytan en linjärt sekventiellt underbyggd slutsats, 
men vi kan även notera att den rättsliga ”berättelsen” upprätthålls genom att 
”intrigen” (de kausalt logiskt verkande stegen) nedtonas, varför punktuella 
utfyllnader krävs. Vi kan därmed övergå till att renodla de icke-linjära rele-
vansgörande momenten. 

4 Narrativt relevansetablerande – 
konstruktion av punktuell tonvikt 

4.1 Inledning – punktuellt perspektiv som innebördsprincip 
Utöver de linjära narrativa strukturerna som skapar relationer mellan berät-
telsens komponenter, kan vi nu också rikta intresset mot tekniker som verti-
kalt, punktuellt förstärker eller försvagar viss komponent i en berättelse-
sekvens. Genom att på olika sätt skapa fokuseringar, perspektiv och associa-
tioner kan en specifik komponent tillföras relevans som påverkar innebörden 
i den berättade sekvensen. Givetvis föreligger inga vattentäta skott mellan 
vad som i denna artikel benämns ”horisontella relationsetableranden” (av-
snitt 3) och ”vertikala relevansetableranden” (avsnitt 4); grunden för berät-
telsen ligger i de linjära sekvensleden, men därtill kan således uppmärksam-
het även fästas vertikalt vid enskilda punkter för att förstå vad som utöver 
det linjära flödet kan konstruera relevans. 64 Skilda vinklingar kan skapa as-
sociationer och konnotationer som gör att berättelsens nyanser upplevs an-
norlunda.65

63 Se vidare H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 462 f, 470 ff och 490 ff. 
64 Se Barthes s 103 f och 122, om läsarens upplevelse av linjär sekvens samtidigt som texten 
vertikalt rör sig ”kontrapunktiskt” – narrationens struktur sägs därmed vara som en ”fuga”; jfr 
H Andersson, 24 preludier utan fuga s 45 f, angående liknande musikaliska metaforers bety-
delse för uppfattandet av exempelvis rätten. 
65 Se H Andersson, Barthesianska meditationer s 92 ff med där anförda referenser, om denota-
tion och konnotation. 
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Utan att nedan bindas av den narratologiska teoritraditionen, kan nämnas 
dess teman avseende narrationens ”distans” och ”perspektivering” i förhål-
lande till det berättade.66 Valet av infallsvinkel, fokus och över huvud taget 
sättet att nalkas materialet påverkar vad som betonas och gestaltas såsom be-
tydelsefullt. I litteraturteorin undersöker man därvidlag olika berättarröster, 
fokuseringar på vissa gestalter etc; vi kan söka översätta sådant tankestoff till 
frågor om interna respektive externa perspektiv, graderingar av hur olika 
moment uppmärksammas etc. Kort sagt kan vi tematisera hur representeran-
det av en reell och rättslig verklighet anknyter till olika grader av närgången 
granskning av komponenterna i den rättsliga berättelsen; frågor om hur kon-
kret respektive generellt vissa länkar behandlas kan därvid bli ett spörsmål. 
Även användandet av de ovan nämnda ”kanoniska tempona” – scen, paus, 
summering och ellips67 – kan bidra till förståelsen av hur vissa moment 
punktuellt kan lyftas fram respektive nedtonas; juridikens klarhet bygger 
nämligen ofta på vad man tillåts lämna utanför den rättsliga berättelsen.68 Be-
träffande dessa aspekter kan man uppmärksamma den så kallade ”realismef-
fekten”, varigenom en viss detalj på grund av sin ingående behandling kan 
medföra konnotationen att totaliteten är avhandlad och klar.69 En reflektion 
över den epistemologiska ramen och urvalsproceduren kan medvetandegöra 
vissa outtalade delar i den narrativa sekvensen.70

4.2 Arketypiska berättelsekomponenter – 
delens mikrobetydelse 

Ovan har de arketypiska berättelserna berörts, varvid en viss enhetlig form-
helhet framhävs som mer eller mindre oproblematisk, med följd att den rätts-
liga argumentationen styrs in på vissa färdiga banor. Vi ska nu betrakta någ-
ra strategier som betonar en viss färdig ”arketypisk” komponent, varvid sär-
skild uppmärksamhet riktas mot hur sådana fokuseringar på en avgränsad del 
av berättelsen kan få till resultat att andra delar inte uppmärksammas. Utöver 
de makroformer som ovan nämnts har vi nu att göra med formelement på 
mikronivå. För att alls kunna bygga upp en sekventiell framställning där in-
nebörder och värden berörs, krävs en viss försortering och säkring av förtöj-
ningen. Tekniken att hantera beskrivningar av fakta och andra enskilda ele-
ment kan pendla mellan fristående paus i berättelsen respektive inbäddning 

66 Jfr Bal s 79 och 142 ff; Genette s 162 ff och 185 ff. 
67 Se Genette s 95, 99, 106 och 109. 
68 Jfr White 1985 s 71 f, om kontrollen över språket genom litterära medel för att, såsom en 
författare, bestämma språkspelets gränser och vad som därmed kan utelämnas. 
69 Jfr Barthes s 123 f; Barthes Kritiska essäer (Stockholm 1967) s 179 f; Culler s 226 f; 
Genette s 165. Se även Cobley s 82 f, 92 och 110 ff, för en kritisk granskning av hur realis-
men konstruerar sin egen realitet. 
70 Jfr Binder–Weisberg s 234 f, om epistemologiska insikter i eventuella samband mellan 
praktikens perception av – respektive intressen i – kända komponenter; den narrativa metoden 
kan genom perspektivbyte etc belysa de bekanta delarna på ett avvikande sätt. 
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och absorbering.71 Berättelsen i sig ska kunna innehålla en argumentation, 
men karaktären hos dess grundkomponenter måste initialt säkras genom 
identitetsmanövrar. Man kan i de rättsliga berättelserna iaktta dylika kon-
struktioner av vissa grundförutsättningar såsom ett ”faktiskt rum” i flödet72 – 
avseende såväl fakta- som rättsfrågor. Genom att etablera ett rum för vissa 
komponenter kan man gå framåt i berättelsen, eftersom dessa konstruerade 
fakta inte kräver ytterligare argumentation.73 Vad som i rätten är ”sanning” 
om ”fakta” handlar således ofta mer om en egenskap hos narrationen än om 
en egenskap hos det som berättas.74 Utan att själv bli uttrycklig del i berättel-
sen, kommer således en underliggande diskurs att sammanfattas i ett initialt 
konstaterande.75 I jämförelse med de arketypiska berättelserna, vilka betonar 
en känd färdig helhet, har vi här att göra med ett framlyftande av en del – ett 
rekvisit, en avgränsad fråga etc – som kan framställas som varande (substitut 
för) hela eller delar av rättsberättelsen i sig.76 Istället för ett relationellt sam-
spel av komponenter i en sekvens, tar därmed den narrativa aktiviteten en 
punktuell vändning och lyfter fram en viss länk som den relevanta. Därmed 
utmanas inte rättens yta – men det betyder också att den punktuella rekvisit-
betoningen minskar möjligheterna att se en sekventiell evolutionspotential; 
stundtals kan alltså inträdet i det ovannämnda ”faktiska rummet” liknas vid 
att stiga ned i en gravkammare som varit tillbommad i decennier. 

Som åskådningsexempel tas ett rättsfall som ingår i en utvecklings-
sekvens. Det handlar om anhörigersättning vid dödsfall; HD utvidgade i en 
serie fall denna skadeståndsmöjlighet, varefter även 5:2 i skadeståndslagen 
ändrades så att anhörigas rätt framgår direkt av paragrafen. Lagen gäller 
dock inte retroaktivt; därmed fick fallet prövas utifrån praxisutvecklingen, 
varvid de ”färdiga” komponenterna kom att låsa diskursen. 

NJA 2003 s 9. En kvinna omkom efter ett läkaringrepp. Hennes anhöriga ne-
kades skadestånd för chockskada emedan dödsfallet inträffat före den ändring 
i skadeståndslagen som medger dylik anhörigersättning.77

Med det negativa retroaktivitetskonstaterandet som enda motivering, kom 
ingen argumentation att föras utifrån den praxisutveckling som 1990-talets 
rättsfallsserie utgör. Ett antal olika rättsliga teman kunde dock ha analyserats 

71 Se Bal s 36, 42 och 60; Barthes s 118 och 120; Genette s 101 och 105. 
72 Jfr Cobley s 12 ff, om det narrativa rummet och olika tekniker att stanna upp det sekventiel-
la flödet. 
73 Jfr H Andersson, Juridisk verklighetsbild – realitet eller simulacrum? (JT 2000–01) s 
902 ff, om konstruktion respektive simulering av rättsliga sakförhållanden. 
74 Jfr Binder–Weisberg s 261. 
75 Se White 1985 s 171, om bruket av unifierande etiketteringar. Jfr van Roermund s 47, om 
de ”filter” som alls gör en berättelse värd att förtäljas. Jfr Culler s 164, om de familjära ”reali-
teter” som inte behöver rättfärdigas. 
76 Jfr Posner s 294, om att ord både kan möjliggöra och vara substitut för tänkandet. 
77 För närmare analys av rättsfallet, se H Andersson, Retroaktivitet avseende lag respektive 
praxis (PointLex januari 2003, www.pointlex.se). 
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för att belysa problematiken.78 Genom rättsfallen kan man säga att klargö-
randen nåtts avseende (1) den initiala skadans karaktär (det ska vara ett 
dödsfall); (2) relationen mellan direkt och indirekt skadelidande (det ska fö-
religga ett nära familjeband); (3) relationen mellan initialskada och chock-
skada (det räcker med att den anhörige chockas genom underrättelse om 
dödsfallet, dvs det uppställs inget krav på direkthet i form av bevittnande 
etc); (4) karaktären på den anhöriges skada (det ska vara en psykisk inverkan 
som kan klassificeras som personskada).  

Ytterligare en frågeställning berör (5) värderingen av skadevållarens an-
svarsgrundande handling, och det är denna komponent som är intressant i 
detta sammanhang. I pleniavgörandet NJA 1993 s 41 handlade det om ”upp-
såtligt dödande”, medan det i NJA 1996 s 377 räckte med ”grov vårdslöshet 
som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande”. Om man ser dessa respon-
ser som en gradvis utsträckning av ansvaret kan olika möjligheter tematise-
ras – men om man låter rekvisiten bli de ”färdiga” delarna som sätter stopp 
för vidare diskurs, får man just en initialt beskriven arketypisk komponent.79

Troligen har domsmotiveringen i 1996 års fall styrt partsargumentationen i 
det nu aktuella operationsfallet. Parterna anförde nämligen skäl för respekti-
ve emot att se på läkarnas misstag som just ”grovt vårdslöst, nära uppsåt”. 
Genom denna fokusering på ett ”färdigt” rekvisit undandrogs möjligheten att 
tematisera andra omständigheter på den skadevållandes sida. Man kan i 
sammanhanget notera den kända liknelsen där bundenhet i rättsutvecklingen 
illustreras genom metaforen med en kedjeroman, där författaren till det nya 
kapitlet begränsas genom de tidigare författarnas kapitel (men där likväl ett 
utrymme för kreativ tolkningskonstruktion finns).80

Vi kan dock hypotetiskt fundera över vilka omständigheter i det nu aktu-
ella operationsfallet som eventuellt kunde ha ansetts tillräckligt kvalificerade 
– om de bara hade införts i berättelsen – för att falla in under den utveck-
lingslinje som HD inledde under 1990-talet. Vi kan alltså begrunda huruvida 
ett narrativt formmedvetande kunde ha gett ytterligare argument angående 
konstruktionen av komponenter avseende skadevållaren. Den fråga som sva-
ren ”uppsåt” respektive ”grov culpa som ligger nära uppsåt” är responser på 
kan formuleras: ”Vilka förhållanden på den skadevållande partens sida kan 
påverka värderingen av dennes handling respektive handlingssituation?” Vid 
ett beaktande av denna fråga i vårt hypotetiska test skulle man eventuellt 
kunna finna ett antal argumentativa hållpunkter som utgör grund för att rätts-
ligt ”kvalificera” läkarnas handlingssituation. Det förtroende- och avhängig-
hetsförhållande som uppkommer mellan patient och läkare inför ett operativt 
ingrepp kan vara en faktor att överväga. Läkarens speciella yrkeskompetens 

78 Se vidare H Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (Uppsala 1997) s 249 ff. 
79 Jfr White 1990 s 160, 164, 169 och 174, om praxis som låsande logik efter en öppnande 
diskurs.
80 Dworkin, Law’s Empire (London 1986) s 228 ff. Jfr Binder–Weisberg s 171 ff; Posner s 
246 ff, jfr a.a s 293. 
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medför att patienten befinner sig i en beroenderelation i förhållande till givna 
upplysningar, råd och bedömningar; på grund av tilltron till läkarens uppgif-
ter samt i förlitan på dennes kompetens medger patienten att utsätta sig för 
vissa risker. Detta skulle kunna vara relevanta faktorer att överväga avseende 
frågan vilka effekter – chockverkan etc – som brister i denna yrkesutövning 
kan föra med sig. Utöver den etablerade förtroenderelationen kan ytterligare 
anföras att man i culpabedömningen kan ställa högre krav på en professio-
nellt utövande specialist.81

Vad som nu nämnts skulle kunna ses som relevanta alternativa dynamiska 
komponenter i en berättelse om rättslig chockskadeprövning. Emellertid är 
den därvidlag lämpligaste argumentationsvägen inte att söka insätta dessa 
faktorer i en resonemangssekvens vars slutpunkt skulle fokusera på värde-
ringslänken ”läkarna kan klassas som grovt vårdslösa på ett sätt som närmar 
sig uppsåt”. Det är dock denna variant som, med negativt utfall, prövades i 
målet. Ställd på det sättet – dvs inbäddad i en dylik narrativ kontext82 – kan 
frågan inte gärna besvaras annat än nekande. Ingen mentalt frisk läkare bör 
rimligen kunna misstänkas för att vilja döda sina patienter. 

En reflektion man kan göra är att vi jurister oftast resonerar horisontellt 
samt att vi därmed fäster mycket stor vikt vid de standardiserade beteck-
ningar på olika företeelser som traditionen skapat. Det är som om citerandet 
av beteckningar och namn kan garantera en önskad realism.83 Den nu omta-
lade beteckningen ”grov culpa, nära dolus” kan således utgöra en exemplifi-
ering av denna tendens. Istället för att mångsidigt (vertikalt) problematisera 
frågeställningen kring skadevållarens handlingssida, tenderar juristen gärna 
att ta beteckningen för en given komponent och (horisontellt) söka bekräf-
tande omständigheter som kan stödja en slutsats där den abstrakta beteck-
ningen får användas i önskat syfte.84 En öppning för att beakta fler dimensio-
ner – både horisontella och vertikala – kan således vara ett möjligt bote-
medel mot stagnerande tänkesätt. 

4.3 Punktuellt fokus – diskursmagnet 
En sekvens kan ha ett ”jämnt” flöde där alla komponenter ser ut att tillmätas 
samma betydelse, eftersom de neutralt beskrivs på de utrymmen som ”mot-

81 Se Hellner–Johansson s 137; Kleineman, Ren förmögenhetsskada (Stockholm 1987) s 
531 ff; Nygaard, Skade og ansvar (5 utg, Bergen 2000) s 192 f, om professionsansvarets bety-
delse för skärpning av aktsamhetskraven. 
82 Jfr Bal s 54. 
83 Jfr Genette s 185; van Roermund s 56 ff; White 1990 s 123. 
84 Jfr Jackson s 98 f, om juristens narrativa ansvar för konkretiseringen av regeln. Om konkre-
tiseringsuppdraget, se även H Andersson, Människorov och andra brott mot barn – direkt 
”skadeverkan” och indirekt ”skaderiktning” (PointLex december 2003, www.pointlex.se) av-
snitt 4; artikeln är även publicerad i antologin ”PointLex analyserar – klargöranden av praxis 
2000–2005” s 20 ff; H Andersson, Pragmatism och formalism, avsnitt 2.2.1. 
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svarar” deras platser.85 Men tänk efter: Om du skulle redogöra för en dag i 
ditt liv (t.ex gårdagen) så kommer inte varje enskild timme att behandlas lika 
ingående, utan vissa göranden, möten och händelser kommer att få större 
plats. Eventuellt kommer du att ofta upprepa vad som hände en gång, eller 
bara vid ett tillfälle nämna saker som inträffade många gånger; antagligen 
kommer du också att låta vissa händelser vara det nav kring vilket allt annat 
snurrar. Även för rättens berättelser gäller att sekvensen kan framstå mer el-
ler mindre giltig, legitim, förståelig och relevant om vissa länkar drar till sig 
särskild uppmärksamhet. Vi kan utöver det ”naturliga” berättandets rättsliga 
logik nu också fästa tanken vid vad det är för strategier och tekniker som får 
en viss delfråga, ett visst moment, en viss faktaomständighet etc att fånga 
vår rättsliga blick. Vad som då kan visas är hur vertikala, punktuella associa-
tioner tillskjuter konnotationer som gör att den horisontella, linjära berättel-
sen förstärks i viss riktning.  

I en sekvens kan man stundom finna ett så starkt fokus på en av kompo-
nenterna, att man kan tala om en ”diskursmagnet” som alltså drar till sig allt 
intresse och därmed förstärker ett visst juridiskt synsätt på hela frågeställ-
ningen. I någon mån kan man jämföra med den igenkänning som karaktärer-
na – huvudrollen etc – erhåller i de litterära berättelserna.86 Attraktionen i 
framhållandet av en sådan färdig roll förklaras med att komplicerade fråge-
mängder kan undvikas då man förmår bygga den rättsliga berättelsen på ett 
starkt begrepp etc. Utöver de ovan nämnda arketypiska berättelserna och 
komponenterna – som ”definierar” det rättsliga problemet – kan man således 
också uppmärksamma tekniken att låta en fråga dominera så kraftigt att de 
andra berättelsesekvenserna går in i den fokuserade frågan. Generellt kan 
man därmed notera rättsordningens benägenhet, att såsom narrativa kon-
struktioner låta diskursen behandla något icke-diskursivt.87 Istället för se-
kvensens relationsetablerande kan vi här iaktta hur formens mikrostrukturer 
– sådant som narratologin benämner scen summering, paus, ellips etc – ska-
par relevans för en viss del av berättelsen.88 Två skadeståndsrättsliga frågor 
som ofta kan användas för att låsa den mer detaljerade problemdiskussionen 
är kausalitet och skadebegrepp; således har dessa begrepp en tendens att dra 
till sig allt tematiskt intresse – just genom att många komplicerade frågor 
kan ”undvikas” om den ”enkla” frågan kan lösas negativt.89

85 Jfr Genette s 86 ff. 
86 Se vidare Bal s 119 ff; Chatman s 107 ff. Jfr White 1985 s 112 f, om att ställa den reduce-
rande ”karikatyren” (exempelvis en strikt avgränsad regelformulering) mot den fulla ”karaktä-
ren” som uppnås genom möten över tiden – som ett musikaliskt flöde. 
87 van Roermund s 84. Jfr Bal s 31 ff, om naturaliserade ideologier vid externa referenser till 
fakta. Jfr även White 1990 s 95 f, 113, 120 f och 132 ff, om hur idealen med realism och lag-
stiftarvilja kan förvandla etisk diskurs till rena faktafastställanden; jfr Binder–Weisberg s 
80 ff. 
88 Se ovan, avsnitt 2.2. 
89 H Andersson, Pragmatism och formalism, avsnitt 2.1.1. 
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Generellt kan man iaktta hur en diskurs i begreppstermer – med färdiga 
rekvisit och ”namn” på företeelser – tenderar att vända blicken bort från 
språkspelet, för att istället fokusera på rent ontologiska frågor om ”sant och 
falskt” avseende fakticiteter.90 Som exempel på ett punktuellt fokus kan föl-
jande rättsfall tas, där man vid prövningen av culpabegreppets olika kompo-
nenter fokuserade på den mest iögonfallande; genom denna förstärkning av 
viss länk etablerades en mer ”oproblematisk” sekvens. 

NJA 2001 s 99. Under krisen i fastighetsbranschen under 1990-talet gick ett 
fastighetsbolag i konkurs. En av fastigheterna var under tillbyggnad; kon-
kursförvaltaren hade problem med att sälja fastigheten i befintligt skick, och 
beslöt därför att färdigställa byggnaden, med följd att byggkostnaderna blev 
massafordran. Beslutet om färdigställande gjordes utan att regeln i 7:10 kon-
kurslagen, om hörande av särskilt berörda borgenärer, följdes. En av dessa 
borgenärer (en bank) krävde skadestånd av konkursförvaltaren, då fastigheten 
sedermera sålts till ett pris som till största delen kom att täcka just massaford-
ringarna. Trots att HD erinrade om att en konkursförvaltare måste ha ett be-
aktansvärt handlingsutrymme, nåddes slutsatsen att han i detta fall varit cul-
pös, varför skadeståndsskyldighet ålades honom. Den underlåtna kontakten 
var enligt HD att ”jämställa med att han handlat emot bankens uttryckliga 
önskemål” och färdigställandet hade vidare inneburit att banken utsatts för en 
avsevärd risk.91

Den ansvarsregel som finns i 17:1 KL är en ordinär culparegel, och man får 
därför anknyta till de gängse avvägningar – för och emot ansvar – som ingår 
i den sedvanliga culpabedömningen. Culpakomponenten kan i sig ses som en 
sekvens av flera bedömningsgrunder: Risken för skada är central, liksom 
skadans eventuella omfattning samt möjliga handlingsalternativ som skulle 
ha innefattat en lägre riskgrad eller mindre skadestorlek. Vidare ingår alltid i 
ett culpaavgörande frågan huruvida en viss risk kan tolereras eller om annat 
handlingssätt kunde ha krävts; i det sammanhanget är de inblandade parter-
nas inställning (t.ex. samtycke) och handlingens eventuella nyttovärde fakto-
rer att beakta.92 För att en konkursförvaltares beslut över huvud taget ska 
kunna klassificeras som culpöst, måste således som ett första steg skaderisk-
erna värderas. Först därefter kommer skadelidandes inställning in – och i så 
fall som ett moment i prövningen om agerandet trots riskerna ska godtas pga 
samtycke, risktagande etc. I det aktuella målet kan därför regeln om hörande 
av borgenärer (7:10 KL) inte i sig medföra en culpastämpling – denna regel 
är blott en komponent i bedömningen. Redan avvikelse från en föreskrift av-

90 Se White 1990 s 25, 28 f, 32 f och 41, om begreppstänkandets ”aggressiva och defensiva” 
utmärkande av sanningsområdet. Jfr även Jackson s 18 ff och 33 ff, om narrativ koherens som 
utmaning av korrespondensteorin om sanning i rätten. 
91 För närmare analys av rättsfallet, se H Andersson, Strängt ansvar för konkursförvaltare 
(PointLex april 2001, www.pointlex.se). 
92 Se allmänt om culpa som ett avvägningsbegrepp, Agell, Samtycke och risktagande (Stock-
holm 1962) s 86 ff; H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 264 ff. Se även Hellner–
Johansson s 130 ff och 134 ff. 
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seende ärendehantering konstituerar inte en skadeståndsrättsligt relevant cul-
pa; det är risken med hanteringen av byggnadsfrågan som ska stå i fokus, 
och HD:s beaktande av uteblivet samråd bör därför förstås som ett led i 
prövningen huruvida risken ska tolereras eller ej. Eftersom beslutet ligger 
hos förvaltaren och eftersom riskerna med valet som måste göras är som de 
är, betyder det att ett uteblivet hörande av borgenär inte i sig förändrar risk-
läget. Till bilden hör som bekant att fastighetsmarknaden de första åren på 
1990-talet var i en rejält orolig fas, och emedan riskbedömningar alltid gäller 
framtiden måste det i en culpaprövning vägas in att man på våren 1992 inte 
med säkerhet kunde överblicka konsekvenserna av en snabb försäljning 
kontra ett färdigställande. Det var med andra ord många olika riskfaktorer att 
beakta i målet; för borgenärskollektivet fanns risker både med att sälja och 
att inte sälja fastigheten i det skick den var under våren 1992. När HD därför 
kom fram till att konkursförvaltarens agerande innefattade ansvarsgrundande 
oaktsamhet måste det tolkas som att man ställer tämligen stränga krav.  

Det kan inte uteslutas att resonemanget fokuserat på det lätt iakttagbara 
handläggningsfelet – dvs konkursförvaltarens byggbeslut utan att först höra 
borgenärerna. I narrativa termer kan en sådan argumentation karakteriseras 
som en förkortande ”summering”;93 culpa kan på detta sätt bli ett problema-
tiskt begrepp genom att man inte fullt ut erhåller vetskap om hela den reso-
nerande ”scen” som utspelats. Därvidlag kan man utifrån ett narratologiskt 
synsätt fråga sig om redan ”överträdelsen” eller ”felet” – såsom en punktuell 
del i culpavärderingens sekvens av avvägningar – blivit den diskursmagnet 
som fått stå för hela kedjan av bedömningsgrunder. Ordens retoriska makt 
kan – givetvis inom ramarna för partsåberopanden etc – styra diskursen så 
att ett ”fel” blir synonymt med ”culpa”. 

Gentemot detta fall där sekvensen av avvägande omständigheter kunde 
fokuseras i en specifik felaktighetslänk kan ställas följande fall, där denna 
tendens till punktuell förenkling av culpabedömningens sekvens inte godtogs 
av HD:

NJA 2003 s 285. Sedan strandskyddet i ett område borttagits överklagade fas-
tighetsägare utanför planområdet (vilka hade villaservitut på de tidigare 
strandskyddade fastigheterna) beslutet till regeringen, som 1995 upphävde 
beslutet (dvs strandskydd, inklusive byggförbud, kom åter att gälla). Reger-
ingsrätten upphävde i sin tur 1997 regeringsbeslutet därför att innehavarna av 
villaservituten inte bedömdes ha varit taleberättigade. Tre fastighetsägare 
inom det aktuella området stämde staten på skadestånd därför att fastigheter-
na med strandskydd (dvs utan bygglov) haft ett lägre marknadsvärde 1995–
97, vilket skadat dem då de sålt respektive avstått från att sälja pga strand-
skyddet. HD konstaterade, att vid prövningen av en rättsfråga kan endast 
”uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra fel eller försummelse”, varför 

93 Se Bal s 104 f; Genette s 95 ff, om summering som ett formelement. 
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regeringens bedömning (i egenskap av förvaltningsmyndighet) av den intri-
kata talerättsfrågan inte var skadeståndsgrundande.94

Målet handlar om det allmännas culpa, dvs ”fel eller försummelse” vid myn-
dighetsutövning (3:2 SkL).95 Därvidlag aktualiseras frågan om vilken nivå 
som kan krävas, men denna fråga kan inte besvaras generellt, utan man mås-
te lämna utrymme för de situationsspecifika hänsynen. Vid rättsfrågors be-
dömande (som i det aktuella fallet) måste olika krav kunna göras gällande 
beroende på om ärendet behandlar enkel slentriantillämpning av klara regler 
eller om det berör kinkigare tolkningsfrågor respektive regler med inslag av 
skönsmässiga prövningar. Att missa klara, otvetydiga regler eller prejudikat 
kan förvisso utgöra culpa, men i de allra flesta rättsfrågor är ”svaret” inte så 
givet och därför finns alltid ett visst utrymme för att, inom ramen för god-
tagbar juridisk yrkesutövning, nå olika resultat utan att en av juristerna där-
med varit culpös.96 Om kärandeparterna i strandskyddsfallet vunnit hade 
konsekvensen mycket väl kunnat bli en våg av skadeståndskrav redan av den 
anledningen att vi har ett flerinstansförfarande där olika juridiska tolkningar 
kan – och faktiskt från den diskursiva mångfaldens synpunkt: bör – före-
komma. Och även advokater och andra partsombud bör nog vara tacksamma 
för att HD nådde denna negativa utgång i fallet. Om motsidans vinst i ett mål 
skulle innebära att det egna ombudet gjort ”fel” som låtit tvisten gå till dom-
stol och där sökt ”fel” lösning skulle ju följdriktigt arvodet kunna ifrågasät-
tas. En narrativ, punktuell fokusering på ”fel” bedömning och ”fel” talan 
skulle onekligen också medföra ”fel” i prestationen, med prisavdrag som 
normal påföljd (ända ned till noll, då nyttan är obefintlig).  

Men det juridiska hantverket – rättsdiskursen – bedöms, som tur är, inte 
utifrån så instrumentella och resultatinriktade kriterier. Fallet öppnar här den 
slutna formalismens ”fel är fel”, varvid man kan uppmärksamma att juridi-
ken är en diskursarena där olika lösningar kan diskuteras utan att den som 
slutligen blir ”rätt” måste innebära att de andra var ”fel”.97 Men alltså: Temat 
för detta avsnitt är att vi stundtals kan identifiera möjliga narrativa tekniker 
att betona en viss delkomponent som ett starkt trumfkort … och när det 
lyckas är det rätteligen ”rätt”. 

94 För närmare analys av rättsfallet, se H Andersson, Rätt och fel … och ”fel” på ”rätt” sätt. 
Rättsdiskursens relevans för bedömningen av rättsliga bedömningar (PointLex juli 2003, 
www.pointlex.se). 
95 Se Bengtsson–Strömbäck s 86 ff, särskilt s 91 ff, för den senaste framställningen av dessa 
frågor.
96 HD har till och med genom NJA 1994 s 194 accepterat att en hovrätt frångick ett kritiserat 
prejudikat; trots att HD i målet ändrade hovrättens dom och höll fast vid prejudikatet, ansågs 
den lägre instansen inte culpös eftersom utrymme måste lämnas för domstolarnas rättsskapan-
de verksamhet. 
97 Jfr H Andersson, Rätt och fel … och ”fel” på ”rätt” sätt, del II, om rätten som diskursarena. 
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4.4 Punktutfyllning – sekventiell diskursöppning 
Det narrativa myntet har två sidor: Om man genom fokuseringar etc kan 
stärka relevansen av en viss komponent, betyder det att man nedtonar rele-
vansen av ett annat sekvensled. Vi kan nu separat studera hur just en sådan 
rättslig relevansnedtoning kan genomföras framgångsrikt. Den vanligaste si-
tuationen är att ett nyhetsvärde – relevansen av viss länk i sekvensen – inte 
alltför tydligt ska få utmana den traditionella synen på rättsområdets princi-
per, begrepp och värden. Genom olika retoriska insatser kan därmed stund-
tals en ”egentlig” förändring av rättsläget narrativt osynliggöras så att ytans 
harmoni inte störs. Det exemplifierande rättsfallet nedan visar hur en punk-
tuell nyskapelse – avseende ett begrepp, rekvisit etc – kan nedtonas genom 
att framställas i form av en utfyllande sekventiell prövning.98 Alltså, samma 
tema igen: Ytans vidmakthållande är ett mål för den rättsliga diskursen, men 
under ytnivån kan vi se förändringar både avseende det materiella och det 
argumentativa.

NJA 2004 s 566. Efter en kollision läckte drivmedel ut på vägbanan, som 
därför måste saneras. Frågorna i målet var dels (a) om det inträffade kunde 
rubriceras som ”sakskada”, dels (b) om det allmänna kunde kräva ersättning 
för kostnader avseende åtgärder som myndigheter är skyldiga att utföra. 
Fråga (a) besvarades jakande emedan (1) skadehändelsen ansågs ha medfört 
en ”fysisk påverkan” på egendomen samt (2) åtgärderna i anledning av denna 
påverkan översteg gränsen för ”inga eller endast obetydliga 
återställningsinsatser”. Fråga (b) besvarades nekande under hänvisning till att 
(1) det rörde sig om ”åtgärder av skyddskaraktär vilka normalt ankommer på 
väghållaren” samt att (2) omfattningen eller karaktären av åtgärderna inte 
”avvikit från vad som får anses normalt vid trafikolyckor”. Bilisten (dvs 
trafikförsäkringen) gick därmed fri från ersättningsskyldighet mot 
Vägverket.99

Avseende båda rättsfrågorna – sakskadebegreppet och det allmännas åter-
kravsrätt – fokuserades på ytan de två respektive rekvisiten som om det 
handlade om punktuella klarlägganden.100 Men för båda dessa länkar nyttja-
des en metod som ser ut som om flera led i en sekvens prövades. Den punk-
tuella belysningen, och dess nyhetsvärde, nedtonades således genom att 

98 Ovan i avsnitt 3.4 undersöktes punktuella vertikala förståelseansatser för det som formellt 
framställdes som en sekventiell slutsats; på motsatt vis ser vi här i avsnitt 4.4 sekventiella mo-
tiv anföras som stöd för vad som formellt är ett punktuellt begrepp. Återigen möts rela-
tionsskapande (avsnitt 3) och relevansskapande (avsnitt 4). 
99 För närmare analys av rättsfallet, se H Andersson, Det allmännas ersättningskrav för 
skyddsåtgärder – skadebegrepp och begränsningsläror (PointLex oktober 2004, 
www.pointlex.se); artikeln är även publicerad i antologin ”PointLex analyserar – klargöran-
den av praxis 2000–2005” s 27 ff. 
100 Jfr White 1990 s 141, 145 och 151 f, om tekniken att låta språkytan i en dom karakterisera 
världen i enkla faktuella konstateranden. 
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framställas som en stegvis prövning av en befintlig sekvens. Vi följer nedan 
de två frågorna var för sig. 

(a) Skadebegreppet. Man var först tvungen att bedöma huruvida bensin-
utsläppet på vägbanan var en sakskada på så sätt att de efterföljande kostna-
derna för avspärrning och sanering kunde ses som ”allmän”, ej ”ren”, för-
mögenhetsskada.101 Enbart det förhållandet att nyttjandet förhindrats av att 
bildelar eller last spritts över vägbanan, ansågs av HD inte medföra att sak-
skada uppkommit. Det betonades dock, att gränsen mellan vad som är att 
anse som en sakskada och en icke ersättningsgill skada avseende nedskräp-
ning eller nedsmutsning ibland är svår att dra. ”Förutom fysisk påverkan av 
egendomen är också de insatser som krävts för att återställa egendomen av 
betydelse. Har inga eller endast obetydliga återställningsinsatser behövts kan 
någon sakskada inte anses ha uppkommit.”  

Det just anförda citatet innebär att två sekvensled införs i prövningen av 
sakskadebegreppet: (1) En bedömning av skadehändelsens effekt på egen-
domen, varvid rekvisitet ”fysisk påverkan” uppställs. Vi kan kalla detta ett 
”kvalitetskriterium”, dvs den skadegörande händelsen ska påtagligt ha haft 
viss inverkan på egendomen, nämligen en ”fysisk” sådan. (2) En bedömning 
av insatserna som krävs för återställande av egendomen, varvid ett negativt 
rekvisit uppställs, nämligen att sakskada inte anses ha uppkommit om ”inga 
eller endast obetydliga” insatser behövts. För jämförelsen med ”kvalitetskri-
teriet” kan vi kalla detta ett ”kvantitetskriterium”, dvs åtgärdernas mycken-
het och vikt läggs under luppen för att uppskatta en betydenhet. 

HD fann med stöd av dessa kriterier att det förelåg en sakskada i målet. 
Utifrån den traditionella begreppsbildningen kan det emellertid synas tvek-
samt om en avspärrning som vidtas av trafiksäkerhets- och miljöskäl kan ut-
göra en fysisk sakskada. Såvitt akten i målet kan upplysa hade själva vägba-
nan inte skadats materiellt genom kollisionen på så sätt att den skulle behöva 
reparation. Kostnaderna för att sopa bort saneringsmedlet absol och i övrigt 
undanskaffa de skadade bildelarna skulle med det traditionella sakskadebe-
greppet svårligen kunna ses som allmän förmögenhetsskada till följd av egen 
sakskada, utan utifrån denna begreppsbildning skulle det röra sig om en ren 
förmögenhetsskada. Inte heller utvecklingen av ett ”funktionellt” synsätt kan 
anföras som belägg för att utan vidare göra saneringskostnaderna till ”sak-
skada”.102 Utmärkande för de fall där ersättning utgått utan direkt fysisk ska-
deeffekt på saken är, att denna har varit ”produktiv egendom” som använts i 
en inkomstbringande verksamhet; när ägaren av saken ”funktionellt förhind-
ras” att nyttja densamma medför det således ett avbräck av samma natur som 
om ägodelen fysiskt skadats och därför inte kunnat ”användas”, ”brukas” etc 

101 Se Hellner–Johansson s 98 f; prop 1972:5 s 579, om den traditionella teoribildningen avse-
ende skadebegreppet. 
102 Se H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 539 ff; Kleineman s 153 ff; Kleineman i 
JT 1993–94 s 718 ff, om diskussionen av ett ”funktionellt” sakskadebegrepp. 
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i den process där den annars haft sin ”funktion”. I den föreliggande tvisten 
var egendomen i fråga just ”vägbanan”, och förvisso blev den ”obrukbar” 
under den tid saneringen pågick, men det var inte fråga om någon produktiv, 
inkomstbringande användning av egendomen som förhindrades. 

Därmed ges ett visst nyhetsvärde genom att vi får besked om att även 
egendom som inte i sig producerar värden kan omfattas av diskussionen om 
gränsområdet mellan fysisk skada och ren förmögenhetsskada. I den me-
ningen handlar det om en utvidgning av det hittills kända tillämpningsområ-
det. Men på ytplanet frångår inte domen det traditionella fysiska kriteriet, 
och vidare tillfogas, som ovan nämnts, ytterligare en begränsande möjlighet 
genom rekvisitet om betydande insatser för att återställa egendomens posi-
tion. I någon mån kan man därmed notera kopplingen till den narrativa tek-
niken att låta en redan inträffad händelse – dvs här ett redan färdigt begrepp 
– retroaktivt erhålla nya innebörder utan att dess initiala utformning uttryck-
ligen omprövas.103 Man kan därför reflektera kring en pragmatisk ”de-facto-
utvidgning” och en samtidig formell ”de-jure-inskränkning”. Om en dom 
rent faktiskt öppnar för vissa lösningar, men i samma andetag explicit uttalar 
begränsningar kan man fundera över om ”orden i texten” eller ”fakta på 
marken” blir bestämmande för mottagandet i det praktiska rättslivet. Ska 
man ta två steg framåt och ett bakåt – eller ett framåt och två tillbaka? 

(b) Det allmännas återkrav. Sedan väl störningens karaktär av sakskada 
fastslagits kom domen att behandla frågan huruvida det allmänna kan tillba-
kaföra vissa skyddsåtgärdskostnader på skadevållaren. Som ovan nämnts till-
lämpade HD den sedan tidigare fastslagna principen, att kostnader för vissa 
åtgärder inom ramen för offentligt finansierade samhälleliga skydds-
inrättningar ska bäras av det allmänna, varför något skadestånd inte kom 
ifråga.104 I domsmotiven kompletteras dock principen med en precisering i 
två sekvensled; detta förfarande kan eventuellt vara en sådd att skörda i 
framtida fall som avviker från de aktuella sakomständigheterna. Först anförs 
att det allmännas skyldigheter i detta fall får anses vara av sådan natur att 
skadestånd inte kan krävas för ”sådana åtgärder av skyddskaraktär vilka 
normalt ankommer på väghållaren”. Efter denna bestämning tillkommer en 
notering som, utöver ”karaktärsfrågan”, preciserar åtgärdens genomförande i 
det enskilda fallet: ”Det är i målet inte visat att omfattningen” eller karaktä-
ren av åtgärderna ”avvikit från vad som får anses normalt vid trafikolyckor.” 
Och därmed var rätten till skadestånd utesluten.  

På samma sätt som ovan avseende sakskadebegreppet kan man således 
finna ett (1) ”kvalitetskriterium” och ett (2) ”kvantitetskriterium”: Åtgärder 
av normal (1) skyddskaraktär respektive normal (2) omfattning av dessa åt-
gärder. Det första kriteriet lär förvisso kunna passera som en direkt omskriv-

103 Se Genette s 48 ff och 54 ff, om retrospektiv och återinträden. 
104 Se om principen, H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 578 f; H Andersson, Tre-
partsrelationer i skadeståndsrätten s 133 f. 
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ning av den sedvanliga principens grund, varvid ordet ”normal” endast indi-
kerar att det i detta fall rör sig om en oproblematisk och odiskutabel skyldig-
het för det allmänna. Men om det andra kriteriet, avseende normal omfatt-
ning, alls har någon självständig betydelse, innebär det en avvikelse från den 
traditionella motiveringen. Det har i tidigare praxis inte förekommit någon 
notering om relevansen av den kvantitativa omfattningen av åtgärderna som 
det allmännas skyldighet föranleder. Läst på detta sätt kan skrivningen inne-
bära en öppning för framtida skadeståndskrav i fall då skadegörelsen föran-
lett mer omfattande skyddsåtgärder. Vad som är ”normalt” i sammanhanget 
torde dock vara svårt att avgöra utifrån detta enda fall; ska exempelvis den 
som bränt ned ett hus slippa brandkårskostnaderna, medan den som orsakat 
brandförstörelse i ett helt kvarter blir skadeståndsskyldig? 

Om man tillåter sig denna konstruktiva tolkning av domens tillfogade 
kvantitetskriterium avseende skyddsåtgärdernas omfattning, kan man se 
denna del av domen som ett, på ytan, vidmakthållande av en tidigare känd 
princip tillsammans med en möjlig inledning på ett stegvis frångående av 
principen i allvarligare skadefall. Ett annat tolkningsalternativ är förstås, att 
formuleringen om åtgärdernas omfattning bara var en överflödig faktaupp-
lysning om sakförhållandena i detta fall. Men likväl har HD, genom att infö-
ra denna avfattning i domsmotiven, utvidgat rättsdiskursen och möjliggjort 
för kreativa advokater att i framtiden finna nya vägar; man bör ju ”normalt” 
inte läsa en av HD i rekvisittermer anförd ny bestämning som en sinkadus 
utan andemening. 

Man kan således för bägge rättsfrågornas avgörande notera tekniken att 
relevansgöra – respektive relevansnedtona, dvs betona restriktiviteten avse-
ende nyhetsvärdet – genom att införa en horisontell dubbelsekvens där man 
på ytan diskuterar ett begrepp eller en princip i vertikal punktuell form. Över 
huvud taget kan dubbelargumentet – att i olika fraser upprepa ett budskap re-
spektive att dela upp det – måhända ses som en narrativ öppning där det sin-
gulära övergår i det iterativa; frekvensen och upprepningen förlänar ju ett 
sken av mönster och regelbundenhet, varför steget till ”regel” inte är så 
långt.105 En annan företeelse som fallet uppmärksammar är att man i en 
gränszon – här avseende fysisk skada respektive ren förmögenhetsskada – 
kanske inte alltid är mest betjänt av en entydig punktuell definition; istället 
kan man diskursivt studera hur olika manövrar och retoriska figurer – exem-
pelvis de i fallet anförda kriterieformuleringarna – får det inträffade att mer 
eller mindre anta en viss form på endera sidan gränsen.106 Genom att på olika 
sätt betona närheten till något som kan betraktas som fysiskt – fasthet, på-

105 Jfr Bal s 111 ff; Genette s 113 ff, om frekvensens betydelse för upplevelsen av identitet 
etc. Jfr H Andersson, Pragmatism och formalism, avsnitt 2.4.2, om den argumentativa dubbel-
tematiken. 
106 H Andersson, Ekonomisk-ideell skada (Festskrift till Nygaard, Bergen 2002) s 10 ff och 
16 ff; H Andersson, Barthesianska meditationer s 78 ff. Jfr Posner s 93 och 120 f, om den lit-
terära uppmjukande behandlingen av strikta, rättsliga, dualistiska begrepp.  
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verkan, kontakt etc – kan företeelsen genom språkspelet närma sig en sak-
skadebeteckning. På motsvarande sätt kan betoning av fakta såsom indirekt 
kausallänk, obetydlig påverkan etc föranleda en gestaltning av en ren för-
mögenhetsskada. 

Det handlar om ordens – och språkets – makt. Men orden står inte rakt av 
för, respektive avbildar inte entydigt, något utanför språket. Orden är alltid 
innebördsbyggande entiteter som skapar sitt innehåll i ett kontinuerligt spel 
av differenser och associationer. Rättens diskurs, inklusive dess narrativa 
strukturer – inte naturvetenskapens fysik – styr vad vi på ett meningsfullt sätt 
kan diskutera som exempelvis ”sakskada”. Och således, för att föra denna 
antologis tema i hamn: En interaktiv rättsvetenskaps bidrag till juridiken – 
inklusive det praktiska rättslivet – är att på tvären belysa hur de klassiska be-
greppen och praktiska lösningarna (och deras gradvisa förändringar) kan för-
stås utifrån en vidare ram än den rättskälleupprepande och definierande 
rättsdogmatikens.

5 Tvär avslutning 
Rättsdiskursen är en aldrig sinande kraft. På rättens ytplan – i de uttryckliga 
reglerna och principerna som vi kan läsa i lagar och domar – kan avgräns-
ningar och distinktioner te sig färdiga och logiskt oantastliga. Men sett ur 
den föränderliga diskursens perspektiv kan inget låsas fast, och hur mycket 
än lagstiftaren eller HD söker att i ord finna en form för hur rätten ska kunna 
”beskriva” saklägen och relationer, så kan dessa ord aldrig omfamna verk-
lighetens myriader i ett slutgiltigt och stabilt famntag. De gjorda distinktio-
nerna och kriterierna på rättens ytplan kan, i en konstruktiv process, kopplas 
ihop med hantverksprinciper och teoribildningar från djupare nivåer. Den 
hantverksskicklige advokaten – och utan tvivel den mönsterletande rätts-
vetenskaparen – hittar alltid nya vägar.  

Om man, utöver den traditionella rättssynen, anlägger olika perspektiv på 
rätten och dess ständigt föränderliga diskurs kan interaktionen – exempelvis 
med språkteori och narratologi – ge uppslag till förståelse av såväl den mate-
riella rättens som rättsargumentationens förändring, inklusive de praktiska 
och teoretiska möjligheter som därmed öppnar sig. En reflektion man därvid-
lag alltid kan bära med sig är att den, till synes så stabila och enhetliga, be-
tecknade rättsytan är ett resultat – en konstruktion – av en mångfald diskur-
siva tekniker och strategier. En framställning av, dvs en berättelse om, fak-
tiska och rättsliga entiteter är aldrig en neutral avbildning, utan produkten av 
ett narrativt spel med berättelsestrukturer, vilka genom relationsskapande 
och relevansskapande kan legitimera vad som just är en ”rättslig” argumen-
tation och en – eller annan – ”rättslig” lösning.  

Alltså, konstruktion istället för avbildning; och med en interaktiv inrikt-
ning – vilket i denna artikel exemplifierats med juridikens öppning mot de 
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språkliga, argumentativa, gestaltande och berättande konstruktionsmönstren 
– kan man efterhand lyckas skönja allt mer av de processer och tekniker som 
skapar rättens enhetliga och tydliga ytplan. Det handlar om det språkliga 
vardandet, inte det faktiska varandet.107 Man nalkas sålunda ofta den gnagan-
de frågan huruvida vi berättar historierna … eller historierna berättar oss! 
Omkastningstanken man ofta får tillfälle att kontemplera och konkretisera 
kan alltså lyda: Vad kommer först? Dessa säkra rättsliga och faktiska realite-
ter eller de diskursiva narrativa mönstren och strategierna? Och var kommer 
de senare ifrån? Men egentligen: Fråga inte efter den omöjliga startpunkten, 
utan acceptera att vi är ”inkastade” i världen och språket – och vår maskätna 
rättsliga existens – såsom något redan pågående. Som människa vill man 
orientera sig, och juristmänniskans interaktion med övrig humaniora kan 
därför vara en öppning för förståelse och kreativitet. Det kan väl aldrig vara 
helt fel att försöka röra om i ankdammen; om inte annat, så kan det bidra till 
syresättningen. Utan andrum, andefattig andnöd; även juristerna måste få 
andas den luft vi delar – metaforiskt och narrativt, givetvis – med de andra 
på jorden fritt strövande mänskliga, alltför mänskliga människorna. 

107 Och givetvis får själve Barthes föra denna fotnotsapparat till dess ändpunkt – en så tvär 
och ofullbordad avslutning måste ju förses med en förhoppning om god fortsättning. Barthes s 
124: ”’What takes place’ in a narrative is from the referential (reality) point of view literally 
nothing; ‘what happens’ is language alone, the adventure of language, the unceasing celebra-
tion of its coming.” 
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Om historiska förklaringar – en 
rättshistorisk hantverkares bekännelser 
Lars Björne 
Professor i rättshistoria, Åbo universitet

I Norge förde man först på 1960-talet och senare ånyo på 1980-talet en häf-
tig debatt om tolkningen av vissa rättsvetenskapliga doktriner och uttalanden 
och dessas anknytning till den inrikespolitiska utvecklingen i Norge under 
senare delen av l800-talet. Vid denna tid skrevs huvuddelen av de rättshisto-
riska undersökningarna i Norge av historiker och statsvetare utan juridisk ut-
bildning, och man såg även den norska 1800-talsrättsvetenskapens utveck-
ling i huvudsak som en del av tidens politiska historia. Detta gällde framför 
allt frågan om orsaken till och ändamålet med läran om høyesteretts rätt att 
pröva nya lagars grundlagsenlighet, vilket ledde till en häftig debatt bland 
historiker och rättsvetenskapsmän. I synnerhet äldre forskare, framför allt 
Jens Arup Seip (1905-1992), ansåg de makthavandes gruppintressen ha varit 
utslagsgivande vid utvecklandet av den nya rättsvetenskapliga doktrinen, 
som skapades som ett skydd mot den frambrytande parlamentarismen; denna 
vann ju också en första seger år 1884. I Seips framställning var det den le-
dande statsrättsforskaren i den sena 1800-talets Norge Torkel Halvorsen 
Aschehoug (1822-1909), som efter år 1884 hade uppfunnit läran om domsto-
larnas möjlighet att kontrollera lagars grundlagsenlighet.1 Seip fick redan på 
1960-talet mothugg av Johs. Andenæs (1912-2003), medan Torstein Eckhoff 
(1917-1993) och många historiker anslöt sig till Seips teori. Andra forskare 
på 1980-talet som de betydligt yngre Francis Sejersted (född 1936) och Rune 
Slagstad (född 1945) framhöll däremot betydelsen av den liberala rättsstats-
ideologin och i sista hand också av naturrättsliga tankegångar för rättsveten-
skapliga ställningstaganden på 1800-talet.2

En liknande debatt fördes vid samma tid om tolkningen av den norske 
professorn och politikern Francis Hagerups (1853-1921) berömda inled-
ningsuppsats "Nogle Ord om den nyere Retsvidenskabs Karakter" i det första 
numret av den nya samnordiska Tidsskrift for Retsvidenskab 1888. Hage-
rups artikel, som var en omarbetning av hans installationsföreläsning som 
professor, torde vara den flitigast tolkade enskilda texten i nordisk rättsve-
tenskapshistorisk forskning. I Norge har man försökt sätta in även denna 
uppsats i ett inrikespolitiskt sammanhang, medan övriga nordiska forskare 

1 Seip, Jens Arup, Utsikt over Norges historie, Bind 2: Tidsrommet ca. 1850-1884, s. 229 f. 
2 Slagstad, Rune, Det moderne gjennombrudd i rettstenkningen, Nytt Norsk Tidsskrift (NNT) 
1985, s. 62; Slagstad, Rett og politikk. Et liberalt tema med variationer, Oslo 1987, s. 73; 
Slagstad, Prøvningsretten i det norske system, NNT 1989, s. 333 ff. 
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närmast har beaktat rent rättsvetenskapliga frågeställningar.3 Den norska de-
batten bygger på det faktum, att Hagerup skrev sin artikel vid en tidpunkt, då 
riksrättens dom, parlamentarismens genombrott och høyres nederlag år 1884 
var i färskt minne, och de konservativa juristerna befann sig i en försvars-
ställning. Detta fick Seip att tolka Hagerups åsikter om "et system utledet av 
grunnleggende prinsipper" som ett politiskt ställningstagande, ett försök att 
rädda rättsvetenskapens och byråkratins autonomi mot den frambrytande 
parlamentarismen och som en teori för jurister, som var rädda för att förlora 
sin makt.4

Seip gick i båda fallen i sin argumentering ut från att de juridiska teorier-
na främst fungerade som en täckmantel för konservativa politiska strävanden 
att behålla makten hos minoriteten, hos "de oplyste og formuende klasser". 
Politiska meningsskiljaktigheter kunde lätt förvandlas till (kvasi)vetenskap-
liga sanningar genom Eidsvollgrunnlovens (1814) mångtydighet och oklar-
het och på grund av lagens eget stadgande (§ 112) om att den skulle tolkas 
utgående från dess "ånd" och "prinsipper". Enligt Seip ledde detta till "en ku-
riøs blandning av juridisk og ideologisk argumentasjon. Den politiske debatt 
ble usedvanlig sterkt juridisk farget, den juridiske debatt sterkt ideologisk." 
Det politiska ändamålet helgade de rättsvetenskapliga medlen och även 
rättsvetenskapens utveckling i stort var beroende av det politiska läget. 
Övergången från den äldre av Anton Martin Schweigaard (1808-1870) do-
minerade realismen till den av Hagerup lanserade konstruktiva riktningen 
var enligt Seip en följd av de ändrade politiska styrkeförhållandena. Den äld-
re realismen med dess framhållande av "at det nyttige og hensigtsmessige 
skulle gi rettesnor for lovgivningen ...var en teori for jurister med adgang til 
politiske positioner og ansvar for landets lovgivning. Den konstruktive teori 
var en lære om retten som et system utledet av de grunnleggende prinsipper. 
Den åpnet mulighet for lovskapende virksomhet hos domstolene og hos de 
rettslærde, uavhengig av, ja tvers av, politiske organer. Det var en metode 
for jurister som så muligheter for å virke i politikken gli sig ut av hendene."5

Även den av Aschehoug lanserade teorin om høyesteretts lagprövningsrätt 
hade till uppgift att fungera som ett sista värn för minoriteten mot majorite-
ten, då kungens rätt till veto i grundlagsfrågor uttryckligen hade förkastats i 
riksrättsdomen år 1884 och då införandet av ett tvåkammarsystem skulle ha 
krävt stortingets, dvs. just majoritetens, medverkan. "Da grep de rettslærde 
til det tredje middel. Læren om prøvningsretten på høyesteretts hånd ble lan-
sert av Aschehoug i det gamle regimes siste øyeblikk. Mens riksretten satt 
sammen utpønsket han denne siste garanti med høyesterett som oppmann 
mellom regjering og storting. ... Den fikk bred oppslutning av landets dom-

3 Se närmare Björne, Lars, Den konstruktiva riktningen. Den nordiska rättsvetenskapens hi-
storia. Del III. 1871-1910, Lund 2002, s. 227 f. 
4 Seip, s. 227. 
5 Seip, s. 226 f. 
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mere og rettslærde. Dette ga prøvingsretten en viss betydning etter 1884. Det 
lyktes gjennom høyesterett å gjøre enkelte av stortingets vedtak ugyldige, det 
gjaldt slike som rørte ved økonomiske rettigheter."6 Seip hade redan på 
1960-talet framlagt en allmän förklaringsteori rörande olika, främst politiska, 
principer. Sådana saknades enligt honom sällan, och de trivdes så väl till-
sammans med de politiska realiteterna. En forskare måste först undersöka 
vad man hade försökt dölja; därefter blev allt annat klart.7

Seips allmänna förklaringsmodell till politiska principer och rättsveten-
skapliga teorier har inte förblivit oemotsagd, och Slagstad påstod redan på 
1980-talet, att Seip hade gjort sig skyldig till en "politisk reduksjonisme" och 
att man måste tolka Hagerups ovan nämnda artikel från en internt rättsveten-
skaplig synvinkel.8 Man kan väl också säga, att Seips analys närmast kan be-
tecknas som ett exempel på den metod, om av Slagstad kallats en 'misstan-
kens hermeneutik',9 ett försök att hitta dolda politiska motiv bakom alla dokt-
riner och teorier.  

En liknande metoddebatt fördes också i Finland på 1980-talet, i detta fall 
dock endast inom rättshistorikernas krets utan att man anknöt metoduttalan-
dena till konkreta forskningsuppgifter. 1980-talsdebatten om olika förklar-
ingsmodeller präglades i hög grad av rent personliga motsättningar, vilka det 
inte är skäl att här referera. Professorn i rättshistoria vid Helsingfors univer-
sitet Heikki Ylikangas och hans elev och senare efterträdare Jukka Kekko-
nen representerade en 'strukturell', materialistisk, men icke marxistisk, histo-
rieuppfattning, som gick ut från tanken, att historiska skeenden bäst kunde 
förklaras  strukturellt, dvs. utgående från maktsträvandena hos en grupp eller 
klass. Ylikangas ansåg sina motståndare, bl.a. Hannu Tapani Klami (1945-
2002) använda en källpositivistisk förklaringsmodell, medan motståndarna i 
sin tur beskyllde Ylikangas och dennes anhängare för en icke försvarlig för-
enkling, en politisk reduktionism.10 Kekkonen har senare flera gånger åter-
kommit till metodfrågorna. I inledningsföredraget på sin doktorsdisputation 
år 1988 såg han samtida historieforskning som en duell mellan en idealistisk 
skola och en skola, som strävade efter att hitta strukturella förklaringar; någ-
ra alternativ utanför dessa skolor fanns inte.11 Den polemiska skärpan får lä-

6 Seip, s. 229 f.  
7 Seip, Jens Arup, Tanke og handling i norsk historie, Oslo 1968, s. 14. 
8 Slagstad, NNT 1985, s. 62; Slagstad, s. 73.  
9 Slagstad, NNT 1985, s. 57.  
10 Se bl.a. Kekkonen-Ylikangas, Sekoilevaa selittämistä (Förvirrade tolkningar). I-II, Oikeus 
1986, s. 41 ff. und 266 ff., Kekkonen, Ns. lähdepositivistisesta historiantutkimuksesta (Om 
s.k. källpositivistisk historieforskning), Oikeus 1986, s. 270 ff.; Kangas, Urpo, Ns. pohojalai-
sesta historiantutkimuksesta (Om s.k. österbottnisk historieforskning), Oikeus 1986, s. 154 ff., 
Klami, Hannu Tapani, Selittämistä ja selittelyä (Förklaringar och bortförklaringar), Oikeus 
1986, s. 152 ff.; och Historiallisista selityksistä (Om historiska förklaringar), Oikeus 1986, s. 
358 ff.
11 Kekkonen, Jukka, Mitä oikeushistoria on ? (Vad är rättshistoria?), Lakimies 1988, s. 356. 
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saren att tänka på Savignys indelning av rättsvetenskapen i 'den historiska' 
och 'den ohistoriska' skola – även denna indelning var propagandistiskt lyck-
ad. Det intressanta med de norska och finska metoddiskussionerna på 1980-
talet är att dessa fördes helt utan kännedom om den samtida debatten i grann-
landet. Debatten i Finland blev redan av språkliga skäl en internt finsk dis-
kussion, men man kände i Finland inte heller till Jens Arup Seips åsikter; 
dessa framfördes ju i samband med internt norska problemställningar.  

Metoddebatten bland rättshistoriker har senare åter blossat upp med jäm-
na mellanrum. På rättsvetenskapens dag i Helsingfors år 1997 återkom jur. 
dr. Päivi Paasto till frågan om olika förklaringsmodeller, och hon bemöttes 
åter av Kekkonen.12 Toomas Kotkas startade för ett par år sedan den senaste 
metoddiskussionen genom att i inledningen till sin rättshistoriska doktorsav-
handling om benådningsinstitutet i den ryska tidens Finland dela upp sina 
finska kolleger i tre olika skolor då det gällde förklaringsmodeller: den struk-
turella, den idé- och lärdomshistoriska samt den tredje skolan, till vilken han 
räknade alla, även mig, som inte uttryckligen tagit ställning till olika förklar-
ingsmodellers värde. Utbytet av denna uppdelning blev därför magert: till 
den strukturella skolan kunde Kotkas endast hänföra Ylikangas och Kekko-
nen, medan Åboforskarna, professorn i allmänna rättslära Hannu Tolonen 
(1945-2005) och Paasto utgjorde den idéhistoriska skolan. Uppdelningen var 
en inledning till Kotkas' egen metodbekännelse; han förespråkade en 'narra-
tiv' och 'dekonstruktiv' historieskrivning i Jacques Derridas anda.13

Det första bidraget på svenska i den finska metoddebatten är Kekkonens 
artikel "Fragment ur den rättshistoriska metoddiskussionen".14 Då Kekko-
nens artikel utgör en åskådlig framställning av den förda diskussionen, refe-
rerar jag här utförligt hans åsikter trots att jag inte på alla punkter är ense 
med honom.  

Enligt Kekkonen intresserar sig den idealistiska skolans representanter 
"för rättens s. k. inre frågor (dock i viss mån ur vetenskaplig eller till och 
med ur samhällelig kontext)". Dessa forskare "ser inte förklarandet som en 
lika viktig faktor som den strukturella riktningens representanter, varvid 
tyngdpunkten hos idealisternas förklaringar ligger på ideologiska verknings-
samband".15 Denna korta karakteristik av den idéhistoriska skolan får nog be-
tecknas som förenklad, men torde här vara tillräcklig.  

Kekkonen fortsätter genom att utförligt behandla det nyaste bidraget i den 
finska metoddiskussionen, inledningen i Kotkas' doktorsavhandling, och han 

12 Paasto, Päivi, Oikeuden aja1lisuudesta (Om rättsvetenskapens tidsstruktur), Lakimies 1997, 
s. 378-392; Kekkonen, Jukka, Oikeustieteen ajallisuus. Kommentipuheenvuoro Päivi Paaston 
esitykseen, (Rättsvetenskapens tidsstruktur. Kommentar till Päivi Paastos framställning), La-
kimies 1997, s. 393-398. 
13 Kotkas, Toomas, "Suosiosta ja armosta" Tutkimus armahdusoikeuden historiasta autonomi-
an ajan Suomessa ("Av gunst och nåd" En undersökning om benådnings institutets historia i 
autonomitidens Finland), Jyväskylä 2003, s. 7-38. 
14 Se Norden, rätten, historia. Festskrift till Lars Björne, Saarijärvi 2004, s. 51-63. 
15 Kekkonen 2004, s. 58 f. 
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är mycket kritisk till dennes uttalanden, då det är fråga om den strukturella 
skolan. Även om Kekkonen medger svårigheterna att göra rättvisa åt de be-
handlade objekten, anser han, att Kotkas "klarat sig ställvis oskäligt dåligt". 
Kotkas behandlar nämligen "en sådan strukturell rättshistoria, som i själva 
verket inte existerar ...Denna stereotypa syn, till vilken han förknippar repre-
sentanterna för strukturell rättshistoria, är egentligen en slags sammanfatt-
ning av 1800-talets nyanslösa tolkning av historismen och positivismen". 
Kotkas har en felaktig uppfattning om den strukturella riktningens "påstådda 
försök att finna lagbundenheter, riktningens tro på möjligheterna att hitta ob-
jektiv och sann kunskap genom källkritik och riktningens samröre med den 
marxistiska vetenskapstraditionen". Tvärtemot vad Kotkas påstår tror enligt 
Kekkonen den strukturella riktningens anhängare "inte på möjligheterna att 
uppnå objektiv kunskap, för att inte ens tala om sanningen, genom att gå ge-
nom (ytterligare) källor och genom kritik. Tvärtom framhäver de speciellt 
tolkningarnas och förklaringarnas (och på detta vis sanningens närmande) 
bundenhet till skolor och i sista hand till forskarnas egen ställning i samhäl-
let.”16

Då det gäller 'den tysta majoriteten’ av de av Kotkas behandlade forskar-
na, 'den tredje vägen', tar Kekkonen kanske kraftigast ställning för sin egen 
riktning. Han kan inte se ett "mångsidigt förklarande... forskningsmässigt ef-
tersträvansvärt om inte målet är att rangordna de olika förklaringsgrunder-
na". 'Den tredje vägen' går enligt Kekkonen ut från "den vackra tanken att 
alla viktiga faktorer gällande forskningsfrågor skall tas i beaktande i forsk-
ningen". Han ser "kravet på mångsidig förklaring i själva verket som en ide-
ologi, som till sin natur är dogmatisk; inte kan man väl i en forskning vars 
utgångspunkt alltid är att söka svar på nya forskningsfrågor utgå från att för-
klaringsgrunderna alltid varierar eller att förklaringarna alltid är eklektiska 
till sin natur!”17

De anförda exemplen visar att det är just förklaringsmodellerna till olika 
(rätts)historiska skeenden som varit föremål för forskarnas intresse under de 
senaste decennierna. Trots Leopold von Rankes klassiska uttalande om his-
torikernas uppgift att klarlägga "wie es eigentlich gewesen", hur det faktiskt 
gått till, är inte 'hur' utan 'varför' den centrala frågan i historisk forskning. 
Naturligtvis är 'hur' den första frågan, och även en juridiskt skolad rättshisto-
riker utan humanistisk utbildning bör sätta sig in i historieforskningens me-
todfrågor och källkritik; denna sida av forskningsverksamheten lämnas här 
åsido. Debatten om 'varför' kan egentligen börja först då man åtminstone 
preliminärt har kommit överens om 'hur'.  

Vid en genomgång av mina gamla texter har jag faktiskt hittat endast ett 
allmänt metoduttalande. Jag konstaterade år 1986, att jag själv i min bok 

16 Kekkonen 2004, s. 59 f. 
17 Kekkonen 2004, s. 61.  
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"Deutsche Rechtssysteme" (1984) ofta hade föredragit en politisk tolkning, 
utan att dock påstå att en sådan alltid var att föredra. En allmän förklarings-
modell kan inte uppställas. En politisk analys är visserligen ofta att föredra, 
därför att en rättsvetenskapsman inte lever i ett samhälleligt vakuum; å andra 
sidan är det ofta helt felaktigt att betrakta alla (juridiska) argument enbart 
som en fasad för olika dolda strävanden.18 Jag kan alltså även efter beaktan-
det av detta uttalande fortfarande räkna mig till 'den tredje vägens' anhängare 
enligt Kotkas' och Kekkonens klassificering. Om man vill karakterisera 'den 
tredje vägen', kunde man väl närmast kalla den 'pragmatisk': den är eklek-
tisk, bygger på en öppen argumentering och undviker fasta förhandsteorier 
och skarpa gränsdragningar, som kan påverka analysen av källorna. 

Jag försöker inte heller här framlägga någon genomtänkt förklaringslära på 
en allmän nivå, utan nöjer mig med vissa spridda tankar, som ofta bygger på 
min egen tidigare forskning. Jag kommer här att koncentrera mig på förkla-
randet av rättsvetenskapliga texter och uttalanden, dels då detta är det områ-
de jag bäst känner till, dels då de anförda norska exemplen och väl i sista 
hand också den finska debatten gäller just förklarandet av rättsvetenskapliga 
påståenden. Min tes, som jag här inte ens försöker bevisa, utan närmast ar-
gumenterar för med hjälp av några belysande exempel, är att man egentligen 
inte kan tala om några absoluta skolskillnader vare sig i Norge eller i Fin-
land, utan att striderna ofta kan avgöras genom en förnyad granskning av 
källorna då det gäller konkreta forskningsuppgifter, eller att meningsskiljak-
tigheterna på en allmän nivå ofta beror på en missuppfattning av motpartens 
påståenden eller på en, låt vara didaktiskt motiverad, förenkling av motpar-
tens metodprogram.  

Det är naturligtvis en truism, att en strikt förklaringsteori lätt leder till en 
ensidig analys av källorna. Om man utgår från att alla rättsvetenskapliga ut-
talanden döljer politiska strävanden, slutar man sökandet, då man hittar en 
förklaring av denna art. Om man däremot är anhängare av en idéhistorisk 
förklaringsmodell är uppgiften avklarad, om man t.ex. upptäcker att samma 
rättsvetenskapliga teori tidigare presenterats i utländsk doktrin. Just inom re-
ceptionsforskningen kommer skolskillnaderna lätt fram. Ylikangas har på-
stått att rättsliga teorier och förändringar inte sprider sig från land till land 
som epidemier eller modeströmningar.19 Detta bestickande påstående kan 
dock preciseras. Rättsvetenskapliga teorier har faktiskt en tendens att sprida 
sig som epidemier eller modeströmningar, eftersom man i rättsvetenskaplig 
forskning naturligtvis brukar beakta även utländsk litteratur. Däremot kan 
man fråga sig, varför immuniteten mot vissa 'juridiska farsoter' är större än 

18 Björne, Lars, Die Rezeption deutscher Rechtssysteme in der nordischen Rechtswissenschaft 
als Forschungsproblem -Einige Fragestellungen, i: Rechtsgeschichte und theoretische Dimen-
sion (Rättshistoriska studier. Band XV), Lund 1990, s. 8. 
19 Ylikangas, Heikki, Varför förändras rätten?, Juva 1983, s. 236. 



53

mot andra? Det nära sambandet mellan juridik och politik är för uppenbart 
för att man skulle kunna negligera 'strukturella förklaringar', vilket framgår 
bl.a. av de senaste århundradenas 'rättskamper' i Norden.20 Å andra sidan får 
man inte glömma, att rättsvetenskapsmännen är präglade av sin utbildning, 
den juridiska metoden att tänka och argumentera.

Man kan vidare ifrågasätta, om det verkligen är möjligt att upprätthålla en 
strikt gränslinje mellan 'strukturella' och 'idéhistoriska' förklaringar. De 
strukturella förklaringarna framstår gärna som (krasst) 'realistiska', de idéhi-
storiska som (ibland blåögt) 'idealistiska'. Då det gäller rättsvetenskapliga
doktriner utan anknytning till den samtida politiska verkligheten kunde man 
gärna frestas att tyda alla yttranden i ett 'idealistiskt perspektiv', där renodlat 
teoretiska meningsmotsättningar kämpar med varandra. Kampen mellan oli-
ka teorier kan dock vara lika krasst realistisk som kampen mellan olika poli-
tiska ideologier, och personliga, verkliga eller inbillade, fördelar har ofta ett 
avgörande inflytande, vilket alla med erfarenhet av den akademiska världen 
nog torde erkänna. Ett exempel: den finske straffrättsprofessorn Allan Serla-
chius, senare Särkilahti (1870-1935), var i sin doktorsavhandling "Bristande 
lagkunskap och dess inverkan på straffbarheten enligt finsk rätt" (1897) lik-
som sin lärare Jaakko Forsman (1839-1899) en anhängare av den s.k. klas-
siska straffrättsskolan, och han kritiserade den nya sociologiska straffrätts-
skolan och dennes ledare Franz von Liszt. Efter Forsmans död meriterade sig 
Serlachius för den ledigblivna professuren med avhandlingen "Straff och 
skadestånd" (1901). Även i denna avhandling stod Serlachius den i Finland 
ännu förhärskande klassiska skolan nära. Först efter utnämningen till profes-
sor år 1902 ömsade Serlachius skinn, och under de följande åren tog han i 
flera artiklar öppet och ivrigt ställning för v. Liszt och den sociologiska sko-
lan. Det kan visserligen tilläggas, att Serlachius i allmänhet var (ö)känd för 
sin stora flexibilitet, då det gällde juridiska och politiska ställningstagan-
den.21 Hans beteende torde dock inte vara extremt ovanligt. Egennytta och 
opportunism är vanliga, 'realistiska' motiv till olika handlingar och uttalan-
den, men kan knappast betecknas som strukturella i egentlig bemärkelse.  

Å andra sidan kan öppet politiska rättsvetenskapliga ställningstaganden 
framstå som 'idealistiska', då de knappast kan förklaras strukturellt och inte 
ens med personlig egennytta. I Norge var stämningen år 1945 efter den tyska 
ockupationens upphörande mycket upprörd, och man skred omedelbart till 
rättsliga åtgärder mot 'landssvikere', dvs. Quisling-regimens anhängare och 
medlöpare. Rättsuppgörelsen byggde på den i England under kriget verkande 
norska regeringens lagstiftning, som under ockupationen naturligtvis inte 
hade kunnat kungöras i Norge. Londonregeringen skärpte straffen för lands-
förräderi i tidigare lagar och återinförde dödsstraff, vilket bl.a. drabbade 

20 Se Björne, Lars, De nordiska rättskampernas långa sekel, i: Rett, union. Den svensk-norske 
unions rettslige historie 1814-1905, Oslo 2005, s. 177-196. 
21 Björne 2002, s. 384 ff. 
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Vidkun Quisling. Ett ytterligare rättsligt problem var det generella förbudet 
mot retroaktiv lagstiftning i den norska grunnlovens § 97. Trots den upprör-
da allmänna stämningen kritiserade straffrättsprofessorn emeritus Jon Skeie 
(1871-1951) och hans efterträdare Johs. Andenæs den nya lagstiftningen, 
och de uppmanade till besinning och moderation. Jag kan svårligen i detta 
fall tänka mig någon annan än en 'idealistisk' förklaring, ett inopportunt fast-
hållande vid den moderna straffrättens centrala principer. Skeie var själv inte 
främmande för att han kunde utsättas för 'realistiska' tolkningsförsök, och 
han framhöll i sin skrift, att varken han själv eller någon av hans anhöriga 
hade haft någonting att göra med Quisling-regimen. Det kan dock nämnas, 
att de norska rättsvetenskapsmännen var ett undantag. Stephan Hurwitz 
(1901-1981), professor i straffrätt i Köpenhamn, hade under ockupationen 
varit en utpräglad legalist och en rakryggad förkämpe för straffrättens ledan-
de principer, bl.a. nulla poena sine lege-principen. År 1945 gjorde han en 
helomvändning och förespråkade en flexibel, även retroaktivt skärpande 
strafflagstiftning, som byggde på 'folkets rättsmedvetande'. De finska rätts-
vetenskapsmännen, även de utpräglade legalister och 'rättskämpar' mot det 
ryska förtrycket under autonomitiden, klarade av den vita terrorn under in-
bördeskriget år 1918, de därpå följande summariska rättegångarna i de tem-
porära statsförbrytelsedomstolarna och slutligen de politiska rättegångarna 
mot flera tusen socialister och kommunister på 1920- och 1930-talen helt 
enkelt genom att tiga still.22

Trots allt kan man inte helt bortse från skillnaden mellan den strukturella 
och den idéhistoriska riktningen, redan på den grund att respektive forskare 
själva ivrigt förfäktar uppdelningen i olika skolor. Det vore därför frestande 
att söka efter både 'strukturella' och 'idealistiska' förklaringar till de olika 
forskarnas tillhörighet, då man kan beakta både politiska och kulturella skill-
nader. En tes kunde vara, att konservativa och högerliberala forskare gärna 
tyr sig till idealistiska förklaringsmodeller, medan vänstersinnade forskare 
framhåller mera realistiska, i sista hand materialistiska förklaringar. Model-
len verkar fungera i den norska debatten, då mig veterligen Seip och Eckhoff 
var politiskt långt mera till vänster än Andenæs, Slagstad och i synnerhet Se-
jersted. I Finland torde Ylikangas och Kekkonen kunna hänföras till det poli-
tiska mittfältet, medan Paasto är aktiv inom de gröna och Tolonen obunden 
vänsteranhängare. Förklaringen fungerar alltså inte i detta fall, medan den 
däremot verkar vara relevant då det är frågan om forskarna i Finlands histo-
ria, där en kraftig högervind varit rådande under de senaste decennierna. Den 
kulturella, 'idealistiska' förklaringen tar sin utgångspunkt i forskarnas utbild-
ning, dvs. i tesen att rättshistoriker med juridisk utbildning är benägnare att 
beakta värdet av rättsvetenskapliga argument och teorier. I Norge hade dock 

22 Se närmare kapitlet "Straffrättsvetenskapen och de politiska brotten" i Björne, Lars, Rea-
lism och skandinavisk realism. Den nordiska rättsvetenskapens historia. Del IV. 1911-1950 
(utkommer 2007). 
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varken Seip, Slagstad eller Sejersted juridisk utbildning. I Finland har Yli-
kangas humanistisk utbildning, medan Kekkonen, Paasto och Tolonen är ju-
rister; alltså är inte heller denna förklaring övertygande.  

Kekkonens konstaterande, att "rättshistoria, liksom även annan metoddiskus-
sion helst borde föras kring konkreta forskningsfrågor", så att man "på ett 
konkret plan [kan] ta ställning till om någon viss förklaring är ensidig eller 
annars bristfällig",23 kan inte nog understrykas, vilket de finska debatterna 
också har visat. Då man har hållit sig på ett abstrakt plan, har diskussionerna 
stampat på stället och präglats av ett upprepande av allmänna fraser utan en 
nödig konkretisering. Även inledningen i Kotkas' doktorsavhandling är ett 
exempel på riskerna med en fristående metodbekännelse. Själva hans under-
sökning om benådningsinstitutet kan nog betecknas som en god, men tradi-
tionell rättshistorisk framställning, i vilken förklaringarna närmast söks på 
det strukturella hållet.  

För att till slut återgå till den i början refererade norska debatten, kan man 
fråga sig om det var Seip och dennes anhängare eller Andenæs, Sejersted 
och Slagstad som hade 'rätt'. Då det gäller frågan om høyesteretts lagpröv-
ningsrätt är det uppenbart att Slagstad framgår som vinnare ur striden, inte 
på grund av att hans förklaring är mera övertygande, utan på grund av fakta. 
Slagstad har nämligen kunnat visa, att man redan i det tidiga 1800-talets ju-
ridiska doktrin i Norge såg "høyesterett som grunnlovens vokter" och att 
man på 1860-talet endast debatterade omfattningen av den allmänt accepte-
rade prövningsrätten. Även Aschehoug försvarade prövningsrätten i sina 
otryckta "Forelæsninger over Norges offentlige rett" redan åren 1862-1863.24

Seips vid första blicken övertygande förklaring faller därför på grund av att 
den inte stämmer överens med källorna. Därmed är inte sagt att Slagstads 
förklaring är det sista ordet; vid nuvarande källäge är den dock den bästa.  

Också då det gäller debatten om Hagerups åsikter år 1888 är det sist och 
slutligen en fråga om fakta. Redan en genomläsning av Hagerups artikel vi-
sar nämligen det felaktiga i Seips tolkning, eftersom Hagerup med stor om-
sorg skrotade ner alla de vapen, som den tyska konstruktiva riktningen hade 
försett juristerna med. Hagerup betonade lagtolkarens bundenhet vid lagen, 
han tog avstånd från en deduktion utgående från allmänna principer och av-
visade begreppskonstruktionens produktiva funktion. Man kan också fråga 
sig, varför en författare, som värnade om juristernas medverkan vid rätts-
bildningen, skulle anse det befogat att klandra den hos norska praktiska ju-
rister "raadende aandløse og overfladiske Kultus med Højesteretsdomme og 
Præjudikater", som hade verkat "i høi Grad hemmende for Videnskabens fri-

23 Kekkonen 2004, s. 61. 
24 Se Slagstad, s. 49 ff.; Slagstad, NNT 1989, s. 341 ff. 
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ere Bevægelse".25 Detta yttrande liksom påståendet om att det fanns av lag-
stiftaren oberoende rättsbegrepp och principer visar ett av artikelns huvud-
syften: den var ett försvar för rättsvetenskapens autonomi och status som ve-
tenskap mot angrepp i den tyske domaren J. H. Kirchmanns anda ('lagstifta-
rens tre ord och hela juridiska bibliotek förvandlas till makulatur').26 Man 
kan naturligtvis fråga sig, om ens denna förklaring är rent 'idéhistorisk'. Ha-
gerup var under sin tid en av de mest betydande rättsvetenskapsmännen i 
Norden, och han hade tillsammans med sin vän Bernhard Getz (1850-1901) 
som vetenskapliga auktoriteter arbetat för viktiga straff- och processrättsliga 
reformer i Norge.  

Divergerande åsikter och olika förklaringsmodeller bygger som visats 
ofta, förutom på olika tolkningar av källorna, även på kunskaper om källma-
terialet. I de ovan refererade norska debatterna hade Seip 'fel', inte därför att 
han lade fram en politisk, realistisk tolkning av rättsvetenskapliga teorier och 
yttranden, utan därför att han inte i tillräcklig grad kände till eller beaktade 
källorna. En forskare måste vidare vid sidan av källmaterialet även känna till 
forskningslitteraturen, eller såsom en tysk rättshistoriker ironiskt har konsta-
terat: "Literaturkenntnis schützt vor Neuentdeckungen" – kunskap om forsk-
ningslitteraturen skyddar mot 'nya' upptäckter.  

I inledningen till sin lärobok i immateriell förmögenhetsrätt "Åndsretten" 
talade den norske rättsvetenskapsmannen Ragnar Knoph (1894-1938) år 
1935 om, att då man betraktade de immateriella rättigheterna "i en åndelig 
flyvemaskin, er det tilsyneladende helt uensartede landskaper man ser under 
sig", men då "flyvemaskinen løfter en lit høiere fra jorden", så upptäckte 
man tidigare obeaktade "fælles rettsgrunnlag". Även då man letar efter en 
grund för olika rättshistoriska förklaringar, är perspektivet och detaljerna 
ofta beroende av 'den andliga flygmaskinens' höjd. Man måste komma ihåg, 
att det vid sökandet efter källmaterial inte alltid är skäl att stanna på en na-
tionell nivå. På ett doktorandseminarium i politisk historia i Åbo år 2001 ta-
lade doktoranden om jämförelser som ett viktigt hjälpmedel i historieforsk-
ningen. Som exempel nämnde hon sitt forskningsobjekt, den redan nämnde 
finske straffrättsprofessorn Allan Serlachius och dennes verksamhet. Serla-
chius hade åren 1920-1922 på statligt uppdrag skrivit ett förslag till en ny, 
modern strafflag i den sociologiska straffrättsskolans anda, men lagförslaget 
antogs aldrig. Doktoranden berättade, att hon tidigare haft som hypotes, att 
reformplanerna strandade på det skärpta inrikespolitiska klimatet i Finland 
efter inbördeskriget år 1918, men att hon senare blivit tvungen att revidera 
sin hypotes på grund av att Johan W. Thyrens (1861-1933) ungefär samtida 
strafflagsförslag i Sverige inte hade haft bättre framgång: tiden var överhu-
vudtaget ännu inte mogen för radikala förnyelser. Då jag påpekade, att Bern-

25 Hagerup, Tf R 1888, s. 16.  
26 Så även Modéer Kjell A., Historiska rättskällor, 2. uppl., Stockholm 1997, s. 206: Hagerups 
artikel var "en kraftfull plädering för rättsvetenskapen som en vetenskap". 



57

hard Getz' mycket moderna förslag blivit lag i Norge redan år 1902, revide-
rade doktoranden än en gång sin tes: tiden efter det första världskriget kän-
netecknades överhuvudtaget av en skärpt inställning i den klassiska skolans 
anda till brottsligheten. Denna förklaring föll åter på det faktum, att Carl 
Torps (1855-1929) radikala förslag blev ny strafflag i Danmark år 1930, och 
frågan måste tillsvidare lämnas öppen. Doktoranden hade med fog talat om 
den komparativa metoden som ett forskningens inre kontrollmedel, men det 
problematiska är, att man tydligen med olika jämförelseobjekt kan komma 
till helt olika förklaringar. Exemplet visar i alla fall, att en snävt nationell 
förklaringsmodell nog kan träffa sanningen, men kanske endast en delsan-
ning.

Den norska debatten visar, att en historisk förklaring måste beakta allt re-
levant material, och egentligen också, att alla förklaringar endast är prelimi-
nära och att de kan senare omkullkastas genom fyndet av nya källor. Där-
emot visar den nämnda debatten inte, om man på en rent principiell nivå bör 
föredra 'strukturella' eller 'idéhistoriska' förklaringsmodeller.  
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Om interaktiv rättsdogmatik 
Minna Gräns 
Docent i allmän rättslära, Uppsala universitet

1 Inledning
Rättsdogmatikens kunskapsintresse är att rekonstruera innehållet i gällande 
rätt inom en viss fragmentarisk del av ett rättssystem. Kunskap om gällande 
rätt kan enligt en traditionell rättsdogmatisk metodlära nås via studier av 
inom varje rättsordning etablerade rättskällor såsom lag och andra föreskrif-
ter, rättsprinciper, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Gemensamt för dessa 
kunskapskällor är att de utgör vad man brukar kalla rättssystemintern kun-
skap. Frågan som jag vill belysa något genom mitt bidrag i denna antologi är 
vilken relation rättsdogmatik kan ha till annan kunskap än vad som anses ut-
göra sådan rättssystemintern kunskap.  

Betydelsen av även andra kunskaper än vad som förmedlas via formella 
rättskällor har ständigt ökat inom såväl rättspraxis som rättsvetenskap. Inom 
rättstolkningens teoribildning har det redan länge talats och skrivits om 
bland annat och framför allt så kallade sakskäl och reella argument, som har 
fått ökande betydelse vid rättsligt beslutsfattande. Vad dessa är och varför de 
har eller åtminstone borde ha betydelse och hur stor betydelse som de har el-
ler borde ha är däremot en mera omstridd fråga. Beaktande av formellt utom-
rättsliga skäl har ansetts vara problematiskt eftersom man befarar att de kan 
leda till bristande rättssystematisk konsistens och/eller koherens. Ett annat 
problem som ofta förknippas med sakskäl är deras legitimeringsgrund, d v s 
att de ibland saknar en direkt anknytning till en auktoritativ rättskälla.  Trots 
detta anses de som nödvändiga element vid juridiskt beslutsfattande. Och det 
är naturligtvis just därför som det är viktigt för rättsvetenskapen och dess 
olika delområden att skapa nya teorier och metoder för att undvika eventuell 
bristande konsistens och koherens mellan rättssystem och sakskäl.  En enligt 
min uppfattning naturlig och nödvändig utgångspunkt för detta arbete är att 
rättsdogmatiken som vetenskapsdisciplin inte kan upprätthålla kravet på 
strikt autonomi enbart med syfte att bevara rättssystemets interna konsistens 
och koherens om det samtidigt leder till bristande besluts- och samhällsra-
tionalitet, vilket ju sakskäl väsentligen handlar om. Syftet bör i stället vara 
att så långt som möjligt göra olika kunskapskällor kompatibla med varandra 
för att rättsordningen och dess olika delar kan verka för de samhälleliga mål 
som de är avsedda att befrämja.  

Jag kommer i denna artikel att först i kap 2 kort och som utgångspunkt 
och jämförelseobjekt presentera kärnan i den s k traditionella rättsdogmati-
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ken. Den brukar ju även ligga till grund för hur juridik och juridisk argumen-
tation undervisas på grundutbildningen i våra universitet. I kap 3 presenteras 
några nyare teoriinriktningar som kan anses vara mera omfattande än den 
rena rättsdogmatiken i och med att de beaktar vår tids samhälleliga behov av 
en flexibel och framför allt även ändamålsrationellt rättssystem. I kap 4  
kommer jag även att presentera stöd för uppfattningen att rättdogmatik i 
själva verket enbart mycket sällan kan undvika att använda kunskap, som en-
ligt ett traditionellt rättsdogmatiskt synsätt betraktats som ”utanför” eller 
”annan typ” av kunskap än den ”rent” juridiska. I det sista kapitlet kommer 
jag slutligen att kort exemplifiera vilka risker som en alltför för dogmatisk 
referensram kan innebära vid rättsfallsanalys samt introducera en annan, 
kompletterande referensram, nämligen den kognitivvetenskapliga forskning-
en om beslutsfattandets mekanismer. Det är min förhoppning, att artikeln 
kommer att inspirera doktorander och varför inte även andra forskare inom 
rättsvetenskapen att söka  möjligheter för att åstadkomma interaktivitet mel-
lan olika vetenskapliga kunskapskällor. Jag vill dock särskilt betona, att jag 
inte anser att rättsdogmatisk forskning i den traditionella betydelsen i sig 
skulle vara mindre värt än någon annan typ av rättsvetenskap. Många gånger 
är det dessutom nödvändigt att åtminstone till en början analysera ett juri-
diskt problem utifrån ”rent” rättsdogmatiskt perspektiv för att sedan utvidga 
eller fördjupa detta perspektiv genom att  testa dess rationalitet även i andra 
relevanta kontexter. .

Vad menar jag då med interaktivitet? Begreppet interaktivitet lär ha an-
vänts ursprungligen inom medicinvetenskaperna för att beskriva en process 
under vilken två eller flera kemiska ämnen kan samverka på sådant sätt, att 
sluteffekten blir större än summan av de två, d v s att de tillsammans – och 
först tillsammans – kan ha en effekt, som inte hade varit möjligt utan sådan 
samverkan. Som synonym för interaktivitet i denna betydelse används även 
termen synergistisk. Termen interaktivitet har även en annan betydelse, näm-
ligen förmågan av två eller flera entiteter att påverka varandra, det vill säga 
förmågan att åstadkomma en ömsesidig effekt, samt själva åstadkommandet 
av en sådan ömsesidig effekt.  

Då jag talar om interaktiv rättsvetenskap betraktar jag rättsvetenskapen 
som en kunskapsskapande process, under vilken den som bedriver rättsve-
tenskap, t ex rättsdogmatik, utnyttjar kunskaper (teoretiska, metodologiska, 
empiriska), som kan förmedlas av även andra än s k formella eller institutio-
nella rättskällor. Syftet är då att åstadkomma forskningsresultat, vilka inte 
hade varit möjliga om enbart traditionella rättsdogmatiska språk- och struk-
turanalyser av institutionella rättskällor hade använts. Jag vill emellertid 
återigen betona, att jag inte anser att interaktiv rättsvetenskap skulle utesluta 
språk- och strukturanalytisk forskningsmetod i sig. Sådan metod kan mycket 
väl ingå som en del i interaktiv rättsvetenskaplig forskning.  
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2 Rättsdogmatik i traditionell bemärkelse 
Eftersom ett delsyfte med min artikel är att argumentera för att den traditio-
nella rättsdogmatiken bör utvidgas, känns det naturligt och möjligen även 
mest fruktbart att till en början säga något om en traditionell rättsdogmatisk 
teori, som tydligt utesluter sådan möjlighet. Därigenom kan läsaren även 
bättre jämföra vad som är skillnaden mellan de olika synsätten.  

Enligt Hans Kelsens kända teori om ren rättsvetenskap förankras rätts-
dogmatiken i en teori med mycket snäv och statisk syn på rättens ontologi, 
epistemologi och metodologi. Enligt Kelsens Stufenbau modell består rätts-
ordningen av rättsnormer, som står i en hierarkisk relation till varandra sam-
tidigt som de bildar ett eget, autonomt system. Kunskap om rätten består 
följaktligen om kunskap om rättsnormernas innehåll innanför detta system. 
Metoden för att nå denna kunskap består av en analys av det språk och de 
normativa strukturer som befästes i dessa normer. Som rättens och den rätts-
vetenskapliga forskningens kunskapskällor accepteras enbart det systemin-
terna rättskällematerialet.1 Kelsens teori tillhör den sk analytiska rättspositi-
viska skolan, som före honom hade förespråkats av bl a John Austin2 och 
som efter honom har utvecklats av bl a Jerzy Wróblewski3 och Neil Mac-
Cormick4. En nära besläktad teoriinriktning anses vara Alf Ross5 och H L A 
Harts6 analytiska rättsrealism.  

Att förstå och behandla rätt, rättslig kunskap och juridisk metod på ett 
snävt och statiskt sätt kan tänkas ha flera fördelar. En stor forskningsteknisk 
och arbetsekonomisk fördel är att synsättet möjliggör en tydlig begränsning 
av forskningsobjektet genom att såväl problemformuleringen som tillåtna 
kunskapskällor förstås som delar av ett slutet, autonomt och hierarkiskt rätts-
system. En till fördel har ansetts vara att forskaren genom en sådan begräns-
ning kan närma sitt forskningsproblem ur ett internt ”domarperspektiv”, 
fastän på en mera generell och abstrakt plan än en enskild domare i sin yr-
kesutövning typiskt sätt gör. Därför kan forskaren även göra anspråk på att 
forskningsresultaten är direkt relevanta för rättstillämpningen, d v s att do-
mare i enskilda fall bör tillämpa rätten i enlighet med forskarens rekonstruk-
tion.

1 Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre, Wien 1960, Springer. Strömholm, 111-114.  Peczenik, 
111-122. Klami 2001, 313-323. Tuori, 19-29. Se även Siltala, 32-46. Van Hoecke 52-56. 
2 Austin, John, The Province of Jurisprudence Determined, edited by Wilfrid E. Rumble. 
Cambridge Texts in the History of Political Thought, Cambridge 1995, Cambridge University 
Press. 
3 Wróblewski, Jerzy, The Judicial Application of Law. Law and Philosophy Library, vol 15., 
Dordrecht/Boston/London 1992, Kluwer Academic Publishers. 
4 MacCormick, Neil, Legal Reasoning and Legal Theory. Oxford 1978, Oxford University 
Press. 
5 Ross, Alf, Om ret og retfaerdighed. En indforelse i den analytiske retsfilosofi. Kobenhavn 
1953, Nyt nordisk forlag. 
6 Hart, H L A, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press 1961. 
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Det praktiska rättsdogmatiska forskningsarbete i enlighet med det tradi-
tionella synsättet består av att på ett värdeneutralt sätt analysera rättsliga be-
grepp ur språkligt och strukturellt perspektiv genom användandet av lingvis-
tisk-semantiska analysverktyg, särskilda juridiska s k tolkningsprinciper 
(subjektiv, objektiv, systematisk e t c) och metanormer. Utöver begreppsana-
lys består rättsdogmatik även av systematisering, vilket i regel betyder att 
forskaren rekonstruerar forskningsobjektets (rättsnorm eller rättsnormkom-
plex) nödvändiga och tillräckliga tillämpningsförutsättningar och eventuella 
undantag från dessa.7 Systematiseringens syfte är att upprätthålla rättssy-
stemintern konsistens och koherens generellt, att underlätta rättstillämpning i 
enskilda fall, men även att möjliggöra kontroll av rättstillämpningens ratio-
nalitet.8 Innehållsmässig klarhet, rättens förutsebarhet och rättstillämpning-
ens kontrollerbarhet är ofta uttryckligen även rättsdogmatiska forskningens 
så kallade samhälleliga syfte. Särskilt brukar nyttovärdet för normtillämp-
ningen i det praktiska rättslivet att betonas.9

Om och då rättsdogmatiken beskrivs på det ovan gjorda sättet följer, att 
användandet av andra vetenskaper, eller andra vetenskapliga angreppssätt  
hamnar utanför vad som kan menas med rättsdogmatik. Forskning som inte 
strikt följer rättsdogmatikens traditionella paradigm hamnar då per definitio-
nem till en slags antikategori, vilket leder till en osäkerhet om sådan forsk-
nings relation till inte bara rättsdogmatiken utan till rättsvetenskapen över 
huvud taget. En sådan teoretisk och metodologisk dikotomi, d v s antingen 
eller situation, enligt vilken det finns en (rätt) rättsteori och rättsdogmatik, 
samtidigt som alla andra teorier och metoder axiomatiskt kastas i antikatego-
rin bör enligt min uppfattning motverkas. Vi forskare inom rättsvetenskapen 
borde i stället allt oftare påminna oss själva om att en monistisk teori- 
och/eller metodlära är destruktivt för även rättsvetenskaplig kunskapsutveck-
ling. En synnerligen viktig och allmän vetenskapshistorisk lärdom är ju att 
just metodutveckling är en nödvändig förutsättning för vinnandet av ny kun-
skap, medan metodologiskt stillasittande verkar menligt för vetenskaplig ut-
veckling. Det är därför mycket viktigt att även rättsvetenskapliga forskare 
söker möjligheter att behandla sina forskningsproblem ur nya perspektiv och 
genom användandet av (även) andra än traditionell rättsdogmatisk metod.  

3 Auktoritet, avvägningar och samhällsrationalitet 
Den ovan beskrivna, mycket snäva teorin om rättens ontologi, epistemologi 
och metodologi har under de senaste trettio åren kritiserats utifrån flera per-

7 Peczenik, 312-320. Siltala, t ex 59-70, 108-110, 137-139, 537-540. 
8 Strömholm, 454-456. Eckhoff, 230-232 Peczenik, 312-320. Jareborg, 5. Aarnio 1986, 43. 
9 Hellner, 82. Jareborg, 4-5. Lambertz, 78-80; Edlund, 418-420; Lehrberg, 753-768; Kleine-
man, 621-646. Sandgren, JT 1995-96, 726-748. 



63

spektiv och med mycket betydelsefull utveckling som följd. Nuförtiden an-
ses det därför varken internationellt eller ens nationellt (?) särskilt märkvär-
digt att rättsvetenskapare formulerar innovativa forskningsproblem och an-
griper dem utifrån (även) andra än rent språk- och strukturanalytiska per-
spektiv i den mera traditionella rättsdogmatiska betydelsen. Dessa andra per-
spektiv präglas av att även annan typ av kunskap och 
kunskapshämtningsmetoder än traditionellt rättsdogmatiska utnyttjas. Ut-
vecklingen är enligt min uppfattning mycket välkommen och kommer säker-
ligen att gagna rättsvetenskapen generellt och även på längre sikt. Denna ut-
veckling ter sig samtidigt mycket naturlig och på sätt och viss helt oundvik-
lig, eftersom den är en avspegling av vad som i övrigt har hänt i samhället 
och inom vetenskapsfilosofin.  

En för utvecklingen avgörande faktor är att auktoritetsargumentens ställ-
ning inom rätten och även den rättsvetenskapliga teoribildningen har börjat 
nyanseras. Rättens och den rättsliga argumentationens legitimitet kan inte 
mera enbart grundas på lagstiftarens auktoritet och makt utan det krävs även 
att rätt och rättsligt beslutsfattande uppfyller rimliga rationalitetsförutsätt-
ningar. Denna tendens, d v s att fokus har flyttats från auktoritet till rationali-
tet, har präglat den västeuropeiska rättsfilosofiska teoribildningen åtminstone 
sedan slutet av 1970 –talet. Bland de mest kända teorier i detta hänseende är 
Robert Alexys10, Alexander Peczeniks11 och Aulis Aarnios12 argumentations-
teorier, som utgår ifrån det faktum att auktoritetsargumentens tyngd kan 
ifrågasättas på grund av goda skäl under förutsättningen att argumentations-
processen uppfyller vissa rationalitetsförutsättningar. Kravet på goda skäl 
och rationell diskurs har lett till att materiellt och etiskt justifierande argu-
mentens tyngd har blivit starkare. Detta har medfört att teorier om juridisk 
argumentation och kommunikation, som möjliggör rationella avvägningar 
mellan olika argument (weighing and balancing) har blivit nödvändiga.  

Ett annat mycket bra exempel av en nordisk teori, enligt vilken det på 
auktoritetsargumentet vilande analytisk-filosofiska angreppssättet bör utvid-
gas är prof. Klamis finalistiska rättsteori, som han publicerade år 1980. Den 
finalistiska rättsteorins essens är att lagstiftningens syfte i samband med 
samhälleliga realiteter måste beaktas i mycket större omfattning i all rättsve-
tenskaplig forskning – och beslutsfattande - än vad som kan vara fallet enligt 
bland annat Kelsen eller H L A Hart. Klami hävdade framför allt att just 
rättsvetenskapen har ett betydande ansvar för att konstruera rättsvetenskapli-
ga lösningar som uppfyller rationalitetskrav långt utanför det rättsinterna 
perspektivet.13

10 Alexy, Robert, Theorie der Juristischen Argumentation, Frankfurt/M, Suhrkamp 1978. 
11 Peczenik, Alexander, Rätten och förnuftet. Stockholm 1986, Norstedt. 
12 Aarnio 1986. 
13 Klami 1980, 61-80.  
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Utvecklingen mot samhällsrationalitetens större vikt vid juridisk argu-
mentation och teoribildning har även synts i den svenska rättsvetenskapen. 
Ett exempel av detta är Ekelöfs teori om den objektivteleologiska metoden, 
som betonar vikten av att beakta samhälleliga ändamål som en av rättsliga 
avgörandenas viktigaste kriterium.14 Denna teori har haft många inflytelseri-
ka anhängare inte enbart inom processrätt utan även andra rättsområden. 

Betydelsefullt nordiskt arbete, som har ökat våra insikter i utvecklingen 
på främst 1990-talet, utgör Thomas Wilhelmssons senaste produktion. En 
viktig tes i hans teoribildning är att välfärdsstatens kris har lett till att dom-
stolarna har påförts rollen som samhällets mikropolitiker genom att stora de-
lar av tidigare viktiga samhällsfunktioner privatiserats under 1990-talet.15

Som konsekvens bör domaren i allt större omfattning beakta varje enskilda 
falls generella samhälleliga och ekonomiska bakgrundsfaktorer och konse-
kvenser. Sådana kan långtifrån alltid ingå i domarens eller rättsvetenskapa-
rens kunskapsmassa på grund av juristutbildning, generell livserfarenhet el-
ler allmänbildning i övrigt. Därför måste juristerna utvidga sitt kunskapsfält. 
Givetvis måste även rättsvetenskapen följa med i denna utveckling, såväl för 
forskningens som för utbildningens skull. 

Wilhelmsson har även tagit upp det faktum att globaliseringen och mark-
nadsorienteringen har lett till en allt större splittring av ideologier och livs-
åskådningar bland människor.16 Enligt honom kommer denna splittring emel-
lertid inte nödvändigtvis leda till att moralen skulle få minskad betydelse, 
utan snarare tvärtom. På grund av denna utveckling är det nämligen inte 
mera möjligt - ens för juristen - att frånsäga sitt moraliska ansvar genom att 
hänvisa till etablerade etiska system och auktoriteter.17 Som konsekvens 
kommer domstolar att avkrävas allt tydligare och öppet moraliskt ansvar för 
sina avgöranden.18 Detta innebär att även rättsvetenskapare måste reflektera 
över sina frågeställningars moraliska dimensioner.  

Förändringar i samhällets ekonomiska och politiska förutsättningar samt 
ideologiernas splittring har lett till att enskilda medborgares möjligheter att 
själv påverka sin situation i samhället har försvagats. Försvagningen har lett 
till att fokus i den rättsliga diskursen allt tydligare har flyttats till grund-
läggande rättigheter och friheter enligt den Europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna. I Finland har man till och med ändrat grundlagen 
med den följden, att nästintill varje enskild rättsfråga numera kan anses åt-
minstone indirekt innehålla en grundrättighetsdimension. Många tolkar den-
na utveckling på sådant sätt, att grundrättigheterna utgör rättsordningens 
grundläggande värdebas, d v s dess moraliska grund, eller djupstruktur, så-

14 Ekelöf, Per Olof, Teleological Construction of Statutes, Scandinavian Studies in Law 1958. 
Dens.: Är den juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap, Lund, Gleerup 1951. 
15 Wilhelmsson, 134-161. 
16 Wilhelmsson, 103-111. 
17 Wilhelmsson, 107. 
18 Wilhelmsson, 120-124. 
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som  Kaarlo Tuori uttrycker saken i sin teori om rättens olika nivåer.19 Mo-
raluppfattningar och värderingar kan enligt detta synsätt betraktas som en del 
av den positiva rätten, och följaktligen som en del av den rättsinterna kun-
skapen. Därigenom löses dock inte de metodologiska problem som moralens 
positivisering medför. För även om man i och för sig kan påstå att rättsord-
ningen genom en allt starkare fokus på grundrättigheter har lyckats kompen-
sera samhällets moraliska och etiska splittring, återstår det att juristerna lär 
sig att göra avvägningar mellan olika rättigheter och friheter på ett rationellt 
och försvarligt sätt.20 Det är alltså inte så att positiviseringen av grundrättig-
heterna skulle ha erbjudit domare ett nytt gömställe. Tvärtom, avvägningar 
som nu måste göras är allt svårare och förutsätter allt bättre kunskap om oli-
ka beslutsalternativ och deras sannolika konsekvenser ur olika relevanta per-
spektiv. Därmed blir beslutsfattandet allt mera komplicerat, tidskrävande och 
oförutsebart. För att motverka denna risk bör nya, relativt lättillämpbara me-
toder för att genomföra nödvändiga prognosbedömningar och avvägningar 
mellan olika tänkbara alternativ skapas. Det är då framförallt rättsvetenska-
pens uppgift att skapa sådana metoder.  

Ytterligare en betydelsefull samhällelig förändring med tydliga rättsliga 
avspeglingar har skett genom informationssamhällets utveckling. Å ena si-
dan har medias relevans som kritisk granskare av samhällelig maktutövning 
ökat markant. Å andra sidan kan man enligt min uppfattning även se att in-
formationstillgängligheten har gett människor allt bättre förutsättningar att 
bilda en egen, välgrundad uppfattning om frågor och omständigheter som 
påverkar maktutövning generellt men även i enstaka fall. Informationstekno-
login har även möjliggjort allt bättre och effektivare kommunikation männi-
skor emellan, och den har, vid sidan av den generellt ökande utbildningsni-
vån, starkt bidragit till uppväxten av en allt större kritisk massa i samhället. 
Bättre möjligheter för enskilda medborgare att ta del av och kontrollera rik-
tigheten i påståenden och argument som används även av domstolar och ju-
rister i övrigt har lett till att kravet på argumentationens vederhäftighet i ma-
teriellt och moraliskt hänseende har ökat.

Sammanfattningsvis kan sägas att auktoritetsargumentens försvagning å 
den ena sidan samt rättens allt större betydelse i samhället å den andra sidan 
har inneburit att ställningstaganden i rättsliga frågor nuförtiden med nödvän-
dighet behöver underbyggas med inte bara rättsintern rationalitet utan även 
med bl a samhällelig, ekonomisk och moralisk rationalitet. Juristen måste 
därför inte bara bekanta sig med den ”rent” rättsliga sidan av praktiska pro-
blem utan i allt större omfattning i deras faktiska, politiska, ekonomiska och 
etiska förutsättningar och konsekvenser. Att så är fallet innebär att hela ju-

19 Tuori, 246-250.  
20 Wilhelmsson ställer sig kritiskt mot hypotesen om grundrättigheternas förenhetligande ver-
kan som en ny homogenisk värdegrund. Se härom Wilhelmsson, t ex 221-224. Se även Sand-
gren, JT 2004-05, 320-322. 
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ristrollen måste förändras; vad som nu efterfrågas är en multidisciplinärt 
kunnig jurist.21 Detta innebär naturligtvis en mycket stor utmaning för hela 
rättsvetenskapen.

Men även om det framstår som helt uppenbart att juristerna måste utvidga 
sina perspektiv och bli multidisciplinära, torde det vara lika uppenbart att 
meningen inte är att juristerna därigenom skulle behöva förvandlas till i för-
sta hand samhällsekonomer, politiker, etiker, miljöaktivister e d . I stället bör 
de finna vägar att på ett meningsfullt sätt kombinera juridiskt kunnande med 
andra kunskapsområden. Målet får inte vara att skapa nya dikotomier, utan i 
stället en meningsfull och fruktbar interaktivitet.  

4 Interaktiv normtolkning 
Den analytiskfilosofiska skolan utgår ifrån att rättsdogmatiken inte behöver 
beakta den utomrättsliga verklighet som normerna refererar till, eftersom det 
anses tillräckligt att tolkningsproblem löses genom språk- och strukturanalys 
av existerande rättskällematerial. Denna uppfattning vilar på en språkteore-
tisk syn, enligt vilken orsaken bakom tolkningsproblem i rättsliga samman-
hang beror på språkets otydlighet, vaghet eller otillräcklighet.22 Tyska rätts-
teoretiker Müller och Christensen har, med utgångspunkt i Wittgensteins 
språkfilosofi, och helt riktigt, påpekat att påståendet att juridiska tolknings-
problem skulle förorsakas av språkets otydlighet, vaghet eller otillräcklighet 
framstår inte som meningsfullt över huvud taget.23 Sett utifrån språkteore-
tiskt perspektiv finns nämligen ingen särskild grupp eller klass av språkliga 
begrepp som skulle vara obestämbara till skillnad från andra begrepp. Då ju-
rister talar om att tolkningsproblem uppstår på grund av normtextens språk-
liga obestämbarhet har de därmed enbart konstaterat vad som i princip gäller 
för alla begrepp.24  Hur olika begrepp preciseras, d v s vilken mening som en 
tolkande aktör tilldelar begrepp är däremot alltid beroende av en kontext och 
vår förståelse av den.25 Det handlar således så mycket mera om vaghet, otyd-
lighet och/eller otillräcklighet av den kunskap som vi har om den verklighet 
och de omständigheter som rättsnormer refererar till och om vårt sätt att för-
stå och hantera kunskap om verkigheten än om normtextens semantiska 
otydlighet, otillräcklighet eller vaghet.  

En normtext refererar typiskt sätt till en omständighet i verkligheten, d v s 
till mänskligt beteende i olika relevanta sammanhang. Om vi följer resone-
manget ovan, följer att normtolkningen då inte enbart kan bestå av analys 

21 Wilhelmsson, 120. 
22 Så bl a H L A Hart, 120-132. Frändberg, 60. 
23 Müller – Christensen, 299. Jmf även Aarnio 1997, 106 -127. 
24 Müller – Christensen, 299. 
25 Müller – Christensen, 299. Även kognitionsforskning ger stöd för denna uppfattning. Se 
härom t ex Passer,– Smith, ch. 8, Language, Thinking and Intelligent Behaviour, 279-324.  
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och förtydligande av själva normtextens semantiska innebörd. Den rättsliga 
analysen består även av vår förståelse och analys av det relevanta beteendet, 
dess sammanhang, orsaker och konsekvenser, i det enskilda fallet och gene-
rellt. Då vi alltså tolkar rättsliga begrepp använder vi kunskap om spväl rätt 
som beteende i interaktion med varandra.26

Att tolkningsprocess i rättspraxis typiskt sätt består av interaktion mellan 
verklighet och normtext har tidigare antytts av särskilt några tyska forskare, 
låt vara att de valt att tala om en speciell växelverkan i stället för interaktion 
i samma djupare betydelse som det nu är tal om. I den rättsteoretiska littera-
turen har växelverkan mellan verklighet och normtext som en del av en på-
gående tolkningsprocess tidigare tagits upp av bl a  Engisch, som talar om 
”Hin- und Herwandern des Blickes zwischen Obersatz und Lebenssachver-
halt”27 och Scheurle, som beskriver samma fenomen som ”wechselseitiger 
Durchdringung zwischen den Akten der Tatsachenfeststellung und denen der 
rechtlichen Qualifizierung”28. I norden har särskilt Klami under 1980 –talet 
hävdat att rättslig argumentation består av interaktion mellan inte bara norm-
text och faktiska omständigheter utan även olika tolkningsalternativ och de-
ras konsekvenser.29 Klamis teoribildning byggs på funktionalistiskt tänkande, 
d v s att rättsordningen utgör en funktion vars variabler består av olika till-
stånd i samhället.30

Diskussionen om tolkningskontexten och tolkningsprocessen har ett vik-
tigt samband även med diskussionen om rättsordningens dynamik. Trots att 
det i dag knappast finns någon rättsteoretiker som skulle påstå att rättsord-
ning är statisk har det visat sig problematiskt att kunna förklara vad rättens 
dynamik består av och hur mekanismer som driver eller påverkar den funge-
rar, samt vilken roll som rättspraxis och/eller rättsvetenskapen spelar här-
med. Det har å ena sidan erkänts att kunskap om verkligheten och det sättet 
på vilket vi tolkar och förstår denna verklighet spelar betydelsefull roll vid 
rättslig tolkning, men det har å andra sidan hävdats att sådan kunskap inte 
har något rättskällevärde i sig, utan kan få betydelse enbart indirekt, nämli-
gen om den kan förankras i en auktoritativ rättskälla.31 Det finns inget skäl 
att kritisera detta synsätt, särskilt inte om man samtidigt kan utgå ifrån att 
argumentation om en i auktoritativ rättskälla förankrad verklighetskontext 
utgör en del av den rättsliga argumentationen, såsom bl a Aarnio och Tolo-

26 Denna tanke, om än något annorlunda formulerad, torde även kunna hittas bakom den her-
meneutiska skolans teoribildning under senare tid. Denna utgår nämligen från att såväl rätts-
praxis som rättsvetenskap inte bara har öppnats upp i riktning mot den samhälleliga realvärl-
den utan även bör göra det. En bra sammanfattning av olika hermeneutiska inriktningar och 
den senaste utvecklingen av dessa finns i Aarnio 1986, 67-75 och dens 1997, 99-106. Se även 
Tolonen, 59-68. Och Larenz, 265-283. 
27 Engisch, 15.  
28 Scheuerle, 23.  
29 Klami 1983, 224-225. Gräns 2002, 18-19. 
30 Klami 1980, 86. Klami 1983, 173-204. 
31 Aarnio 1986, 133-134. 
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nen tycks anse.32 Det är enligt min uppfattning just vad interaktiv rättsdog-
matik handlar om. Men jag ska inte i detta sammanhang gå närmare in i 
rättskälleläran, utan fokuserar mera på rättens dynamik, som enligt min upp-
fattning mycket väl kan förklaras om man utgår från att rättstolkningen i 
själva verket är interaktiv på det ovan förklarade sättet. 

Att tolkningsprocessen består av tolkning av såväl normer som verklighet 
samt bedömning av olika beslutsalternativens konsekvenser utgör enligt min 
mening såväl förutsättningen som förklaringen för rättens dynamik. Norm-
texter utgör, såsom Tuori har uttryckt det (särskilt då han talar om nystiftad 
lag) ett slags ”råmaterial” eller ”ännu inte rätt”. 33 Detta råmaterial utvecklas 
genom tolkning och tillämpning, varvid rättslig expertis avgör dess innebörd 
i betydelsen ”redan rätt”.34 Tuori själv anser att under denna utvecklingspro-
cess dras särskilt samhällspolitiska och -moraliska värderingar in i rätten ge-
nom rättsliga aktörers medverkan.35 Sådana värderingar är rimligtvis alltid 
beroende av de verklighetssammanhang - människors levnadsbetingelser,
behov, möjligheter och beteende, olika medel och tekniker genom vilka 
människor styr sina levnadsvillkor, samt människornas uppfattningar om 
ekonomiska, sociala och moraliska frågor – som utgör normtolkningens och 
beslutsfattandets kontext.36

Den traditionella rättsdogmatiken bryr sig inte om dessa kontexter. Den 
har inte heller på ett övertygande sätt kunnat förklara rättens dynamiska na-
tur. Detta beror på att emedan kunskap om verklighet inte är (traditionell) 
rättsdogmatisk kunskap, kan inte heller tolkningen av verkligheten göras 
med enbart sådana metodiska verktyg som den traditionella rättsdogmatiken 
erbjuder. De inom rättsvetenskapen under de senaste decennierna utvecklade 
olika perspektiv på rätten avspeglar enligt min uppfattning just detta, nämli-
gen att rättsvetenskapare har börjat förstå att enbart rättsdogmatik inte är till-
räckligt för att på ett meningsfullt sätt hantera den allt mer komplexa verk-
ligheten som rättsnormerna reglerar samt att rationell normtolkning förutsät-
ter kvalificerad kunskap om denna verklighet.37 En starkt bidragande faktor 
är förvisso att inte heller rättskällorna förmår att fånga all sådan ”utomrätts-
lig” kunskap, som det framstår som rimligt att ta i beaktande. Sådan kunskap 
är dessutom allt oftare så specialiserad, att den allt mera sällan kan ingå i ju-
ristens allmänna livserfarenhet eller hanteras genom användandet av sunt 
bondförnuft. Och även om juristen skulle utgå från att han eller hon besitter 
sådan kunskap på grund av sin allmänbildning, torde det ändå vara behöv-
ligt, inte minst inom vetenskapliga sammanhang, att kontrollera antagande-

32 Aarnio 1986, 134. Tolonen, 157-164. 
33 Tuori, 153. 
34 Tuori, 153. 
35 Tuori, 217-219. 
36 Müller – Christensen, 299. 
37 Jag är däremot helt enig med Siltala om att ett byte till ett annat, nytt perspektiv i sig inte 
innebär byte av en metod. Se härom Siltala, 7. 



69

nas hållbarhet gentemot existerande vetenskaplig kunskap. Att så sker bety-
der ingalunda att rättskunskap skulle riskera att förvandlas till en annan, 
icke-rättslig kunskap, utan tvärtom, förstärka rationaliteten av även den rätts-
liga förståelsen av det vid varje tolkningssituation aktuella samhällsfenome-
net.

Rättsekonomins utveckling, vilken prof. Mähönen tar upp i sin artikel i 
denna antologi är enligt min uppfattning ett mycket typiskt exempel av en 
successivt växande interaktion mellan rätt och verklighet, i detta fall särskilt 
med hjälp av ekonomivetenskaper. Rättsekonomin ser inte juridik som en 
från den ekonomiska verkligheten oberoende eller isolerad entitet, utan han-
terar rätten som en interaktiv del av samhällets ekonomi, på makro- och mik-
ronivå. Tänkesättet är rimligt, eftersom det knappast finns någon rättsligt re-
levant beteendeform utan åtminstone någon ekonomisk relevans. En rationell 
tolkning av såväl beteendet som rättsregler förutsätter därför att man har till-
räckliga kunskaper om människans beteende inom ramen för en ekonomisk 
teori samt om hur styrandet av sådant beteende genom rättsregler kan ske 
med bibehållen ekonomisk rationalitet. Eftersom ekonomivetenskap kan 
producera kvalificerad kunskap om ekonomiska beteendeformer, vore det di-
rekt dåraktigt att inte använda den vid tolkningen av beteendet, dess rättsliga 
relevans samt olika lösningsalternativens sannolika konsekvenser. Ty varken 
rättsvetenskapare, lika lite som domare, kan på fullt allvar påstå att de på ett 
meningsfullt sätt skulle kunna förstå och tolka nutidens ekonomiska beteen-
de och beteendeformer utan specialkunskaper i ekonomi.  

Å andra sidan måste juristexpertisen vara medveten om att ekonomiveten-
skaper inte nödvändigtvis beaktar alla sådana omständigheter som måste be-
traktas som rättsligt relevanta, utan kanske fokuserar enbart på rent ekono-
miska orsaker och konsekvenser. Det gäller därför att ha en kritisk inställ-
ning och att även värna om framför allt rättsordningens grundläggande prin-
ciper, som kanske inte alltid är kompatibla med generella eller särskilda 
ekonomiska teorier. Konflikter dessa emellan måste juristen vara beredd på 
att kunna lösa. Annars riskerar rätten att förvandlas till ekonomi, såsom kri-
tikerna mot det rättsekonomiska synsättet har påpekat. 

Bristande kompatibilitet är det viktigaste problemet även enligt Wester-
lund, som i denna antologi skriver om en rationell interaktion mellan rättsve-
tenskap och miljövetenskaper. Att bristande kompatibilitet även enligt ho-
nom är ett stort problem, är inte förvånande, utan tvärtom man får utgå ifrån 
att samma problem kan uppstå så fort man vill åstadkomma en lösning som 
strävar efter rationalitet ur flera än enbart rättsintern synvinkel. Utvecklandet 
av metoder, som möjliggör bättre kompatibilitet och förbättrar rationaliteten 
i de avvägningar som måste göras är därför en av de största utmaningarna 
inom vår tids rättsvetenskap.  
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5 Dogmatisk eller rättsvetenskaplig 
teori om rättspraxis? 

Till slut vill jag ta upp några reflektioner angående relationen mellan rätts-
dogmatik och rättspraxis. Vi jurister utbildas i att förstå vad som enligt rätts-
normerna ”bör vara”. Hur det sedan är i verkligheten förefaller inte intresse-
ra juristen lika mycket(?). Vidare kan det vara så att juristen drabbas av ett 
slags tunnelseende genom att hon eller han tolkar verkligheten som varandes 
såsom den enligt rättsnormer eller en viss rättsdogmatisk teori ”borde vara”. 
En sådan verklighet är rättsligt beslutsfattande i samhället. Den traditionella 
rättsdogmatiken utgår från en föreställning att rättsdogmatikers och domares 
arbetsuppgifter är i stort sett samma eftersom båda söker svar på frågan om 
vad som är gällande rätt i en fragmentarisk del av en rättsordning. Den enda 
skillnaden anses då vara att domaren arbetar med konkreta och enskilda fall, 
rättsdogmatikern däremot på en mera abstrakt och generell plan.  

Påståendet att domare och rättsdogmatiker gör samma saker är ett empi-
riskt påstående, men med stöd av en dogmatisk teori. Hypotesen kan natur-
ligtvis vara riktig, men det finns å andra sidan en enligt min uppfattning rea-
listisk möjlighet att det finns väsentliga skillnader.  Om så är fallet har rätts-
vetenskapen drabbats av ett klassiskt s k dogmatismens misstag. 

 En teori om vad någonting är eller vilka element som ett fenomen består 
av har stor betydelse på hur vi gestaltar och förstår den verklighet, som teo-
rin avser att beskriva. Det finns naturligtvis ingenting fel i detta, så länge te-
orin är sann och så länge som vi är beredda att på goda skäl ändra den. Mot-
satsen till denna rationella inställning kallas dogmatism, vilket innebär att en 
teori, som har förvandlats till en dogm leder till att det i praktiken inte anses 
tillåtet eller på sätt och vis ens förnuftigt att tvivla på teorins riktighet. I ve-
tenskapens historia finns det många exempel om dogmatism, och det mest 
kända exemplet torde vara på religion grundad tro på människans skapelse-
historia.

Motsatsen för dogmatism kallas naiv empirism, vilket betyder att man li-
tar på sin omedelbara iakttagelse, trots att det finns övertygande bevis för att 
iakttagelsen inte leder till rätt kunskap om det iakttagna objektet. Om även 
denna variant finns det gott om exempel. Länge trodde människor på att jor-
den är platt eftersom den helt enkelt såg ut att vara det. Numera vet vi att re-
dan filosofen Eudoxos, som var verksam i Platons Academeia, konstruerade 
en teori enligt vilken jorden är rund, och till och med kunde nästan exakt 
räkna dess yta. Ändå tog det i över ett och ett halvt tusen år för människor att 
acceptera att jorden faktiskt är rund. Naiv empirism orsakas typiskt sätt av 
att vi litar på vår egen iakttagelseförmåga eller erfarenhet av orsak och ver-
kan samtidigt som vi saknar förmåga till rationellt ifrågasättande och/eller 
rationell självkritik.

 Det finns en möjlighet att båda dessa fel, d v s såväl dogmatism som naiv 
empirism, kan ha begåtts i den rättsdogmatiska förståelsen av rättstillämp-
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ningen. Rättsdogmatik som enbart sätter fokus på rättsintern, strukturell och 
språkmässig hantering av rättsliga problem utifrån etablerade rättskällor 
uppmärksammar inte att det kan finnas åtskilliga skäl till varför rättspraxis 
hanterar rättsliga problem på andra sätt än vad som kan göras inom rätts-
dogmatiken. Till exempel: att en domstol inte löser avtalsrättsliga problem i 
enlighet med vad som rimligtvis skulle följa av avtalsrättsliga regler kan 
bero på ur avtalsrättsligt synvinkel oförutsebara och avtalsrättsligt ”odogma-
tiska” omständigheter. Typiska sådana kan vara processrättsliga regler i dis-
positiva mål, bl a preklusionsregler, som leder till att domaren enbart får be-
akta sådana argument som har framförts av parterna i rätt tid i rätt instans. 
Dogmatiken brukar inte heller beakta den betydelse, som olika verklighets-
kontexter har/kan ha för bedömningar i praxis, utan att tala om betydelsen av 
att det ofta råder osäkerhet om relevanta omständigheter av en relevant verk-
lighetskontext. Sådana osäkerheter lämnas i regel helt utanför rättsdogmatis-
ka problemformuleringar. En stor skillnad är vidare att domararbetet genom-
förs i en helt annan kommunikativ och psykosocial miljö än rättsdogmatik. 
Att bl a de här nämnda skillnaderna mellan en rättsvetenskapares och doma-
res arbetsförutsättningar inte brukar uppmärksammas i rättsdogmatik kan 
bero just på att rättsdogmatik likställer domararbetet med forskningsarbetet 
på dogmatisk grund.  

Den inom rättsdogmatiken förutsatta likheten mellan domares och rättsve-
tenskapens problem och sättet att lösa dessa problem har lett till att rättsve-
tenskapen ofta antingen efterhandsrationaliserar rättsfall på ett dogmatiskt 
sätt, eller kanske å andra sidan överkritiserar domar som felaktiga eftersom 
de inte kan förklaras utifrån det snäva rättsdogmatiska perspektivet. En allt-
för omfattande efterhandsrationaliserande rättsvetenskap skapar en risk för 
att rättsvetenskapare inte bara analyserar utan även fyller ut domstolars reso-
nemang utifrån sin egen förståelse av vad som kan anses rättsdogmatiskt 
möjligt och rationellt. Enbart om rättsvetenskapen inte lyckas med en sådan 
efterhandsrationalisering, brukar domar kritiseras. Intressant är, att man rela-
tivt sällan i litteraturen ser djupare analyser om varför domstolar har gjort 
dogmatiskt oförutsebara och/eller oförklarliga normtolkningar i enskilda fall. 
Jag tror nämligen inte att förklaringen i sådana fall med nödvändighet måste 
vara att domstolarna inte har känt till den relevanta rätten och/eller rättssys-
tematiken tillräckligt bra. Det kan finnas andra, i sig mycket goda skäl, som 
grundas på medvetna val och värderingar, men som avviker från dogmatisk 
förståelse av problematiken. Men vi rättsvetenskapare har svårt att acceptera 
sådana, eftersom traditionella rättsdogmatiska verktyg helt enkelt inte räcker 
till för att analysera dem.  

Frågeställningen handlar om rättsdogmatikens oförmåga att för-
stå/förklara verklighetskontextens betydelse i enskilda fall och domares sätt 
att hantera denna kontext och de eventuella konsekvenser som olika tolk-
ningsalternativ kan ha rättsinternt och i samhället. En rättsvetenskapare som 
följer systemintern, rättsdogmatisk teoribildning utgår i regel bl a ifrån att 
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olika lösningsalternativs faktiska konsekvenser inte är juristens bekymmer 
över huvud taget. Den ovan talade kontextuella interaktionen, som även 
stöds av experimentell kognitionsforskning på beslutsfattandets mekanismer 
tyder emellertid på att olika beslutsalternativens konsekvenser ofta spelar 
helt avgörande roll för valet av ett beslutsalternativ, samt att ett sådant val 
påverkar den föregående argumentationen. Beslut justifieras i sådana fall an-
tingen baklänges eller på sätt och vis parallellt: beslutsfattaren kan redan i 
initialskedet göra analys av vilka konsekvenser som följer av olika beslutsal-
ternativ, hon föredrar något av dessa varefter hon styr sin argumentation på 
sådant sätt att det resultat som hon har bedömt som önskvärt verkar vara den 
enda logiska följden utifrån premisserna. Inom kognitionsforskning kan fe-
nomenet idag förutsägas utifrån teorin om ”bidirectional reasoning” och den 
utgör enligt min uppfattning en i jämförelse med komplexa rättsdogmatiska 
rekonstruktioner mycket konkurrenskraftig förklaring till vissa rättsteoretiskt 
och/eller rättsdogmatiskt ”svårförklarliga” domstolsavgöranden, som omta-
lats i nationell och internationell litteratur.38

”Bidirectional reasoning” är en teori om faktiskt beslutsfattande i kom-
plexa fall och den har fått stöd i ett antal empiriska experiment och genom 
analyser av beslutspraxis inom skilda områden, inklusive rättsligt beslutsfat-
tande. Denna teori förutsäger att beslutsfattandet i rättspraxis avviker från 
rättsdogmatisk teori om rättstillämpning/normtolkning på ett antal och avgö-
rande sätt. Samtidigt används sådana fall i nutida rättsdogmatik ofta som be-
vis för att någonting nytt har skapats/kan skapas med hjälp av rättsdogmatik 
(s k rättsfallspositivism). Om emellertid kognitionsforskningen har rätt i att 
rättspraxis inte följer rättsdogmatiska metoder vid tolkningen av gällande 
rätt, bör rättsdogmatisk forskning inleda en självkritisk granskning. Och det 
förhoppningsvis utan att begå dogmatismens misstag... 
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Rättsekonomin i 
rättsvetenskaplig forskning 
Jukka Mähönen 
Professor i civilrätt, Åbo universitet

1 Inledning
När man granskar rätten utgående från den praktiska verksamheten skulle 
det vara absurt att påstå att juridiken fungerar isolerat från ekonomin. De 
flesta rättsregler har på ett praktiskt plan en koppling till ekonomin; en så 
stor roll spelar pengar och egendom i våra liv. Tänk till exempel på hur det 
är när man ingår ett parförhållande, skaffar sig barn och har ansvar för dem, 
eller följer en make till graven. I hur stor utsträckning är det inte fråga om 
pengar i dessa fall. Givetvis är det inte endast fråga om pengar, utan också 
om känslor, men i praktiken är det också uppenbart att man inte kan skilja åt 
pengar och känslor. 

Då man tänker på kommersiell verksamhet är det ännu lättare, fortsätt-
ningsvis på ett praktiskt plan, att se att rätten och ekonomin griper in i var-
andra. Då man köper bil eller bostad, eller det är fråga om gränsöverskridan-
de affärstransaktioner, är det knappast någon som tänker på köpet som ett 
rent juridisk fenomen, som existerar isolerat från den ekonomiska verklighe-
ten. Vem skulle anställa en jurist som inte förstår sej på business, för att skö-
ta sina ärenden? Juristens roll är att sköta köpet på ett sådant sätt att parter-
nas vilja kommer till uttryck utan att det uppstår juridiska problem.  

Samtidigt finns det också känslor med i affärsverksamheten. På samma 
sätt som ett parförhållande bygger på ett förtroende mellan makarna, så byg-
ger också ett avtalsförhållande på ett förtroende mellan de avtalsslutande 
parterna. I båda fallen kan det uppstå allvarliga rättsliga och ekonomiska 
följder, ifall partnerna förlorar förtroendet för varandra. Ibland kan man 
återupprätta förtroendet genom att tala med varandra, eller med pengar. Men 
ibland resulterar det hela i att förhållandet upphör, vilket i sin tur vanligtvis 
leder till ekonomiska följder för parterna. 

En rättsvetenskaplig forskare kan i det hänseendet vara kufisk därför att 
han eller hon inte ser människorna och deras inbördes förhållanden som en 
helhet. Forskaren försöker skilja åt juridik, ekonomi och känslor på ett sätt 
som inte gör människorna rättvisa. Det kan lätt leda till att han eller hon ser 
ett parförhållande enbart som en "ren" juridisk fråga, och funderar på vilka 
rättsregler som blir tillämpliga och vilka följdverkningarna är, av parternas 
handlingar och känslor. I värsta fall hittar forskaren problem i omständighe-
ter, som inte är något problem för de berörda parterna, medan forskaren inte 
ser de faktiska problemen. Därmed underlättas inte människornas liv, medan 
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man skulle föreställa sig att forskningens grundläggande funktion är att un-
derlätta saker och ting i stället för att förorsaka mera sorg och problem. På 
samma sätt kan en rättsvetenskaplig forskare förorsaka mycket skada genom 
att blanda sig i affärstransaktioner.  

I den här artikeln tar jag ställning till frågan varför juridiken i värsta fall 
är ensidig och ur människornas synvinkel sett egendomlig, samt ifall man 
kunde göra någonting åt saken. Jag anser att man kan. Ett sätt att komma åt 
rättsvetenskapens snedvridning är genom att använda sig av ett forsknings-
grepp som kallas rättsekonomi. Enkelt uttryck är det i rättsekonomin fråga 
om ett försök att återgå till att på ett realistiskt sätt analysera förhållandet 
mellan individer. Förhållanden granskas inte som "rent" juridiska fenomen, 
utan i stället beaktar man också de ekonomiska och emotionella element som 
finns med i bilden.  

Det är möjligt att det här perspektivet leder till en överbetoning av eko-
nomin; ifall man tonar ner den ekonomiska aspekten och framhåller förhål-
landet mellan olika människor, kan infallsvinkeln kallas rättssociologisk. 
Benämningar och artificiella gränsdragningar saknar betydelse; det viktiga är 
att man använder sig av ett samhällsvetenskapligt forskningsgrepp, som in-
volverar flera olika discipliner. 

Artikeln är upplagd på följande sätt: I det första avsnittet granskar jag för-
hållandet mellan rättsekonomi och ekonomi i ett idéhistoriskt perspektiv. I 
det andra avsnittet går jag igenom rättsekonomins grundläggande utgångs-
punkter. I det tredje avsnittet presenterar jag några argument för och emot 
rättsekonomisk forskning. I det fjärde avsnittet behandlar jag den rättseko-
nomiska forskningens ställning i Finland och Sverige. I det femte avsnittet 
behandlar jag ett möjligt tillvägagångssätt för att minska motsättningen mel-
lan rättsekonomi och rättsdogmatik. Ett sammandrag avslutar artikeln. 

2 Människovetenskapernas differentiering 
När vi läser skrifter från 1700-talet, märker vi att de då ännu är genuint sam-
hällsvetenskapliga. Rätt, ekonomi, filosofi och politik är där sammanflätade. 
Redan skolastier, såsom Ludovicus Molina (1535-1600) och Leonhard Les-
sius (1554-1623), såg filosofin, rätten och ekonomin som en helhet i sina 
strävanden att fastställa "det rätta priset"(iustum pretium).1 Hugo Grotius
(1583-1645) och Samuel Pufendorf (1632-1694) förde dessa filosofers tan-
kar vidare inom rättsvetenskapen, medan fysiokraterna och Adam Smith
(1723-1790) gjorde detsamma inom ekonomin. Båda inriktningarna gjorde 
det i opposition mot merkantilismen. Man bör dock vara medveten om att 
också merkantilismen på sitt sätt representerade ett säreget sätt att uppfatta 
förhållandet mellan rätten och ekonomin. Grundtanken var att på ett protek-

1 Gordley 1991; Tolonen 1992; se också Mattei 1997, speciellt s. 41. 
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tionistiskt sätt påverka ekonomin genom interventionistiska förvaltnings-
normer, till exempel importförbud.2

I ovannämnda diskurs utformades två huvudsakliga alternativ för att fast-
ställa "det rätta priset"; ett "rättvist" pris baserat på en avtalsbalans (Molina 
och Lessius), samt ett marknadsbaserat pris (Grotius ja Pufendorf).3 Båda al-
ternativen är fortsättningsvis aktuella. Den här processen kulminerade med 
Adam Smith (Wealth of Nations, 1776), då han slutligen gjorde en åtskillnad 
mellan det naturliga priset (natural price), varmed han avsåg ett pris som 
återspeglar produktionskostnaderna, och ett marknadspris (market price)
som bestäms av utbud och efterfrågan. 4 På effektiva marknader råder det en 
balans mellan marknadspriset och det naturliga priset. 

Den moderna rättsekonomin baserar sig på de här tankarna. Man bör dock 
beakta att det sätt på vilket Smith uppfattade  prisbalansen är mera omfattan-
de än pristeorin i senare nyklassisk ekonomisk teori. Smith beaktade såväl 
individernas beteende som samhälleliga, politiska och ekonomiska dimen-
sioner. Det är först under de senaste decennierna som man har återgått till en 
sådan övergripande granskning inom rättsekonomin.5

Det är uppenbart att naturrätten starkt påverkade Smiths tänkande och 
den vägen också senare ekonomisk och rättsekonomisk teori. Det här är na-
turligt; naturrätten var ju under Smiths tid den enda tillgängliga rättsteoretis-
ka grund, som en upplyst jurist som han, tryggt kunde stöda sig på.  

Den marknadseffektivitet som Smith avsåg med "de osynliga händerna", 
blev möjlig tack vare naturrättens krav på frihet från statlig intervention i 
fråga om förmögenhetsrättigheterna, samt möjligheten att fritt disponera 
över sina rättigheter. Såsom jag konstaterade ovan, är ett naturrättsligt tänke-
sätt fortsättningsvis viktigt inom rättsekonomin; man behöver bara tänka på 
särdragen hos "goda" förmögenhetsrättigheter, som behandlas nedan. 

Inom den egentliga ekonomiska forskningen fortsatte man under 1800-
talet på en naturrättslig linje, med den ideala marknaden som grund för teo-
riutvecklingen. 1800-talsekonomerna som kom efter Smith bytte fokus. I 
stället för att granska förmögenhetsrättigheternas innehåll och verkningar, 
riktade de in sig på samma tema som merkantilisterna, d.v.s. möjligheten att 
med offentligträttsliga regler påverka ekonomin. Ekonomerna övergav 
Smiths tankar på individens autonomi och det decentraliserade beslutsfattan-
det som var förknippat med förmögenhetsrättigheter, samt dess inverkan på 
marknaderna. I det här skedet ledde inte utarbetandet av den i sig viktiga 
marginalteorin6 samt allmänna kriterer för externaliteter och marknadsstör-

2 Mattei 1997 s. 41. 
3 Tolonen 1992 s. 138–139. 
4 Se närmare Tolonen 1992 s. 237 ff. 
5 Se också Evensky 1995 s. 18. 
6 Se Hovenkamp 1990 s. 996 ja 1001. Som utvecklare av marginalteorin nämns å ena sidan 
britterna William S. Jevons och Alfred Marshall, å andra sidan Karl Menger och Leon Walras, 
se Hovenkamp 1990 s. 1001; Mattei 1997, 46.  
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ningar, som behandlas nedan, till en omvärdering av förmögenhetsrättighe-
terna. I stället kom ekonomerna att rekommendera offentlig intervention.7

Teoretiskt inriktade jurister som anslutit sig till positivismen, övergav för 
sin del ekonomisk teori just av denna anledning: Enligt deras åsikt byggde 
ekonomin på en orealistisk naturrättslig uppfattning om rätten och speciellt 
om det förmögenhetsrättsliga systemet. Hela den ekonomiska teorin fördöm-
des därmed som onödig teoretisering.8 Det förmögenhetsrättsliga systemet 
kunde inte längre byggas på en ekonomisk grund. Som alternativ hittade 
man "subjektiva rättigheter".

Ett uttryck för den formalistiska positivismen i Europa var de stora civil-
kodifikationerna såsom den tyska Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), som syf-
tade till att förstärka centralmaktens auktoritet inom hela riket. För att 
genomföra detta måste rättsvetenskapen underställdes politiken: Rättsveten-
skapen skulle göras fri från sådana värderingar  som stod i strid med den po-
litiska elitens ekonomisk-moraliska agenda. För att citera Max Weber, så var 
formalismens grund en formell rationalitet där man betonade formen för 
normgivning och beslutsfattande på bekostnad av innehållet. Den formalis-
tiska agendan legitimerades sedan med de abstrakta idealen "rättssäkerhet" 
och "förutsebarhet". Man ansåg sig kunna nå dessa mål när det rättsliga be-
slutsfattandet underställdes en logisk form, som kallas "rättslig slutledning". 

Denna strävan att reducera rätten enbart till form och frigöra den från sitt 
samhälleliga innehåll, vilket också förutsatte att rättsvetenskapen frigjordes 
från andra samhällsvetenskaper, var inte enbart ett europeiskt fenomen. Så 
var också fallet i USA. Vid 1800-talets slut gick också den amerikanska 
rättsvetenskapen i riktning mot en formalism som betonade rättens formella 
giltighet.  Man ansåg att rättens giltighet grundar sig på dess interna giltig-
het, vilket därigenom gör den helt oberoende av moraliska argument som an-
förs utanför rättssystemet. Man hävdade att rätten består av formellt korrekt 
antagna*, allmänna och abstrakta rättsnormer, från vilka man alltid kan här-
leda det rätta avgörandet genom en logisk process. 9

På samma sätt som i Europa, fanns det också i USA människor som bör-
jade revoltera mot denna formalism och dess olika uttrycksformer, såsom 
den "rättsliga slutledningen"*. Den mest inflytelserika bland dem var Oliver
Wendell Holmes.10 Formalismen och dess metod var enligt hans åsikt endast 
en rökridå som dolde politiska strävanden. Då han attackerade formalismen 
attackerade han också laissez-faire, ett liberalistiskt ekonomiskt synsätt som 
motsatte sig sociala reformer, som Holmes ansåg att gömde sig bakom for-
malismen.11

7 Mattei 1997 s. 45–49. 
8 Mattei 1997 s. 43–45. 
9 Se exempelvis Atiyah & Summers 1987 s. 246 ja 250. 
10 Holmes, Jr. 1897 s. 466; 1921 s. 1; se exempelvis Atiyah & Summers 1987 s. 254; Mercuro 
& Medema 1997 s. 9. 
11 Se Duxbury 1995, 324–325. 
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De samhälleliga målsättningarna bakom formalismen var dock  synliga i 
domstolspraxis. I enlighet med detta har denna tid kallats "Lockner-tiden" ef-
ter rättsfallet Lockner v. New York  (198 U.S. 45 (1905)). I det fallet ansåg 
den federala hösta domstolen att en lag som lagstiftaren i New York stiftat, 
som begränsade bageriarbetares arbetstid, vara grundlagsstridig. Holmes 
skrev sin berömda avvikande åsikt till detta fall. 12

Holmes var alls inte ensam, trots att han var mycket betydande. I litteraturen 
har de som motsatte sig formalismen benämnts "instrumentalister".  Till dem 
hör, utöver Holmes, i varje fall Benjamin Cardozo, Roscoe Pound, John De-
wey och John Chipman Gray.13 Enligt instrumentalisterna borde formalismen 
ersättas med en materiell rationalitet, där rättens innehåll skulle bestämmas 
av den utilitaristiska värdeteorin och rättens instrumentella natur. 

Trots att det var fråga om en kritisk inriktning, var den inte anti-liberalistisk, 
utan snarare en inriktning som försvarade liberalismen. Först senare på 1920-
30-talen, utformades en vänsterinriktad inriktning av instrumentalismen av 
"post -instrumentalister" eller "realister", såsom William Douglas, Jerome 
Frank och Karl Llewellyn.14

Inom ekonomisk forskning stod formalismen för en nyklassisk ekonomisk 
teori som betonade laissez-faire. Som motvikt till det uppstod den institutio-
nella ekonomin, som betonade inkomstfördelning, där man gjorde en åtskill-
nad mellan "dåliga" monopol och "goda monopol". Man sökte efter någon-
ting mera "sublimt" än den nyklassiska ekonomiska teorin, som betonade ba-
lansen mellan tillgång och efterfrågan. Jämviktspriset kritiserades som orätt-
vist; arbetarna fick inte ett rättvist pris för sitt arbete och konkurrensen var 
inte tillräcklig. Allt detta ledde till krav på att den offentliga makten skulle 
intervenera i ekonomin.15 Sina influenser fick institutionalisterna från den 
klassiska brittiska ekonomin som föregick nyklassicismen, den tyska histo-
riska skolan samt den då populära kulturdarwinistiska evolutionsdiskussio-
nen, där knapphet var ett centralt begrepp.16

Exempel på institutionalister är Thorstein Veblen, Richard T. Ely och 
John R. Commons.17 Gemensamt för dem och för hela den institutionella 
ekonomiska teorin var att de betonade institutionernas betydelse för resursal-
lokeringen. De förkastade idén om det rationella egenintresset (self-interest), 
som var central för såväl den klassiska som den neoklassiska teorin. Enligt 
institutionalisterna påverkades institutionernas utformning mera av ideologi, 
teknologi, historia, praxis, tidigare investeringar samt bristande information 

12 198 U.S. 45 s. 76. Se Schwartz 1965 s.  50, 54 ss.; Atiyah & Summers 1987 s. 252; Mercu-
ro 1989 s. 17. 
13 Se Atiyah & Summers 1987 s. 251; Mercuro & Medema 1997 s. 9.  
14 Atiyah & Summers 1987 s. 251 ss.; Posner 1995 s. 3. 
15 Hovenkamp 1990 s. 995–996 ja 998–1010.
16 Hovenkamp 1990 s. 1013–1014 ja 1016–1017. 
17 Se Roslin 1975 s. 383; Hovenkamp 1990 s. 1013 ff. 
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och kommunikationssvårigheter, än av människornas strävanden efter egen 
vinning. Av den anledningen är det inte möjligt att i utgångsläget göra några 
generaliseringar, varken beträffande människor eller institutioner. Då såväl 
förmögenhetsrättens som avtalsrättens regler enbart syftar till att skydda den 
gällande fördelningen av förmögenhet, kan man inte utgående från rättsreg-
lernas ekonomiska effekter dra några slutsatser beträffande reglernas effekti-
vitet.18

En inriktning inom institutionalismen var den välfärdsekonomiska teorin, 
vars kanske mest betydande företrädare var Artur Cecil Pigou. Välfärdseko-
nomerna hade helt förlorat tron på marknadernas självreglering. Enligt dem 
var det endast en centraliserad offentlig makt, som kunde eliminera mark-
nadsmisslyckandena  och befrämja välfärden i samhället.19 Pigou ansåg att 
man kunde maximera den samhälleliga nyttan genom att transferera förmö-
genhet från de rika till de fattiga.20 Han ansåg att man kunde internalisera ex-
ternaliteter  såsom miljöförstöring  genom offentlig intervention, framför allt 
genom beskattningen.21

I USA förstärktes tron på statlig intervention. Det fanns ett utbrett miss-
förtroende för de liberalistiskt-formalistiska domstolarna, som framför allt 
var riktat mot den federala högsta domstolen och dess bristande vilja och 
förmåga att korrigera marknadernas misslyckanden. Missförtroendet för-
stärktes ytterligare av börskraschen. Inom den institutionalistiska inriktning-
en ansåg man att det enbart var genom lagstiftning, som man kunde få en 
förändring till stånd i den ultraliberala domstolspraxisen samt i marknader-
nas och företagens ineffektiva verksamhet.22 New Deal förverkligade dessa 
tankegångar. Denna trend var speciellt synlig i den federala lagstiftningen 
om värdepappersmarknaden i början av 1930-talet, och likaså i en skärpning 
av lagstiftningen om kontroll av fusioner och övrig antitrust-lagstiftning på 
1930-40-talen. 

Den här fasen i interventionistisk insitutionalism var förhärskande ända 
fram till 1950-talet.23 Institutionalisterna lyckades dock inte bräcka den ny-
klassiska huvudinriktningen. Den kördes över, eller blev snarare en margina-
liserad sidoinriktning, medan den nyklassiska inriktningen utvecklades och 
tog över de problem som insitutionalisterna hade lyft fram.24 I den nyklassis-
ka ekonomiska teorin lyfte man igen fram tanken om effektiviteten hos de 
rena förmögenhetsrättigheterna och avtalsbaserat byte. Centrala tänkare var 
då namn såsom Gary Becker, som redan på 1950-talet utvidgade den eko-
nomiska forskningen till områden utanför den egentliga marknadsekonomin, 

18 Se Hovenkamp 1990 s. 1022–1023. 
19 Om public choice se Musgrave & Musgrave 1989 s.  87–110. 
20 Hovenkamp 1990 s. 1001; Mattei 1997 s. 50. 
21 Pigou 1960 s. 131–132; sammanfattningsvis Mattei 1997 s. 50–51. 
22 Duxbury 1995 s. 324–329. 
23 Dnes 1996 s. 1. 
24 Se exempelvis Mattei 1997 s. 54.  
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såsom familjerätten,25 samt Ronald Coase och Guido Calabresi, som på 
1960-talet i sin forskning om förhållandet mellan rätten och ekonomin, rik-
tade in sig på en granskning av rättsreglernas ekonomiska effektivitet speci-
ellt i förmögenhets-, avtals- och skadeståndsrätten. 26

Snart utvidgades den ekonomiska forskningen till områden såsom 
straffrätt och statsförfattningsrätt. Coases forskning kring företagsteori, som 
han inledde redan på 1930-talet,27 erbjöd en solid bas för utvecklingen av den 
företagsrättsliga forskningen under början av 1970-talet. Det mest banbry-
tande i Coases forskning var dock hans tankar om att internalisera externa 
effekter genom att påverka förmögenhetsrättigheterna, i stället för en omför-
delning av nyttan som Pigou förespråkat. Coarse ansåg att kunde det leda till 
större ineffektivitet, ifall man internaliserade de externa effekterna genom 
beskattning.

Konkurrensen mellan olika amerikanska law schools är inte utan betydel-
se i den här utvecklingen.28 Som centrum för formalismen fungerade Harvard 
Law School. Under den ledande formalistens, Christopher Columbus Lang-
dells, ledning utvecklades Harvard Law School till den mest dominerande i 
USA. Som motvikt till Harvard utformades Yale och Colombia till centra för 
realismen.  Chicago Law School började redan på 1930-talet och speciellt på 
1940-talet utvecklas till ett centrum för en rättsvetenskap med inriktning på 
ekonomi. Samtidigt började den ekonomiska fakulteten från och med 1930-
talet att under C. Frank Knights ledning utvecklas i en allt mera marknads-
orienterad inriktning, mot den nyklassicism som Knigts adepter Milton Fri-
edman, 29 Aaron Director och Gary Becker30 är kända för.31 Director startade 
den egentliga undervisningen i rättsekonomi. Han lockade Friedrich Hayek
till Chicago, den österrikiska skolans kanske mest kända namn. År 1958 
grundade han tidskriften Journal of Law and Economics.32 År 1964 kom 
också Coarse till Chicago, där han blev professor i ekonomi vid Chicago 
Law School.33 Directors egen forskning berörde närmast konkurrensrätt, men 
i motsats till institutionalisterna hade han en interventionistisk inriktning. 
Utgående från den basen utvecklade bl.a. Robert Bork och Richard Posner
på 1970-talet sin egen forskning i konkurrensrätt.34 Som exempel kan näm-

25 Se Duxbury 1995 s. 377–379. 
26 Coase 1960 och Calabresi 1961. Om artiklarnas betyselse, se t.ex. Kornhauser 1989 s. 27. 
27 Se speciellt Coase 1937. 
28 Duxbury 1995 s. 330. 
29 Se speciellt Friedman 1953 ja 1962. 
30 Se speciellt Becker 1957 (andra upplagan Becker 1971); 1976. 
31 Duxbury 1995 s. 334; Mercuro & Medema 1997 s. 52 ff. Om Frank Knight se också Hack-
ney 1997 s. 295–301. 
32 Duxbury 1995 s. 342–343; Mercuro & Medema 1997 s. 53. Om Hayeks roll i Chicago se 
också Hackney 1997, speciellt ss. 278 ja 284–287. 
33 Se Duxbury 1995 s. 384. 
34 Se Duxbury 1995 s. 345–346; Mercuro & Medema 1997 s. 52–53; se också Bork 1978, 
speciellt ix och Posner 1976, speciellt x. Andra Aaron Directors adepter är bl.a. Henry Manne,
se Duxbury 1995 s. 359. 
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nas att Posner senare utvidgade fältet för den rättsekonomiska forskningen 
till frågor såsom droger, religion och sexualitet, samt framför allt till en re-
gleringen av dessa områden.35

De rättsekonomiska teoriernas aktiva utvecklingsskede fortsatte fram till 
decennieskiftet 1970-1980. Sedan dess har den här forskningsinriktningen 
spridit sig över hela jordklotet och fått nya nyanser och uttrycksformer. Det 
finns visserligen rättsekonomiska forskare som hävdar att i varje fall main 
stream rättsekonomisk forskning har förlorat den revolutionerande potential 
som den hade under de tidiga decennierna. Den har förtvinat till en tilläm-
pande ekonomisk teori och har förlorat sitt grepp om rätten. Fokus inom 
rättsekonomin har på sätt och vis gjort en vurpa: Då man under de tidiga de-
cennierna använde sig av ekonomi i rättsvetenskaplig forskning, är rättseko-
nomin idag ekonomisk forskning, som har rätten som sitt objekt. Forskning-
en har riktat in sig på ekonometri; matematisk elegans har blivit huvudsyftet 
med forskningen. Det ursprungliga syftet, att använda sig av ekonomins po-
tential i forskning om rättssystemen, har hamnat i skymundan.36

3 Vad är rättsekonomi? 
Trots dess interna problem kan man konstatera att rättsekonomin har lyckats 
med sin ursprungliga målsättning. Den centrala frågan i rättsekonomisk teori 
är hur människor reagerar på incitament. I forskningen har man kunnat visa 
att det faktiskt är möjligt att via rättsregler påverka människor till ett ur en 
samhällelig synvinkel önskvärt beteende och moverka icke önskvärt beteen-
de. Och det viktigaste av allt, man kan via rättsregler styra fördelningen av 
samhällets resurser (allokering) och därmed också effektivera den.37

Nyckeln till tolkningen av rättsekonomin är alltså ekonomisk effektivitet
och marknadsrationalitet. Det problematiska i detta sammanhang är givetvis 
frågan hur man uppfattar effektivitet och speciellt hur man bäst fördelar re-
surserna i samhället mellan individer och företag. Den första frågan kan man 
granska med hjälp olika definitioner på effektivitet, framför allt paretoeffek-
tivitet och Kaldor-Hicks-effektivitet. Som svar på det andra problemet kan 
man på Richard Posners vis erbjuda den nivå på skyddet för förmögenhets-
rättigheter som effektiva marknader skulle förutsätta.   

Med paretoeffekivitet avses en sådan fördelning av resurser (allokering) som 
man inte kan ändra utan att någon parts ekonomiska ställning försvagas. Så-
lunda, ifall man kan förbättra någon parts ställning utan att någon annans 
ställning försvagas, är resursallokeringen ännu inte paretoeffektiv. Varje för-

35 Se Duxbury 1995 s. 396. 
36 Korobkin & Ulen 2000, speciellt s. 1054. 
37 Korobkin & Ulen 2000 s. 1054. 
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ändring från en paretoineffektiv resursallokering till en effektivare allokering 
kallas en paretoförbättring.

Enligt Kaldor-Hicks-effektiviteten är en förändring i allokeringen effektiv 
ifall de som drar nytta av förändringen kompenserar dem som blir lidande, så 
att allas välfärd efter kompensationen befinner sig på en högre nivå än i ut-
gångsläget. Med Kaldor-Hicks-effektiviteten är det således inte fråga om en 
faktisk utan en potentiell kompensation. Med andra ord handlar Kaldor-
Hicks-kriteriet om en maximering av förmögenheten, som Richar Posner i 
sin tidigare produktion) till och med upphöjde till en moralprincip.38

Då man bestämmer effektiviteten hos en transaktion bör man minnas att då 
resurser ökas på något håll, så är det alltid bort från ett annat. Sett i ett sam-
hälleligt perspektiv är det viktigt att resurserna används så effektivt som 
möjligt, då maximeras individernas välfärd. Samtidigt bör man beakta såväl 
den nytta man får av resurserna som de kostnader som föranleds av dem. Det 
här är någonting man kan bedöma med hjälp av marginalteorin  Det är lön-
samt att skaffa sig flera nyttigheter ända tills ökningen av den totala nyttan 
av den sista extra nyttigheten eller marginalnyttan = nyttinghetens pris.  För 
konsumentens del är det lönsamt att skaffa sig flera nyttigheter ända tills ök-
ningen i konsumentens totalnytta av den sista extra anskaffade nyttigheten 
eller marginalnyttan = nyttinghetens pris. På samma sätt är det lönsamt att 
producera nyttigheter ända tills kostnaderna för att producera ytterligare en 
nyttighet, eller marginalkostnaderna = den ytterligare inkomst som man får 
av ytterligare en nyttighet, eller marginalinkomst.

Speciellt ifråga om paretoeffektiviteten är frivillighet i utbytet centralt.39

Effektiviteten bygger alltså på avtalsfrihet.40 Speciellt förmögenhetsrättighe-
terna uppfattas därför inom rättsekonomis main stream som ett frihetens om-
råde, inom vilket rättsinnehavarna fritt kan disponera över sina rättigheter.41

Enligt det synsättet är särdraget hos "goda" förmögenhetsrättigheter deras 
koncisa definition. Ifall förmögenhetsrättigheterna är väl definierade, elimi-
nerar de liksom av sig själva externa effekter, d.v.s. situationer där aktörer 
som inte är delaktiga av en transaktion, endera blir lidande av eller kommer 
att dra nytta av en affärstransaktion, utan att de blir kompenserade eller blir 
tvungna att betala.42

Andra drag hos ett gott system för förmögenhetsrättigheter är rätten till över-
föring*, som också är en förutsättning för fritt utbyte, samt exklusivitet, d.v.s. 
att utomstående inte effektivt kan utnyttja rättigheter utan att bidra till att ut-
veckla förmögenheten och bidra till kostnaderna för dess upprätthållande.  

38 Posner 1979. 
39 Se t.ex. Harrison 1995. 
40 Se Vihanto 1996 s. 228–229. 
41 Se Duxbury 1995 s. 381 (som betonar Armen Alchians betydelse för utvecklandet av det 
neoklassiska förmögenhetsbegreppet); Mattei 1997 s. 56 referat]av Cooter och Ulen, 1988 s. 
162); Mercuro & Medema 1997 s. 55 (Alchian ja Demsetz).
42 Demsetz 1964; 1966; 1967. 
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Man kan inte nog betona marginalteorins betydelse i rättsekonomin. Typiska 
exempel på hur man inom ekonomin brukar sig av den, är en optimal nivå av 
aktsamhet inom förmögenhetsrätten och avtalets effektiva ofullständighet i 
avtalsrätten.  Graden av aktsamhet är optimal när de extra kostnaderna för 
preventiva åtgärder, d.v.s. marginalkostnaderna för aktsamhet = väntevärdet 
av skadestånd för den ytterligare aktsamheten, d.v.s den marginalinkomst 
man får av  aktsamhet. Avtalets effektiva ofullständighet, igen, kan definie-
ras som en konstellation, där de kostnader som hänför sig till att ingå ett av-
tal, och de extra kostnader som föregått det, eller ex ante marginalkostnader
= de extra kostnader som uppstår efter att avtalet ingåtts, eller ex post margi-
nalkostnaderna.

Marginalteorin begränsar sig inte enbart till förmögenhetsrätten. Också 
frågor såsom optimala straff, den optimala längden för en rättsprocess, den 
optimala giltighetstiden för ett patent, eller den optimala preskriptionstiden 
för en fordran, kan man likaså på ett fruktbart sätt behandla med hjälp av 
marginalteorin.43

Metodologiskt kan man använda sig av rättsekonomin på tre olika grund-
läggande sätt.44 I den normativa rättsekonomin överväger man vilket tolk-
nings- eller regleringsalternativ som skulle vara mest effketivt. Inom rättsve-
tenskapen skulle man då tala om de lege ferenda-forskning. I praktiken är 
det fråga om olika regleringsteoretiska infallsvinklar. 45 I den positivistiska 
rättsekonomin strävar man till att empiriskt utforska olika rättsreglers inver-
kan på individernas beteende. Avsikten är då att t.ex. utreda hur en reglering 
har uppfyllt de mål man uppställt för den. Infallsvinkeln påminner alltså om 
rättssociologisk forskning. I den deskriptiva rättsekonomin strävar men en-
bart efter att utreda i vilken utsträckning de gällande rättsreglerna kan förkla-
ras med effektivitetsargument. Den här angreppsvinkeln är relativt begrän-
sad. Den tjänar närmast pedagogiska mål: Med dess hjälp kan man till ex-
empel beskriva ration bakom avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder. Via en kritik 
av gällande rätt, sammanfaller den deskriptiva infallsvinkeln i själva verket i 
praktiken med den normativa.  

Rättsekonomin har reagerat på den ovan nämnda kritiken om att den re-
ducerats endast till ekonomi. Den moderna rättsekonomin är inte enbart mik-
roekonomi, i stället är det fråga om en holistisk forskning om individernas 
beteende. Därigenom är forskningen i sig tvärvetenskaplig; där kopplas 
rättsvetenskapen inte enbart till ekonomi och företagsekonomi, utan också 
till beteendevetenskaper, såsom psykologi, historia och ekonomisk historia 
samt olika spelteoretiska modeller. De kanske mest betydelsefulla resultaten 
har man under de senaste åren uppnått i den såkallade behavioristiska rätts-
ekonomin (behavioural law and economics) samt i spelteori. 

43 Se Heimonen & Määttä s. 14–15; 39–40; 41–42; Dnes 2004 s. 36–37, 162–163. 
44 Burrows & Veljanovski 1981. 
45 Se Mähönen & Määttä 2003. 
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4 Argument för rättsekonomin och hinder i dess väg 
En kritik av positivismen har under de senaste decennierna dominerat den 
rättsvetenskapliga diskussionen över hela världen. Kritiken har fått olika ut-
trycksformer: I USA har den fått formen av rättsekonomi och critical legal 
studies -forskning, i Finland social civilrätt och på ett vidare europeiskt plan 
har den till exempel manifesterats i motståndet mot förslaget till en europe-
isk civilkod. Man kan hävda att det överallt i världen finns en beställning för 
en övergripande, allmängiltig och realistisk rättslig metatori i stil med rätts-
ekonomin. Ett motsvarande fenomen kan man se i betoningen av grundrät-
tigheter och mänskliga rättigheter. I båda fallen kan man se naturrättsliga 
element som en motvikt till den partikularistiska positivistiska och formella 
rätten.

En del rättssystem erbjuder en mera fruktbar grogrund för rättsekonomin 
än andra. Det är inte förvånande att rättsekonomin har sitt ursprung i USA 
och att den fått ett starkt fotfäste i Storbritannien: de är ju båda common law-
länder. Förhållandet mellan rättsekonomin och common law är tudelat: Dels 
har man inom den positivistiska rättsekonomin sett att common law regler 
och motiveringssätt arbetar med en argumentationsmodell, som i fråga om 
sin rationalitet är baserad på ekonomisk effektivitet.46 Dels är comon law i 
sig ett rättsystem som strävar till att garantera ekonomisk effektivitet.47

Ur den här synvinkeln är den skrivna lagen egentligen ineffektiv, och i 
utgångsläget producerar de kontinentaleuropeiska rättssystemen mindre ef-
fektiva slutresultat än common law. Den grundläggande förklaringen till det-
ta förhållande är institutionell: Den politiska processen styrs inte av en strä-
van att förbättra välståndet i hela samhällsekonomin, utan istället av politi-
kernas strävan att fördela det existerande välståndet mellan sina egna väljare. 
Politik som baserar sig på intressegrupper leder till effektivitetsförluster. 48

Särskilt inom den så kallade public choice-skolan inom rättsekonomin fors-
kar man i lagstiftningsprocessen. I teorin om public choice är det inte fråga 
om marknader utan istället handlar det om en ekonomisk analys, speciellt av 
det politiska beslutsfattandet och framför allt av beslutsprocessen. 49 I public 
choice-teorin ifrågasätter man uppfattningen om den offentliga maktens roll 
som välvillig: I den politiska processen beter sig individerna på samma sätt 

46 Se t.ex.Posner 1977 s. 18. Enligt Posner maximerar domstolarna förmögenhet och försöker 
nå ett effektivt slutresultat även under osäkra omständigheter; se också Posner 1992a s. 534; 
Duxbury 1995 s. 412. 
47 Se Rubin 1983 s. 7; Duxbury 1995 s. 413–414. Enligt Rubin är det i common law inte vik-
tigast hur domstolarna fungerar, utan hur individerna beter sig. Ineffektiva regler leder till att 
tvister uppstår mellan parterna i ett rättsförhållande, medan effektiva rättsregler leder till att 
man lättare når samförstånd utan att behöva gå till domstol. Rubin anser att effektiva rättsreg-
ler antalet ökar i den här processen under tidens gång. Se också Hovenkamp 1990 s. 1015; 
Duxbury 1995 s. 412–413; Mercuro & Medema 1997 s. 63. 
48 Werin 2003. 
49 Mercuro & Medema 1997 s. 84. 
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som på marknaderna, maximerar sin egen nytta; politikerna som säljare av de 
politiska resurserna och röstarna som köpare, och alls inte för att främja något 
allmänt bästa. 50 Den offentliga förvaltningen driver den politiska processen 
på samma sätt som arbetstagare och ledningen driver ett företag.   

Påståendet är ensidigt men det stämmer att det dröjt förrän ett rättsekono-
miskt forskningsgrepp har tagits i bruk i Europa, och det har också stött på 
motstånd. Man kan säga att ju mera positivistisk rättsvetenskapens main 
stream är, desto starkare har motståndet varit. Det finns också politiska skäl 
till att det har dröjt förrän rättsekonomin spritt sig utanför common law-
länderna; förutom sin förankring i common law, är ju rättsekonomin också 
lierad med en liberalistisk världsbild. 

De här argumenten är i hög grad grundlösa. Man lägger alltför för stor 
vikt vid skillnaderna mellan common law och de kontintala rättssystemen; 
skillnaderna är relativa, speciellt i fråga om civilrättens allmänna läror som 
ju utgör kärnområdet för rättsekonomin.51 Å andra sidan kan man också an-
vända sig av rättsekonomisk teori både i en analys av den prejudikatbaserade 
rätten, och i en analys av skriven lag. Man bör dock vara uppmärksam på att 
den amerikanska rättsekonomiska litteraturen väldigt ofta är knuten till ame-
rikansk rättspraxis. Och det är uttryckligen av denna anledning som de lös-
ningar som den rekommenderar inte nödvändigtvis fungerar i den europeiska 
institutionella miljön.52

Det är också fel att pressa in alla europeiska rättssystem i samma form. 
Som bekant skiljer sig de nordiska rättssystemen från de kontinentaleurope-
iska. De är inte lika hårt bundna vid lagen som till exempel i Tyskland. Spe-
ciellt det finska rättssystemet erbjuder en fruktbar grund för en rättsekono-
misk analys. Både den finska rättstraditionen och rättsekonomin är pragma-
tiska och domstolsbaserade. Den domstolsbaserade traditionen har blivit 
mera markant i Finland sedan reformen av grundrättigheter år 1995 och 
framför allt efter den nya grundlagen av år 1999. Utgående från ett rättseko-
nomiskt synsätt är den här utvecklingen mot ett "domarvälde" en positiv ten-
dens, då den gör det möjligt att i lagtillämpningsfasen korrigera effektivitets-
förluster som uppstått i lagstiftningsskedet.   

Paragraf 106 i 1999 års grundlag ger grundlagen tolkningsföreträde. Stad-
gandet är viktigt på ett principiellt plan, medan det på ett praktiskt plan är av 
större betydelse att man i lagtolkningen ger företräde åt grundrättigheter. Så-
väl prioritetsregeln som läran om grundlagsenlig lagtolkning betonar båda på 
liknande sätt domstolarnas roll i beslut som är av stor samhällelig betydelse.  

Det största hindret på rättsekonomins väg är trots allt det positivistiska och 
formalistiska rättsliga tänkandet. Med sin pragmatiska approach hamnar 

50 Gwartney & Wagner 1988, 6–7; Mercuro & Medema 1997 s. 173–174. 
51 Se Mattei 1997, 76–77. 
52 Se Mattei 1997 s. 69. 
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rättsekonomin ohjälpligen i konflikt med reglerna för den formalistiska 
"rättsliga argumentationen". Det här innebär framför allt att man ifrågasätter 
rättens autonomi.53 Ju mera man inom rättsvetenskapen betonar positivism 
och rättens autonomi, desto svårare är det att övertyga forskarsamfundet om 
att rättsekonomin är adekvat, och vice versa.  

Läget är mycket fruktbart för rättsekonomin i Finland. Man har där i rela-
tivt stor utsträckning förkastat såväl formalismen som den teoretiska realis-
men även inom rättsvetenskapens main stream. En motsvarande beskrivning 
passar in på rättsekonomin. Rättsekonomin är å ena sidan progressiv, å den 
andra empirisk, men framför allt så är den odogmatisk och baserar sig på 
sunt förnuft.54 Därmed erbjuder den en god grund för modern rättsekonomisk 
forskning. Visserligen är "klimatet" dock inte lika gynnsamt för rättsekono-
misk forskning i Finland som i USA, där en effektivitetsbaserad argumenta-
tion är något slag av Standardlehre inom vissa rättsområden. 55

Realismen har en lång tradition inom den finländska rättsvetenskapen. 
Otto Brusiins finalistiska tankar och Hannu Tapani Klamis finalistiska teori 
är här viktiga bidrag. Också den "pragmatiska instrumentalismen" på 1940- 
och 50-talen (Erik af Hällström, C.H. Ek, Berndt Godenhielm, Lars Erik 
Taxell ja Curt Olsson) har jämnat vägen för rättsekonomisk forskning.56

Brusiin anser att man kan förstå en rättssordning enbart genom att också ut-
forska dess bakomliggande begreppsligt-systematiska utgångspunkter.57 Det 
är endast via en sådan "rättsövertygelse", som det blir möjligt att till exempel 
beakta de samhälleliga effekterna av ett domstolsavgörande. 58

Också i Klamis finalistiska teori är målinriktningen central: d.v.s. att man 
beaktar de samhälleliga effekterna av olika beslutsalternativ. Det här är nöd-
vändigt, anser Klami, för att beslutsfattandet skall vara rationellt. Klami jäm-
för en beslutsfattare, som anser att han eller hon inte behöver eller ens får ta 
ställning till de samhälleliga effekterna av sitt beslut, med en tärkningskasta-
re. Kastet i sig är en medveten och rationell handling, men handlingens resul-
tat är beroende av slumpen. 59

Senare materiella uppfattningar om rätten representeras av Thomas Wil-
helmssons "sociala civilrätt" och Juha Karhus (tidigare Pöyhönen) "nya för-
mögenhetsrätt".60 I viss mån i varje fall, ifrågasätts där den på analytisk 
rättsvetenskap baserade positivistiska rättsliga argumentationsmodellen, som 
varit dominerande i Finland under de senaste årtiondena. I den materialistis-

53 Posner 1995, 17–18. 
54 Posner 1995 s. 3–6. 
55 Peczenik 2005 s. 257. 
56 Se Siltala 2003 s. 526; Mähönen 2004. 
57 Brusiin 1938, t.ex. s. 153. 
58 Se t.ex. Brusiin 1938 s. 116 och speciellt 132 (med hänvisning till Roscoe Pound). 
59 Klami 1979 s. 55–56. 
60 Se Wilhelmsson 1997; Pöyhönen 2000. 
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ka granskningen grundar sig tolkningen på materiella faktorer, och inte på en 
tillämpning av rättskällelärornas konventioner och systematisering. 

I Sverige är situationen något annorlunda. Skälen är såväl teoretiska, 
praktiska som politiska. Den instrumentella och i någon mån naturrättsligt 
baserade rättsekonomin står i konflikt med den svenska teoretiska traditio-
nen. Det finns drag i den skandinaviska realismen, som har utgjort direkta 
hinder för rättsekonomiska tänkesätt.61 Uppsalaskolans begreppsanalytiska 
metod och tron på förnuftet, vetenskapen och tekniken samt rationell plane-
ring, leder till en sådan "opragmatism", som det rättsekonomiska tänkandet 
för sin del baserar sig på. Också det att rättsekonomin i viss mån grundar sig 
på naturrätten, står i skarp kontrast till den skandinaviska realismens syn-
sätt.62

Också i fråga om den praktiska tolkningsnivån, är förutsättningarna för 
rättsekonomin svagare i Sverige än i Finland. Den svenska rättsdogmatiken 
är mera positivistisk än den finländska. Här är Per-Olof Ekelöfs "objektiva 
teleologiska metod"63 av betydelse, som fortsättningsvis innehar en betydan-
de ställning. Enligt den strävar man till att konstruera en normformulering 
som i sig har förnuftiga skäl för att den skulle efterföljas, utan att man ifrå-
gasätter själva formuleringen.64

Alexander Peczenik har hävdat att den svenska rättsvetenskapen, närmare 
bestämt rättsdogmatiken, under de senaste decennierna har blivit ännu snä-
vare än Ekelöfs definition. Man har blivit alltmer försiktig, koncentrerat sig 
på detaljer och undvikit större frågeställningar. Man ser inte forskningen 
som en drivkraft för rätten, istället har rättsvetarna nöjt sig att följa lagstifta-
rens och domstolarnas tankar. Som argument för det här valet har man anfört 
positivistiska tolkningar om en enhetlig och enkel rättstillämpning samt för-
utsebarhet.65 Det har alltså fallit på domstolarnas axlar att fylla rationalitets-
skälen. Då det i rättsekonomin i första hand är fråga om att granska rättens 
rationalitet, är det inte förvånande att dess metodologiska popularitet i Sveri-
ge inte ens är på finländsk nivå.  

Också de politiska hindren på rättsekonomins väg har varit starkare i Sve-
rige än i Finland. Den maktposition som det socialdemokratiska partiet länge 
har haft, har lett till att fördelningspolitikens betydelse i välfärden har beto-
nats på bekostnad av effektivitetsargument och liberalistiska värden. Exem-
pelvis egendomsskyddet, som är mycket centralt i rättsekonomiska diskus-
sioner inom förmögenhetsrätten, kan anses vara svagare i Sverige än i Fin-
land. 66 En förklaring till detta är speciellt den aktiva roll riksdagens grund-

61 Se Mähönen 2003 viitteineen. 
62 Se Skogh 2000. 
63 Se t.ex. Ekelöf 1958. 
64 Se Mähönen 2003. 
65 Peczenik 2005 s. 254–255 och den litteratur som hänvisas till där. 
66 Se Skogh 2000. 
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lagsutskott påtagit sig. Det har fungerat som ett slags kvasi-
grundlagsdomstol som utformat doktrinen om egendomsskyddet. 

5 Rättsekonomin i Finland och Sverige 
Trots det som har sagts ovan, är rättsekonomins rötter äldre i Sverige än i 
Finland. Fastän man i Finland känt till rättsekonomin i varje fall sedan bör-
jan av 1980-talet,67 fick den sitt genombrott först under senare delen av 
1990-talet. Av speciell vikt var den trilogi "Perspektiv på rättsekonomin", 
som Vesa Kanniainen och Kalle Määttä redigerade. Där behandlas såväl 
rättsekonomins grunder som dess tillämpning inom olika rättsliga discipli-
ner.68   Också den senare läroboksproduktionen har varit rätt omfattande, trots 
att den varit i få forskares händer.69

Trots att den rättsekonomiska forskningen slagit igenom så sent i Finland, 
har den ändå följt den internationella utvecklingen och snabbt tagit ombord 
de nyaste trenderna och infallsvinklarna. Fastän man ännu under 1990-talets 
senare hälft försökte undvika rättsekonomins main stream genom att söka en 
grund i nyinstitutionella70 och regleringsteoretiska71 angreppsvinklar,72 har
rättsekonomin varit mera synlig under slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet. Det här kan man speciellt se i företagsrättsekonomisk forskning.73

Processrätten hör till de nyaste landvinningarna. 74

Som exempel kan nämnas en granskning av företagsledningens skyldigheter, 
d.v.s. styrelsemedlemmarnas och verkställande direktörens, som gjorts inom 
ramen för företagsteori. Det rättsekonomiska perspektivet betonar betydelsen 
av ledningens lojalitetsplikter, för att fastställa företagsledningens skyldighe-
ter. Det är en diskussion som under decennier har varit i skymundan i den 
finländska företagsrättsliga diskussionen.75

Ett annat exempel i den finländska rättsekonomiska forskningen är en ana-
lys av de effekter reglerna om rättegångskostnader har haft på människors be-
teende. Jarkko Männistö har i en färsk artikel visat att effekterna av reformen 
av rättegångskostnader har avvikit från det man avsett då reglerna stiftades, 
vad gäller benägenheten att väcka talan. 76

67 Oker-Blom 1980. 
68 Kanniainen & Määttä (red.) 1996; 1998; 1999. 
69 Heimonen & Määttä 1997; Määttä 1999; Määttä 2005. 
70 Timonen 1997a. 
71 Määttä 1997. 
72 Nuolimaa & Timonen 2000 s. 148. 
73 Se t.ex. Högholm 1994; Sillanpää 1994; Kaisanlahti 1999; Savela 1999; Aspholm 2002;
Oker-Blom 2003; Turtiainen 2004. 
74 Männistö 2005. 
75 Se t.ex. Mähönen 1998; Savela 1999. 
76 Männistö 2005. 
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Bland andra nya tendenser inom rättsekonomisk forskning, som fått ett fot-
fäste i Finland, kan nämnas tillämpningar av rättsekonomins spelteorier och 
public choice.77 Också behavioristiskt betonad rättsekonomisk forskning har 
snabbt fått fotfäste i Finland.78

I Sverige har rättsekonomin en längre tradition är in Finland.79 Vid Lunds 
universitet inledde man rättsekonomisk undervisning redan läsåren 1974-77 
Sedan 1970-talet har många läroböcker publicerats.80 Man bör också notera 
att svenska forskare, framför allt Göran Skogh och Lars Werin har publicerat 
avancerade läroboksliknande framställningar vid internationella fora. 81 Den 
första rättsekonomiska doktorsavhandlingen publicerades år 1973.82 Ett ty-
piskt drag i den svenska rättsekonomin är att betoningen ligger på ekonomi, 
trots att man också inom rättsvetenskapen har doktorerat med rättsekono-
miska metoder.83 Också andra än egentliga rättsekonomer har använt sig av 
rättsekonomiska metoder och främjat dem.84 Speciellt inom bolagsrätten har 
den rättsekonomiska forskningen en betydande plats också i Sverige.85

Trots att det rättsekonomiska forskningsgreppet är starkare i bolagsrättslig 
forskning i Finland än i Sverige, är det ändå svensk forskning som har funge-
rat som vägvisare för den här forskningen. Per Samuelsson har här haft en 
central ställning, såväl med sin doktorsavhandling år 199186 som framförallt 
tillsammans med Clas Bergström i verket Aktiebolagets grundproblem (1997, 
2. upplagan 2001), där de också betonar lojalitetens betydelse som guide för 
ledningens skyldigheter. 

Trots de här positiva dragen är motståndet mot en rättsekonomisk intriktning 
starkare i Sverige än i Finland.87 Anledningen till det torde vara institutio-
nell: För det första, den skandinaviska realismen,88 för det andra, den teleolo-

77 Se t.ex. Finlands Akademis finansieringsbeslut hösten 2004, där finansiering beviljats för 
akademiprofessor Hannu Nurmis projekt om public choice ”Models of Political Institutions” 
samt för ett projekt angående "Immateriell rättsekonomi" som leds av spelteoretiker Klaus
Kultti (ks. www.aka.fi).
78 Se Vihanto 2002; 2004. 
79 Se Skogh 1991; 2000. 
80 Se Werin 1979; 1982; Skogh 1983; Skogh & Lane 1993; 2000; Bergström & Samuelsson 
1997; 2001; Dahlman et al. 2002; 2004. 
81 Faure & Skogh 2003; Werin 2003; ks. Eide 2004; Roos 2004. 
82 Skogh 1973. 
83 Se Skogh 2000 s. 370, som innehåller en lista på doktorsavhandlingar i rättsekonomi åren 
1973–1998 (Bjuggren 1985; Berggren 1997; Bolin 1996; Domeij 1998; Fahlbeck 1996; Hägg 
1998; Runesson 1996; Samuelsson 1991; Schuller 1986; Soeria-Atmadja 1983). 
84 Se t.ex. Hellner 1988; Roos 1993. 
85 Samuelsson 1991; Macey 1993; Bergström & Samuelsson 1997; 2001. 
86 Samuelsson 1991. 
87 Se t.ex. Sjøberg 2002. 
88 Om den skandinaviska realismens problematiska förhållande till rättsekonomin, se Skogh 
2000.
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giska tolkningstraditionen och för det tredje, och här i åskillnad till Finland, 
lider man i Sverige ännu av barlasten från en hård normativ rättskällelära.89

Rättskälleläran blir en kritisk fråga när man granskar rättsekonomins po-
tential i den rättsliga forskningen. Rättsekonomin utmanar den positivistiska 
uppfattningen om rättskälleläran.90 Ur en rättsekonomisk forskares synvinkel 
sett, representerar rättskällorna inte någon statisk och formalistisk hierarki, i 
stället tävlar de med varandra på samma sätt som nationella rättssystem täv-
lar sinsemellan.91

Sistnämnda fenomen, forum shopping, har sedan länge varit en central 
forskningsfråga inom komparativ rätt. Att se rättskällorna i en motsvarande 
tävlingskonstellation, ger ett nytt perspektiv både på forskningen i nationell 
rätt och på komparativ forskning. Rättskällorna utgör inga enhetliga system. 
De enskilda rättskällorna är uppbyggda av delar, som står i ett interaktivt 
förhållande till varandra, såväl på det nationella planet (i förhållande till 
andra nationella rättskällor)*, som på ett internationellt plan i förhållande till 
utländska, samt multi- och övernationella rättskällor. I ett rättsekonomiskt 
perspektiv kan man likna situationen vid en rättskällornas marknad, där säl-
jarna (lagstiftaren, domstolarna, rättsvetarna) erbjuder sina produktionsfakto-
rer, d.v.s. sina förslag till rättsregler, åt det rättsliga samfundet.92 "Den gäl-
lande rätten", den "effektiva" norm som utkristalliseras i ett enskilt fall utgör 
"vinnaren". När situationen granskas ur den här synvinkeln, är effektivitets-
argumenten inte hierarkiskt underställda andra rättskällor. De, eller snarare 
de som erbjuder dem, alltså speciellt rättsvetenskapen , deltar därmed i täv-
lan om rättskällorna som erkända tävlare och i målet, det praktiska avgöran-
det ser man hur de har placerat sig. 

6 Nya potential för rättsekonomi 
Ett sätt att sammanjämka de olika synvinklar som den traditionella rättsve-
tenskapen och rättsekonomin erbjuder är att försöka hitta nya anknytnings-
punkter mellan dem. En av de mest givande nya rättsekonomiska approacher 
på den här vägen är den ovan nämnda behavioristiska rättsekonomin samt 
rättsekonomisk spelteori. För dem båda är det nämligen viktigt att beakta 
begreppet "rättvisa", som väckt stort intresse inom rättsvetenskapen, samt att 
likaså ta med emotioner i den ekonomiska analysen. Det är givet att man här 
ser rättvisa och känslor som rekvisita i marknadsrationalitetens perspektiv, 
med de finns med som viktiga variabler i analysen. 

89 Om problemen förknippade med den svensk-finska normativa rättskälleläran se  Mähönen 
2002.
90 Se Timonen 1997a s. 119 ff., speciellt s. 129–130. 
91 Mattei 1997 s. 105. 
92 Se Posner 1995 s. 33 ff.; Mattei 1997 s. 106–107. 
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Spelteorin baserar sig på tillämpningar av matematiska spelteorier, som 
utvecklats för ekonomiska tillämpningar, i varje fall sedan 1940-talet.93 I den 
behavioristiska rättsekonomin betonar man beteende, vilket till en del bygger 
på spelteoriers strävan att undersöka individernas rationalitet. Detta tas ofta 
som givet i main stream ekonomisk teori. Genom att fästa uppmärksamhet 
på begränsningar i individernas rationella handlande, och framför allt dess 
betydelse för rätten, kan rättsekonomin kombineras med psykologi och soci-
ologi. På så sätt kan man på ekonomers vis skapa, testa och precisera model-
ler som förklarar handlandet.94

Visst accepterar main stream inom rättsekonomin att människans rationa-
litet i praktiken är begränsad, trots att den ekonomiska modelleringen utgår 
ifrån idealet om en full rationalitet. Information är alltid en bristvara, och 
även om man har tillräcklig information, så blir tiden en bristvara. Individen 
har inte möjlighet att processa informationen tillräckligt snabbt. Inom rätts-
ekonomins main stream hävdar man att individerna ändå på ett tillfredsstäl-
lande sätt kan approximera den ekonomiska rationaliteten och till och med 
befrämja ekonomisk nyttomaximering i sitt eget handlande.95

Ett exempel på möjligheterna att tillämpa den behavioristiska rättseko-
nomin och spelteorin är uppfattningarna om betydelsen av förtroende i för-
mögenhetsrätten. Den ovan nämnda lojalitetsplikten som ingår i företagsrät-
ten utgör en del av den här frågan. Förtroende har en vidare betydelse: För-
troende utgör en väsentlig del av den moderna civilrätten och kan klart iden-
tifieras som en bakomliggande princip i såväl den finska som den svenska 
avtalslagens 33 §:s krav på  tro och heder, den avtaslrättsliga lojalitetsplik-
ten, god tro, (bona fides), som i olika specialförpliktelser som preciserar be-
tydelsen av förtroende (clausula, exceptio doli, culpa in contrahendo) . 

Korrelationen mellan förtroende och effektivitet är uttryckligen en sådan 
fråga, som man kan granska med hjälp av modern rättsekonomisk teori: Hur 
man med rättsliga normers hjälp kan förstärka marknadsaktörernas förtroen-
de för varandra och därmed förhindra avtalsbrott som resulterar i välfärds-
förlust? För att testa hypoteserna behöver man i det här fallet empirisk spel-
teori. Genom en sådan forskning kan man på ett konstruktivt och analytiskt 
sätt, som inte står i ett motsatsförhållande till effektivitet, närma sig frågor 
som är viktiga för juridiken, såsom rättvisa och parternas ojämlika ställning, 

93 Se von Neumann & Morgenstern 1944; 1947. Om spelteori se t.ex. Kultti 1998; Mahoney 
& Sanchiro 2003. 
94 Se t.ex. Mähönen 2001. 
95 Se redan Friedman 1953 s. speciellt. 4, 15; se också Duxbury 1995 s. 370–372.  
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7 Sammanfattning
Jag har ovan presenterat rättsekonomins historia, grundläggande begrepp, 
möjligheter och risker, samt dess ställning i Finland och Sverige. Jag har inte 
gett någon detaljerad beskrivning av den egentliga rättsekonomiska forsk-
ningen. Läsaren kan bekanta sig med den till exempel via de källor som an-
vänts i den här artikeln. I dag finns det ett rätt så gott utbud av grundläggan-
de läroböcker såväl på finska som på svenska. Vidare har man god tillgång 
till internationella läroböcker i båda länderna. 

Avsikten med den här artikeln har varit att placera in den rättsekonomiska 
forskningen i sin kunskapsteoretiska ram. Det är min förhoppning att den 
också skingrat den skepsis mot rättsekonomin, som ännu finns inom rättsve-
tenskapens main stream och att den fungerat som en inspiration för dem som 
överväger att använda sig av rättsekonomi i sin forskning.    
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Som man frågar får man svar – 
några tankar om källkritikens betydelse 
Rolf Nygren 
Professor i rättshistoria, Uppsala universitet 

En av Sveriges mest kända journalister heter Janne Josefsson. Han har gjort 
en serie TV-program med samhällskritisk inriktning. Å ena sidan har han 
och hans medarbetare lyckats peka på missförhållanden i det svenska sam-
hället som satt spår i opinionsbildningen. Å andra sidan har deras arbetsme-
toder i Wallraffs anda visat att statsfinansierad TV-journalistik kan stå rätt 
långt från seriös forskning. Kritiken har inte minst handlat om bristande 
källkritik.  Det är journalistens egen personliga föreställning om hur ”verk-
ligheten” ska beskrivas som gäller. Eller, som vår reporter uttrycker policyn 
för en ny TV-serie med honom som ledare: ”Jag ska se på samhällsutveck-
lingen utifrån mig själv som reporter och person.”1

Varenda seriös forskare i historia eller samhällsvetenskap begriper att det 
är liktydigt med akademisk dödförklaring att i en doktorsavhandling eller i 
en ansökan om anslag till forskning avge en metodbekännelse som denna. 
Det går, som alla begriper, en gräns mellan journalistik och forskning. Men 
att dra gränsen mellan de två kan många gånger vara vanskligt. Det finns ju 
journalister som arbetar med så fina metoder att de befinner sig långt in på 
vetenskapens domäner, och det finns forskare som inte når upp till rimlig 
metod- eller teorikvalitet.  

Ett ständigt återkommande dilemma för varje forskare, oavsett ämne och 
inriktning, är att välja en teoretisk utgångspunkt som sätter in de egna resul-
taten i ett större sammanhang och gör dem begripliga för andra. Massiv an-
hopning av fakta ger ingen ny kunskap. Fakta måste ordnas efter klara och 
begripliga strukturer. Ingen seriös forskare kan bara hänvisa till sig själv som 
”forskare och person”. Vår forskning måste, så långt det är möjligt, bygga på 
säkra fakta, vilket konkret betyder att vår metod måste vara så pålitlig som 
möjligt. Vi måste även ordna fakta och data i logiska mönster, vad vi kallar 
teorier eller teoretiska perspektiv. 

Vad menas då med ”teori”? Begreppsbildningen är inte entydig och teori-
erna visar sig minst av allt motsägelsefria. Inte ens fysiken sägs kunna upp-
ställa invändningsfria teorier. Betydligt svårare är det att formulera teorier 
om sociala förhållanden och relationer. Under mer än två hundra år har his-
toriker och samhällsvetare försökt strukturera empiriska fakta och data på ett 
sätt, som gör fakta interaktivt kommunicerbara med andra fakta. Men det har 
inte fungerat som det var tänkt. Historia och samhällsvetenskap står utan 

1 Dagens Nyheter 3 juli 2005. 
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gemensam teorigrund. Det finns en massa specialteorier som i bästa fall sä-
ger något om en del av den historiska och sociala verkligheten.  

Vid formuleringen av generella teorier visar forskaren sig snabbt vara en 
subjektiv och personlig tänkare, som alldeles för lätt ser verkligheten just 
”utifrån sig själv som forskare och person”. Forskare favoriserar medvetet 
eller omedvetet vissa aspekter av verkligheten men bortser från andra. Det är 
nog inte så konstigt, helt enkelt därför att vi människor inte kan hålla alla 
tänkbara fakta under kontroll; för detta krävs en gudomlig allvishet. Vi får, i 
brist på gudomlig förmåga, hålla till godo med det näst bästa, vilket i sig 
räcker långt nog. 

Det är vanligt att man i vetenskapsteoretisk litteratur och metodhandböcker 
skiljer mellan två teoretiska perspektiv, ett induktivt och ett deduktivt.  Det 
hela kan enkelt åskådliggöras på följande sätt: 

Teoribildning genom induktion av fakta 
1) Faktainsamling  2) Teoretiska slutsatser  3) Forskningsdesign 

Efter slutförd faktainsamling (1) drar forskaren vissa slutsatser av teoretisk 
art (2). Den teori som formuleras är en induktiv generalisering av fakta. Den 
faktabaserade teorin ger forskaren möjlighet att interagera med andra forska-
re, som sysslar med likartade problem, därför att forskningsresultaten är in-
bördes jämförbara och kommunicerbara. Men det är bara den ena sidan av 
saken.

Om forskningen lett fram till vissa teoretiska slutsatser, så kan de senare i 
sin tur användas som utgångspunkt för ny forskning. Forskaren kan så att 
säga börja ett trappsteg högre upp i kunskapssökandet, eftersom teorin ger en 
bas att stå på; den tidigare forskningen behöver ju inte göras om på nytt. 

Teoribildning genom deduktion av fakta
3) Forskningsdesign  4) Faktainsamling  5) Teoretiska slutsatser 

Genom teorianknytningen kan forskaren formulera ett nytt projekt med nya 
frågeställningar (3), som lägger grund för nytt faktasökande (4) och i sin tur 
leder till förfinande teoretiska slutsatser (5). Så kan det fortgå i många steg 
till. Den här kunskapsmodellen brukar kallas kumulativ kunskapsbildning. 
Den återfinns framför allt inom naturvetenskaperna men har även präglat 
tänkandet inom historia och samhällsvetenskap.  

De klassiska teoriformuleringarna präglar fortfarande historieforskning och 
samhällsvetenskap. Marx uppställde vid mitten av 1800-talet sin teori om hi-
storisk materialism för att förklara samhällets klasskaraktär. Han såg de be-
fintliga maktstrukturerna som uttryck för ekonomiska missförhållanden. I 
Marx’ samhällsteori spelade rätten en defensiv roll som beskyddare av de 
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härskande klassernas intressen. För Marx var det borgerliga samhällets rätt i 
första hand ett instrument till att hålla arbetarklassen i schack. Det är lätt att 
föreställa sig hur han såg på rättsvetenskapens mål och medel. Den kritiska 
rättsvetenskapen skulle påvisa rättens klasskaraktär. 

Weber beskrev rättens förändring som en över tiden fortgående ökning av 
rättens rationalitet. Den moderna rättens historia ville Weber beskriva som 
en utveckling från magi till rationellt normsystem avpassat för industrisam-
hällets behov. Det har sagts att den konservative Weber ständigt befann sig i 
en fiktiv debatt med Marx, och det är givet att Webers perspektiv på rättens 
utveckling och förändring i mångt och mycket var ett radikalt alternativ till 
Marx’ tänkande.  

Durkheim såg rättens historiska uttrycksformer som förändringar av män-
niskors inbördes relationer, vilket han betraktade som avgörande för norm-
systemets karaktär. Det är inte tiden som är avgörande för Durkheims teori-
bildning utan arbetslivets differentiering och människornas rörlighet. I det 
traditionella agrara samhället var normsystemet främst inriktat på att straffa 
avvikande beteenden, i det moderna industrisamhället var rättens uppgift att 
skapa så konfliktfria relationer som möjligt mellan fritt handlande individer.  

Dessa tre klassiska teoretiker hade det gemensamt att de ville klarlägga 
orsakerna till social och rättslig förändring. De skulle säkerligen ha stått 
frågande inför den postmodernistiska tanken att historiska förlopp och hän-
delser kan reduceras till ”berättelser”. Att kunna beskriva den sociala verk-
ligheten på ett ”objektivt sätt”, som ju var själva drivkraften hos de klassiska 
teoretikerna, tonas i postmodernismens föreställningsvärld ner som något se-
kundärt. Postmodernismens företrädare inom historia och samhällsforskning 
verkar ha gett upp inför det som en gång beskrevs som vetenskapens centrala 
uppgift och legitimation, nämligen att tillhandahålla kunskap om orsakerna 
till sociala och ekonomiska problem och i förlängningen föreslå botemedel, 
alltså både diagnos och behandling. Politiken skulle med andra ord vila på 
solid vetenskaplig grund. Uppgiften att ge politiken en vetenskaplig grund 
gällde inte minst för rättshistoria som forskningsdisciplin. 

Vad var det som en gång gjorde historieforskningen till vetenskap? Jag vill 
hävda att det var formuleringen av en kritisk syn på hur historiska händelser 
och skeenden skulle beskrivas, vilket i sin tur framtvingade den historiska 
källkritiken som metod. Det räckte inte längre med att se på samhället som 
blott och bart ”forskare och person” för att nu travestera vår TV-reporter. 

Källkritikerna kände sig obekväma med den historieskrivning som måst 
legitimera rådande maktstrukturer och de styrandes intressen, främst kunga-
maktens fördelar och välsignelser. Fram till 1700-talets slut var historisk 
forskning mer eller mindre liktydig med fabricering av propaganda i överhe-
tens tjänst. Historieskrivaren skulle till exempel visa att lutherdomen var en 
av Gud given religion för nordbor, eller att vasaätten hade naturlig rätt till 
tronen eller att rätten till politisk frihet och jämlikhet egentligen stred mot 
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det nationella rättsmedvetandet. Historiker i länder som Sverige och Finland 
var påfallande kringskurna av den statliga censuren. Det kunde fortfarande i 
slutet av 1700-talet vara riskabelt att dra fel slutsats om historiska händelser. 
Fri historieskrivning var farlig, och censuren ingrep mer än gärna mot histo-
riker som inte skrev politiskt korrekt. 

Just det faktum att historiska forskningsresultat kontrollerades av den stat-
liga censuren kan förklara, varför källkritiken som metod att avslöja falsarier 
och förfalskningar fick så stort genomslag. Källkritiken var syskon med 
pressfriheten; de gick bägge hand i hand i kampen mot politiska och religiö-
sa auktoriteter under 1800-talet. Det gällde, som den främste företrädaren för 
den moderna tyska historieforskningen, Leopold von Rancke, uttryckte sa-
ken, att visa ”vad som egentligen hänt”. Källkritiken blev historieforskning-
ens mirakelmedicin. Det vetenskapliga sanningsfinnandet ställdes mot auk-
toritär politisk och religiös tro, och detta vetenskapliga förhållningssätts fö-
reträden övertygade i längden. 

Efter 1800 övertygades fler och fler om att den vedertagna historieskriv-
ningen måste revideras för att över huvud taget kunna motsvara rimliga an-
språk på sanning och trovärdighet. Om historikernas uppgift var att beskriva 
nationers och folks utveckling, så måste det historiska källmaterialet under-
kastas ett nytt kritiskt studium. På så sätt föddes källkritiken. En mängd hi-
storiska myter och falsarier kunde nu avslöjas. Den kritiska historieskriv-
ningen blev förutsättningen för formuleringen av bland annat de teorier om 
social förändring som vi nyss berört helt kortfattat. Både Marx och Weber 
hade inte nått långt utan användning av goda historiska verktyg. Inom rätts-
vetenskapen kom den så kallade historiska skolan att dominera rättsveten-
skapen under första hälften av 1800-talet, och det var under inflytande av 
den historiska skolan som rättshistoria blev juridikens modedisciplin. Trots 
att många källkritiker förföll till metodologisk ensidighet, kan källkritikens 
betydelse för den goda historieskrivningen under de senaste tvåhundra åren 
inte betonas tillräckligt starkt.

Källkritiken som metod formulerades och förfinades av forskare som 
beskrev händelser från äldre tid, där de fann mytbildningen särskilt besvä-
rande. Den kritiska källforskningen riktades inte endast mot enskilda händel-
ser i det förgångna utan mot den västerländska civilisationens kulturbärande 
källor som bibeln eller romerska och nationella rättsordningar. Nya testa-
mentets grekiska texter underkastades ett ingående studium. De nytestament-
liga källkritikerna hade tillgång till flera fullständiga textversioner av Nya 
testamentet som skilde sig åt sinsemellan eller var tillkomna hundratals år ef-
ter de händelser de skildrade. När man väl inventerat och sammanställt käll-
skrifterna till Nya testamentet, så återstod dock hundratals mindre dokument 
och fragment; några var bara några meningar långa men av så hög ålder att 
de kom ursprunget nära i tiden. Den nytestamentliga källkritiken visade med 
all tänkbar tydlighet att det inte fanns någon ”originaltext”, men utifrån detta 
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virrvarr av disparata källor har textkritikerna rekonstruerat vad vi kan kalla 
en ”normaltext” byggd på förutsättningen att komma ett ”original” så nära 
som möjligt. Denna normaltext är likafullt en modern konstruktion, ett fak-
tum som bibelfundamentalister inte kan förlika sig med. ”Guds ord” finns 
inte och har heller aldrig funnits i en himmelsk originalutgåva.  

På ungefär samma sätt arbetade rättshistoriker med klassiska rättstexter 
som ju spelat samma roll för västerländsk juridik som bibeltexterna gjort för 
kyrkor och troende. Den romerska rättslitteraturens källproblem kan beskri-
vas kortfattat på följande sätt. 

Under romarrikets första århundraden, då dess rättsordning tog form, 
skedde rättsbildningen i högre grad genom praxis än lagstiftning. Omkring 
vår tideräknings början hade rättspraxis blivit så omfattande att rättslivet be-
hövde kommentarer, som sammanfattade praxis och beskrev rättsläget. 
Kommentatorerna följde vissa huvudlinjer då de systematiserade praxis. 
Rättsfallen ordnades efter vissa teoretiska principer. Kommentarerna till den 
romerska rättsordningen kom att bygga på en teorigrund, som en modern ju-
rist känner igen som ett rättssystem. Det hindrade dock inte att teorin formu-
lerades på ett högst personligt sätt, därför att någon romersk advokat eller 
domare fått för sig att strukturera rättsfall under vissa huvudrubriker som 
”arv”, ”personer”, ”saker” och ”obligationer”. Ordningen var inte på något 
sätt naturligt given. Förmodligen blev det så av tillfälligheter, som vi inte 
känner till närmare. 

Några hundra år senare hade kommentarlitteraturens betydelse ökat, och 
vissa kommentatorers arbeten nått en ställning som motsvarade vad vi i dag 
betecknar som formella rättskällor. Genom sin systematiska genomarbetning 
av praxis gav kommentatorerna en säker grund åt praktikerna att stå på. 
Kommentarlitteraturens starka ställning i rättslivet berodde på dess förmåga 
att bringa reda, ordning, klarhet och överskådlighet bland tusentals rättsfall. 
Ingenting var så praktiskt för advokaten och domaren som att ta hjälp av en 
väl genomarbetad teori. På så vis blev det rättsvetenskapen som präglade 
våra västerländska rättsordningar mer än lagstiftare och praxis.  

I längden skapade kommentarlitteraturen genom sin omfattning och hetero-
genitet svårigheter, som bara kunde lösas genom resoluta politiska ingrepp. 
Så skedde flera gånger, mest genomgripande omkring 530 e. Kr.  Östroms 
kejsare Justinianus tillsatte en lagkommission som bokstavligt talat klippte 
och klistrade ihop ett lagverk av den stora kommentarlitteraturen. Dessutom 
korrigerade kommissionen texterna för att passa den kejserliga politiken. Det 
nya lagverket, som blivit känt för eftervärlden som Corpus Juris Civilis, in-
nehöll både lagtext och normerande kommentarer och lade grundstenen för 
den efterföljande rättsutvecklingen i västerlandet. Men, inte överraskande, 
var det de två kommentardelarna - Institutiones och Digesta - som fick den 
största betydelsen för framtiden. 
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Vad kommissionen inte tog in i Corpus Juris Civilis gick efterhand förlo-
rat. Den teori som man inte hade praktisk användning för bleknade bort. Det 
var en naturlig och spontan process. Man fann inte värt att bevara teoretiska 
texter utan praktisk betydelse. Justinianus lagverk var avpassat för det sam-
hälle som fanns i Östrom – Västrom var ju som bekant ett sedan länge för-
svunnet imperium. Den kulturella och etniska mångfald som skapat den 
klassiska romerska rätten fanns inte längre. I den rest av det romerska impe-
riet, som utgjorde Justinianus’ rike, behövdes helt enkelt inte den mångfacet-
terade klassiska rättsvetenskapen. Justinianus’ jurister kunde nöja sig med en 
kortversion, låt vara att det var just denna som långt senare kom att studeras 
vid de medeltida universiteten och därmed blev grundläggande för den mo-
derna västerländska rätten. Även i svenska och finska domstolar fanns redan 
under landskapslagarnas tid romerska rättsprinciper närvarande bland all lo-
kal sedvanerätt, låt vara att det kanske är först i vår tid som vi börjat bli 
medvetna om detta. 

Forskningen i romersk rätt har under de senaste 150 åren sett som en av sina 
huvuduppgifter att rekonstruera de originalskrifter som Justinianus’ jurister 
antingen stympade, ändrade eller kasserade. Det är enklast att med exempel 
åskådliggöra hur detta rekonstruktionsarbete kunde bedrivas, samtidigt som 
det ger en viss känsla för den rättshistoriska källkritiken som metod. (Vi hål-
ler oss tills vidare på nivå (1) ovan: att klarlägga fakta.)  

Vi tar själva inledningen till Institutiones, en del av Corpus Juris Civilis, 
som byggde på en lärobok i romersk rätt författad av en romersk rättslärd, 
Gaius, omkring 160 e. Kr, alltså nästan 400 år före tillkomsten av Corpus Ju-
ris Civilis. Den latinska ursprungstexten löd i modern rekonstruktion och 
översättning sannolikt på följande sätt: 

Om staten och den naturliga rätten. 

Alla folk som styrs genom rätt och sedvänjor använder en rätt som är anting-
en deras egen eller delas med resten av mänskligheten. Den rätt som varje 
folk stiftar åt sig har sin egen särart. Den kallas ”statlig rätt” och är speciell 
för just den staten. Men den rätt som det naturliga förnuftet gjort för hela 
mänskligheten används på samma sätt fast överallt. Den kallas ”alla folks 
rätt”, därför att den delas av alla folk. Det romerska folkets rätt är alltså del-
vis dess egen och delvis gemensam med resten av mänskligheten. Vad som 
tillhör det ena eller det andra kommer vi att förklara i det följande. 

När denna text redigerats av lagkommissionen hade den förändrats så här: 

Om den rätt som tillhör naturen, alla folk och staten. 

Naturens rätt är den rätt som inpräglats av naturen hos alla skapade varelser, 
inte endast hos mänskligheten utan hos alla skapade varelser under himme-
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len, på jorden och i havet. Från den kan vi härleda den [köttsliga] förbindelse 
mellan man och kvinna, som vi kallar äktenskap, alltså framfödande och upp-
fostran av barn. Erfarenheten ger vid handen att andra skapade varelser också 
står under dess herravälde. Alla folks rätt och statens rätt skiljer sig åt på föl-
jande sätt. Alla folk med rätt och sedvänjor använder en rätt som antingen är 
deras egen eller delas med övriga mänskligheten. Den rätt som varje folk stif-
tar för egen del är speciell för den egna staten, och kallas statlig rätt, alltså 
rätt särskild för den staten. Men den rätt som det naturliga förståndet ålägger 
hela mänskligheten tillämpas likformigt överallt. Den kallas för alla folks rätt 
därför att den är gemensam för alla länder. Det romerska folkets rätt är alltså 
delvis dess egen, delvis gemensam med resten av mänskligheten. Vad som är 
det ena eller det andra kommer vi att beskriva i det följande.  

En jämförelse mellan de två texterna visar att kommissionen skrivit om Gai-
us’ text även om grundtemat i huvudsak behållits. Nyformuleringarna finns 
framför allt i början av texten, som talar om att naturens rätt gäller allt skapat 
i både himmel, jord och hav, samt att äktenskapet kan härledas från den na-
turliga rätten. Men varifrån kommer då nyformuleringarna? Hur har kom-
missionen tänkt? Det är inte lätt att säga säkert, inte minst med tanke på att 
det faktiskt ligger femtonhundra år mellan kommissionen och oss. 

En jämförelse med andra texter med samma tema från en annan del av 
Corpus Juris Civilis, den stora kommentaren Digesta, ger en del ledtrådar. 
Redan i den allra första boken i Digesta behandlas samma problematik som i 
Institutiones, nu med ett belysande citat från Ulpianus, en rättslärd från bör-
jan av 200-talet. Ulpianus’ text kommer från ett arbete med samma namn 
som Gaius’, Institutiones, alltså en sorts allmän rättslära. Han skriver:   

Den naturliga rätten är vad naturen har inplantat i alla levande varelser. Ty 
det handlar inte om en lag särskilt för mänskligheten utan gemensam för allt 
levande – landdjur, vattenlevande djur liksom fåglar. Ur detta kommer den 
förening mellan man och kvinna som vi kallar äktenskap liksom frambring-
andet av barn och deras uppfostran. På så sätt kan vi se att andra levande va-
relser, vilda djur inräknade, rimligtvis måste känna sig underkastade denna 
rätt.

Vi vet inte särskilt mycket om Ulpianus som person. Han kom från romarri-
kets östliga del, där den kristna influensen på hans tid var starkare än i väs-
ter. Det är kanske möjligt att han stått under kristen påverkan, men det måste 
förbli en gissning. Däremot är det tydligt att han uttryckte sig på ett sätt som 
var väl förenligt med kyrkans lära om skapelsen. En bibelkunnig person ser 
direkt parallellen med skapelseberättelsen i Genesis kap. 1. Om fjärde ska-
pelsedagen heter det: 

Och Gud sade: Må vattnet frambringa ett vimmel av levande varelser, må 
fåglar flyga över jorden under himmelens fäste. Och Gud skapade de stora 
havsdjuren och hela stim av levande varelser, som vattnet vimlar av, efter de-
ras arter, så även alla bevingade fåglar, efter deras arter. Och Gud såg att det 
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var gott. Och Gud välsignade dem och sade: Var fruktsamma och föröka er, 
och uppfyll vattnet i haven, och må fåglarna föröka sig på jorden. 

Ytterligare ett par skapelsedagar senare sägs det om människan: 

---Låt oss göra människor till vår avbild--- till man och till kvinna skapade 
han dem----och sade till dem:----var fruktsamma och föröka er och uppfyll 
jorden----

Vi behöver nog inte ägna särskilt mycket tanke åt om Ulpianus varit förtro-
gen med kristen teologi eller om och hur kände till gammaltestamentliga tex-
ter, som han kunnat läsa i Septuaginta, den grekiska utgåvan av Gamla tes-
tamentet. Men när Ulpianus’ egna texter lades upp på lagkommissionens 
bord var den ideologiska och politiska ramen given. Justinianus’ rike hade 
kristendomen som statsreligion, andra religionsformer var i princip otillåtna 
och Justinianus hade sopat bort de rester av filosofisk undervisning och stu-
dium enligt klassiskt recept som funnits kvar i bl.a. Athén ännu vid början av 
500-talet. Juridiska texter, som från början haft en icke-kristen utgångspunkt, 
kunde emellertid omtolkas och ges korrekt politisk och religiös prägel. Kan-
ske vad det just detta som hände då kommissionen skrev inledningen till In-
stitutiones. Ett säkert svar har vi inte men väl en rätt sannolik hypotes. 

Det här korta exemplet på källkritik av en klassisk rättstext leder nu fram 
till några teoretiska slutsatser – (2) enligt schemat ovan. Vi kan dra slutsat-
sen att textpartiet var en kompilation av klassisk romersk rättsdoktrin. Dess 
text har sammanställts rätt fritt i förhållande till ursprungstexterna. Till och 
med texter som kan förefalla vara rena citat är korrigerade. Det är viktigt att 
notera att texterna ändrats så att de blivit förenliga med Östroms kristna 
statsreligion.

Den forskare, som nu går vidare med studiet av Corpus Juris Civilis’ för-
hållande till den klassiska romerska rättslitteraturen, kan bygga vidare på de 
teoretiska slutsatser som nyss dragits och pröva om de håller även vid analys 
av andra romerska rättstexter. Den teoretiska slutsatsen bildar därmed ut-
gångspunkt för vidare forskning. Ur teorin kan man formulera en ny fråge-
ställning som till sist utmynnar i en ny teoretisk slutsats, alltså enligt schemat 
(3) – (5) ovan.  

Den interaktiva effekten av denna källkritiska metodansats är given. Tex-
terna kan bearbetas av forskare från en rad discipliner inom och utom rätts-
vetenskapen. Just interaktiviteten gör att var och en kan tillfoga sin speciella 
kompetens till texternas behandling. Källkritiken som arbetsmetod blir här-
igenom ett ”interaktivt interface”, om vi nu vill använda en modern datatek-
nisk term. 

Källkritiska problem präglar inte bara arbetet med den klassiska romerska 
rättens texter utan dyker upp i många äldre rättsfall ur vår egen nationella hi-
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storia. Som exempel kan vi välja det kanske viktigaste rättsfallet i Nordens 
gemensamma historia, nämligen den rättegång som föregick Stockholms 
blodbad. Bakgrunden är följande. 

Under senhösten 1520 hade Kristian II besegrat sina fiender. Stockholm 
föll i hans händer. Trots sin starka militära position intog Kristian inled-
ningsvis en försonlig hållning till sina motståndare. Kungens kröning i 
Stockholm den 4 november 1520 följdes av sedvanliga festligheter under 
några dagar. På kvällen den 7 november stängdes plötsligt slottets portar, en 
domstol sammankallades för att döma bortåt ett hundra personer, som ankla-
gades för grova brott, bl.a. tillgrepp av kyrklig egendom och angrepp på en-
skilda biskopar, däribland ärkebiskopen Gustav Trolle i Uppsala. Domstolen 
dömde mer än 80 personer till döden, och avrättningarna genomfördes med 
stor hast den 8-9 november. 

Rättegången och blodbadet fick betydelse för unionskungadömets fall. 
Fram till den 8 november 1520 hade unionen mellan de nordiska länderna i 
bästa fall kunnat räddas. Två dagar senare hade den möjligheten minskat be-
tydligt. Det innebar naturligtvis inte att unionen gick under enbart på grund 
av rättegången och straffverkställigheten, men de två var viktiga beståndsde-
lar i det händelseförlopp som ledde fram till att unionskungadömet upplöstes 
med militära medel under 1521. Om unionen bestått så hade Nordens histo-
ria rimligtvis sett helt annorlunda ut. Av de fyra länderna hade det kunnat bli 
ett rike. Från rätts- och allmänhistorisk synpunkt är rättegången därför av 
stort intresse. Den kan tjäna som exempel på interaktivt interface mellan fle-
ra forskningsdiscipliner.  

Vad vet vi om händelseförloppet vid rättegången på Stockholms slott den 
8 november 1520?  Låt oss se vilka källor som finns till denna historiska 
dramatik. 

Historiker brukar indela källor i hierarkier. Ett föremål eller ett dokument 
som kan knytas direkt till en aktuell händelse kallas kvarleva. En kvarleva 
har ett bevisvärde, som är så starkt att kvarlevan kan avgöra källvärdet hos 
andra, berättande källor, upptecknade av ögonvittnen efter det att händelsen 
inträffat. En berättande källa, som tillkommit i tiden nära själva händelsen, 
tillmäts vanligen ett starkare bevisvärde än en berättande källa, som återger 
händelsen först lång tid efteråt. Men innehåller en berättande källa uppgifter, 
som inte är förenliga med en samtidigt föreliggande kvarleva, måste dess 
källvärde ifrågasättas, åtminstone i den del som strider mot kvarlevans upp-
gifter. Den här källhierarkin tillhandahåller ett verktyg för att kunna be-
stämma vilket informationsvärde olika källor bör anses äga. Eftersom histo-
riker med olika inriktning kan arbeta med samma källvärderingsteknik, så 
har vi i praktiken ett metodologiskt interface mellan många historiskt arbe-
tande discipliner. 

Vilka källor finns då till den rättegång som slutade med blodbadet på 
Stockholms stortorg? Den saken tillhör de mest diskuterade i äldre nordisk 
historia. Källfrågan är avgörande: Vad kan man säga med säkerhet om själva 
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rättegången? Vem drev saken som kärande? Klart är att det bara finns en 
kvarleva bevarad från rättegången, själva domslutet, ”sententian”, till vilken 
fogats en ”klagoskrift”, alltså en stämning på vår tids språk som lämnats in 
till kungen den 7 november 1520 av Gustav Trolle, den avsatte ärkebiskopen 
i Uppsala.

Ärkebiskop Gustav redogjorde i klagoskriften för en rad övergrepp mot 
kyrkans biskopar och egendom, pekade ut förövarna och krävde bestraffning 
av de skyldiga; brotten borde som begångna mot präster, biskopar och kyrk-
lig egendom betraktas som kätteri, för vilka endast strängaste straff kunde 
komma ifråga. Så långt klagoskriften. På förmiddagen den 8 november in-
leddes straffverkställigheten med att biskoparna av Strängnäs och Skara 
halshöggs på Stockholms stortorg. Ytterligare 80 personer följde dem i dö-
den på samma plats. 

Sententian visar att domstolen sammansatts med 14 kyrkliga ledamöter, 
av vilka dock bara åtta undertecknat handlingen. Rättegången skedde alltså 
enligt kanonisk processordning och åtalet gällde kätteri. Detta är en viktig 
rättshistorisk slutsats.  Det bristande antalet undertecknare pekar på att do-
kumentet sammanställts i stor hast och att det därigenom rimligtvis måste 
anses behäftat med ett allvarligt formfel, alltså även det en viktig rättshisto-
risk slutsats. Rörde det sig över huvud taget om en rättskraftig dom enligt 
kanonisk rätt?  

Men sedan kommer det interaktiva interfacet mot allmänhistorikerna, som 
kan sätta in sententian i ett vidare historiskt skeende.  Om vi håller oss enbart 
till sententian och klagoskriften, så framstår ärkebiskop Gustav Trolle som 
anstiftare. Men det finns berättande källor av senare datum. De har naturligt-
vis ett sämre bevisvärde än kvarlevorna men ger en vidare bild av händelse-
förloppet. De motsäger inte sententian och klagoskriften, vilket är viktigt för 
deras källkritiska pålitlighet. De berättar att avrättningarna snabbt drabbade 
en vidare krets än dem som dogs av daga på Stockholms stortorg. Dessa av-
rättningar skedde även i andra delar av riket än i Stockholm, men det är inte 
känt om de föregåtts av rättegångar. Bland offren fanns både lekmän och 
präster, som verkar ha haft det gemensamt att de tillhört kung Kristians mot-
ståndare. De berättande källorna ger därmed möjlighet att dra slutsatsen att 
domen den 8 november 1520 visserligen avkunnades av en kyrklig domstol 
men i verkligheten var en helt skrupelfri täckmantel för ett dråpslag mot 
kungens både kända och tänkbara motståndare. Det handlade inte så mycket 
om lagenlig kanonisk rättskipning som om kungens hänsynslösa manipule-
ring av rätten för att krossa både verkliga och uppdiktade politiska fiender. 

Men vilka slutsatser hade vi kunnat dra om sententian och klagoskriften 
bara funnits i en hundra år yngre avskrift eller om de berättande källorna 
motsagt varandra eller fört fram påståenden som inte varit förenliga med 
sententian? Självklart är svaren avgörande för vad historikern med gott ve-
tenskapligt samvete kan påstå. Om sententian endast funnits i en yngre av-
skrift, så kan den ha varit manipulerad av skrivaren, som ville uppnå vissa 
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propagandistiska syften, t.ex. visa att kung Kristian varit en hänsynslös skurk 
och Gustav Vasas uppror därför legitimt. Det hade då ingått i den källkritiska 
uppgiften att visa vem som gjort avskriften eller i varje fall diskutera avskrif-
tens tendens. Om de berättande källorna varit motstridande, så måste forska-
ren göra ett val mellan dem: Vilka är mer trovärdiga än andra?  Om en berät-
tande källa visar sig vara oförenlig med sententian, så får det betydelse för 
dess tillförlitlighet: Berättaren minns kanske fel?  

Genom att på detta sätt väga olika källors tillförlitlighet mot varandra 
finns det möjlighet att rekonstruera händelseförlopp, men bara så långt käll-
materialet verkligen bär. Vi kan under alla omständigheter dra slutsatsen att 
massavrättningen på Stockholms stortorg föregåtts av en rättegång enligt ka-
nonisk rätt, vid vilken drygt 80 personer dömts till döden för kätteri. Men vi 
kan även på goda grunder påstå att rättegången också varit en täckmantel för 
massmord på kungens politiska motståndare.  

Blodbadsdomen kan vara arbetsmaterial för historiker från flera special-
discipliner. Någon kan betona det formella rättegångsförfarandet för att fast-
slå vilken typ av rättskipning det handlade om. En annan undersöker legiti-
miteten i det uppror som följde under 1521 mot bakgrund av samtida rätts-
doktrin om självförsvar mot tyranner och så vidare. Slutsatserna kan i sin tur 
användas för att bedöma karaktären och legitimiteten i de uppror som följde 
mot Gustav Vasa fram till 1540-talets mitt; vilka likheter fanns, vilka olikhe-
ter? Men innan nya frågeställningar på så sätt formuleras, måste faktabe-
handlingen vara källkritiskt korrekt. 

Den säkra metoden blir alltså en förutsättning för den goda teorin. Berättel-
sen kan inte skrivas hur som helst. Det gäller för historikern att balansera 
fakta mot varandra, eller, som det heter i en huvudregel på lärt latin om vad 
som hör till den goda källkritiken: varken hemfalla till att undertrycka san-
ningen, suppressio veri, eller överdrivet hålla fram det falska, suggestio falsi.
Denna dubbla källkritiska hållning uttrycker samma ideal som den moderna 
samhällsvetenskapen ställer på bästa tänkbara reliabilitet och validitet vid in-
samling och behandling av data. 

Den källkritiska metod som nu diskuterats kan jämföras med bevisningen 
i en modern brottmålsprocess. I både historikerns och domarens uppgifter 
ingår att försöka slå fast vad som är sant och vad som inte är det. Men det 
finns en avgörande skillnad mellan historikern och domaren. Historikern kan 
låta sin berättelse sluta i tvivel och osäkerhet, därför att de tillgängliga käl-
lorna inte tillåter säkra slutsatser. Historikern kan överlämna saken till fram-
tiden, för att nu använda ett gammalt processrättsligt uttryck. Den möjlighe-
ten står inte öppen för domaren, som måste komma fram till en definitiv 
slutsats, som sätter punkt för rättegången. Om bevisningen inte håller för 
åklagarens påståenden, så måste den åtalade frias, även om en rad omstän-
digheter talar för den åtalades skuld. Det finns alltså en avgörande skillnad 
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mellan historisk och juridisk beviskonst som i sin tur beror på att vi har att 
göra med berättelser med helt olika syften.  

Rättsfall kan naturligtvis läsas som berättelser om vad domstolar gör. En 
dom innehåller fakta som domstolen lyfter fram för att visa varför domstolen 
dömer som den gör. Men samtidigt utelämnar domstolen fakta, som den inte 
anser relevanta för själva domslutet. För en historiker utan juridisk skolning 
kan detta verka underligt, men det beror på att domstolen och historikern 
tolkar fakta från olika teoretiska utgångspunkter. De får olika svar beroende 
på att de frågar efter olika saker. 

Domstolen har som utgångspunkt att bara beakta ”rättsligt relevanta” fak-
ta. Den sållar alltså bort ”rättsligt irrelevanta” fakta. Enkelt uttryckt går detta 
till så att domstolen bygger upp sin berättelse om vad som hänt på de regler 
om bevisning som gäller enligt processrätten. Processrätten bestämmer vad 
som får tillmätas sanningsvärde och vad som inte får det. Domstolen måste 
under rättegången komma fram till en avgörande slutsats: Skyldig eller 
oskyldig? Om domstolen inte är övertygad bortom allt tvivel, så måste den 
åtalade frikännas eller åklagarens yrkande bifallas på ett modifierat sätt. För 
den forskare, som inte arbetar med processuella regler som teoretiska verk-
tyg för sanningsfinnandet, kan domstolens slutsatser framstå som flykt från 
sanningen. Men, domstolen skriver inte historia, den beslutar om någon ska 
fällas som skyldig och drabbas av straff eller frikännas, och i den processen 
är beskrivningen av händelseförlopp bara en del. Rättsfall är därför inte be-
rättelser, vilka som helst. 

Historieskrivning och rättsdogmatik söker bägge efter teoretiska samman-
fattningar, men med helt olika utgångspunkter. Rättsdogmatikerns mål är att 
beskriva ”rättsläget” inom ett visst rättsområde. Men kan en sådan beskriv-
ning godtas av andra forskare än just rättsdogmatiker? Knappast. Förmodli-
gen skulle många icke-jurister förneka att ”rättsläget” ens finns i verklighe-
ten. De skulle säga att ”rättsläget” är en ren teoretisk konstruktion, en fik-
tion. De har naturligtvis på sitt sätt rätt, ty om man ändrar rättsdogmatikens 
grundmodell, så blir rättsläget ett annat. Det finns ingen anledning att motsä-
ga denna invändning; varje erfarenhet av komparativ rätt visar att rättsfall 
kan tolkas annorlunda, om tolkningen bara sker efter en ny rättssystematik. 
De kolliderande rättssystemen är rättsharmoniseringens värsta problem. Om 
de grundläggande teorierna kolliderar, så blir svaren olika. 

Men är då de teoretiska svårigheterna mindre i historieforskning och sam-
hällsvetenskap? Inte alls, men svårigheterna tar sig annorlunda uttryck. För 
det första är den teoretiska mångfalden och splittringen väsentligt större 
inom historia och samhällsforskning än någonsin inom rättsvetenskapen. De-
ras teoretiska perspektiv och ansatser lider av en förfärande brist på interak-
tivitet. Om heterogeniteten är så stor inom humaniora och samhällsveten-
skap, så leder det till att dessa vetenskapers samhällsrelevans minskar, därför 
att de inte kan leverera de analyser och svar som den praktiska politiken och 
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samhällsplaneringen efterfrågar. Det var ju trots allt ursprungligen deras pri-
mära uppgift. 

Det betyder inte att man behöver godta postmodernistiska påståenden att 
ett perspektiv skulle vara lika gott som ett annat. Om vi nämligen tror att sä-
ker kunskap inte är möjlig att nå rent principiellt, så riskerar vår forskning att 
förlora sin legitimitet. En forskare måste ställa det vetenskapliga kravet hög-
re än vår TV-journalist som sade sig se på samhällsutvecklingen utifrån sig 
själv som reporter och person. En berättelse duger inte alls lika bra som en 
annan. En teori duger inte heller lika bra som en annan, lika litet som det är 
likgiltigt vilken metod man arbetar med. Inte minst den interaktiva rättsve-
tenskapens möjligheter att skapa meningsfulla sammanhang och verklighets-
beskrivningar står och faller med denna förutsättning. 
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Om medicinsk forskning i rättsvetenskapen 
Ari Saarnilehto 
Professor i civilrätt, Åbo universitet 

1 Inledning
När jurister löser praktiska problem är de alltid tvungna att tillämpa rättsreg-
lerna på händelser i det verkliga livet. Det innebär att juristerna måste känna 
till de orsakssammanhang som har påverkat händelserna.  Det, igen, innebär 
att juristerna i sitt arbete är tvungna att sätta sig in i många olika frågor. Den 
kunskap juristerna behöver sträcker sig därför utöver det som man i allmän-
het uppfattar som allmän kunskap. De blir också tvungna att sätta sig in i 
forskningsresultat inom andra discipliner, som är främmande för dem.   

I sitt eget arbete möter de rättsvetenskapliga forskarna samma problem 
som de praktiska juristerna. Forskningsproblemet kan vara sådant att man, 
för att lyckas med sin uppgift, är tvungen att utreda frågor tvärvetenskapligt. 
Med en ren juridisk kunskap kommer man inte vidare. En förutsättning för 
att kunna lösa problem är därför att man känner till forskningsresultat också 
inom andra områden. 

   Även i lagstiftningsprocessen beaktar man forskningsresultat inom olika 
discipliner. Till dem hör också den medicinska vetenskapen, som i den här 
artikeln används för att illustrera problemställningarna. I avsnitt 2 illustreras 
frågeställningen genom definitionen av rattfylleri och fastställandet av fa-
derskap. Man kan också använda sig av medicinsk kunskap då man övervä-
ger förutsättningarna för hur regler bör tillämpas. Den frågan behandlas i av-
snitt 3. 

Det är inte alltid lika enkelt att förena medicinsk forskning och rättsveten-
skap i rättstillämpningen och forskningen, som fallet är i lagberedningspro-
cessen. I lagberedningen har man tillgång till den sakkunskap som behövs. 
Det här är en möjlighet som domare och forskare ofta saknar. Vidare kom-
pliceras deras uppgift att beakta medicinska forskningsresultat såväl i rätts-
tillämpningen som i den rättsvetenskapliga forskningen, av att medicinen 
inte är en exakt vetenskap i den bemärkelsen att forskningsresultaten skulle 
vara allmänt accepterade och entydiga. Man känner inte nödvändigtvis till 
vilken åsikt, som är förhärskande inom ett annat vetenskapssamfund.1 Å 
andra sidan innehåller inte heller alla stadganden ett omnämnande om vilka 

1 Ks. Ståhlberg, Vahingonkorvauslain uudistustyöstä, (Om reform av skadeståndslagen) De-
fensor Legis 2001, s. 557-562, erityisesti s. 560.
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medicinska observationer, testresultat eller motsvarande uppgifter som krävs 
då man tillämpar en regel. 

Ett exempel på detta är skadeståndslagens (412/1974) 5 kapitels 2 §. En-
ligt det ursprungliga stadgandet hade den som erhållit kroppsskada eller an-
nan personskada rätt att få ersättning för skadan, men stadgandet innehöll 
inte någon definition av kroppsskada eller annan personskada. Nuförtiden ef-
ter 1.1.2006 stadgas där bara om personskada, som betyder samma som de-
finitionen i den upphävda paragrafen.2 Ofta är det helt klart att den skadeli-
dande har fått en kroppsskada eller annan personskada, men så är inte alltid 
fallet. Då man skaffar bevis beträffande en personskada, stöder man sig ofta 
på ett läkarutlåtande. Detta kan emellertid ge upphov till problem, därför att 
det är skrivet på ett sätt, som kan vara svårt att förstå för andra än personer 
med en medicinsk utbildning. Det är emellertid ett problem som lätt kan un-
danröjas. En annan svårighet, däremot, som man möter i samband med per-
sonskador är frågan ifall en personskada bör fastställas medicinskt, samt ifall 
man inom den medicinska vetenskapen ser på en kroppsskada och annan 
personskada på det sätt som avsågs då skadeståndslagens 5 kapitel, 2 § stif-
tades.

I avsnitt 4 behandlas problem som kan uppstå därför att medicinska 
forskningsresultat ofta inte är entydiga. Det leder till att läkarna kan vara 
oense och att det därmed inte finns någon gemensam syn på vilket det för-
härskande synsättet är i en fråga. Juristerna kan ställas inför det här proble-
met då de överväger om läkaren har agerat på ett adekvat sätt. I den situatio-
nen förutsätts det av juristerna att de bland olika medicinska ställningstagan-
den kan göra ett val, för att bedöma läkarens verksamhet. Det är heller inte 
uteslutet att förfarandet i fråga strider mot alla olika ställningstaganden, vil-
ket resulterar i att det inte uppstår några problem i fråga om klandertalan. Å 
andra sidan är man i domstolarna tvungna att ta ställning till olika läkarutlå-
tanden. Ett mål kan endast ha en utgång. 

Det kan också uppstå problem därför att termer inom olika discipliner an-
vänds på liknande sätt, men med skillnader i betydelsen. Ett exempel på en 
sådan term är orsakssammanhang, som behandlas i avsnitt 5. I en sådan situ-
ation måste de som bekantar sig med ett medicinskt utlåtande vara så väl in-
satta i det andra forskningsområdet, att de kan identifiera de variationer som 
finns i terminologin mellan den medicinska vetenskapen och rättsvetenska-
pen. Också andra liknande problem kan uppstå när man försöker förena kun-
skap från två olika discipliner för att lösa juridiska problem.  

Då forskarna försöker utreda innehållet i den gällande rätten och övervä-
ger olika normrekommendationer, blir de alltså tvungna att utreda även annat 
än rättsligt material. För att förstå en fråga förutsätts det ofta att forskarna, i 
varje fall i en viss utsträckning, kan sätta sig in i en främmande disciplin, 

2 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen 
och vissa lagar som har samband med den, RP 167/2003 rd., s. 28.
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förstå den och tillämpa disciplinens kunskap i den egna forskningen. Medi-
cinsk forskning är för en rättsvetare ett sådant vetenskapsområde. I avsnitt 6 
behandlas speciellt frågan om forskarens perspektiv på en annan disciplin.  

Man kan inte inom rättsvetenskaplig forskning kritiklöst omfatta forsk-
ningsresultat från en annan disciplin. Forskarna bör inte kritiklöst omfatta 
lagberedarens förarbeten eller de ståndpunkter domare kommit fram till i 
sina beslut. På samma sätt bör de inte heller förhålla sig okritiskt till forsk-
ningen inom en annan disciplin.3 Det kan visserligen vara mycket svårt att 
förhålla sig kritisk då man saknar en grundläggande kunskap om den andra 
disciplinen.

De rättsvetenskapliga forskarnas problem stannar inte enbart vid frågan, 
hur de skall förhålla sig till ett forskningsresultat. De måste också kunna in-
korporera den främmande disciplinens resultat i den rättsvetenskapliga 
forskningen på ett sätt, som är godtagbart inom rättsvetenskapen. Man får 
med andra ord inte bryta mot reglerna för rättsvetenskaplig forskning, då 
man använder sig av forskningsresultat inom andra vetenskapsområden. Man 
bör kunna förena forskningsresultat från olika discipliner utan att förvränga 
den rättsliga forskningens innehåll. 

Avsikten med detta bidrag till boken om interaktiv rättsvetenskap är att 
lyfta fram sådana problem som kan uppstå då man sammanjämkar medicinsk 
och rättsvetenskaplig forskning. Avsikten är att belysa problem utgående 
från specifika rättsfall. Efter dessa exempel granskar jag skillnaden mellan 
de problem rättsvetare och domare konfronteras med.  

2 Forskningsresultaten och lagstiftningen 
I lagstiftningen går man in för att stöda sig på de färskaste forskningsresulta-
ten. Av den anledningen kan reglerna ändras i takt med att man får ny kun-
skap och likaså efterhand som den preciseras. Jag skall här presentera två 
exempel. 

Enligt den finländska strafflagens 23 kapitel, 3 §, kan man fastställa ratt-
fylleri endera genom blodprov eller genom utandningsluften. Då gränsen för 
rattfylleri fastställs på basen av blodprov, gör sig föraren skyldig till rattfyl-
leri ifall alkoholhalten i blodet medan föraren körde eller därefter var minst 
0,5 promille. Beräknat på basen av ett andningsprov, var den motsvarande 
gränsen fram till en lagreform i december 2002, 0,25 milligram alkohol per 
liter utandad luft. Nu går gränsen vid 0,22 milligram alkohol per liter utand-
ningsluft. Regeln har alltså ändrats för utandningsluftens del men inte i fråga 
om blodets alkoholhalt. Strafflagens 23 kapitel, 3 § grundade sig på nya 

3  Taxell 1984, Jämkning av avtal, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 1984, s. 
606-630, speciellt s. 614.
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forskningsresultat. I regeringens proposition har man konstaterat följande om 
reformen:4

I propositionen föreslås att bestämmelsen om rattfylleri ändras också så att en 
alkoholhalt på 0,5 promille i gärningsmannens blod motsvarar en alkoholhalt 
på 0,22 milligram per liter i hans utandningsluft i stället för nuvarande 0,25 
milligram. Det föreslås att korrelationen mellan alkoholhalten i blodet och 
alkoholhalten i utandningsluften skall ändras på samma sätt också i bestäm-
melserna om grovt rattfylleri, fylleri i sjötrafik, fylleri i lufttrafik och fylleri i 
tågtrafik. 

I regeringsproposition har man motiverat ändringen på följande sätt: 5

Under de senaste åren har det via undersökningar på området framkommit 
uppgifter som visat att det gällande förhållandet (2100:1) mellan blodets och 
utandningsluftens alkoholhalt inte är korrekt. Enligt undersökningarna mot-
svarar 0,50 promille etanol i blodet 0,22 milligram alkohol per liter i utand-
ningsluften i stället för nuvarande 0,25 milligram. Detta motsvarar omvand-
lingstalet 2400:1. Nuvarande reglering har lett till att det är möjligt att få oli-
ka resultat för graden av berusning hos den som gjort sig skyldig till rattfylle-
ri beroende på om alkoholhalten mäts ur blodet eller utandningsluften. 
Gränsen för straffbarhet är högre när alkoholpåverkan konstateras på basis av 
utandningsluften. 

I rättspraxis och i praktisk verksamhet i allmänhet innebär en lagreform att 
reglerna börjar tillämpas i sin ändrade form. Gränsen för rattfylleri då den 
mäts ur utandningsluften ändrades samtidigt som den nya regeln trädde i 
kraft. Den praktiska juristen blir vanligtvis inte tvungen att utreda, ifall den 
forskning som finns i bakgrunden är adekvat, utan lagen tillämpas sådan den 
är. Ifall det uppstår problem för testresultatens del, försöker man i allmänhet 
göra på samma sätt som för dopingtesternas del inom sporten. Man ifrågasät-
ter testsituationen och söker brister i den och i arrangemangen. Man söker 
alltså brister i den praktiska verksamheten, som skulle rädda den misstänkta 
från hotande påföljder. I mål som berör rattfylleri för man knappast alls fram 
argument om brister i hur testet organiserats. 

Som ett annat exempel på hur forskningsresultat påverkar lagstiftningen 
kan nämnas fastställandet av faderskap till ett barn. De tester man använder 
för att fastställa ett fader-barn-förhållande har utvecklats tack vare att den 
medicinska kunskapen har ökat avsevärt. I lagen om faderskap (700/1975) 
11 § stadgas att en medicinsk utredning skall införskaffas.  I paragrafens 1 
moment talar man om att anskaffa en utredning om tidpunkten då barnet av-
lats. I moment 2 ålades barnatillsyningsmannen, fram till 30.9.2005, att vidta 
åtgärder för att anskaffa blodundersökning av barnet, modern samt den man 

4 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 23 kap. straffla-
gen, 76 §, vägtrafiklagen och 7 och 20 §, trafikförsäkringslagen, RP 90/2002 rd., s 1.
5 RP 90/2002 rd., s. 8.
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som kunde vara barnets far, ifall mannen bad om en undersökning eller ifall 
barnatillsyningsmannen annars ansåg att det fanns fog för en undersökning. 
Undersökningen kunde enligt stadgandet beröra barnet, barnets mor och den 
man som antogs kunna vara far till barnet. 

Om de utredningar som bör göras stadgades, före lagen om rättsgenetisk 
faderskapsundersökning (378/2005) som trädde i kraft 1.10.2005, i lagen om 
blodundersökningar. Den tillämpades enligt 1 § i mål som gäller fastställan-
de eller upphävande av faderskap. Lagens utgångspunkter beskrivs på föl-
jande sätt i motiveringarna till lagen:6

Vid den tiden då lagen om blodundersökningar stiftades skaffades bevisning-
en om befruktning med hjälp av blod- och serumgruppundersökningar som 
byggde på monogena egenskaper. Innehållet i undersökningarna förändrades 
på den tiden i snabb takt, då nya metoder utvecklades och togs i bruk. När la-
gen om faderskap trädde i kraft grupperade man undersökningarna, som gäll-
de blod-, serum och enzymgrupper av röda blodkroppar, i en mindre och en 
mer omfattande. I den mindre omfattande undersökningen undersöktes nio 
system och uteslutningseffekten var ca 80 %. I den mer omfattande under-
sökningen tog man med ytterligare fem system och uteslutningseffekten steg 
till 92 %. Vid samma tid togs också HLA-klassificering i bruk, vars uteslut-
ningseffekt till en början var ca 80 %, men som småningom steg till 90 %. I 
fall där man inte fick någon uteslutning var det dessutom möjligt att få statis-
tiskt belägg för eller emot den undersökte mannens faderskap. 

Med den kunskap man har idag är det inte blodundersökningar som ger de 
mest precisa resultaten för att fastställa faderskap. I regeringens proposition 
beskrivs den tidigare situationen och nya metoder på följande sätt:7

Nuförtiden bygger faderskapsundersökningarna på DNA-undersökningar. En 
DNA-undersökning kan i princip göras av alla kärnförsedda celler. Under-
sökningarna görs dock i allmänhet med blodprov, eftersom man av de vita 
blodkropparna i blodet genom en enkel metod kan separera ett prov för 
DNA-undersöking. Där använder man sådana DNA-områden som inte avslö-
jar något om den undersöktes egenskaper eller sjukdomar. DNA kan lätt iso-
leras och för det mesta också tillräckligt mycket från penselprov från kindens 
slemhinna. Det är viktigt att metoden är enkel, ty antalet prov t.ex. i fa-
derskapsundersökningar är rätt stort. 

Uteslutningseffekten i DNA-undersökningar är anmärkningsvärt hög. Fa-
derskapsundersökningar görs nuförtiden i allmänhet med nio eller tio DNA-
områden som inte hör ihop och den gemensamma uteslutningseffekten är mer 
än 99,9 %. För specialfall finns det en mängd extra metoder med vilka man 
vid behov kan fortsätta undersökningen. Fel man utesluts således praktiskt 
taget alltid. 

Största delen av y-kromosomen ärvs, frånsett sällsynta mutationer, som 
sådan från far till son. Därför kan y-kromosommarkeringar användas i rätts-

6 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om rättsgenetisk faderskapsun-
dersökning och om ändring av lagen om faderskap, RP 56/2004 rd., s. 8. 
7 RP 56/2004 rd., s. 8-9.
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genetiska faderskapsundersökningar för att klarlägga släktskapsförhållanden 
mellan manliga personer. 

I takt med att forskningen har framskridit har också kretsen av personer ut-
vidgats, med vars hjälp man kan fastställa ett barns fader. I regeringens pro-
position har man beskrivit förändringen på följande sätt: 8

Ibruktagandet av DNA-undersökningar har lett till att faderskap i vissa fall 
kan klarläggas också i situationer där det inte förr var möjligt. T.ex. av en av-
liden person kan man i de flesta fall få ett sådant vävnadsprov som lämpar sig 
för DNA-undersökning. Sjukhusen har i många fall vävnadsprov av personer 
som har vårdats eller obducerats där. Detta medför ett behov att lagstifta om 
de situationer då ett prov får tas eller undersökas.  

Om det inte finns en vävnad från en man, kan man genom att analysera 
prov av nära släktingar få bevisning om mannens faderskap. Bäst är det om 
man kan få ett prov av mannens båda föräldrar. Då är resultatet för det mesta 
övertygande.” 

Det är givet att de praktiska juristerna, när de nya reglerna trädde i kraft 
1.10.2005 har börjat tillämpa dem utan att kritiskt granska motiveringarna i 
regeringspropositionen. Det är helt på sin plats. I lagberedningen har man ut-
rett, utvärderat och tagit ställning till de nya forskningsresultaten och deras 
tillförlitlighet, samt till vilka följderna är av den breddade kunskapen. Ifall 
det senare framgår att uppskattningarna varit felaktiga, är det skäl att ändra 
lagstiftningen snarare än att i domstolarna besluta i strid mot lagen.  

Forskningsresultaten används nödvändigtvis inte alltid enbart med syftet 
att ändra den reglering som forskningsresultat hänför sig till. Ibland kan man 
också använda sig av forskningsresultat för att lyfta fram andra frågeställ-
ningar som reglerna aktualiserar, än att enbart garantera forskningsresulta-
tens tillförlitlighet på ett bättre sätt än tidigare. Som ett exempel på vad jag 
här avser, kan nämnas motiveringen för att ändra besvärstiden för upphävan-
de av faderskap, i den här aktuella regeringspropositionen: 9

Talan om upphävande av faderskap skall enligt 35 § 2 mom. i lagen om fa-
derskap väckas inom fem år från det barnet föddes, om käranden är den äkta 
mannen eller barnets mor. Den femåriga tidsfristen togs in i lagen eftersom 
det inte var möjligt att göra tillförlitliga rättsantropologiska undersökningar 
förrän ett barn fyllt tre år. Nu när man inte längre gör rättsantropologiska un-
dersökningar är tiden om fem år för att väcka talan onödigt lång. För familjen 
och barnet är det bra om man snabbare kan få bekräftat om modern eller 
mannen kommer att ifrågasätta barnets härkomst. Det föreslås därför att tiden 
för att väcka talan förkortas till två år. En motsvarande ändring föreslås även 
i 42 § 1 mom. i lagen om faderskap, vilket gäller den tid inom vilken en man 
som har erkänt faderskapet samt barnets mor skall väcka talan om upphävan-
de av faderskapet.” 

8 RP 56/2004 rd., s. 9.
9 RP 56/2004 rd., s. 12 . 
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Det finns också andra aspekter angående tiden för att väcka talan om upphä-
vande av faderskap än den tid, inom vilken man kan få en tillförlitlig medi-
cinsk utredning om faderskapet. Det är i hög grad en fråga om den tidsram, 
inom vilken en man i allmänhet får veta att han eventuellt inte är barnets far. 
Ifall tiden för att väcka talan görs alltför kort, då man ännu inte klart kan se 
utseendemässiga arvsdrag hos barnet, kan fel person mot sin vilja bli förkla-
rad som far till barnet. Det här är givetvis av underordnad betydelse, ifall 
man anser att ett vägande skäl för faderskapet är frågan om vem barnet har 
levt tillsammans med i början av sitt liv, i stället för frågan om vem som är 
barnets biologiska far. Som grund för att förkorta besvärstiden borde man 
därför inte enbart uppmärksamma möjligheten att med hjälp av DNA få ett 
tillförlitligt belägg för vem som är barnets rätta far.   

3 Rekvisiten och medicinen 
I den finländska skadeståndslagens (412/1974) 5 kapitel stadgas om den 
skada som skall ersättas. Enligt kapitlets 1 § skall bl.a. person- och sakskada 
ersättas. I kapitlets 2 § definierades personskada i någon mån före lagänd-
ringen 1.1.2006.10  Enligt stadgandet  var det fråga om personskada ifall en 
person förorsakats kroppsskada eller annan personskada. Annan personskada 
hade däremot inte närmare definierats. 

Enligt den svenska skadeståndslagens (1972:207) 2 kapitels 1 § skall 
bland annat personskada ersättas. I lagens 5 kapitel, 1 §, där det stadgas om 
ersättning i samband med personskada, har personskada inte definierats. Det 
är alltså fråga om att personskada allmänt skall ersättas. Den finska paragra-
fens konstruktion är nuförtiden likadan. 

Ett problem i det här sammanhanget är frågan, vilken betydelse man skall 
ge medicinsk kunskap då man fastställer personskada. Detta hänger speciellt 
samman med frågan om när man skall betrakta någonting som en annan per-
sonskada än kroppsskada. På den här punkten har högsta domstolen i Fin-
land bland annat tagit följande ställning. 

HD 1998:80  (en del av motiveringarna): Enligt skadeståndslagens 5 kapitel, 
2 § har den som förorsakats kroppsskada eller annan skada, rätt att få ersätt-
ning bl.a. för sveda och värk. En psykisk störning är en i lagen avsedd annan 
personskada. Med sveda och värk avses en fysisk eller psykisk känsla som 
förorsakas av skadan. Känslan kan vara plötslig eller bestående. Ersättning 
för en psykisk skada förutsätter att skadan kan fastställas medicinskt. Endast i 
undantagsfall har en skadelidande tilldömts ersättning för sveda och värk, 
utan att det skulle ha en koppling till en kropplig skada (HD 1980 II 98, HD 
1982 II 6, HD 1983 II 8). – Sorg, ångest och andra obehagliga känslor, som 
är en del av det normala livet, ersätts inte som personskada.  

10 Lag om ändring av skadeståndslagen 16.4.2004/509. 
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I samband med ersättning för lidande komprimeras problemet till frågan ifall 
man som grund för ersättningen måste fastställa lidandet med medicinska 
medel. Samma problem gäller dock all ersättning för personskada. Det här 
framgår i Finland av det ovan citerade högsta domstolsavgörandet, som mo-
tiverats på följande sätt.

HD 1998:80 (del av motiveringarna): Den hepatit C-virussmitta som A och B 
fått, visade sig senare ha blivit kronisk. Deras fysiska hälsotillstånd har dock 
varit gott, enligt de läkarutlåtanden och sjukdomsberättelser som presenterats 
i målet, och det hade inte visats att de skulle ha kliniska symptom på lever-
sjukdom. Enligt den medicinska utredning som presenterats, tillfrisknar 5-10 
procent av dem som fått virussmittan av sig själva, men för en del blir virus-
smittan kronisk och kan på långsikt leda till levercirros eller -cancer. Att bära 
hepatit C-virussmitta betraktas inte kliniskt som en sjukdom. Med beaktande 
av det tidsmässiga avståndet för risken att insjukna och osäkerhetsmoment 
förknippade därmed, ansåg Högsta domstolen att hepatit C-virussmittan en-
bart i sig inte var att betrakta som en ersättningsgill kroppsskada eller annan 
personskada. Kravet på ersättning för bestående men på grund av smittan bör 
därför förkastas. 

Det förefaller som om utgångspunkten i det här avgörandet skulle vara att 
det blir fråga om personskada då den skadelidande har fått en sjukdom som 
betraktas som klinisk. Enligt motiveringarna tillmäter man också tidsmässiga 
aspekter betydelse, såsom den tid inom vilken man riskerar att insjukna samt 
därmed förknippade osäkerhetsmoment. Å andra sidan är det i detta högsta 
domstolens mål klarlagt, att de personer som krävde ersättning hade fått en 
kronisk hepatit C-virussmitta. 

Också i Sverige förefaller en medicinsk utredning om en personskada 
tillmätas stor betydelse. Där har man i samband med en reform av ska-
deståndslagen sagt bland annat följande i regeringens proposition: 11

Till personskada räknas såväl kroppsliga som psykiska defekttillstånd. Psy-
kiska besvär kan bestå i chockverkan av en viss händelse men också i efter-
följande traumatiska neuroser.  För att psykiska besvär skall anses som per-
sonskada krävs att en medicinskt påvisbar effekt föreligger.

I svensk rättspraxis har man också varit tvungen att ta ställning till frågan, 
ifall det behövs en medicinsk utredning för att fastställa en psykisk person-
skada. Till den delen kan man till exempel hänvisa till högsta domstolens 
avgöranden I och II, NJA 1993 s. 41, där det i båda målen, före beslutet om 
ersättning konstaterades följande: 

Av utredningen i målet framgår att Ann, Leopold och Johanna (Pia och Ei-
nar) till följd av Sabinas (till följd av Bettinas) död tillfogats sådana medi-

11 Regeringens proposition till riksdagen: ersättning för ideell skada, prop. 2000/01:68, s. 17-
18. Se också RP 167/2003 rd., s. 28-29.
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cinskt påvisbara psykiska besvär som är att hänföra till personskada.  Deras 
talan får anses innefatta (innefattar) även yrkande om ersättning enligt 5 kap 
1 § skadeståndslagen för denna personskada. 

I det här sammanhanget finns det inte anledning att gå närmare in på frågan 
vad man i allmänhet anser med personskada, samt utforska en omfattande 
litteratur och rättspraxis i frågan. Det jag vill peka på i det här sammanhang-
et, är frågan om vilken betydelse man ger en förändring som inte kliniskt sett 
uppfattas som en sjukdom, såsom den högsta domstolen tog ställning till i 
målet 1998:80 om hepatit C-virussmittan. Detta var en central faktor som 
ledde till att man inte kunde få ersättning för personskada enbart på grund av 
smitta. 

Hur godtagbar högsta domstolens motivering är, blir beroende av frågan 
varför någon förändring hos oss klassificeras som en klinisk sjukdom. Att 
fastställa en sjukdom är inte en juridisk utan en medicinsk fråga. Om ska-
destånd stadgas i skadeståndslagen. Skadeståndslagens regel om ersättning 
för personskada och en medicinsk definition av en sjukdom bör sammanfal-
la, för att en sjukdom skall ha betydelse för frågan om förekomsten av en 
personskada.

I skadeståndsrätten bör överväganden ifall det föreligger en personskada 
ta sin utgångspunkt i frågan vad man anser med en skada. I allmänhet defini-
eras en skada som en extern faktor som förorsakat en oförutsedd ändring, 
som är ogynnsam för den skadelidande.12 I fråga om hepatit C-virussmittan 
rörde sig övervägandena kring frågorna, ifall virussmittan var förorsakad av 
en extern faktor, ifall hepatit C-virusets förekomst i blodomloppet var en 
oförutsedd förändring, samt vidare ifall denna förändring skulle betraktas 
som ogynnsam för den skadelidande.  

I detta högsta domstolens mål var det fråga om sjukvårdstjänster utom-
lands, där man inte hade handlat avtalsenligt. Genom avtalsvillkoren hade 
man uttryckligen försökt hindra en sådan virussmitta. I det hänseendet var 
det dels fråga om en avtalsstridig handling, dels om en oväntad följd av ope-
rationstjänsterna.

Enligt motiveringarna i högsta domstolens avgörande 1988:79, kan hepa-
tit C-viruset föranleda en kronisk C-hepatitinfektion i levern. Den är vanligt-
vis symptomfri, men kan dock leda till levercirros och i värsta fall till cancer 
i levern. Enligt forskningen får 10-20 procent av dem, som bär kronisk C-
hepatitsmitta, levercirros inom 20 år och cirka 1 procent av dem cancer i le-
vern.  Man har inte kunnat fastställa att dödligheten bland dem som fått C-
hepatitsmitta skulle vara högre än normalt. Årligen blir 1-10 procent av de 
smittade, kanske närmare 1 procent, fria från viruset. Enligt motiveringarna 
är de som bär viruset i allmänhet symptomfria och smittan påverkar inte de-

12 Routamo - Ståhlberg, Suomen vahingonkorvausoikeus, (Finlands skadeståndsrätt) 4. förn-
yad upplaga, Jyväskylä 2000, s. 31.



123

ras fysiska hälsotillstånd, ifall inte en leversjukdom bryter ut på grund av 
smittan, såsom en svår leverinfektion, levercirros eller cancer. 

Då man fastställer en skada i samband med en hepatit C-virussmitta, bör 
man i definitionen av skadan utgå från personskada, ifall den förändring som 
inträffat hos den skadelidande bör betraktas som oförmånlig. Frågan ifall nå-
gonting är oförmånligt utvärderas i allmänhet inom rättsvetenskapen utgåen-
de från en allmän livserfarenhet. I utvärderingen kan man förbigå den skade-
lidandes egna bedömningar.13 Alla de påföljder som Högsta domstolen be-
skriver kan lätt betraktas som oförmånliga förändringar. Redan en kännbar 
ökning av risken för allvarliga sjukdomar, borde vara tillräcklig för att hepa-
tit C-virussmitta skulle betraktas som en personskada. 

Hepatit C-virussmittan kan också fastställas medicinskt. Ifall det för att 
fastställa en personskada är tillräckligt att följdverkningarna kan fastställas 
medicinskt, så kan man även betrakta en virussmitta som en personskada 
trots att den egentliga sjukdomen inte skulle ha brutit ut.  Det samma gäller 
även för ett psykiskt hälsotillstånd. När en medicinskt klinisk sjukdom har 
bekräftats för andra ändamål än skadestånd, borde detta i varje fall inte på-
verka bekräftelsen av en sjukdom.  

Det är sedan en annan sak att den medicinska kunskapen ständigt ökar. 
Ny kunskap eller ett nytt fenomen, såsom hepatit C-virussmittan, som identi-
fierades i början av 1990-talet, kan leda till att någonting inte längre uppfat-
tas som en skadlig förändring.  Då man fastställer en personskada borde man 
inte stöda sig på definitioner och klassifikationer, som används inom andra 
discipliner samt för andra ändamål. Man borde i varje fall utreda hur förenli-
ga dessa definitioner och klassifikationer är med det juridiska tänkandet. 

4 Ambivalenser i den medicinska 
kunskapen och det rättsliga avgörandet 

Rättsvetarna har vant sig vid att det finns flera möjliga svar på ett problem. 
Också i den rättsvetenskapliga forskningen är det ofta fråga om att man mo-
tiverar varför man bland flera alternativ just valt det alternativ man valt. 
Inom naturvetenskaperna har man sett på situationen på ett annat sätt. De la-
gar som gäller i naturen leder till ett enda rätt slutresultat. Medicinen har ofta 
uppfattats som ett vetenskapsområde som kan jämföras med naturvetenska-
perna.

Både den praktiska juristen och forskaren kan ändå lätt notera, att det 
finns många meningsskiljaktigheter inom medicinen. Efter att man konfron-
terats med dem är man i beslutsfattandet tvungen att ta ställning till två slag 
av alternativ. Å ena sidan kan man försöka nå ett beslut där man beaktar att 

13 Routamo - Ståhlberg 2000, s. 31.



124

den medicinska kunskapen inte ger ett definitivt svar i en fråga. Det andra al-
ternativet är att man, då man undersöker en fråga, försöker ta ställning till 
vilken av de medicinska åsikterna som är den bästa. Med hjälp av konkreta 
exempel, behandlas i det här avsnittet problem förknippade med det första 
alternativet, det vill säga, att medicinska oklarheter påverkar den juridiska 
bedömningen. 

Målet HD 1983 II 138 gällde behandlingen av en bihåleinflammation. 
Läkaren hade sköljt den ena bihålan och därefter blåst in luft för att avlägsna 
sköljvätskan. Det hade lett till att luft hade gått in i blodomloppet och patien-
ten hade dött på grund av en luftbubbla som hade gått in i den högra hjärt-
kammaren. Rättegången gällde skadeståndskrav och frågan om läkaren hade 
gjort sig skyldig till dödsvållande. 

En bihåleinflammation är ett bra exempel då den är en relativt vanlig 
sjukdom. Man kunde därför anta, att man har all den kunskap som behövs 
för behandlingen, och likaså att behandlingen utförs på ett så vedertaget sätt, 
att det inte skulle föranleda motsättningar då ett fall presenteras i domstolen. 

Av de sakkunnigutlåtanden som presenterades i målet framgick det att åt-
gärden att blåsa in luft i bihålorna efter en sköljning har varit en vanlig åt-
gärd ända sedan slutet av 1800-talet. Senare hade det emellertid framgått att 
blåsningen kunde föranleda luftblodpropp, som i vissa fall hade lett till pati-
entens död. Fallena är sällsynta. År 1952 hade en forskare från de då publi-
cerade forskningsresultaten från olika länder, samlat in 58 fall av luftblod-
propp, varav 23 hade haft dödlig utgång. Då ärendet behandlades i rätten 
framgick det att inställningen till lufttorkning alls inte är enhetlig. I många 
tyska universitetssjukhus var det förbjudet att använda lufttorkning.  I USA 
var det tillåtet vid en del universitetssjukhus medan det var förbjudet vid 
andra. I Finland var det vanligt att använda lufttorkning i sköljningens slut-
skede. I läkarutbildningen i Finland hade man dock betonat risken för luft-
blodpropp i samband med en sköljning av bihålorna. Man hade varnat för att 
använda hårt lufttryck och för att överhuvudtaget spruta in luft i bihålorna 
ifall det hade uppstått svårigheter med sköljningsvätskans genomgång. Det 
bör nämnas att den behandlande läkaren inte hade fått sin utbildning i Fin-
land.

Det var i Finland tillåtet att använda sig av luft i slutet av en bihåleskölj-
ning. I utbildningen hade man dock beaktat praktiska erfarenheter och man 
hade varnat för att blåsa in luft. I och för sig kan man i behandlingen avstå 
från att blåsa in luft. Det är inte en nödvändig åtgärd i behandlingen av en 
bihåleinflammation, utan enbart en åtgärd som leder till ett snabbare till-
frisknande.

I det här målet hade man begärt utlåtande av medicinalstyrelsen. Där hade 
man anlitat två sakkunniga vars utlåtanden högsta domstolen har refererat i 
domens motiveringar. I ett utlåtande av en professor vid Helsingfors univer-
sitet, konstateras att de röntgenbilder som tagits av patienten tydligt visade 
att den vänstra bihålan hade en tjock slemhinna och att luftutrymmet var yt-
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terst litet.  Enligt professorn hade redan detta bort leda till speciell aktsamhet 
då man punkterade bihålan. Vidare kände den behandlande läkaren till att 
det behövs ett rätt stort tryck för att sköljningsvätskan skulle tränga ut.  En-
ligt professorn hade detta bort leda till att man inte skulle ha blåst in luft i 
patientens bihåla. 

I sitt utlåtande ansåg en professor från Kuopio universitet, att det inte 
fanns något hinder för en försiktig användning av luft i samband med skölj-
ningen, med beaktande av storleken på patientens bihålor. Då patienten hade 
haft smärta i trakten av bihålan vid luftblåsningen, vilket vanligtvis inte är 
fallet, hade läkaren handlat oaktsamt. Professorernas utlåtanden innehöll di-
vergerade motiveringar. Den ena ansåg att man i denna situation inte skulle 
ha fått blåsa in luft, medan den andra ansåg att det var fråga om oaktsamhet 
vid inblåsningen. 

I sitt eget utlåtande förenade sig medicinalstyrelsen inte med någonderas 
ståndpunkt. Man ansåg att röntgenbilderna visade hur liten den vänstra bihå-
lan var och att det därmed fanns begränsat luftutrymme, att patienten för en 
kort stund hade förlorat medvetandet vid sköljningen av den första bihålan, 
samt att den andra ödesdigra sköljningen hade krävt ett rätt kraftigt lufttryck. 
På de här grunderna ansåg medicinalstyrelsen att det hade krävts speciell 
aktsamhet vid sköljningen. Ifall luftmängden vid sköljningen under dessa 
omständigheter var ”ett par gånger en spruta luft”, vilket innebär en 100 ml 
sprutas dubbla volym, kunde man enligt medicinalstyrelsen anse att A (läka-
ren) ha förfarit oaktsamt. 

Det är lätt för en jurist att ur dessa utlåtanden utläsa samma slutresultat. 
Trots att motiveringarna i utlåtandena är olika, så konstateras det på någon 
grund i vart och ett av dem, att den behandlande läkaren inte hade iakttagit 
tillräcklig varsamhet då han blåste in luften. Det är naturligt att man i beslu-
tet brukar sig av denna möjlighet. Också högsta domstolen gjorde det och 
motiverade slutresultatet på följande sätt:   

Högsta domstolen ansåg att A, enligt Palvas och Kärjäs samt medicinalstyrel-
sens utlåtanden, under de omständigheter då han hade blåst in luft, hade un-
derlåtit att beakta den skaderisk som i detta fall var förknippad med inblås-
ningen. Då det enbart hade varit en mindre olägenhet ifall han hade underlåtit 
att lufttorka B, utan att det skulle ha inneburit någon risk för hans hälsa, var 
betydelsen av blåsningen för hans tillfrisknande så liten, att den inte stod i 
rätt proportion till den livsfara han försattes i.  Då A trots detta ansåg att han 
kunde blåsa in luft, hade han bort göra det med speciell aktsamhet. Den bild 
A ger i B:s sjukberättelse över den använda luftvolymen, som A inte hade 
preciserat på ett tillförlitligt sätt, visade dock att den blåsta luftmängden och 
det tryck den föranledde i den lilla bihålan i dessa omständigheter var över-
dimensionerad. På dessa grunder ansåg högsta domstolen att A av oaktsam-
het förorsakat B:s död. Vållandet var dock lindrigt.  

Det är lätt att godkänna ett sådant beslut. Det är en juridisk bedömning av en 
situation, där också professorerna i någon mån var oense om behandlingens 
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sakenlighet. Uttalandet om den lindriga graden av oaktsamhet som den be-
handlande läkaren gjort sig skyldig till torde vara ett uttryck för de diverge-
rande åsikterna beträffande behandlingsmetoderna. I det här målet var detta 
också av central betydelse. Läkaren var anställd hos ett kommunalförbund, 
vilket ledde till att kommunalförbundet blev ansvarigt för skadan i förhål-
lande till patientens anhöriga, då vållandet betraktades som lindrigt. Läkaren 
för sin del gick fri från ansvar enligt skadeståndslagens 4 kapitel 1 § 1 mo-
ment. I ett sådant fall aktualiserades inte heller kommunalförbundets regress-
rätt gentemot läkaren, i stöd av skadeståndslagens 4 kapitel 3 §. Regressrätt 
uppstår nämligen endast ifall arbetstagare eller tjänsteman är ansvarig för 
skadan på basen av skadeståndslagens ovan nämnda 4 kapitel, 1 §.   

5 Skillnader mellan olika vetenskapsområden 
Det är lätt för en domstol att ta ett beslut på basen av divergerande sakkun-
nigutlåtanden, om de ändå leder till samma rättsliga slutresultat. Följande 
exempel visar att beslutsfattandet emellertid inte alltid är lika lätt. Exemplet 
visar också att man alltid kan ty sig till rättsliga lösningar, speciellt i ett 
domstolsavgörande, då domstolen ju är tvungen att ta ett beslut. Jag skall 
dock börja med exemplet.  

Åbo hovrätt hade att ta ställning till ett mål som berörde ersättning för tra-
fikskada,14 där den skadelidande sökte ersättning av försäkringsbolaget för 
skada som uppkommit vid en trafikolycka år 1994. I målet var det ostridigt 
att den skadelidande hade varit med om en trafikolycka år 1964 och därvid 
fått en hjärnskada. Efter olyckan hade han fått rehabilitering och studerat, 
först till bilmontör och senare till ingenjör. Utöver det hade han också stude-
rat vid handelshögskolan. Efter sin ingenjörsutbildning hade han arbetat som 
planeringsingenjör i olika företag samt i eget företag. Den skadelidande hade 
år 1992 blivit arbetslös, såsom många andra under den ekonomiska depres-
sionen. De företedda utredningarna var emellertid samstämmiga på den 
punkten, att han hade varit helt förmögen att arbeta med en ingenjörs uppgif-
ter.

14Åbo hovrätt 13.11.2003, S 03/416.
Se HD 2005:103, där problemet var att sammanjämka symptom som den skadelidande hade 
haft före en trafikolycka med följderna av trafikolyckan. HD:s konklusion beträffande  or-
sakssammanhanget var följande: ”29.  Den skada E hade fått och de följder den förorsakat 
stöder uppfattningen om att de symptom som lett till arbetsoförmågan hänför sig till den 
hjärnskada som föranletts av trafikskadan. Å andra sidan har symptomen förstärkts först efter 
att E:s tillstånd förbättrats och flera år efter skadan. E hade haft liknande symptom som även-
tyrade hans handlingsförmåga långt före olyckan. De sakkunniga som utvärderat orsakssam-
manhanget på medicinska grunder hade kommit till olika slutresultat. Av den anledningen an-
såg Högsta domstolen att det inte bevisats att E:s symptom, på grund av vilka han hade blivit 
arbetsoförmögen, enbart hade förorsakats av den hjärnskada han fått i trafikolyckan.” 
Avgörandet HD 2005:99 gällde frågan om orsakssammanhanget mellan en whiplash-skada 
och arbetsoförmåga, som inte kunde fastställas då de medicinska bevisen var motstridiga. 
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Vidare var det ostridigt, att den skadelidande har varit med om en trafik-
olycka år 1994 och därvid fått en hjärnskada. På basen av skadehändelsen 
var försäkringsbolaget ersättningsskyldigt. Efter olyckan år 1994 hade den 
skadelidande varit oförmögen att arbeta med en ingenjörs arbetsuppgifter. 
Arbetsoförmågan hade förorsakats av verkningar av hjärnskadan i form av 
bristande uthållighet, bristande koncentrationsförmåga och en viss grad av 
minnesstörningar. De hörda vittnena hade på samstämmiga sätt uppskattat 
att den skadelidande hade kunnat arbeta med en ingenjörs uppgifter ifall han 
inte hade råkat ut för olyckan år 1994. 

Det problem som uppstod i målet är att läkarna i sin bedömning av ar-
betsoförmågan ansåg att den till stor del eller i viss mån var beroende av 
olyckan år 1964. På den här punkten är läkarutlåtandena dock inte sam-
stämmiga. För att ge en klar bild av utlåtandena refererar jag dem extensivt. 

TH, specialläkare i neurologi, konstaterade på basen av undersökningar 
han hade gjort i Kauniala, att det är svårt att göra en åtskillnad mellan frå-
gan, till vilken del och i vilken omfattning kärandens (den skadelidande) 
symptom kunde förklaras med skadorna från år 1964, som enbart hade för-
stärkts efter skadan år 1994, och vilka symptom som var nya. Enligt honom 
hade skadan år 1964 resulterat i en uppenbar verksamhetsstörning i hjärnan, 
som käranden hade kunnat kompensera tack vare sin goda baskondition. 
Skadan år 1994 hade varit lindrigare än den tidigare. Den skadelidandes häl-
sotillstånd och prestationsförmåga hade dock försvagats väsentligt, då han 
saknade krafter att kompensera den nya skadan. Käranden hade blivit per-
manent arbetsoförmögen och verksamhetsstörningarna i hjärnan hade tydligt 
kommit att hindra honom att också i övrigt klara sig socialt. Enligt TH var 
skadans andel år 1994 ungefär hälften av den totala skadan, men dess bety-
delse var avgörande för att den skadelidande hade mist sin arbetsförmåga. 

Neuropsykolog MK hade bekantat sig med käranden i Kottby rehabiliter-
ingscenter hösten 1998. Efter det hade käranden regelbundet kommit till 
hans mottagning. MK ansåg det vara klart att olycksfallet år 1994 var anled-
ningen till arbetsoförmågan och till att den psykiska prestationsförmågan 
hade rasat. Den drastiskt minskade verksamhetsförmågan och speciellt den 
bristande uthålligheten och minnesstörningarna föranleddes av rubbningar i 
minnet förorsakade av skador i hjärnans basala delar vilka reglerar vaken-
hetsgraden, som enbart berodde på det slag som riktats mot hans huvud år 
1994. Före den olyckan hade käranden varit arbetsför och klarat sig väl soci-
alt. Han hade studerat med stor framgång, utfört arbeten som förutsatte pre-
cision och effektivitet, grundat familj och haft hobbyn, bland annat cykling. 
De trötthetssymptom som reducerade hans handlingsförmåga hade inte kun-
nat förekomma före skadan år 1994.  I flera utlåtanden hade man dock förbi-
gått de nya skadorna. Man hade inte beaktat att datortomografi-EEG-
undersökningarna inte visat skador som förorsakats i hjärnans basala delar. 
MK hade också genom intervjuer med närstående utrett att minnesluckan, 
som är en viktig prognos över hur svår hjärnskadan är, vid skadan 1994 hade 
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varit betydligt längre än man förväntat sig, synbarligen längre än en vecka. 
Enligt MK hade skadan år 1994 under inga omständigheter varit lindrig, sna-
rare var det fråga om en allvarlig hjärnskada. De nya symptomen bristande 
uthållighet och minnesstörningar var avgörande skador som i sig förorsakade 
beständig arbetsoförmåga. Det var inte möjligt att kompensera de nya ska-
dorna, och de kunde inte ha en koppling till skadan år 1964. 

Enligt specialläkaren i neurologi OT, hade den hjärnskada den skadeli-
dande fått år 1964 varit svår. Med beaktande av hur svår skadan hade varit, 
hade käranden återhämtat sig väl och de klassiska symptomen som är följd-
verkningar av en sådan skada, hade med tiden lindrats. OT ansåg att studie-
prestationen och arbetsuppgifterna hade visat att käranden efter skadan år 
1964 hade tillfrisknat och blivit helt verksamhets- och arbetsför samt att 
verksamhetsförmågan hade minskat drastiskt efter skadan år 1994. Bristande 
uthållighet och minnesstörningarna hade endast föranletts av skadan år 1994. 
Käranden hade enbart på grund av dem blivit arbetsoförmögen. Enligt OT 
var det dock troligt att symptombilden efter skadan år 1994 hade varit lindri-
gare utan den tidigare hjärnskadan, då sannolikheten för ett sämre tillfrisk-
nande ökar efter en tidigare hjärnskada. OT ansåg också att de andra läkarna 
inte i sina utlåtanden hade beaktat de nya symptomen bristande uthållighet 
och minnesstörningar. 

Docenten i neurokirurgi, GB, ansåg på basen av handlingarna, att käran-
den år 1964 hade fått en hjärnskada som till sin natur var medelsvår. Under-
sökningar år 1971 hade visat att käranden haft rätt svåra symptom också ef-
ter det inledande skedet. Då skadan huvudsakligen hade varit lokal, hade 
käranden ändå med tiden kunnat kompensera sina brister och därför klarat 
sig väl socialt. Olyckan 1994 hade först förefallit rätt lindrig. Utgångsläget 
och alla neurologiska, neuroradiologiska, neurofysiologiska och neuropsyko-
logiska undersökningar gav enligt GB en bild av att skadan var mycket 
mindre är den år 1964. I en datortomografi hade man inte hittat nya skador 
efter år 1994, och skadan år 1994 hade inte heller efterlämnat bestående för-
ändringar i hjärnans elektriska verksamhet. Också enligt neuropsykologiska 
tester hade kärandens prestationer efter år 1994 i stort sett varit som tidigare, 
men svagare än i tidigare undersökningar, och hans läge hade därmed för-
sämrats. Endast ökat talflöde, benägenhet till perseveration samt rubbningar i 
minnet var nya symptom. Kärandens möjligheter att efter olyckan klara sig 
socialt visade ändå, att följderna efter skadorna år 1994 hade varit skadligare 
än de tidigare, därför att symptomen efter två skador hade samverkat. GB 
ansåg att enbart skadan år 1994 inte i sig skulle ha förorsakat märkbara olä-
genheter, men då skadans diffusa del kombinerades med den tidigare skadan, 
hade kompensationsmekanismen belastats så hårt, att den hade brustit. 

Enligt GB var argumentet att hjärnstammen skulle ha skadats skär speku-
lation. De neuroradiologiska och neurofysiologiska undersökningarna som 
hade gjorts uteslöt inte diffusa skador i hjärnans basala delar. Numera finns 
det redan metoder för att också undersöka skador i hjärnans basala delar, 
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men sådana undersökningar hade inte gjorts. Kärandens tillstånd genast efter 
olyckan stödde inte enligt GB:s åsikt argumentet om skador i hjärnstammen . 

Rättsskyddscentralen för hälsovården hade gett ett utlåtande i ärendet, 
som baserade sig på neurologidocent JW:s sakkunnigutlåtande. Rättsskydds-
centralen för hälsovården hade ansett att kärandens arbetsoförmåga till störs-
ta delen berodde på de skador han hade fått vid olyckan år 1964, samt att den 
skada han fått år 1994 inte ensamt skulle ha kunnat förorsaka full arbets-
oförmögenhet. 

Enligt neurologidocenten JW hade de neuroradiologiska och neurofysio-
logiska undersökningarna visat, att käranden redan år 1964 hade fått en me-
delsvår hjärnkontusion, vilket hade lett till att hans beteende och personlig-
het hade förändrats på ett bestående sätt. De verksamhetshinder som skadan 
hade förorsakat hade varit synliga också i den undersökning som gjordes år 
1971. Efter hjärnkontusionen år 1994 fanns det däremot inga bestående teck-
en på organiska skador. De neuropsykologiska symptomen efter denna skada 
hade kvalitativt sett motsvarat tidigare undersökningsresultat. 

Att den skadelidande efter år 1964 hade klarat sig bra i livet, innebar en-
ligt JW inte ett motsättningsförhållande till skadan, utan berodde på den typ 
av skada han hade fått år 1964. Skadan hade dock på ett märkbart sätt för-
svagat reservkapaciteten i kärandens hjärna och begränsat hans möjligheter 
att möta motgångar. Av den anledningen hade en lindrig skada år 1994, då 
hans livssituation annars också karaktäriserades av osäkerhet (arbete), kom-
mit att utgöra en förlösande faktor, som hade fått ödesdigra följder. Enligt 
JW hade skadan år 1994 inte medfört så betydande och kroniska organiska 
förändringar, att käranden enbart på grund av den skadan i avgörande grad 
skulle ha mist sin arbetsförmåga. Skadan år 1994 skulle därför troligen inte 
ha förorsakat käranden full arbetsoförmåga utan skadan år 1964. 

JW förklarade vidare att han hade beaktat att alla skador inte syns i de un-
dersökningar som gjorts, och att det inte heller fanns bevis på skador i hjärn-
stammen. Bristande uthållighet är en allmän störning, som inte enbart behö-
ver vara förknippad med en hjärnskada, utan förkommer i samband med 
många sjukdomar, och därav kan man därför inte dra slutsatser om hjärnska-
dans natur. De neuropsykologiska undersökningarna stödde inte neuropsyko-
log MK:s uppfattning om betydelsen av minnesförlusten. MK:s undersök-
ningsresultat stod  på den punkten i strid med resultat bland annat från un-
dersökningen som vid samma tid hade gjorts vid sjukhuset.  

Svårigheten att bedöma de presenterade sakkunnigutlåtandena illustreras 
väl av att tingsrätten och hovrätten kom till olika resultat i målet. Då det inte 
fanns andra sätt att bedöma bevisen ansåg tingsrätten, också med tanke på 
enhetligheten i rättstillämpningen, att utlåtandet från rättsskyddscentralen för 
hälsovården hade stor tyngd i bevisprövningen. Man ansåg att utlåtandet inte 
baserade sig på felaktiga eller bristande fakta, tvärtom så hade en del av de 
andra sakkunnigutlåtandena stött utlåtandet. Av den anledningen ansåg 
tingsrätten att skadan från år 1964 hade bidragit till kärandens arbetsoförmå-
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ga, samt att försäkringsbolagets åtgärd att sänka ersättningsgraden var befo-
gad.

Hovrätten ansåg också att man i rättstillämpningen har gett utlåtanden 
från rättsskyddscentralen för hälsovården en stor tyngd. Hovrätten ansåg 
emellertid att de framförda bevisen, med tanke på helhetsbilden, hade förbli-
vit motstridiga i frågan, ifall skadan från år 1964 hade bidragit till den skade-
lidandes arbetsoförmåga, och om så var fallet, i vilken utsträckning. Försäk-
ringsbolaget hade därmed inte visat, att den skadelidandes arbetsoförmåga 
delvis hade föranletts av olyckan år 1964, på ett sätt som skulle minska dess 
ansvar.

De argument domstolarna framförde, angående den betydelse man tillmä-
ter utlåtanden från rättsskyddscentralen för hälsovården, stämmer i och för 
sig, ifall man enbart beaktar förhållandet mellan de resultat domstolarna kom 
fram till och resultat i utlåtandet från rättsskyddscentralen för hälsovården. 
Ifall man däremot i högsta domstolens avgöranden också beaktar de motiver-
ingar som lett till att man stannat för samma lösning, som den som presente-
rats i utlåtandet från rättsskyddscentralen för hälsovården, kan sådana slut-
ledningar inte dras. Det förefaller som om utlåtandet skulle ha bedömts på 
samma sätt som bevis i allmänhet, där man enligt rättegångsbalkens 17 kapi-
tel 2 § stöder sig på fri bevisteori.15

Domstolarna hade trots det också kunnat fästa uppmärksamhet på frågor 
om orsak och verkan då de löste målet. Problemet är nämligen det, att ordet 
orsakssammanhang inte har samma innebörd i medicinsk vetenskap som i 
rättsvetenskapen. Redan i medicinen och den klassiska naturvetenskapen 
skiljer sig kausalitetsbegreppen från varandra. Enligt den klassiska definitio-
nen är det fråga om kausalitet då det råder ett konstant och totalt förutsebart 
beroende mellan två faktorer. Orsaksfaktorn är både ett nödvändig och till-
räckligt villkor för följden.16

Den klassiska definitionen på kausalitet är inte tillräcklig inom medici-
nen. Av den anledningen har man inom medicinen uppgett kraven på att spe-
cificera såväl orsak som verkan. Ifall en förändring i ett fenomen regelmäs-
sigt leder till en sannolik förändring i ett annat fenomen, är den tidigare or-
sak till den senare. 

Vidare har en större kunskap om att sjukdomar kan ha flera orsaker, lett 
till att man börjat ge avkall på tanken om en orsak och en verkan. Detsamma 
torde vara fallet med personskador, då det förekommer ett större antal hän-
delser som kan ses som orsaker. På ett individuellt plan är det svårt att ta 

15 Se Saarnilehto, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunnon merkityksestä oikeu-
denkäynnissä, (Om betydelsen av utlåtande från rättsskyddscentralen för hälsovården i rätte-
gångar) sakkunnigartikel på adressen www.edilex.fi.
16 Heliövaara - Tola, Syysuhteet vakuutuslääketieteessä, teoksessa Aro ym. (toim.), 
Vakuutuslääketiede, Saarijärvi 2004, s. 150-153, erityisesti s. 150. (Orsaksförhållan-
den i försäkringsmedicinen i skriften Försäkringsmedicin).
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ställning till orsaken, rent vetenskapligt direkt omöjligt. I försäkringsfrågor 
bör man ändå ta ett beslut.17

Det är medicinska forskare som skriver om försäkringsmedicin, såsom 
också den litteratur som här hänvisas till. Skribenternas ställningstaganden 
kommer därför ibland också att tangera juridiska frågeställningar. Man kan 
se uttalanden som verkar mycket märkliga för en jurist, vilket visar att det 
skulle krävas en tvärvetenskaplig kunskap när man skriver om frågor ur ett 
medicinskt perspektiv.

Problem som man kan stöta på i läkares texter kan illustreras genom He-
liövaaras och Tolas uttalande, att en människa i utgångsläget är försäkrad 
sådan som hon är. Hennes tillstånd jämförs med situationen för personer i 
samma ålder, som inte har någon skada.18  För en jurist uppstår genast frågan 
vad det innebär att en person är försäkrad sådan som hon är, och å andra si-
dan, att tillståndet jämförs med tillståndet hos personer i samma ålder som 
inte har någon skada.19

Nämnda uttalande är speciellt problematiskt därför att författarna i det fö-
regående stycket hade funderat över frågan, ifall olägenheter förknippade 
med knä- och vristskador delvis, eller till och med i sin helhet, beror på att 
en patient har övervikt. Övervikt anses som en bidragande orsak, vilket in-
nebär att en person inte är försäkrad sådan som han/hon är. Enligt författarna 
bör man utvärdera, ifall skadan på ett avgörande sätt har försvårat den tidiga-
re sjukdomen, dvs. om den har påverkat verksamhetsoförmågan.  Trots att 
författarna utreder orsakssammanhang i försäkringsmedicinen, har de inte en 
enda gång hänvisat till högsta domstolens avgöranden. Högsta domstolen har 
ju varit tvungen att ta ställning till frågan, i vilka fall ersättningsskyldighet 
uppstår och i vilka ej.  

Till exempel målet HD 1991:63: En person med övervikt hade skadat sitt knä 
vid en trafikolycka. Då det inte hade visats, att övervikten skulle ha förvärrat 
skadan eller väsentligt försvårat tillfrisknandet, hade försäkringsbolaget inte 
haft skäl att sänka skadans ersättningsgrad på grund av övervikten. 

Beslutet baserade sig på bevismaterialet. Högsta domstolens motiveringar 
var följande: i målet hade det inte visats att A:s övervikt skulle ha förvärrat 
den knäskada han fått vid trafikolyckan, eller att den på ett så väsentligt sätt 
försvårat tillfrisknandet, att bolaget skulle ha haft skäl att sänka ersättnings-
graden för A:s skada på grund av A:s övervikt. 

17 Ks. Heliövaara - Tola, 2004, s. 151. Se också Tola, Syysuhteet vakuutuslääketi-
eteessä, (Orskaksförhållanden i försäkringsmedicinen) Suomen Lääkärilehti 2002, s. 
541-543, och Palonen - Nio - Mustajoki, Potilas- ja lääkevahingot, (Patient- och 
medicinskador) Jyväskylä 2005, s. 88-97.  Om olika medicinska orsakssammanhang 
se Oravisto, Lääketieteellinen ja oikeudellinen todennäköisyys ja todistettavuus, 
(Medicinsk och rättslig probabilitet och bevismöjligheter) Suomen Lääkärilehti 1984, 
s. 1302-1303.
18 Heliövaara - Tola 2004, s. 153. 
19 Se ovan nämnda avgörande HD 1998:80, där ett hepatit C-virus inte betraktades 
som en personskada, den ändrade situationen var inte tillräcklig för skadeersättning.
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Ifall bevisen hade varit tillräckliga för att visa att övervikten hade påverkat 
knäskadan hade utslaget kunnat vara ett annat. 

En central fråga i detta sammanhang är, att man inom medicinen opererar 
med en relativt vid syn på sambandet mellan orsak och verkan, såväl veten-
skapligt som speciellt i fråga om sannolikheten inom vården.20 Man tillåter 
sig att i samband med skadan beakta många olika skäl, oberoende av om de 
varit nödvändiga eller tillräckliga för att skadeföljder skall uppstå. Då man 
tar ett rättsligt beslut är det naturligt att man inte i samband med en viss ska-
da strävar efter att utreda alla dess orsaker. Man fäster den huvudsakliga 
uppmärksamheten vid de skäl som normerna förutsätter, med vars stöd an-
svar endera uppstår eller inte.21 Målsättningen är att utreda om det bland skä-
len finns några sådana faktorer, som aktualiserar kausalitet i juridisk bemär-
kelse. Bland sådana faktorer kan nämnas ett yttre ingripande i händelseför-
loppet, att ge anledning eller möjlighet till någonting, eller något rekvisit 
som enligt normerna involverar ansvar, såsom att använda motorfordon i tra-
fiken.

Som ett tillräckligt skäl enligt den rättsvetenskapliga kausaliteten uppfat-
tar man ett fenomen, som i en kombination av naturlagarna och samhällshel-
heten gör någonting möjligt.22 I det ovan beskrivna exemplet avser man med 
tillräckligt skäl trafikolyckan år 1994. Skadan som personen fått i olyckan 
har lett till att den skadelidande blivit arbetsoför. 

Då man i skadeståndsrätten utreder orsak och verkan avser man med en 
nödvändig orsak en faktor, utan vilken följdverkningarna inte hade upp-
stått.23 Ifall vi, på basen av den kunskap vi har om naturlagarna, kan konsta-
tera att följden inte hade uppstått, ifall orsaken inte hade funnits, så uppfattas 
följden av orsaken som en nödvändig verkan. I det ovan beskrivna målet in-
nebär den nödvändiga orsaken att olyckan år 1994 var en nödvändig orsak 
till arbetsoförmågan, ifall den skadelidande inte hade blivit arbetsoförmögen 
utan olyckan år 1994. För att utreda den frågan, hade det förutsatts att man i 
läkarutlåtandena hade koncentrerat sig på frågan när den skadelidande skulle 
ha blivit arbetsoförmögen, ifall olyckan år 1994 inte hade skett. 

Å tjänstens vägnar känner domstolen endast till den gällande rättsord-
ningen. Kunskap om skillnaderna mellan olika discipliner och vilken bety-
delsen dessa skillnader har för beslutsfattandet är inte faktorer som man å 
tjänstens vägnar bör beakta. På den punkten åligger det parterna att presente-
ra bevis åt domstolen. Som professionella beslutsfattare kan domarna, efter 
att ha fått en utredning, handla på ett sakenligt sätt. Problemet ligger ofta i 
att de jurister som sköter frågor i domstolarna, inte alltid har den sakkunskap 

20 Oravisto 1983, s. 1302. 
21 Routamo - Ståhlberg 2000, s. 245-246.  
22 Routamo - Ståhlberg 2000, s. 246. 
23 Routamo - Ståhlberg 2000, s. 246. 
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som krävs för att på ett sakenligt sätt lyfta fram skillnaderna mellan olika di-
scipliner.

Det torde i varje fall vara bäst, att var och en framför sin sak på det sätt 
han eller hon känner den. Läkarna bör inte överväga kausalitet ur en juridisk 
synvinkel. 24 Det torde vara lättare att förklara betydelsen av ett medicinskt 
utlåtande för domare än den rättsliga kausaliteten för alla läkare. Å andra si-
dan kan man sammanjämka den medicinska och rättsliga kausaliteten så, att 
man först gör en medicinsk utvärdering, ifall frågan om orsak och verkan ak-
tualiseras. Efter det utreder man ifall också rättslig kausalitet aktualiseras.25

Högsta domstolen har uttalat sin uppfattning om att sammanjämka medi-
cinsk och rättslig kausalitet på följande sätt:

HD 2005:115 (en del av motiveringarna): Då man bedömer orsakssamman-
hang intar medicinska bevis en nyckelställning, dvs. undersökningsobserva-
tioner och regler baserade på medicinska erfarenheter. I sista hand är dock or-
sakssammanhanget en rättslig fråga. I övervägandena beaktar man vid sidan 
av medicinska utredningar också andra faktorer, på vars grund man kan avgö-
ra ifall det föreligger ett orsakssammanhang eller inte. I detta sammanhang är 
också försäkringsrättsliga principer av betydelse, som syftar till en enhetlig 
bedömning av försäkringshändelser och en konsekvent ersättningslinje.  

I det mål som här har fungerat som exempel, förefaller det inte att ha upp-
stått någon skada av att besluten tagits utgående från domarnas perspektiv, 
med stöd av regler om bevisföring som ligger dem nära. Hovrättens beslut 
hade också i det hänseendet träffat rätt, att det i allmänhet är den som hänvi-
sar till ansvarsfrihet som bör bevisa den omständighet som fritar från ersätt-
ningsansvar. Det är det oaktat inte alltid så, att man i utvärderingen av bevi-
sen når samma slutresultat, som när man beaktar de skillnader mellan olika 
discipliner som ligger som grund för utlåtandena.  

Det hade dock varit möjligt att beakta olika syner på orsak och verkan 
därför att man också i den rättsliga litteraturen har fäst uppmärksamhet vid 
frågan. Harri Isokoski, jurist vid Konsumenternas försäkringsbyrå, har ur ett 
juridiskt perspektiv granskat frågan om personskador och medicinsk kausali-
tet. Artikeln är publicerad i en festskrift, vilket innebär att artikeln inte 
kommit att få speciellt stor spridning.26 I artikeln konstateras sakenligt att be-
slutsfattaren bör vara medveten om sakkunnigutlåtandenas betydelse. I grun-
den representerar utlåtandena de sakkunnigas åsikter utgående från deras ve-
tenskapliga och yrkesmässiga erfarenheter. Utlåtandet utgör givarens moti-

24 Ks. Oravisto 1984, s. 1302-1303. 
25 Palonen - Nio - Mustajoki 2005, s. 82-87. 
26 Se Isokoski, Henkilövahinkojen lääketieteelliset syy-yhteyskysymykset juridisesta 
näkökulmasta, (Personskadors medicinska orsakssammanhang sett ur ett juridiskt per-
spektiv i verket Sisula-Tulokas - Luukkonen - Saario (toim.), Kuluttajien vakuutusto-
imisto ja Vakuutuslautakunta 30 vuotta, Jyväskylä 2001, s. 120-150 (Konsumenternas 
försäkringsbyrå och Försäkringsnämnden 30 år). 
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verade syn på den medicinska betydelsen av de undersökningsresultat som 
man kommit fram till hos den som söker skadeersättning. Juristen som avgör 
målet måste kunna utvärdera medicinska sakkunnigutlåtanden, som ofta kan 
vara motstridiga, enligt samma grunder som alla andra bevis som framställts 
i målet.27

Isokoski har också utrett skälen till att det kan finnas åsiktsskillnader mel-
lan den behandlande läkaren och sakkunniga.28 Isokoskis artikel är i sig en 
god utredning över de problem som kan aktualiseras mellan medicinsk sak-
kunskap och rättslig beslutsfattande, sett ur en jurists synvinkel, som själv 
haft som uppgift att ta ställning till personskador. 

6 Forskningsresultaten och forskaren 
Domaren är i allmänhet i sin verksamhet tvungen att stöda sig på lagen sådan 
som den är. För forskaren är situationen en annan. I sina egna ställningsta-
ganden är forskarna inte bundna av den gällande lagen, ifall deras uppgift 
inte är att utreda lagens innehåll. Då det är fråga om att utreda lagens inne-
håll, är forskarna i en ställning som påminner om domarnas. Ifall reglerna 
inte ger utrymme för tolkning, annat än i motiveringarna, är man tvungen att 
ge en tolkningsrekommendation i enlighet med reglerna, och därutöver före-
slå att reglerna borde ändras på grund av de bakomliggande skälen.  

Forskaren kan välja en forskningsuppgift, som går ut på att utreda andra 
frågor som är förknippade med reglerna, än deras innehåll. Ifall man till ex-
empel utvärderar hur ändamålsenliga reglerna är, kan man mycket väl fästa 
uppmärksamhet vid de forskningsresultat som regelverket bygger på. I en 
utvärdering av lagberedningen, igen, är man alltid tvungen att utreda ifall 
man i lagstiftningen har utnyttjat forskningsresultat på ett adekvat sätt. I den 
situationen är det uttryckligen fråga om att förstå forskningsresultaten och 
deras betydelse. Som exempel på detta har jag ovan beskrivit förändringar i 
besvärstiden i frågor som gäller faderskap, där man i motiveringarna fäst av-
görande vikt vid möjligheten att snabbare få fram forskningsresultat. Där-
emot hade man inte fäst någon nämnbar uppmärksamhet vid andra faktorer, 
fastän det kanske hade varit skäl att göra det.

De rättsvetenskapliga forskarna konfronteras också med forskningsresul-
tat från andra discipliner då de utvärderar rättspraxis. Forskarna bör då ställa 
sig kritiska till en domstols ställningstaganden, och utreda vilken deras bety-
delse är utgående från ett rättsvetenskapligt perspektiv. Till exempel i det 
ovan nämnda avgörandet HD 1998:80 kom man fram till att den avtalspart, 
som hade organiserat hälsovårdstjänsterna var skyldig att ersätta den person 
som fått hepatit C-virussmitta, för det lidande som en depression hade föror-

27 Isokoski 2001, s. 133.
28 Isokoski 2001, s. 136-137. Ks. Oravisto 1983, s. 1303
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sakat. Ersättningsskyldigheten föranleddes av smittan som utgjorde bevis för 
ett avtalsbrott i fråga om villkoren för operationen. Enligt högsta domstolen 
är insikten om att virussmittan var en följd av avtalsbrottet, redan på basen 
av allmän livserfarenhet ägnad att medföra en stor besvikelse. Det är uppen-
bart att år av osäkerhet om hur sjukdomen kommer att utvecklas, samt smit-
toriskerna för närstående, lätt kan leda till att man mister livsglädjen och iso-
lerar sig från sin omgivning. Denna ångest var att se som en sådan störning i 
det psykiska tillståndet, som berättigade till ersättning för ett lidande som 
kan jämföras med sveda och värk. 

Enligt skadeståndslagens nya regler (L 509/2004) kan man inte längre få er-
sättning för lidande enligt skadeståndslagens 5 kapitel 2 §:s ’sveda och värk’, 
utan endast på basen av skadeståndslagens 5 kapitel, 6 §. Skyldigheten att be-
tala ersättning för lidande kräver att de ytterligare förutsättningar som nämns 
i stadgandet uppfylls.  

Forskaren kan i en sådan situation överväga ifall det inte hade varit mera en-
tydigt ifall hepatit C-virussmittan direkt hade uppfattats som personskada 
och ersättning hade betalats på den grunden. Då hade man kunnat se de psy-
kiska störningarna som en följd av hepatit C-virussmittan. På basen av de 
regler som då var gällande skulle slutresultatet troligen, på samma sätt som i 
högsta domstolens avgörande, varit ersättning för andligt lidande. 

Däremot skulle en annan uppfattning om personskada inte i alla hänseen-
den ha lett till samma slutresultat som i högsta domstolens avgörande. I må-
let hade hovrätten och tingsrätten dömt till ersättning också för bestående 
lyte och men. Detta var just på grund av virussmittan. På den punkten för-
kastade högsta domstolen ersättningskravet därför att virussmittan inte var 
en personskada. Ifall hepatit C-virussmittan hade betraktats som en person-
skada, hade man samtidigt blivit tvungen att överväga ifall det var fråga om 
ett kroniskt lyte och men. Utgående ifrån motiveringarna i de nämnda målen 
HD 1998:79 och 80 hade det varit på sin plats att anse, att de som fått virus-
smittan hade förorsakats kroniskt lyte och men. På den grunden hade ersätt-
ning varit befogad.   

När forskarna på detta sätt utvärderar högsta domstolens avgöranden, 
finns det skäl att klargöra sina egna utgångspunkter. Det är dock skäl att ut-
värdera de fakta från andra discipliner och deras betydelse, som används i 
högsta domstolens eller andra domstolars avgöranden, utgående från den 
egna disciplinen. Därvid bör man åtminstone utreda vad en definition baserar 
sig på och varför man gjort vissa klassificeringar. Skälen kan vara sådana, att 
man endera godkänner domstolsavgörandet, eller så gör man det inte. I kri-
tisk forskning är man tvungen att göra en utvärdering. 

Ifall tyngdpunkten i forskningen ligger på rättsvetenskapen, kan forskaren 
i likhet med förfarandet i domen HD 1983 II 138, beakta sådana faktorer i 
forskningen inom andra discipliner, som har rättslig betydelse. Man kan 
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komma fram till ett avgörande med rent juridiska metoder, utan att alls kän-
na till den andra disciplinen. Detta är givetvis inte alltid möjligt. Ett annat al-
ternativ är att man, i likhet med målet som berör bihålorna och motsvarande 
forskningsproblem, i tillräcklig utsträckning fördjupar sig i ett annat veten-
skapsområde. Förutom en personlig insats kan fördjupningen också ske ge-
nom samarbete med representanter för vederbörande discipliner. Ibland kan 
man genom att sätta sig in i en annan disciplin finna det, bland de föreslagna 
slutresultaten, som skulle vara bäst grundat utgående från de nyaste forsk-
ningsrönen. På basen av fakta hade man kunnat komma till ett annat slutre-
sultat än det man stannade för i målet. 

Man kan dock inte ytterligare skuldbelägga en läkare med de färskaste 
forskningsresultaten. En handling bör givetvis utvärderas mot bakgrunden av 
den kunskap man hade vid varje enskild tidpunkt, den utbildning läkaren 
fått, samt de fakta man kände till i den situation där läkaren handlade. I den 
vetenskapliga forskningen finns det ändå skäl att föra saker framåt och beak-
ta ny kunskap och hur den påverkar redan tagna beslut. 

I fråga om försäkringsersättningar och ersättningar för personskador i 
allmänhet, är man tvungen att ta ett beslut. Därvid bör beslutsfattaren göra 
sitt eget förslag utgående från de uppgifter som presenterats. Forskarnas si-
tuation är en annan. De kan i lugn och ro fördjupa sig i frågorna och är inte i 
sin forskning bundna vid tidsfrister, såsom domare är. Forskarna kan också 
närma sig frågan om vilken betydelse olika utlåtanden har utgående från den 
disciplin inom vilket ett utlåtande getts. 

När man närmar sig medicinska sakkunniga i en rättsvetenskaplig fram-
ställning utgående från disciplinens eget perspektiv, strävar man till att utre-
da utlåtandenas betydelse utgående från den norm som tillämpas. Man bör 
då, utöver rättsvetenskapen, känna till bland annat innebörden i de termer 
som används, forskningsmetoder, det sätt på vilket forskningsresultat fram-
ställs och de nyaste forskningsrönen. Man bör kunna sätta sig in i en fråga 
så, att man utgående från vederbörande disciplins utgångspunkter kan säga, 
ifall ett sakkunnigutlåtande eller en åsikt har större betydelse eller ifall någon 
åsikt stämmer bättre överens med forskningsresultaten än andra. Ett sådant 
ställningstagande i en fråga som hör till en annan disciplin förutsätter att 
man själv har sådan kunskap eller alternativt att man samarbetar med forska-
re inom den andra disciplinen. Sådana ställningstaganden passar väl in också 
i juridisk forskning och vidgar därmed uppfattningen bland jurister som läser 
forskningsresultaten, om hur man borde förhålla sig till forskningsresultat 
inom olika discipliner. 

Det är inte lätt för en rättsvetare att snabbt skaffa sig tillräcklig kunskap 
om forskningen och dess resultat inom andra discipliner. Av den anledning-
en skulle det vara fördelaktigt att bedriva sådan forskning som kräver kun-
skap om mer än en disciplin, i forskningsgrupper där man i gruppens sam-
mansättning samlar tillräcklig sakkunskap. Rättsvetaren skulle då, i gruppens 
inre diskussioner, dels kunna presentera problem i sin forskning som hänför 
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sig till andra discipliner, dels testa sitt eget sätt att presentera frågor, för att 
undvika att det uppstår missförstånd mellan disciplinerna. I forskningen bör 
man inte presentera felaktiga eller bristfälliga fakta, i varje fall till den del 
som de påverkar den rättsvetenskapliga utvärderingen. 

En av forskarens uppgifter är också att påvisa att man utöver den rättsve-
tenskapliga kunskapen även behöver annan kunskap för att uppnå det rätta 
slutresultatet. Detta underlättar stort uppgiften för den tjänsteman (domare) 
som skall besluta i ärendet. Det är också till hjälp för jurister som sköter oli-
ka parters frågor. 
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Lagstiftningsforskning – ett nödvändigt 
perspektiv inom rättsvetenskapen 
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1 Inledning
Lagstiftningen har traditionellt utgjort grunden för rättssystemet i de länder 
som hör till den kontinentaleuropeiska rättstraditionen, dit också de nordiska 
länderna hör. Under 1900-talet har lagstiftningen också kommit att bli en 
central del av rättssystemet i länder som tillhör den angloamerikanska 
världen, såsom Storbritannien och Förenta Staterna.1 Lagstiftningen har 
också under 2000-talet varit det mest centrala instrumentet i den överstatliga 
och supranationella rätten, såväl inom Europeiska unionen som till exempel i 
Världshandelsorganisationen, WTO.

Av tradition har lagstiftningen också utgjort ett centralt forskningsobjekt 
inom rättsvetenskapen. Inom rättsvetenskapens main stream har forskningen 
emellertid huvudsakligen varit inriktad på att utreda innehållet i den gällande 
rätten, att utveckla argumentation och metoder som stöd för de bästa 
tolkningarna, samt att systematisera regelverken till fungerande och 
användbara helheter.  Uppgiften att tolka och systematisera lagarna har 
utgjort kärnan i den moderna rättsvetenskapen allt sedan tiden kring 1100-
talet då man i Bologna började utveckla ”lärda kommentarer i lagtexternas 
marginal”.2

Mot den bakgrunden kan det förefalla märkligt att fundera över vilken 
speciell nytta eller vilket tilläggsvärde en angreppsvinkel kan ha, som kallas 
lagstiftningsforskning. Syftet med den här artikeln är att försöka besvara den 
frågan.

2 Området för forskningen om lagstiftningsprocessen 
Det område som lagstiftningsforskningen omfattar kan belysas med en enkel 
figur som omfattar livscykeln hos en lag. 

1 Calabresi, G., (1982). A Common Law for the Age of Statutes. Harvard University Press, 1 
och 183; Bennion, F. (2001). Understanding Common Law Legislation. Oxford University 
Press. 1. 
2 Siltala, R. (2003). Oikeustieteen tieteenteoria (Rättsvetenskapens kunskapsteori), Suomalai-
nen Lakimiesyhdistys, 69.  
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Varje rättslig norm genomgår en lagberedningsprocess. I länder som följer 
det europeiska parlamentariska systemet har regeringarna och dem 
underställda ämbetsverk huvudansvaret för lagberedningen. Inom 
Europeiska unionen är det kommissionen som bereder regelverken. En 
lagberedning resulterar huvudsakligen i ett sådant motiverat lagförslag, som 
kan föreläggas ett kompetent lagstiftningsorgan för beslut. I de flesta länder 
är procedurerna och formerna för lagberedningen sporadiskt reglerade, 
fastän det idag finns många instruktioner och programförklaringar som 
hänför sig till verksamheten. 

Däremot är proceduren för beslut om lagförslagen noggrant reglerade 
genom regler på grundlagsnivå och även i andra stadganden. Inom 
Europeiska unionen har de grundläggande fördragen en motsvarande 
funktion. Lagstiftningsprocessen, först i regeringen och därefter i 
parlamentet, kulminerar i ett beslut om att antingen anta en reglering av ett 
visst innehåll och ge den laga kraft, eller att förkasta den. 

Den viktigaste delen av en lags livscykel inleds när reglerna träder i kraft 
och man börjar implementera dem. Med lagens implementering avses 
förvaltningsmyndigheters och domstolars verksamhet för att förverkliga en 
viss lagstiftning, och likaså den växelverkan som då uppstår mellan lagens 
implementerare och den målgrupp eller den person, det företag eller annat 
samfund, som regleringen berör. 

Redan det att en viss lag implementeras utgör en central del av lagens 
verkningar. Emellertid avser man vanligtvis med en lags verkningar 
någonting mera omfattande än enbart detta. Lagstiftaren, forskningen samt 
de grupper som lagstiftningen berör, är i allmänhet mest intresserade av 
lagarnas ekonomiska och sociala verkningar, samt hur reglerna påverkar 
deras livsmiljö. Men de rättsliga verkningarna är också centrala.  En lag kan 
ha verkningar även på annat håll inom rättssystemet, än enbart det område 
som är målet för lagstiftningen. Också lagarnas så kallade symboliska 

Figur 1. En lags livscykel 
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verkningar är viktiga, dvs. hur lagarna påverkar människornas tankesätt, 
värderingar och moraliska uppfattningar.   

Till bilden av en lags livscykel hör också en pil med feedback tillbaka till 
lagberedningen, angående lagens implementering och dess verkningar. Så 
gott som varje regelverk blir förr eller senare föremål för en omvärdering 
och ändring. 

Inom rättsvetenskapens main stream fokuserar man sig på den del av en 
lags livscykel som utgör slutresultatet av lagstiftningsprocessen och 
beslutsfattandet. Det är med andra ord fråga om de rättsregler som antagits 
och trätt i kraft, som man sedan tolkar och systematiserar. Däremot fäster 
man i allmänhet i rättsvetenskaplig forskning ringa uppmärksamhet vid 
början av en lags livscykel, lagberedningen och det mest centrala 
delområdet, implementeringen och verkningarna av ett regelverk.  Denna 
observation ringar in de huvudsakliga områdena för lagstiftningsforsk-
ningen.

De huvudsakliga uppgifterna för forskningen kring lagstiftningen är att 
först beskriva lagberedningsverksamheten och göra den begriplig. Det 
aktualiserar centrala frågor såsom: varför utarbetar man vissa regelverk, 
vilka arbets- och tankeprocesser ligger bakom lagförslagen, samt hur de 
utformats på det sätt som lagstiftningsprocessens slutresultat ger vid handen?  
Jag skall här fokusera på lagberedningen i olika länder där den är underställd 
regeringarna samt i Europeiska kommissionen. Givetvis är också det 
egentliga beslutsfattandet intressant, speciellt då lagförslagen ännu lever och 
förändras i processen.

Det andra temat i lagstiftningsforskningen är lagarnas implementering 
och deras verkningar. Den grundläggande frågeställningen i granskningen 
av implementeringen kan preciseras på följande sätt: varför förverkligas en 
lag sällan så att den skulle motsvara den bild författningstexten ger? Frågan 
lämpar sig för den implementering som förvaltningsmyndigheter och 
domstolar står för. Svaret, däremot, är inte enbart beroende av 
myndigheternas och domstolarnas verksamhet. Man bör nämligen beakta att 
en lag, under dess livscykel, i allmänhet också kommer att tillämpas i andra 
sammanhang, eller den kan tillämpas på andra slag av fall, än dem man 
avsåg i lagberedningsskedet. Implementeringsforskare beskriver ibland 
objektet för sin forskning med rätt så karikerade påståenden, såsom att: ett 
regelverk förändras alltid när det implementeras eller, det skulle vara naivt 
att tro att en lagtext kan berätta mycket om hur den implementeras. Med 
tanke på den nordiska synen på rättsstaten och juristutbildningen kan 
argumenten förefalla överdrivna, men trots det återspeglar de många viktiga 
insikter som implementeringsforskningen gett.3

3 Om implementeringsforskning se t.ex. Mazmanian D. & Sabatier P. (1989). Implementation 
and Public Policy. University Press of America. Rothstein, B. (1994). Vad bör staten göra. 
SNS Förlag. Heimer, C. (1996). Explaining variation in the impact of law: organizations, in-
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Det finns speciellt två skäl för behovet att känna till och forska i lagarnas 
verkningar. Den för vår tid specifika instrumentella uppfattningen om 
lagstiftningen betonar framförallt lagen som ett redskap för den offentliga 
beslutsfattaren. För det första, främjar man genom lagstiftningen uppställda 
mål, man styr människors och företags beteende, samt korrigerar 
missförhållanden.4 Av den anledningen är det naturligt och även nödvändigt 
att ställa sig frågan, i vilken utsträckning de lösningar man gått in för i 
lagstiftningen, har lett till resultat som motsvarar de uppställda målen, eller 
var man kommit till korta.  För det andra berättigas hela lagstiftningsinstitu-
tionens existens och dess användning sist och slutligen av vilka verkningar 
lagstiftningen får. Detta betonas ytterligare av att den offentliga 
beslutsfattaren fastställer rättsnormer ’över huvudet på människor och 
företag’ (Top Down) och att den i sista hand även kan använda sig av tvång 
och makt.   

Forskningsintresset i lagstiftningsforskningen fördelar sig i två 
inriktningar beroende på om forskningen är intresserad av lagstiftningen på 
ett allmänt, institutionellt plan, eller av en enskild lag eller reform. I de 
följande avsnitten finns exempel på forskningsteman inom vardera 
inriktningen. Det bör speciellt noteras att såväl i ämnesindelningen inom 
juridiken som även inom forskningen i övrigt, är forskningen om 
lagstiftningen på ett allmänt institutionellt plan endast ett marginellt 
fenomen. Trots den viktiga roll lagstiftningen har, har den inte kommit att bli 
ett centralt forskningsintresse inom rättsvetenskapen. Man har heller inte fått 
något omfattande stöd från andra forskningsområden för forskningen om 
lagstiftningsprocessen. 

3 Forskningen om lagstiftnings- 
institutionen på ett allmänt plan 

Det dominerande forskningsintresset idag, i frågor som berör 
lagstiftningsinstitutionen på ett allmänt plan, är följande grundläggande 
fråga: varför och hur förändrar sig rätten och lagstiftningsinstitutionen som 
bäst, så som varje jurist och upplyst medborgare kan se och notera i sin 
livsmiljö?

Den viktigaste och mest dramatiska förändringen som 
lagstiftningsinstitutionen genomgår är utan tvivel internationaliserings- och 
globaliseringsprocessen, som lett till att den institutionella ramen för 

                                                                                                                            
stitutions, and professions. Studies in Law, Politics and Society, vol. 15, 29-59. Schofield J. & 
Saussman, C. Symposium on implementing public policy: learning from theory and practice. 
Introduction. Public Administration. Vol. 82. Nr 2.2004, 235-248. 
4 Tala, J. (2005). Lakien laadinta ja vaiktukset. (Lagberedning och lagarnas verkningar) Edita, 
14-17.
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lagberedningen och lagstiftningen förändras. I de nordiska länderna kan man 
på ett allmänt plan tydligast se utvecklingen i de överstatliga och 
supranationella dragen i regleringen i den europeiska integrationen. 
Förändringen, som accelererade kraftigt under 1900-talets två sista 
decennier, är viktig också därför att internationaliseringsprocessen fortgår 
och blir allt starkare i framtiden.    

Långt in på 1900-talet var det befogat att i första hand uppfatta 
lagstiftningen som en produkt av den nationella rättskulturen. Detta var fallet 
trots att grundrekvisitan i de europeiska rättssystemen, såsom begrepp och 
teoribyggnad (till exempel avtal, domstol, bolag, frihetsstraff, centralbank, 
grundrättigheter) till stor del är ett gemensamt internationellt arv.  Inom 
varje nationalstat var det dock i sista hand det av folket valda parlamentet 
som bestämde innehållet i den centrala lagstiftningen. I europeiska länder 
med ett parlamentariskt styrelseskick gick utvecklingen visserligen i den 
riktningen, att regeringen och dess lagberedningsmaskineri under 1900-talets 
lopp kom att få ett avgörande inflytande över vilka lagförslag som fördes till 
parlamentet, med vilket innehåll och med vilken tidtabell. I 
lagstiftningsforskningen har man karaktäriserat parlamentets roll som 
reaktivt, inte proaktivt.  

Den tilltagande internationaliseringen och den europeiska 
integrationsprocessen innebär för lagstiftningsverksamheten en lika 
fundamental förändring som förändringen under de två föregående 
århundradena. Då uppfattades den lagstiftande makten som ett centralt 
rekvisit för den suveräna nationalstaten. Enligt de mest renläriga synsätten 
fanns det inte några externa eller innehållsmässiga begränsningar i 
parlamentets lagstiftande makt. Bindningen till den nationella rättskulturen 
tog sig också uttryck i kodifikationsprojekt inom olika rättsområden i rätt 
många kontinentaleuropeiska länder. 

Den lagstiftning som idag antas inom Europeiska unionens institutionella 
ram skiljer sig markant från den nationalstatliga och parlamentcentrerade 
modellen. Europeiska unionen har på många olika sätt influerat 
lagstiftningsverksamhetens institutionella karaktär.  Det gäller faktorer 
såsom omfattningen av unionens lagstiftande makt, EU-rättens företräde, 
subsidiaritetsprincipen, de olika organens kompetens och regler om 
förfarandet vid lagstiftningen, nationella statsorgans medverkan i unionens 
lagberedning, osv.  De förändringar som hittills skett inom lagstiftningens 
institutionella ram kan beskrivas som snabba, radikala och irreversibla.  Det 
finns ingen återvändo till de synsätt på lagstiftningsverksamheten som 
majoriteten av rättsvetare och jurister har tillägnat sig som en del av 
yrkesideologin, åtminstone de som uppnått mogen ålder. 

Beträffande de förändringar som lagstiftningsverksamheten genomgår kan 
man säga att alla ser dem, men ingen känner dem eller kan se deras betydelse 
i hela sin omfattning. Den ständiga förändringsprocessen har fört med sig en 
mängd frågor som kräver utredningar och analys.  Här några exempel: 
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Hurudan är kvaliteten på lagstiftningen på unionsnivå?  I vilka frågor är det 
mera befogat att ha en reglering på unionsnivå än på nationell nivå (eller 
kanske på ännu lägre nivå)? Vilka är möjligheterna att delta och påverka 
reglernas innehåll för medborgare, organisationer, företag och 
medlemsländernas statsorgan? Hurudana borde de vara? Vilka kriterier har 
vi för att bedöma unionsregleringens legitimitet?  Utgående från vilket slag 
av element konstrueras unionens lagstiftning, när man beaktar de olika 
rättskulturer och rättstraditioner, som genom olika medlemsländer styr den 
rättsliga utvecklingen inom unionen? I vilka frågor finns det ett motiverat 
behov och i vilka äkta möjligheter för en enhetlig reglering (och vilken grad 
av enhetlighet), osv.? I ett nordiskt perspektiv var sådana frågor ett 
marginellt fenomen eller de saknades helt för några decennier sedan. 

En annan viktig forskningsfråga som berör lagstiftningen som institution 
är förändringar i lagstiftningens kvalitet. Under de senaste två decennierna 
har lagstiftningens kvalitet, och hur man kan förbättra den, blivit föremål för 
ett ständigt utvecklingsarbete i så gott som alla västliga länder, och likaså i 
centrala internationella organisationer, såsom Europeiska unionen och 
OECD.5 Tre olika slag av argument har framförts för att förbättra lagarnas 
kvalitet. För det första, förväntar man sig att lagstiftningen och de medel den 
innehåller, skall vara alltmera resultatinriktade och effektiva i förhållande till 
de positiva mål, som anförts som argument och grund för att den skall antas 
och rättfärdigas. För det andra, eftersträvar man en mera effektiv reglering, 
där de avsedda resultaten kan nås med så låga kostnader som möjligt för de 
olika parterna, samt genom att också i övrigt minimera de negativa 
begränsningarna i den verksamhet, som är målområdet för lagstiftningen.  
De kostnadseffekter en lagstiftning kan ha på företagsverksamheten och de 
konkurrenshinder den kan innebära, har i det här perspektivet varit det 
huvudsakliga argumentet för att värna om lagstiftningens kvalitet. För det 
tredje, har målsättningen också varit att få en mera responsiv och flexibel 
reglering, som i högre grad kan beakta de olika parternas individuella behov 
och motiv, och likaså de snabba förändringarna och förhållanden på olika 
områden.  

Ett utmärkande drag har varit en kritik av den traditionella, stela 
kommandoregleringen uppifrån nedåt (Command and Control), där 
sanktioner och myndighetsövervakning spelar en central roll. I stället söker 
man regleringsmodeller, där man parallellt med negativa sanktioner kunde 
använda sig av incitament och förfaringssätt som skulle bygga på de olika 
parternas ansvar och etiska motiv. Därigenom skulle man samtidigt stöda 
varje parts sociala anseende. Då man överväger och introducerar olika 
regleringsmodeller, borde man inte se ”målgrupperna” som enbart ”onda”, 

5 Om detta, se Tala 2005, 229-232. 
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men inte heller idealisera och se dem som enbart ”goda”, som endast mot 
bättre vetande eller av misstag bryter mot regler. 6

I fråga om lagstiftningens kvalitet och innehåll kan man särskilja två 
parallella utvecklingslinjer. Inom många områden har lagstiftaren gått in för 
vida generalklausuler, som täcker många olika situationer och fall, där 
kriterierna för tillämpningen också ger utrymme för värderingar och 
förändrade förhållanden. Samtidigt kan man också se en ökning av sådan 
reglering, som innehåller mycket specifika och konkreta bestämmelser. Den 
här trenden har klart förstärkts i Finland i takt med den tilltagande EU-
regleringen, som i sin tur är tydligt influerad av angloamerikansk 
lagstiftningsteknik. 

Såväl generell som konkret och specifik reglering har sina fördelar och 
nackdelar, såsom följande figur belyser. 

6 Ayres, I. & Braithwaite J. (1992). Responsive Regulation. Oxford Socio-Legal Studies, 4-6. 
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Figur 2. Val mellan generell och detaljerad reglering 
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ka dem 
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En detaljerad reglering kan i 
specifika fall leda till oskäliga 
resultat. Då är man tvungen 
att söka olika sätt att kringgå 
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Avsikten med figuren är inte att säga, att det är likgiltigt ifall man i olika 
sammanhang formulerar reglerna allmänt eller detaljerat. Tvärtom, så är det 
viktigt att man i beredningen av varje lagreform mångsidigt och noga 
överväger vilken som är den bästa lösning i ett enskilt fall. 

Ett uttryck för de kvalitativa förändringarna i lagstiftningen är att olika 
soft law-fenomen och olika former för självreglering har fått en ökad 
betydelse.7 Båda fenomenen har visserligen funnits i ett rättsystem också 
tidigare, men enbart som särlösningar inom vissa områden samt för vissa 
frågor. Nu har man i lagstiftningsforskningen och likaså i arbetet med att 
förbättra lagarnas kvalitet, kommit att inse att de här regleringsformerna har 
en vidsträckt potential i olika sammanhang. Det finns skäl att systematiskt 
granska dessa fenomen på ett allmänt plan, och inte enbart som speciella 
fenomen som uppstår vid en viss tidpunkt inom olika områden. 

Trots att man redan forskat en del i dessa frågor, speciellt under 2000-
talet, finns det flera diffusa frågeställningar förknippade med soft law och 
självreglering, allt ifrån begreppsliga problem. Det oaktat är det en klar 
trend, att man alltmera brukar sig av båda dessa former. Likaså förväntar 
man sig att genom dem hitta nya lösningar för många grundläggande 
problemställningar som hänför sig till regleringens kvalitet, såsom 
bristfälliga resultat, samt bristande effektivitet och responsivitet. 

Olika soft law-fenomen och självreglering är för lagstiftningsforskningen 
ett uttryck för en tilltagande växelverkan mellan den så kallat traditionella 
offentliga regleringen och reglering av en privat natur. Man har tolkat det 
som så, att den kraftigt ökade växelverkan i själva verket är ett centralt 
resultat av de avregleringsprojekt som inleddes i den västliga världen på 
1980-talet. En växelverkan mellan offentlig och privat reglering 
karaktäriserar numera regleringsutvecklingen mera allmänt. Det finns många 
exempel på detta speciellt inom europarätten och inom utvecklingen av den 
internationella ekonomiska rätten.  

De här nämnda regleringsformernas roll i förhållande till det traditionella 
rättssystemet kan beskrivas på tre olika sätt. För det första, har de här 
regleringsformerna som funktion att konkretisera och precisera en 
lagstiftnings regler (till exempel då man bedömer en aktörs aktsamhet eller 
det sakenliga i en prestation). För det andra, kan soft law-fenomenen och 
självregleringen fungera som föregångare genom att erbjuda förebilder för 
senare rättslig reglering. För det tredje, har man inom internationell 

7 Om detta, se t.ex. Senden L.(2004). Soft Law in European Community Law. Hart Publishing 
ja Ejilander P. (2005) Possibilities and constraints in the use of self-regulation and co-
regulation in legislative policy: Experiences in the Netherlands – lessons to be learned for the 
EU?. Electronic Journal of Comparative Law, vol.9.1.(January 2005). Ur en mera rättspolitisk 
och praktisk synvinkel, se t.ex. en kartläggning av näringslivets självsaneringsorgan, gjord på 
uppdrag av Sveriges riksdags lagutskott (Dnr 2003:2044). Emedan det offentliga numera del-
tar på något sätt i olika self-regulation-aktiviteter, vore det uppenbarligen lämpligast att ha en 
co-regulation som nyckelbegrepp.  
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rättsekonomisk forskning gjort den intressanta observationen, att sådana 
normer också fungerar som självständigt tillämpbara rättsliga normer, även 
om de inte ingår i något internationellt avtal eller någon nationell 
rättsordning.8 Det är i sådana sammanhang också ofta fråga om normer, som 
i sin helhet eller i stor utsträckning tillkommer utan medverkan av 
nationalstaten eller deras inbördes organisationer. 

En megatrend i lagstiftningens utveckling är den rättsliga regleringens 
omfång och ständiga tillväxt. Det är inte den minsta tvekan om att den 
rättsliga regleringens omfång ständigt ökar, nationellt såväl som 
internationellt. I Finland, till exempel, går största delen av de årliga 
lagstiftningsprojekten ut på att ändra tidigare lagstiftning, medan endast en 
liten del gäller reglering av genuint nya områden eller frågor. Trots det ökar 
lagstiftningens volym, därför att ny reglering till största delen läggs till den 
tidigare lagstiftningen. Ytterst sällan tar man bort någon rättslig reglering 
utan att sätta någonting nytt i dess ställe. I efterhand har man kunnat se, att 
de ovan nämnda omfattande avregleringsprojekten som genomfördes under 
slutet av det senaste århundradet – med USA, Storbritannien och Europeiska 
unionen i spetsen – inte har lett till någon bestående och relevant minskning 
av regleringen. 

Den rättsliga regleringens växande omfång är ett tacksamt ämne för 
populistiska kommentarer och för komiska exempel på märkliga regler. Man 
borde ändå ta fenomenet på allvar och identifiera de största riskerna i den här 
utvecklingen.  Redan svårigheten att identifiera någon instans i samhället, 
som skulle bära ett genuint ansvar för de problem som är förknippade med 
den rättsliga regleringens växande omfång, är ett grundläggande problem. 
Det är inte nog enbart med festtal, resolutioner eller programmatiska 
formuleringar.  

De problem som är förknippade med lagstiftningens växande volym berör 
olika aktörer på olika sätt. För dem som på ett yrkesmässigt plan använder 
sig av regelverk inom sina verksamhetsområden, innebär den tilltagande och 
allt mera komplicerade lagstiftningen rättslig osäkerhet och bristande 
förutsebarhet (det gäller, förutom juristerna, ingenjörer, ekonomer, läkare, 
lärare, revisorer, fastighetsförmedlare, yrkesmänniskor inom 
finansieringsbranschen, sociala funktionärer, osv.). För enskilda människor 
eller företag blir det allt svårare att identifiera ett rättsläge och ett eventuellt 
behov av att anlita utomstående rättslig expertis. Därmed kan man riskera att 
förlora sina rättigheter eller att konfronteras med oändamålsenliga rättsliga 
arrangemang. Man kunde anta att antalet rättsliga tvister ökar, men något 
systematiskt belägg för det har man inte i olika länder.

Ur lagstiftarens synvinkel medför den rättsliga regleringens expansion två 
slag av hotbilder. Den mest negativa är att den rättsliga regleringen på ett 

8 Braithwaite J. & Drahos, P. (2000). Global Business Regulation. Cambridge University 
Press, 10. 
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märkbart sätt kan förlora sin styrningsförmåga och sin grundläggande 
funktion att skydda grundrättigheter samt rättigheternas materialisering i det 
praktiska livet. Den andra risken är att en del av regleringen blir 
marginaliserad, någonting som man redan kan se en antydan om. En del av 
lagstiftningen är genuint relevant, men man är medveten om att människor 
inte känner till eller inte bryr sig om vissa regelverk, och de tillämpas endast 
sporadiskt.

4 En enskild lag eller regel som forskningsobjekt 
Ovan har behovet av forskning granskats, i fall där forskningsintresset 
omfattar lagstiftningen som basinstitution för rättssystemet. Det andra 
centrala objektet för lagstiftningsforskningen är en enskild lag, en viss 
lagreform eller exempelvis enbart ett enda stadgande.  I det fallet intresserar 
sig en forskare vanligtvis endera för lagberedningen eller en lags 
implementering och dess verkningar, såsom ovan nämnts i avsnitt två, där 
området för lagstiftningsforskningen skisserades upp. 

Forskning som berör lagberedningsverksamheten är mycket sporadisk 
inom rättsvetenskapen och likaså inom andra discipliner. Det är främst i 
projekt som syftat till att förbättra lagars och lagberedningens kvalitet, som 
man beskrivit, analyserat och kritiserat lagberedningsverksamheten. Sådana 
projekt har under de senaste decennierna varit vanliga i olika länder och i 
internationella organisationer. Det har då oftast varit fråga om 
lagberedningen som helhet, snarare än någon enskild lag eller enskilt 
stadgande.

Då man utreder frågan varför och hur en viss lag eller regel tillkommit, 
kan man välja lagberedarens perspektiv genom att fråga genom vilka arbets- 
och tankeprocesser man kommit fram till ett visst regleringsförslag. I det 
sammanhanget blir bland annat följande frågor intressanta: varför behöver 
man en reglering och hur har den frågeställning formulerats, som man söker 
en lösning på genom vissa regler? Med tanke på hur lagberedningens arbets- 
och tankeprocesser framskrider, är det viktigt att veta på vilken kunskap det 
förberedande arbetet grundar sig. I vilken utsträckning har man utnyttjat till 
exempel rättsvetenskaplig kunskap och likaså använt sig av andra 
vetenskaper, rättsliga komparationer och empirisk kunskap om det område 
som är föremål för regleringen? De mest centrala frågor och val man bör 
fundera på i lagberedningsarbetet berör målformuleringen för regleringen, 
där man utgående från olika alternativ överväger strategier och medel för 
regleringen. Vidare bör man förutse och analysera regleringsförslagens 
implementering, bereda sig på problem som kan uppstå och medvetet stöda 
implementeringen med olika åtgärder.  En central del av arbets- och 
tankeprocessen i lagberedningsarbetet är att hitta fungerande 
rättssystematiska och lagtekniska lösningar. 
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Lagberedningsverksamheten håller på att utvecklas till ett eget 
professionellt specialområde, som skiljer sig från juristernas traditionella 
yrkesroller, såsom domarens, advokatens eller förvaltningstjänstemannens 
yrkesroll. Denna utveckling i en professionell riktning tar sig framför allt 
uttryck i en omfattande och växande mängd instruktioner som berör 
lagberedningen i olika länder. På internationell nivå har man nått 
långtgående enighet i synen på vad som utgör en god praxis inom 
lagberedningen och även om kriterierna för en god lagstiftning. I viss 
utsträckning kan man, i varje fall preliminärt, tala om en egen yrkesidentitet 
för lagberedarna. 

Utöver fokuseringen på arbets- och tankeprocesserna i lagberedningen 
och utvecklingen av lagarnas kvalitet, har man under senare tider också 
börjat fästa uppmärksamhet på vidare sammanhang, än enbart beredningen 
av ett enskilt lagförslag. En mera mångfacetterad angreppsvinkel gör det 
lättare att förstå hur lagberedningen framskrider. Man har kunnat konstatera, 
att förutsättningarna för att nå goda resultat i lagberedningen också 
involverar frågor såsom hur arbetet planeras, leds och organiseras, samt 
hurudana de institutionella arrangemangen är. Man har ansett att det 
förutsätter kontinuerlig omsorg och arrangemang som uttryckligen beaktar 
lagberedningsverksamhetens specifika karaktär. En central insikt, som man 
kommit fram till i förvaltningsmaskineriet i olika länder, är att utvecklingen 
av lagberedningen är en långsiktig process, som inte ger snabba resultat. 
Man har likaså insett att det krävs en stark förpliktelse från den politiska 
ledningen, för att lyckas med arbetet. I den internationella diskussionen 
behandlas de här frågorna under begreppet regleringspolitik (Regulatory 
Policy eller Regulatory Governance). OECD är numera den internationella 
organisation, som har den mest omfattande expertisen angående 
lagstiftningsfrågor, speciellt beträffande den ekonomiska regleringen. OECD 
betonar idag starkt just procedurella och institutionella arrangemang, samt 
frågan om ledarskap i lagberedningsarbetet.9

Då man granskar ett enskilt lagberedningsprojekt finns det skäl att 
anknyta till allmänna lagstiftningsteoretiska bakgrundsfaktorer. Sådana är 
speciellt 1) lagstiftningens målinriktning, 2) de motsättningar som vanligtvis 
finns bakom varje viktig reglering, och 3) lagstiftningsverksamhetens 
samhälleliga natur.  Målinriktningen i lagstiftningsverksamheten hänför sig 
till den tidigare nämnda, numera gällande, instrumentella uppfattningen om 
rättslig reglering. Enligt den uppfattas regleringen framför allt som ett 
redskap för den offentliga beslutsfattaren att främja vissa mål. 

I ett pluralistiskt samhälle, där människorna har organiserat sig på många 
olika sätt, för att bevaka sina intressen och främja viktiga mål, karaktäriseras 

9 Regulatory Policies in OECD Countries, OECD 2002. 
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lagberedningen och de beslut den involverar, av motsättningar.10 I offentliga 
diskussioner kommer motsättningarna mellan olika politiska grupper och 
intresseorganisationer ofta tydligt fram. Man bör dock vara uppmärksam på 
att det förekommer motsättningar även på många andra nivåer, än dem som 
de politiska aktörerna och intressegrupper för fram. Det stiftas också lagar 
om frågor som aktualiserar skiljaktigheter i uppfattningen om livs- och 
världsåskådning, såsom till exempel moraliska frågor, att vara människa, 
eller det goda livet. Det är ofta svårt eller direkt omöjligt att placera in 
sådana motsättningar i typiska politiska eller intressemässiga sammanhang. 
Ytterligare ett specifikt drag i lagberedningsverksamheten är, att även de 
mest kompetenta experter som genuint strävar till att främja det allmännas 
bästa, kan ha starkt divergerande uppfattningar i många frågor. Det kan till 
exempel gälla frågan om vilket det bästa regleringssättet är, och likaså 
uppskattningar om de sannolika verkningarna av en reglering. 

Lagstiftningsproceduren förutsätter i allmänhet att man fram till en viss 
punkt kan komma över dessa motsättningar. Här aktualiseras 
lagberedningsverksamhetens samhälleliga natur.  Enligt reglerna för 
beslutsfattandet i en parlamentarisk demokrati, kräver lagstiftningen alltid att 
man når en viss grad av enighet. Utan den saknar man den nödvändiga 
majoriteten. Av den anledningen blir lagberedningen i allmänhet, i varje fall 
beträffande de mest centrala lagarna, en dynamisk process, där olika aktörer 
såväl i lagberedningen som i beslutsfattandet jämkar sina ståndpunkter och 
anpassar sina synsätt. En lagstiftning som blivit till på det sättet 
överensstämmer kanske inte med någon aktörs ursprungliga förväntningar, 
men kan trots det erbjuda en fungerande lösning i frågan.  

Lagstiftningens målinriktade natur, motsättningar som en central 
bakgrundsfaktor, samt den samhälleliga mekanism, med vars hjälp man löser 
motsättningar, hjälper oss att på ett allmänt plan förstå hur och varför regler 
får den form de får i ett enskilt fall. Då man granskar ett enskilt 
lagberedningsprojekt, bör denna bild kompletteras med information om den 
kunskap och den argumentation man använt sig av, för att komma fram till 
de centrala regleringslösningarna; från målformulering och reglerings-
strategier till rättssystematiska och lagtekniska val. Då man utvärderar 
lagberedningsverksamheten, är det nyttigt att också komma ihåg, att de val 
man gör och de lösningar man går in för, nästan alltid påverkas av brist på 
tid och resurser, samt många osäkerhetsmoment beträffande fakta, ofta också 
bristande kunskap. 

I forskningen om lagstiftningens verkningar har man utvecklat en 
teoretisk ram, som gör det möjligt att granska en lags hela livscykel.11 I 

10 Om detta se t.ex. Waldron, J. (1999). Law and Disagreement. Clarendon Press Oxford, samt 
Tala (2005), 35-37. 
11 Se Tala, J. (2001)  Lakien vaikutukset (Lagarnas verkningar). Oikeuspoliittisen tutkimuslai-
toksen julkaisu 177 och Tala (2005), 143-153. 
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figuren tas utgångspunkt i lagens verkningar, med avsikt att identifiera 
centrala faktorer, som påverkar lagens verkningar. Grundidén i figuren är, att 
det är fruktbart att använda sig av fyra olika faktorer för att beskriva, 
förklara och förstå en lags verkningar: målsättningen för regleringsprojektet, 
lagens innehåll inbegripet regleringsstrategin och medel, lagens 
implementering, samt frågan om hur regleringens olika målgrupper reagerar
på den. Av dessa faktorer bestäms regleringens målsättning och innehåll 
under lagberednings- och lagstiftningsproceduren, genom de olika 
överväganden och val man då gör. Regleringens implementering och 
målgruppernas reaktioner aktualiseras huvudsakligen i det skede då en lag 
trätt i kraft, trots att man redan i lagberedningsskedet borde beakta dem.     

Det är huvudsakligen två faktorer som utgör den teoretiska bakgrunden 
för figuren. Där sammankopplas verksamheten i lagberedningsskedet med 
regleringens implementering och verkningar; de skall alltså ses i förhållande 
till varandra.  Den andra aspekten betonar den speciella betydelse en lags 
implementering och målgruppernas reaktioner har för lagens verkningar. Det 
kanske viktigaste elementet i figuren är just att man betonar betydelsen av 
implementeringen och målgruppernas reaktioner.  

Figuren i sig tar inte fram innehållsmässiga teoretiska utsagor eller 
antaganden om ovan nämnda faktorers relation till lagarnas verkningar; 
exempelvis att ifall lagens innehåll är av typ A eller B, skulle verkningarna 
på motsvarande sätt vara R eller S. Däremot innehåller den teoretiska och 
empiriska forskningen som figuren baserar sig på, många sådana exempel.12

I figuren har lagens verkningar indelats i fyra grupper. Den mest 
intressanta frågan, speciellt i den allmänna och politiska debatten, är en lags 
verkningar för de olika aktörerna i deras materiella levnadssfär: Vilka 
begränsningar, förpliktelser, fördelar, tjänster, rättigheter, eller nya 
verksamhetsmöjligheter, ger en lag olika aktörer, samt hur fördelas 
verkningarna mellan olika grupper? I praktiken kan man snabbast och mest 
direkt se verkningarna av olika lagar inom myndigheternas uppgifts- och 
verksamhetssfär. Det är då fråga om nya eller förändrade uppgifter, 
verksamhetsredskap, grupper av ärenden eller problem. Den tredje 
dimensionen där man kan se lagarnas verkningar, är rättsliga procedurer,
som har kommit att uppfattas som allt viktigare under de senaste 
decennierna.

12 Tala (2001). 
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Lagens innehåll: regleringsstrategin 
och medel: förbud, påbud, tillstånd, 
verksamhetsmöjligheter: rättsliga 
följder 

Målgruppernas reaktioner på lagen: 
följer, följer inte, 
gör bruk av, gör inte bruk av, 
godkänner, motsätter sig, förhåller sig 
likgiltiga, känner inte till 

Lagens målsättning: förhållanden 
(faktiska, jurdiska) som borde 
förverkligas

Lagens implementering: offentliga 
myndigheters åtgärder: 
(förvaltningen, domstolar) 
växelverkan med målgrupperna 

Lagarnas verkningar: 

- rättssubjektens mate-
riella levnadssfär 

- myndigheternas 
uppgifter och verk-
samhet

- rättsliga procedurer 

- kunskap, värden, 
moral

Figur 3. Lagar och deras verkningar 

Forskningen har visat att det är nyttigt att göra en klar åtskillnad mellan den 
skrivna lagen och det sätt på vilket lagstiftningen förverkligas i verkligheten. 
Man har insett att en lag, med samma materiellträttsliga innehåll, kan 
förverkligas både på ett komplicerat sätt med illa fungerande procedurregler, 
och på ett sätt som gör att reglernas implementering och målgruppernas 
rättsskydd blir effektivt.  Med sin sakkunskap och sitt kunnande, kan jurister 
göra en speciell insats framförallt för att identifiera den här typen av 
verkningar. Den fjärde gruppen av verkningar, rättsreglernas symboliska 
verkningar, är någonting man ofta nedvärderar, framför allt bland så kallat 
praktiska jurister. Visserligen förekommer det också överdrifter, en 
”övertro” på rättsreglernas betydelse för människornas medvetande, värden 
och moral. Enligt min åsikt har rättens symboliska funktion en klart större 
betydelse i vår pluralistiska värld, karaktäriserad av arbetsfördelning och 
specialisering, än cyniskt lagda människor medger. 



154

5 Lagstiftningsforskningen
som en del av rättsvetenskapen 

Lagstiftningen är ett så centralt fenomen såväl inom ett enskilt rättssystem 
som internationellt, att den är – och den måste vara – av intresse för flera 
olika discipliner. Man kan inte förstå hur dagens samhällen fungerar, ifall 
man inte beaktar rättslig reglering.

Discipliner där man har ett intresse för lagstiftningen är, utöver 
rättsvetenskapen, speciellt politologi, ekonomi, sociologi, historisk 
forskning, förvaltningslära, evalueringsforskning och språkforskning.  Varje 
disciplin närmar sig sitt objekt med egna frågeställningar, begrepp, teorier 
och metoder. Mot den bakgrunden är det på sin plats att ställa frågan, vilken 
rättsvetenskapens speciella insats är i lagstiftningsforskningen. 

Genom att utnyttja sina starka egenskaper kan rättsvetenskapen ge ett 
speciellt bidrag till lagstiftningsforskningen.  Rättsvetenskapens traditionella 
styrka ligger i dess fokusering på lagtillämpning och –tolkning. Det innebär 
samtidigt att man beaktar rättsliga grundbegrepp, systematiska kopplingar, 
de så kallade allmänna lärorna och rättssystemet som en helhet. Detta 
beskriver man inom rättsteorin som det så kallade interna perspektivet på 
rätten.13 I det perspektivet gör man en åtskillnad mellan dels rättsveten-
skapen, dels andra forskningsområden som har ett intresse för lagstiftningen.  
Man bör också notera att detta interna perspektiv på rätten är ett viktigt 
perspektiv i lagberedningsverksamheten, lagarnas implementering och 
verkningar, men det är inte det enda perspektivet. 

En av rättsvetenskapens styrkor är att den beaktar den centrala roll som 
procedurregler spelar för rättsskyddet och för att rättssystemet materialiseras 
i praktiken.  Det är ingen överdrift att säga att juristerna utbildas till experter 
i de här frågorna. Det här perspektivet har under de senaste decennierna lyfts 
fram av forskningsinriktningen ”Access to Justice” och den rättspolitiska 
rörelsen. På samma sätt har implementeringsforskningen starkt betonat 
förutsättningar och hinder för att ett regelverk skall utfalla väl. 

Ifall lagstiftningsforskningen i ett rättsvetenskapligt perspektiv enbart 
håller sig till granskningssätt som är specifika för rättsvetenskapen, och 
speciellt rättsdogmatiken, så leder det inte till fruktbara eller optimala 
resultat. Det är givet att lagstiftningsforskaren skall vara beredd att dra nytta 
av angreppsvinklar och forskningsresultat inom andra forskningsområden 
som har ett intresse för lagstiftningen. I det hänseendet är 
lagstiftningsforskning en naturlig del av den interaktiva rättsvetenskapen, 
som är huvudtemat för denna bok.14

13 T.ex. Aarnio A. (1989). Laintulkinnan teoria. (lagtolkningsteori) WSOY, 54-56. 
14 Boken Parker, C., Scott, C., Lacey, N., Braithwaite J. (2004). Regulating Law. Oxford Uni-
versity Press, ger en intressant granskning av samspelet mellan rättslig forskning och andra 
discipliner som intresserar sig för reglering. 
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För en forskare och en enskild forskningsuppgift kan dock kravet att 
utnyttja andra discipliners angreppsvinklar och resultat vara svårt, krävande 
och även motsägelsefullt. Lagstiftningsinstitutionens centrala betydelse och 
dess många uttrycksformer är dock goda argument för att göra bruk av andra 
discipliner. Å andra sidan kan en forskare sällan behärska angreppsvinklar 
och resultat inom väldigt många forskningsområden. Det här problemet 
accentueras ytterligare av att olika forskningsområden differentieras och 
fragmenteras. 

Det finns enbart partiella lösningar på det här problemet. När rättsvetare 
forskar i lagstiftningen, bör de vara beredda att bredda frågeställningarna och 
de måste också ha en viss förmåga och förståelse, för att kunna dra nytta av 
forskningsgrepp och resultat inom andra discipliner. För att undvika 
amatörmässighet bör rättsvetarna också kunna kritiskt identifiera 
begränsningar i teorier, metoder och forskningsresultat inom de discipliner 
de använder sig av. I det praktiska forskningsarbetet är det redan till stor 
hjälp, ifall man är beredd att dela med sig av sin forskning, som en del av 
resultat och teoriutvecklingen inom andra discipliner. I forskningsgrupper 
med representanter för flera olika discipliner, har man helt andra praktiska 
möjligheterna till samarbete mellan olika områden, till att lära sig samt till 
växelverkan, än i en forskares enskilda projekt. Tvärvetenskapliga projekt är 
ännu inte så vanliga i den nordiska rättsvetenskapen. 

Då man reflekterar över den kvalitativa nivån på lagstiftningsforskningen, 
är det dock skäl att hålla i minnet att det ingalunda är någonting nytt för 
rättsvetenskapen att stöda sig på andra discipliner. I forskningen ställs man 
inför samma problem till exempel när en frågeställning gäller ekonomi 
versus handelsrätt och skatterätt, sociologi versus familjerätt, kriminologi 
versus straffrätt, politologi versus statsförfattningsrätt, naturvetenskaper 
versus miljörätt, filosofi versus rättsteori, eller historia versus rättshistoria. I 
utvecklingsförslag och program som berör den rättsvetenskapliga 
forskningens kvalitet har man under de senaste decennierna ofta betonat 
behovet av att öppna sig mot och använda sig av andra discipliner. 

Att fastställa en position för lagstiftningsforskning inom rättsvetenskapen 
som helhet, förefaller inte att vara någon speciellt viktig fråga. Den 
forskning som berör lagstiftningen på ett övergripande plan, som en 
institution, torde främst passa in i de så kallade allmänna vetenskaperna 
(allmän rättslära, rättshistoria, komparativ rätt osv.). Inom de områdena 
riktar man ofta in sig på större enheter än ett enskilt rättsområde eller en 
enskild lag. Sådan lagstiftningsforskning igen, som intresserar sig för en 
enskild lags eller regels livscykel, utgör oftast en del av respektive 
rättsområde, trots att frågeställningarna och granskningssättet i forskningen 
är typiska just för lagstiftningsforskningen. 
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6 Hur kan lagstiftningsforskningen berika 
rättsvetenskapen?

6.1 Nyttan för normteorin och rättskällelärorna 
Internationaliseringen har lett till att lagstiftningsverksamhetens 
institutionella utveckling nu befinner sig i ett historiskt brytningsskede, 
såsom ovan noterats. De klaraste tecknen på detta är de överstatliga och 
supranationella dragen i lagstiftningsverksamheten samt den starka ökningen 
av soft law-regler med ett internationellt ursprung. Den här utvecklingen 
lyfter på ett nytt sätt fram en av grundfrågorna inom normteorin och 
rättskällelärorna: Var och hur uppstår en giltig och relevant rättslig 
reglering?  Man har redan sökt svar på den här frågan på olika håll. Utöver 
den traditionella hierarkiska, nationella rättens rättskällelära, betonar man till 
exempel rättskällornas pluralism, polycentri och tävlande suveränitets-
uppfattningar i det nationella och det europeiska rättssystemet. Framför allt i 
den globala regleringen, strävar man till att empiriskt kartlägga hur ett visst 
regelverk uppstår i inofficiella internationella expertgemenskaper (Epistemic 
Communities).15

Bakom de här frågeställningarna öppnar sig också en annan fråga, som är 
ännu mera grundläggande för rättsvetenskapen.  Är det egalt för rättsveten-
skapen hur, varför och inom vilken institutionell ram någon regel utformas? 
Åsikterna i den här frågan kan placeras in mellan två extrema poler. Dels 
kan man förhålla sig likgiltigt till det sätt på vilket en regel uppstår, och 
enbart konstatera att regel som regel, så länge som den är gällande och har 
utformats på ett adekvat sätt. Enligt det andra förhållningssättet anser man 
det vara viktigt, hur en regel uppstått och vad dess institutionella 
lagstiftningsram är. Varför? Det finns två grundläggande argument. Redan 
den traditionella rättskälleläran har gjort en hierarkisk åtskillnad mellan 
normer på olika nivåer (grundlag, lag, förordning, osv.) utgående från den 
procedur en lagstiftning bygger på, såsom demokratiska påverknings- och 
övervakningsmöjligheter, lagstiftningens offentlighet och därmed reglerin-
gens legitimitet. Å andra sidan har lagstiftningsforskningen pekat på hur 
procedurerna och den argumentation man använt präglar reglernas innehåll 
och tillämpning. Vår uppfattning om en viss lag eller en viss regel blir snäv 
och endimensionell, ifall vi inte känner till dess förberedande skede och 
beslutsfattandet; de målsättningar man haft, tvister, osäkerhetsfaktorer eller 
den dynamiska process som lett till att man nått det samförstånd som varit 

15 Om denna fråga, se t.ex. Zahle, H. (1986), Polycentri i retskildelaeren, i festskrift til Tor-
stein Eckhoff, Tanum, Oslo, 752-756, Wind, M. (2003). European Union as a polycentric pol-
ity: returning to a neo-medieval Europe. I Weiler & Wind (eds.) European Constitutionalims 
beyond the State. Cambridge University Press, 103-131. Maduro, M.P. (2003). Contrapunc-
tual Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action. I Walker (ed.). Sovereignty in Transi-
tion. Hart Puhlishing, 501-537. Braithwaite & Drahos, 500-505. 
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nödvändigt för en reglering. Lagstiftningsforskningen strävar till att belysa 
lagstiftningen som ett historiskt bestämt fenomen som skapats av olika 
aktörer i samhället.16

Den här normteoretiska motiveringen ryms väl in i en tillräckligt 
vidsträckt syn på rättskälleläran.17 Rättskälleläran innehåller inte enbart 
sådana element som är typiska för rättsvetenskapen och juristens 
sakkunskap, ett slags verktygslåda, med vars hjälp man kan identifiera det 
relevanta rättsliga material, som man sedan använder i den rättsliga 
forskningen och det rättsliga beslutsfattandet.  

Rättskälleläran innehåller alltid också en uppfattning om ett samfunds 
politiska system, vem som introducerar regler, eller på vilken grund de 
introduceras – civilsamhället, statsmakten, en internationell organisation, ett 
supranationellt samfund, eller något annat organ. Rättskällelärans tredje 
viktiga dimension involverar rättskulturen, som endera har att göra med drag 
såsom nationella eller internationella, eller också kulturella drag såsom 
kontinentaleuropeiska eller angloamerikanska. Ifall man uppfattar rättskälle-
läran i denna vida bemärkelse, kan den utgöra en fungerande grund för 
sådana centrala frågor för utvecklingen av lagstiftningen som nationell, 
internationell eller supranationell och dess förhållande till rättsystemets 
värdegrund såsom sammanhållande (koherens) eller följdriktig (konsistens), 
i motsats till uppfattningen om motstridighet och differentiering. 

6.2 Hur lagstiftningsforskningen kan 
berika den rättsdogmatiska forskningen 

A. Genom att forska i lagberedningsprocessen kan lagstiftningsforskningen 
ge motiverad och kritiskt utvärderad kunskap om rättsläget, om sådana 
förhållanden och saksammanhang som berör en reform, som syftar till att 
förändra, klargöra och stabilisera. Den här bakgrunden hjälper den 
rättsdogmatiska forskaren att placera in de regler som är föremålet för 
forskningen, mot en sådan bakgrund och inom en sådan ram, som underlättar 
en förståelse av reglernas innehåll.18

B. Lagstiftningsforskningen är också intresserad av målsättningarna för en 
lagreform och hur de utformas, såsom nämnts ovan.  Sedan länge har man 
inom rättsdogmatiken använt sig av information om lagstiftarens åsikter eller 
reglernas målsättningar – terminologin är inte speciellt klar eller stabiliserad 

16 Det här perspektivet på rätten har speciellt betonats av Horwitz, M. (1992). The Transfor-
mation of American Law 1870-1960 .Oxford University Press, 6. 
17 Michalsen, D. (2003). Dannelsen av den moderne retskildeteorin – juss, politik, kultur. Jus-
sens venner 4/2003, 229-230. 
18 Betydelsen av olika saksammanhang i den rättsvetenskapliga forskningen har speciellt be-
tonats av t.ex. Graver, H.P.(2000). Kejsarens garderobe: Eckhoffs retskildelaere og utford-
ringer fremover. Tidskrift for Rettsvitenskap, 3-4/2000, 471-472. 
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på den här punkten – då man sökt stöd för olika tolkningsalternativ. 
Visserligen finns det både inom rättsvetenskapen allmänt och inom olika 
rättsområden divergerande åsikter om vilken betydelse man bör eller får ge 
informationen om målsättningarna. Borde man helt förbigå den, såsom de så 
kallade textualisterna förefaller att tänka inom den amerikanska rättsveten-
skapen.19 Ledande rättsteoretiker från flera länder, som samlats inom den s.k. 
Bielefeld kretsen, konstaterade för ett tiotal år sedan att ”implementation of 
the legislative intent is a high value accepted in all legal systems”, även om 
de argument man stöder sig på uttrycks genom olika begrepp och 
konstrueras på olika sätt inom olika rättssystem.20

Lagstiftningsforskningen kan bidra till att lösa problemen kring 
lagstiftningens målsättningar, som man ofta uppmärksammat bland annat 
inom rättsteorin. Man beaktar då de tidigare nämnda bakgrundsfaktorerna: 
lagstiftningsverksamhetens grunddrag i ett pluralistiskt samhälle, där många 
olika aktörer deltar i lagberedningen, lagstiftningens målinriktning och 
instrumentella natur, de meningsskiljaktigheter som finns i bakgrunden och 
behovet att uppnå ett brett samförstånd. 

Det är lagstiftningsforskningens uppgift att på ett mångsidigt sätt belysa 
den här dynamiska processen, och även motsättningarna. En realistisk 
differentiering gör det möjligt att komma förbi det problem som många 
rättsteoretiker brottats med; hur man på ett genuint sätt kan förverkliga en 
enhetlig lagreforms målsättningar utgående från en mångskiftande 
lagstiftningsprocess som innehåller motstridiga viljor. Det är viktigt för 
forskaren att bilda sig en så övergripande och mångfacetterad uppfattning 
som möjligt, om den process där målsättningarna utformats, samt dess 
slutresultat. Då utgör givetvis den dokumenterade uppfattning som 
majoriteten representerat i beslutsprocessen, i fråga om målsättningarna, en 
viktig informationskälla – till exempel i regeringens proposition eller i annat 
förberedande material. Forskaren bör dock inte förställa sig, att man 
därigenom skulle ha eliminerat de motsättningar som funnits bland dem som 
deltog i lagberedningsprocessen, för att inte tala om uppfattningarna hos dem 
som inte deltagit i beslutsprocessen. Också deras uppfattningar om 
målsättningen kan vara intressanta, speciellt därför att sådana som har 
avvikande åsikter, minoriteter och åsikterna hos dem som stått utanför 
processen, ofta också kan ha influerat regleringens utformning. Den 
konklusion man bör dra av detta, är att informationen om lagens målsättning 
är relevant för den rättsdogmatiska forskaren, och att man därför inte 
behöver omfatta fiktionen om en enhetlig och klar mening eller målsättning 
för en lag. 

19 Om textualism, se t.ex. Mammen, C.E. (2002). Using Legislative History in American 
Statutory Interpretation. Kluwer Law International, 154-167. 
20 MacCormick, N. & Summers, R.S.(1991) (eds.). Interpreting Statutes. A Comparative Stu-
dy. Darthmouth, 490. 
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C. Den lagstiftningsforskning som fokuserar sig på beredningsskedet ger 
information om hur lagarnas innehåll har utformats. Speciellt då man 
förbereder omfattande lagreformer, överväger man olika regleringsstrategier 
och alternativa medel, samt framför argument beträffande de olika 
alternativens styrka och svagheter och tvistar om dem. Det samma gäller för 
delfrågor om lagsystematisk och lagteknisk utformning. Inom lagbered-
ningsarbetet ser man det i hög grad som god praxis att mångsidigt och öppet 
behandla olika alternativ, som en del av lagberedningen. I bakgrunden finns 
en kritisk inställning till lagberedarnas benägenhet att stöda sig på 
traditionella och vedertagna medel för regleringen. Fördelen med att ha 
alternativ är att det även i lagberedningen alltid finns möjlighet att göra saker 
och ting på ett annat och bättre sätt. En specificering av olika alternativ i 
lagberedningen hänger också samman med att förutse verkningarna, såsom 
betonas nedan.

Genom att forska i reglernas innehåll och utformning kan man också lyfta 
fram motstridigheter som ofta funnits med i lagberedningskedet. De utgör 
ofta en förklaring till den utformning en regel har fått. Ett sätt att lösa 
motstridiga synsätt mellan olika grupper, i fråga om reglernas innehåll, är att 
utforma dem på ett så allmänt plan, att de tvistande parterna kan känna att 
reglerna i tillräckligt hög grad beaktar sådana synpunkter som de upplever 
som viktiga.21 Det är viktigt för rättsdogmatiken att erkänna motsättningarna 
också därför att de motsättningar som kommit fram i lagberedningen på sätt 
och vis lever kvar efter att lagen trätt i kraft. De aktörer som drivit en viss 
linje kan också i tolkningstvister betona sådana tolkningsalternativ som 
närmast motsvarar de målsättningar de drivit i lagberedningen. Det samma 
gäller lagens implementering, till exempel i verksamheten hos den 
myndighet som övervakar lagens efterlevnad. Olika aktörer kan där betona 
olika saker; en del stöder en aktiv, omfattande övervakning av reglerna och 
kraftfulla sanktioner, medan andra kanske vill rikta myndigheternas resurser 
till helt andra frågor och betonar reaktioner med mjuka medel, som lägger 
tonvikt på frivillighet och förhandlingar. 

D. Ett mångsidigt förfarande för att höra olika parter i lagberedningen har 
sedan länge betraktats som en god praxis, speciellt i de nordiska länderna. 
Intressegrupper, organisationer, myndigheter, domstolar och experter har 
uttalat sig om ett förslag. Hörandet uppfyller många funktioner i 
lagberedningen. Genom det kan man få fram fakta och erfarenhetsbaserade 
uppskattningar, som lagberedare inom den offentliga organisationen ofta 
saknar. Hörandet erbjuder en kanal för kritik och i viss mån också för 
genuina möjligheter att påverka regleringens innehåll. Vidare hjälper det 
olika grupper att bereda sig på den kommande nya regleringen.  

21 Om detta, se figur 2 ovan. 
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Förfarandet att höra olika grupper, hjälper den rättsvetenskapliga 
forskaren att få information om de divergerande uppfattningar som olika 
grupper har, det nödvändiga eller önskvärda med regleringen, dess 
målsättningar och centrala val som man gjort beträffande innehållet, samt 
uppskattningar om reglernas verkningar.  Genom att höra olika parter, får 
man ofta klar feedback om de praktiska problem som kan uppstå på 
myndighetshåll i samband med reglernas implementering, och likaså ifall 
reglerna kommer att efterföljas av målgrupperna. Det här har betydelse för 
lagens verkningar, såsom också betonades i figuren ovan. 

Att känna till förfarandet med hörande gör det också lättare för forskaren 
att förstå hur reglerna utformats under lagstiftningsprocessens gång. Man har 
eventuellt lagt till något element i regleringen eller tagit bort någonting, på 
initiativ av flera remissinstanser eller någon enstaka stark instans. Den här 
sidan av lagberedningen har speciellt betonats i länder där man strävar efter 
ett brett samförstånd mellan olika parter, såsom också inom Europeiska 
unionen, speciellt i fråga om ministerrådets beslutsfattande. 

E. Till god praxis i lagstiftningsverksamheten hör idag ett krav på att man 
noggrant granskar lagförslagens verkningar redan i lagberedningsskedet. 
Samtidigt betonar man vikten av en systematisk utvärdering av lagarna i 
efterhand, speciellt i fråga om viktiga lagreformer. Att på förhand göra upp 
en bedömning av verkningarna är det mest omfattade medlet i utvecklade 
länder, när man har strävat till att förbättra kvaliteten på lagarna och 
lagberedningen. 

I den rättsdogmatiska forskningen hänför sig informationen om lagens 
verkningar – såväl en förhandsbedömning som utvärdering i efterhand – till 
de s.k. reella argumentens roll i lagtolkningen. Reella överväganden innebär 
oftast att man, då man överväger olika tolkningsalternativ, beaktar de 
möjliga verkningarna av de olika alternativen. I den nordiska 
rättsvetenskapen ser man ofta de reella argumenten som ett hjälpmedel i 
lagtolkningen, trots att redan begreppets innebörd och argumentets tyngd är 
något oklara och delvis omtvistade.22

Utvärderingen av verkningarna av ett lagförslag belyser lagberedarens 
uppfattningar om de faktiska och rättsliga omständigheter, som man vill 
förverkliga genom lagreformen. En mångsidig utvärdering av verkningarna 
borde också omfatta information om de kostnader, verksamhetsbegräns-
ningar och, ur målsättningens synvinkel sett, negativa verkningar, som ofta 
är något slag av pris man måste betala för ”goda” verkningar. Ifall man har 
följt upp och analyserat lagreformers verkningar – vilket ännu inte är 

22 Om reella överväganden, Aarnio,A. 239-241, Strömholm, S. (1988). Rätt, rättskällor och 
rättstillämpning. Norstedts, 292 och 346-349, Graver, H.P. och Hogberg, A.P. (2003). Om 
rettsvitenskapens bruk av uttrykket “reelle hensyn”. Lov og Rett, 10/2003, 609-626. 
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speciellt vanligt – så kan den informationen också berika den rättsdog-
matiska forskningen. 

6.3 Lagstiftningsforskningens tilläggsvärde 
för rättsvetare och juristens yrkesroll 

Lagstiftningen är för juristerna i de flesta fall ett av de viktigaste 
arbetsredskapen och för rättsvetarna ett av de centralaste objekten för 
arbetet. Den potential som finns i forskningen om lagstiftningsprocessen ger 
en vetenskapligt grundad bild av lagstiftningen och stöder därigenom 
juristerna i deras verksamhet i olika yrkesroller, också som forskare. Man 
bör minnas att forskningen om lagstiftningsprocessen, utöver den skrivna 
lagen, också intresserar sig för fenomenet soft law och olika former av 
självreglering, som i den tilltagande internationella rättsutvecklingen har fått 
allt större betydelse. 

Många jurister deltar under sin yrkeskarriär i lagstiftningsverksamheten i 
olika roller. Det är uppenbart att de då har konkret hjälp av det perspektiv på 
lagberedningen, lagarnas implementering och verkningar som forskningen 
om lagstiftningsprocessen har öppnat. De lagberedare som har uppgiften 
som heltidsprofession torde visserligen inte vara många i något nordiskt 
land. I Finland har man nyligen uppskattat att statsrådet använder sig av 
något färre än 200 personarbetsår för lagberedning på heltid och just under 
120 på deltid.23 Utöver de här siffrorna bör man givetvis lägga till det arbete 
som är förknippad till lagberedningen i Europeiska unionen. 

Vidare bör man komma ihåg att en mycket större andel av juristkåren 
deltar i lagberedningsprocessen som sakkunniga, representanter för olika 
grupper samt genom att ge utlåtanden. Utöver det kommenterar juristerna 
lagberedningsverksamheten i olika arbetsgemenskaper samt i sina 
yrkesroller. 

Allmänheten utanför juristkåren förväntar sig att varje jurist på basen av 
sin utbildning och sitt yrke är expert på lagberedning och likaså på frågor om 
lagarnas implementering och verkningar. Man kan förstå sådana 
förväntningar och de är också berättigade, då man beaktar arbetsför-
delningen i samhället och utbildningssystemet; vilken annan yrkesgrupp 
kunde komma ifråga? Mot bakgrunden av den rättsvetenskapliga 
utbildningen och innehållet i den nuvarande yrkesutbildningen är det trots 
allt ifrågasatt, i vilken utsträckning juristkårens kunskap och färdigheter är 
tillräckliga för att svara mot dylika förväntningar bland allmänheten. I varje 

23 Tehokkaampaa, suunnitelmallisempaa ja hallitumpaa lainvalmistelua. Valtioneuvoston 
kanslian julkaisusarja 13/2005. (En effektivare, bättre planerad och mer kontrollerad lagbe-
redning. Betänkande av statsrådets arbetsgrupp för planering och styrning av lagberedningens 
utveckling.) 
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fall har forskningen om lagstiftningsprocessen och kunskap om den ökat i 
någon mån under de senaste åren, i de juridiska fakulteterna i Finland.  

Den största nyttan jurister och rättsvetenskapen kan ha av forskningen om 
lagstiftningsprocessen har, enligt min åsikt, ändå inte enbart att göra med att 
jurister och rättsvetare skulle bli bättre lämpade att sköta någon enskild 
uppgift. Det mervärde som lagstiftningsforskningen kan ge är störst, ifall 
den lyckas skapa en större förståelse för lagstiftningens mest grundläggande 
frågor: Varför och hur blir en lagstiftning till, hur implementeras den, och 
vilka är dess verkningar?  Speciellt idag är det viktigt med en allt mera 
öppen och mångfacetterad uppfattning om dessa frågor, då rättssystemen 
genomgår ett historiskt sett drastiskt brytningsskede. Juristerna är i den 
situationen tvungna att tävla med andra yrkesgrupper i många frågor, och 
man förväntar sig av rättsvetenskapen att den skall kunna ge kompetenta och 
relevanta svar på viktiga frågor.  
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De grundläggande friheternas och rättigheternas 
betydelse inom olika rättsområden 
Veli-Pekka Viljanen 
Professor i konstitutionell rätt, Åbo universitet

1 Grundrättighetstänkandes genombrott – 
en ny rättskultur i Finland 

Under det gångna seklets sista årtionden undergick rättskulturen i Finland 
genomgripande förändringar1. Dessa förändringar är inte bara krusningar på 
ytan, utan – så vågar jag påstå – har inneburit en mera djupgående omdaning 
av vårt juridiska tänkande. 

En av dessa förändringar kan med en färgstarkare formulering karakteri-
seras som grundrättighetskulturens genombrott2. De i grundlagen inskrivna 
grundläggande fri- och rättigheterna och i internationella konventioner fast-
ställda mänskliga rättigheterna har slutligen trätt i centrum för det juridiska 
intresset även i Finland, på samma sätt som i många andra västeuropeiska 
länder. Detta intresse yttrar sig även inom rättsvetenskapen. Inom den stats-
författningsrättsliga forskningen ser man att tyngdpunkten har förskjutits 
från institutionell forskning mot forskning kring de grundläggande fri- och 
rättigheterna, och inom andra rättsområden att grundrättighetsperspektivet 
har blivit en oupplöslig del av föremålet för forskningen på respektive områ-
de3.

Redan en kort inblick i den nyaste finska rättslitteraturen visar att det på 
flera rättsområden, inte enbart bland den som forskar i statsförfattningsrätt, 
finns en påfallande iver att sysselsätta sig med frågor kring de grundläggan-
de fri- och rättigheterna. Detta kommer till uttryck bland annat i en strävan  
att relatera det egna rättsområdets allmänna läror till den konstitutionella ut-
gångspunkten i systemet med grundläggande fri- och rättigheter. Jag förstår 
saken så, att man inom de olika rättsområdena verkligen har blivit intresse-
rad av hur respektive rättsområde förhåller sig till de grundläggande ut-
gångspunkterna för rättsordningen, vilka kommer till uttryck just i de grund-
läggande fri- och rättigheterna. Med andra ord har man börjat intressera sig 
för rättsordningens förenande element. Att den infallsvinkel som grundrät-

1 Dessa förändringar differentieras på ett intressant sätt av Nuotio 2001 s. 11-52. Bland de vik-
tigaste förändringarna nämner  Nuotio särskilt de mänskliga rättigheternas inträde i rättskultu-
ren, som skedde när Finland anslöt sig till Europakonventionen om de mänskliga rättigheter-
na, betydelsen av grundlagsreformen av de grundläggande fri-  och rättigheterna samt hur den 
finska rätten har blivit allt mera europeisk, som ett resultat av Finlands medlemskap i Europe-
iska unionen. 
2 Se närmare t.ex. Länsineva 2002, s. 53-90 och Viljanen 2001, s. 1-12. 
3 Se Viljanen 2001, s. 19-22. 
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tigheterna erbjuder nu vinner insteg på olika rättområden kan ses som en 
motvikt till tendenserna att dela och splittra upp rätten. I stället för separata 
delar, som bildar egna system, önskar man att rättsordningen till sitt innehåll 
skall vara konsekvent, koherent.

På detta sätt har t.ex. Kaarlo Tuori tolkat den senaste utvecklingen. Han 
påminner om att de grundläggande fri- och rättigheterna av hävd i systema-
tiskt hänseende har hänförts till den offentliga rätten och att man inom juri-
diken ansåg dem relevanta främst uteslutande inom den statsförfattnings- 
och förvaltningsrättsliga forskningen. Reformen av regeringsformens be-
stämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna år 1995 förstärkte 
dock uppfattningen att normerna om dessa rättigheter är grundläggande 
normer inte enbart inom den offentliga rätten, utan inom hela rättsordningen, 
och att de åtminstone som rättsprinciper har en genomsyrande inverkan 
t.o.m. på civilrättens kärnområde. Enligt Tuori har principerna om de mänsk-
liga rättigheterna och om de grundläggande fri- och rättigheterna förenhetli-
gat rättens normativa innehåll, såväl mellan olika rättsordningar som inom 
en viss rättsordning, dvs. mellan olika rättsområden. Tuori sammanfattar sin 
uppfattning i ett konstaterande att denna harmonisering av det normativa in-
nehållet kanske är det kraftigaste motmedlet mot tendenserna att splittra upp 
rätten, vilka har berott både på normkällornas mångfald, talträngdheten hos 
dem som utfärdar normer och uppkomsten av nya rättsområden4.

Rättsordningen har således – om en sådan bedömning godkänns – konsti-
tutionaliserats och de olika rättsområdena har fått en starkare konstitutions-
rättslig prägel. Varför har detta skett och vilka är följderna? Och är denna 
utveckling ett mera bestående fenomen, eller är det – som man i några inlägg 
har misstänkt – endast frågan om ett modefenomen, som i likhet med andra 
sådana ett ögonblick lyser med ett klart sken, men sedan försjunker i glöms-
ka? Det är dessa frågor som jag nedan försöker besvara. 

2 Varför först nu? 
Man kan börja med att fråga varför allt detta har skett först nu? Är det sna-
rast inte besynnerligt att de olika rättsområdena tidigare var nästan helt fri-
kopplade från sin konstitutionella bakgrund och utgångspunkt, att kontakten 
var nästan helt bruten? 

När Finlands nya grundlag stiftades för att träda i kraft år 2000, uttryckte 
man grundlagen speciella roll genom att konstatera att grundlagen skiljer sig 
från andra lagar såtillvida, att den utgör en ram för hela den nationella rätts-
ordningen. I grundlagen fastställs de rättsliga värden som samhällets och 
rättsordningens utveckling bygger på. Som materiell utgångspunkt för 
grundlagen uppställs kravet att av grundlagen på ett heltäckande sätt skall 

4 Se Tuori 1998, s. 1012-1013. 
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framgå de centrala statliga mekanismerna för utövningen av offentlig makt 
samt relationerna mellan det allmänna och den enskilda individen5.

Om dessa krav tas på allvar, är det egentligen omöjligt att acceptera tan-
ken att vi inom vår rättsordning skulle ha områden på vilka det vore möjligt 
att undvika frågan om konstitutionella kopplingar. 

I t.ex. Frankrike utgick den franska revolutionens rättsuppfattning i vä-
sentlig mån uttryckligen från tanken att lagen skulle tillgodose individens 
grundläggande friheter och rättigheter samt ange gränserna för dessa. Inne-
hållet i lagarna skulle uppfattas i nära relation till de grundläggande friheter-
na och rättigheterna. I 1791 års franska grundlag avslutas kapitlet om dessa 
friheter och rättigheter med ett uppdrag att stifta en allmän civillag för 
Frankrike. Att Code civil stiftades år 1804 kan uppfattas som ett förverkli-
gande av nämnda idé genom en civilrättslig lagbok, i vars bakgrund finns 
tanken om grundläggande fri- och rättigheter och som är ett centralt instru-
ment för tillgodoseende av nämnda rättigheter6 . 

I Finland var situationen en helt annan7. Konstellationen var i själva ver-
ket paradoxal: I vår rättskultur har grundlagen länge haft ett exceptionellt 
starkt symbolvärde, som har sitt ursprung i grundlagens centrala ställning när 
det gällde att försvara Finlands konstitutionella särställning under den sista 
delen av den ryska tiden, som inföll i slutet av 1800- och början av 1900-
talet. Även 1919 års Regeringsform uppfattades som en viktig symbol för 
vår självständighet. Trots detta accentuerade symbolvärde var grundlagens 
roll i praktiken länge mycket anspråkslös när rättsfrågor avgjordes. Före 
1995 års reform av de grundläggande fri- och rättigheterna uppfattades dessa 
friheter och rättigheter i praktiken nästan uteslutande som normer av bety-
delse för lagstiftningsprocessen. Deras verkan sträckte sig inte in på de juri-
diska avgörandenas område. Det var frågan om ett monopol som tillkom 
riksdagens grundlagsutskott och vars betydelse kom i dagen när det gällde 
att avgöra i vilken ordning riksdagen kunde stifta lagar som innebar ingrepp 
i de grundläggande fri- och rättigheterna. Perspektivet att äganderätten är 
skyddad dominerade den finländska uppfattningen om dessa rättigheter. 
Typfallen gällde avgöranden om huruvida ett lagförslag i alltför hög grad in-
nebar ett ingrepp i en markägares rätt att fritt förfoga över sin egendom eller 
ett retroaktivt ingrepp i avtalsförhållanden som privata aktörer hade ingått 
medan en tidigare lag hade varit i kraft. De grundläggande fri- och rättighe-
terna fungerade alltså mera än något annat som ett slags bromsar i lagstift-
ningsprocessen, inte som en garanti för individens rättigheter.

I domstolarna tillämpades bestämmelserna om de grundläggande fri- och 
rättigheterna i sällsynta undantagsfall.  Detta hängde samman med tanken att 
det räckte att en lags förhållande till grundlagen prövades när lagen stiftades. 

5 RP 1/1998 s. 6 
6 Se Jyränki 1989, s. 163-164. 
7 Se t.ex. Länsineva 2002, 36-52. 
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Ingripanden med anledning av lagar som riksdagen redan hade stiftat ansågs 
farligt från demokratisynpunkt och denna uppfattning generaliserades till att 
gälla all tillämpning av grundläggande fri- och rättigheter i juridiska avgö-
randen.

I denna konstellation var det klart att inga andra rättsområden än statsför-
fattningsrätten ens hade anledning att intressera sig för grundrättigheter. La-
garna tillämpades och tolkades i en miljö som präglades av en lära om 
rättskällor, som hade mycket liten plats för konstitutionella synpunkter. 
Egentligen är det mycket avslöjande att man hos oss tidigare egentligen inte 
ens försökte att normativt förankra läran om rättskällorna i konstitutionen, 
utan t.ex. i läroböcker i rättsteori motiverades uppfattningen att lagen och 
landets sed hade en stark ställning som förpliktande rättskällor med hänvis-
ningar till gamla bestämmelser i rättegångsbalken i 1734 års lag8.

Enligt min uppfattning ledde ovan nämnda konstellation till en absurd si-
tuation, när den skrivna lagen i lagtillämpningen frigjordes från sin konstitu-
tionella bakgrund. Kan det anses klokt att man, samtidigt som man erkänner 
att grundlagen och särskilt bestämmelserna om de grundläggande fri- och 
rättigheterna innehåller en förteckning över de värden som samhället anser 
viktiga, förnekar att denna förteckning blir tillämplig i domstolarna? Då 
hindrar man ju samtidigt värdena i förteckningen att bli verklighet. Om detta 
är fallet, finns det verkligen anledning att fråga om förteckningen alls längre 
har någon uppgift. 

En konstellation som den ovan nämnda är inte förenlig med en demokra-
tisk rättsstat. När det t.ex. gäller att bedöma vilka befogenheter som skall 
vara tillåtna för polisen, kan de grundläggande friheternas och rättigheternas 
betydelse inte avgränsas till att enbart gälla lagstiftningsskedet, när en polis-
lag stiftas. Utövningen av polisens befogenheter är inte en fråga som berör 
enbart tillämpningen av polislagen, utan de grundläggande fri- och rättighe-
terna ställer sina egna begränsningar för utövningen av befogenheterna, även 
när dessa som sådana inte på allmän nivå är problematiska ur konstitutionell 
synvinkel. 

3 Orsaker till att olika rättsområden 
har konstitutionaliserats i Finland 

I Finland har 1995 års reform av de grundläggande fri- och rättigheterna 
(969/1995) haft en omvälvande betydelse för tillämpligheten av dessa frihe-
ter och rättigheter. Genom reformen blev dessa rättigheter verkligen tillämp-
lig rätt även utanför lagstiftningsprocessen. I detta sammanhang stabilisera-
des även principen om grundrättighetsvänlig lagtolkning, vilken innebär att 

8 Se t.ex. Aarnio 1989 s. 230. 
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domstolar och myndigheter är skyldiga att tolka lagen i överensstämmelse 
med de grundläggande fri- och rättigheterna. Riksdagens grundlagsutskott 
har formulerat detta så, att domstolarna bör välja ett sådant alternativ bland 
de godtagbara alternativa lagtolkningarna som bäst främjar syftet med de 
grundläggande fri- och rättigheterna och som eliminerar alternativ som kan 
anses stå i strid med grundlagen. Om en tolkning av lagen i överensstämmel-
se med de grundläggande fri- och rättigheterna uppfattas så, har den minst 
två dimensioner. Den första kan karakteriseras som eliminering av tolk-
ningskonflikter; i en tolkningssituation skall domstolen eller myndigheten 
förkasta de tolkningsalternativ som visserligen vore möjliga enligt lagens or-
dalydelse, men som i den aktuella tolkningssituationen står i konflikt med 
grundlagen. Dessutom innebär en grundrättighetsvänlig lagtolkning ett slags 
optimeringskrav: av flera grundlagsenliga tolkningsalternativ skall uttryckli-
gen det alternativ väljas som bäst svarar mot syftet med de grundläggande 
fri- och rättigheterna. Måttstocken är följaktligen den helhet som de i grund-
lagen inskrivna grundläggande fri- och rättigheterna bildar9.

Finlands nya grundlag (731/1999), som trädde i kraft 2000, har ytterligare 
befäst tanken att de grundläggande fri- och rättigheterna skall tas på allvar, 
bland annat genom att i grundlagen ta in en bestämmelse om grundlagens 
företräde (106 §), som förpliktar domstolen att i en rättsprocess ge företräde 
åt grundlagen, om tillämpningen av en lagbestämmelse i det enskilda fallet 
skulle leda till en uppenbar konflikt med grundlagen10. Detta innebär att 
grundlagen även på rättskipningsnivå, och inte, som tidigare, enbart på lag-
stiftningsnivå är lex superior i förhållande till andra lagar11. Även på rättskul-
turens nivå återspeglar bestämmelsen en väsentlig förändring. Tidigare ifrå-
gasatte man inte i tillämpningen av en lag riktigheten av dess innehåll efter 
att riksdagen väl hade stiftat lagen. Den parlamentariska lagstiftarens suve-
ränitet ifrågasattes inte. Internationella konventioner om mänskliga rättighe-
ter, särskilt den europeiska människorättskonventionen, som förfogar över 
starka internationella kontrollsystem, samt medlemskapet i Europeiska unio-
nen och den lära om gemenskapsrättens företräde framom nationell rätt som 
det medförde hade vid det laget redan bidragit till att smula sönder tanken att 
lagstiftarens suveränitet inte kan ifrågasättas. Grundlagsbestämmelsen om 
grundlagens företräde är en fortsättning på denna utveckling. Den understry-
ker även att lagstiftaren är bunden till det normverk som, om man vill citera 
Juha Karhu12 , kan kalla ”supernormerna”, och som bildas av internationella 
människorättskonventioner, gemenskapsrätten och grundlagen.   

9 Se GrUB 25/1994 rd s. 4 
10 106 § i grundlagen: ”Om tillämpningen av en lagbestämmelse i ett ärende som behandlas av 
en domstol uppenbart skulle strida mot grundlagen, skall domstolen ge grundlagsbestämmel-
sen företräde.” 
11 Se Karapuu 1999b s. 872-877. 
12 Karhu 2003 s. 789-807. 
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De grundläggande rättigheterna och friheterna är inte längre rätt som riks-
dagens grundlagsutskott med ensamrätt tillämpar och tolkar, utan grundla-
gens bestämmelser om dessa rättigheter och friheter tolkas även av alla dom-
stolar och av alla myndigheter som utövar laglighetstillsyn. Från tiden efter 
att grundlagsreformen genomfördes finner man t.ex. i de högsta domstolar-
nas rättspraxis tiotals fall i vilka grundlagens bestämmelser om de grund-
läggande fri- och rättigheterna eller bestämmelser i internationella konven-
tioner om mänskliga rättigheter har tillämpats. Riksdagens justitieombuds-
man har för sin del karakteriserat de grundläggande fri- och rättigheternas 
och de mänskliga rättigheternas betydelse i dagens laglighetstillsyn genom 
att konstatera att dessa rättigheter skall ”genomsyra” hela området för lag-
lighetsövervakningen. Enligt justitieombudsmannen kan man i nästan samt-
liga justitieombudsmannens ställningstaganden finna ett perspektiv som tar 
sikte på grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter13. I ju-
stitieombudsmannens praxis har den senaste tiden kunnat skönjas en direkt 
tendens att omformulera det rättsliga problem som klaganden framfört i sitt 
klagomål till ett problem som berör de grundläggande fri- och rättigheterna.

Det är naturligt att de grundläggande friheternas och rättigheternas starka 
insteg på rättskipningens område redan i sig har väckt intresse för dessa rät-
tigheter. Nu räcker det ju inte längre att granska t.ex. domstolarnas praxis ut-
gående från interna hävdvunna argument inom respektive rättsområde. När 
juridiska frågor avgörs, prövas hållbarheten av dessa argument nämligen 
obönhörligen även mot bestämmelserna om de grundläggande fri- och rät-
tigheterna och de principer som finns inskrivna i dessa. Eftersom en domstol 
kan och i sista hand även är skyldig att avgöra frågan så, att ett grundlagsen-
ligt slutresultat eftersträvas, blir slutresultatet felaktigt om detta grundrättig-
hetsperspektiv försummas. 

En annan omständighet som har fört de grundläggande fri- och rättigheter 
från statsförfattningsrätten in på andra rättsområden – och enligt min upp-
fattning har gjort det på ett bestående sätt – är kopplad till den kraftiga ut-
vidgning av det materiella området för systemet med de grundläggande fri- 
och rättigheterna som skedde genom 1995 års reform av dessa rättigheter. 
Den finska grundlagens bestämmelser om de grundläggande fri- och rättig-
heterna finns upptagna i en mycket utförlig förteckning över de viktigaste 
rättigheterna till jämlikt bemötande, friheterna (t.ex. rätten till liv, personlig 
frihet och integritet, religionsfrihet, rörelsefrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet, 
föreningsfrihet, skydd för privatliv, egendomsskydd och näringsfrihet), rät-
tigheterna att utöva inflytande (t.ex. rösträtt i val och folkomröstningar), kul-
turella rättigheter (t.ex. rätten till avgiftsfri grundläggande utbildning och rät-
ten att ha tillgång till annan utbildning), sociala rättigheter (t.ex. rätt till arbe-
te, rätt till oundgänglig försörjning och omsorg, rätt till tryggad grund-
läggande försörjning, rätt till social- och hälsovårdstjänster samt rätt till 

13 Riksdagens justitieombudsmans berättelse över sin verksamhet år 1997, s. 37. 
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bostad), språkliga rättigheter, rätt till miljön samt bestämmelserna om rätts-
skydd (t.ex. rätten till en rättvis rättegång och god förvaltning, den straff-
rättsliga legalitetsprincipen).14

Det vidgade området för systemet med grundläggande fri- och rättigheter 
har lett till att det inte längre är möjligt att beskriva en typisk situation i vil-
ken de grundläggande fri- och rättigheterna tillämpas, vilket tidigare var 
möjligt. Att t.ex. ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har tagits in i 
förteckningen över grundläggande fri- och rättigheter (16, 18 och 19 § i 
grundlagen) har inneburit att en avsevärd del av den lagstiftning som reglerar 
undervisningsväsendet samt social- och hälsovården har kommit att höra till 
det särskilda föremålet för dessa rättigheter. Rätten till miljön (20 § i grund-
lagen) har på motsvarande sätt skapat allt flera kopplingar mellan miljölag-
stiftningen och grundlagen. Bestämmelserna om rättvis rättegång och god 
förvaltning (21 § i grundlagen) tjänar i sin tur som måttstock för all lagstift-
ning om individens rättigheter och skyldigheter. 

Om man vill tillspetsa saken en aning, kan man säga att det inte längre 
finns någon sektor inom lagstiftningen som är helt ”frikopplad” från de 
grundläggande friheterna och rättigheterna. På motsvarande sätt är grundrät-
tighetsperspektivet närvarande vid varje rättegång åtminstone i den bemär-
kelsen, att rättegångsförfarandet alltid måste utvärderas även med hänsyn till 
de krav som konventionerna om mänskliga rättigheter ställer samt grundla-
gens krav att en rättegång skall vara rättvis. Huruvida ett förvaltningsförfa-
rande har varit oklanderligt eller inte bedöms alltid utgående från bl.a. 
grundlagens krav på god förvaltning. 

I flera situationer har grundlagens materiella bestämmelser om grund-
läggande fri- och rättigheter betydelse för den materiella utgången av en rät-
tegång. En rättegång som gäller t.ex. ärekränkning avgörs inte enbart genom 
mekanisk tillämpning av respektive straffbestämmelse (24:9 i strafflagen), 
utan först måste man som ett slags förhandsfråga mot varandra väga å ena 
sidan individens yttrandefrihet (12 § 1 mom. i grundlagen samt artikel 10 i 
den europeiska människorättskonventionen) samt å andra sidan skyddet för 
en persons privatliv och heder (10 § 1 mom. i grundlagen, artikel 8 i den eu-
ropeiska konventionen om mänskliga rättigheter) – dvs. konkurrerande 
grundläggande friheter och rättigheter samt mänskliga rättigheter. Denna till 
fallets kontext bundna avvägning av de grundläggande fri- och rättigheterna 
bestämmer om respektive bestämmelse om straff för ärekränkning överhu-
vudtaget kan tillämpas i fallet. Även om en tillämpning av strafflagens be-
stämmelse om ärekränkning enligt bestämmelsens ordalydelse förefaller 
möjlig, kan tillämpningen hindras, om den skulle innebära ett alltför kraftigt 
ingrepp i den enskilda individens yttrandefrihet.15

14 Se närmare t.ex. Suksi, 2002, s. 127-242, som har en svenskspråkig vältäckande allmän 
översikt över det finländska systemet med grundläggande fri- och rättigheter.  
15 Se Viljanen 2001, s. 315-316. 
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I Finland har processrättsforskaren Jaakko Jonkka beskrivit den förändra-
de processrättsliga situationen genom att konstatera att processrätten har 
konstitutionaliserats; till sitt innehåll har den närmat sig statsförfattningsrät-
ten. Grundlagens bestämmelser – särskilt de som gäller grundläggande fri- 
och rättigheter – samt de värden som ligger bakom dessa tillmäts nu medve-
tet en större betydelse i utvecklingen av processrätten. Å andra sidan påpekar 
Jonkka helt riktigt att även grundlagen i sin tur till vissa delar har fått flera 
processrättsliga drag. I grundlagens kapitel om grundläggande fri- och rät-
tigheter finns numera bestämmelser som har en tydlig processuell innebörd. 
Det är alltså frågan om ömsesidig växelverkan. Jonkka sammanfattar saken 
på följande sätt: Rättskipningen har rönt grundlagspåverkan från två håll: 
Samtidigt som rättskipningen sker enligt en processuell lagstiftning som har 
rönt inflytande av grundlagen, påverkas den av grundlagens processuellt re-
levanta bestämmelser och de värden som omfattats i grundlagen.16

Jonkkas beskrivning torde mutatis mutandis  ha sin tillämpning även på 
många andra rättsområden, såsom t.ex. straffrätten. Att den straffrättsliga le-
galitetsprincipen skrevs in i grundlagen (8 § i grundlagen) ökade kraftigt 
dess juridiska betydelse och skärpte tolkningen av legalitetsprincipen i jäm-
förelse med hur den skulle ha tolkats enbart utgående från straffrättens all-
männa läror. Jag hänvisar t.ex. till den skärpta tolkningen av principen att en 
straffbestämmelse skall grunda sig på lag17, den ökade kritiken mot straff-
rättsliga blanconormer, samt det accentuerade kravet på precisa brottsrekvi-
sit18. Den straffrättsliga legalitetsprincipen, denna ”hörnsten inom straffrät-
ten”, har alltså stärkts avsevärt genom att grundrättighetstanken har blivit en 
oskiljaktig del av det straffrättsliga systemet. Också annars har berörings-
punkterna mellan straffrätten och statsförfattningsrätten ökat i antal. Det är 
inte längre i förväg givet att en kriminalisering är tillåten enligt konstitutio-
nen, utan numera prövas grundlagsenligheten av en kriminalisering enligt 
samma allmänna förutsättningar för ingrepp i de grundläggande fri- och rät-
tigheterna som tillämpas när dessa rättigheter inskränks av andra orsaker.19

Den nyare straffrättsliga forskningen kan inte heller längre på samma sätt 
som tidigare anklagas för bristande sensitivitet för grundläggande fri- och 
rättigheter.

Att göra de grundläggande fri- och rättigheterna till ”arbetsredskap” för 
de olika rättsområdena låter sig kanske lättare eller åtminstone mera ome-
delbart göras inom det traditionella området för den offentliga rätten än inom 
privaträtten, även om gränsen mellan den offentliga rätten och privaträtten 
alldeles tydligt har börjat suddas ut. I den traditionella tolkningen har de 

16 Jonkka 1998 s. 1255. 
17 Se t.ex. HD 1998:159. 
18 Se Viljanen 2001 s. 320-328. 
19 Se GrUU 23/1997 rd, där riksdagens grundlagsutskott utförligt behandlar de grundläggande 
fri- och rättigheternas inverkan på strafflagstiftningen, såväl straffsystemet som kriminalise-
ringarna.
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grundläggande fri- och rättigheterna dock hänförts uttryckligen till de verti-
kala relationerna mellan individen och det allmänna. De inbördes förhållan-
dena mellan enskilda har däremot i hög grad fortfarande hänförts till privat-
autonomins och avtalsfrihetens område, där ingrepp från det allmännas sida 
har bromsats av uttryckligen de grundläggande fri- och rättigheterna. Nume-
ra har man även i den finländska debatten börjat tillerkänna de grundläggan-
de fri- och rättigheterna verkningar även i horisontella relationer mellan en-
skilda. Ur enskilda personers synvinkel torde det inte vara så stor skillnad 
om deras rättigheter begränsas av staten eller något annat offentligrättsligt 
samfund eller av någon privaträttslig aktör, såsom en arbetsgivare, ett finan-
siellt institut eller ett storföretag i dominerande marknadsställning. Den kon-
struktion med jämbördiga avtalsparter som avtalsfriheten bygger på visar sig 
ofta vara en fiktion. Även enskilda personers inbördes förhållanden kan 
ibland befinna sig i stark obalans. Då behöver den svagare parten stöd för 
sina rättigheter i rättsordningen. 

När Finland reviderade sina bestämmelser om de grundläggande fri- och 
rättigheterna, omfattade man tanken att dessa rättigheter till en viss grad kan 
ha en horisontell inverkan, som i normalfallen dock är indirekt. I förarbetena 
till grundlagen konstaterades, att eftersom de grundläggande fri- och rättig-
heterna uttrycker de allmänt omfattande grundvärdena i samhället, kan man 
inte anse det tillräckligt att deras inverkan utsträcker sig endast till förhållan-
det mellan individ och stat. De grundläggande fri- och rättigheterna skall ha 
en inverkan på hela samhället. I praktiken förmedlas de grundläggande fri- 
och rättigheternas inverkan på förhållandet mellan enskilda människor i all-
mänhet genom konkretiserande, vanlig lagstiftning, även om vissa rättigheter 
också kan ha en mera direkt inverkan på förhållandet mellan enskilda.20

Om de grundläggande fri- och rättigheterna erkänns ha en horisontell in-
verkan i enskilda personers inbördes förhållanden, om än bara indirekt via 
lagstiftningen och tolkningen av lagstiftningen, försvinner också hindren för 
att ta in de grundläggande fri- och rättigheterna bland de argument som de 
olika delarna av privaträtten förfogar över. 

4 Möjligheter som de grundläggande 
fri- och rättigheterna erbjuder 

De grundläggande fri- och rättigheterna kan också bidra till en revidering av 
de olika rättsområdenas allmänna läror och interna systematik. Ett gott ex-
empel på detta erbjuder Juha Pöyhönens (numera Karhus) ambitiösa försök 
att skissera upp en ”ny förmögenhetsrätt”, där systemet med grundläggande 
fri- och rättigheter i sin helhet tjänar som ett slags nyckel i systematiseringen 

20 RP 309/1993 s. 31. 
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av förmögenhetsrätten. Enligt Pöyhönen kan frågan vad som justifierar det 
nya förmögenhetsrättsliga systemet sammanfattningsvis besvaras så, att det 
är fråga om en tankemodell, som är förankrad i ett rättvist samhälleligt för-
hållningssätt och vars rättvisekriterier är hämtade ur systemet med grund-
läggande fri- och rättigheter. Samhällelig rättvisa är den interna infallsvinkel 
ur vilken den nya förmögenhetsrätten betraktar frågorna, medan systemet 
med grundläggande fri- och rättigheter är ramen. Eller, som Pöyhönen ut-
trycker saken, i denna bemärkelse handlar den nya förmögenhetsrätten om 
att systematisera de förmögenhetsrättsliga normerna på ett sätt som innebär 
ett positivt förhållningssätt till grundrättigheterna21.

Pöyhönen anser att det förmögenhetsrättsliga systemet inte längre skall 
söka sin justifikation i individens frihet, utan i systemet med grundläggande 
fri- och rättigheter i dess helhet, som på ett mångsidigare sätt hjälper oss att 
gestalta de juridiska konstellationerna inom det förmögenhetsrättsliga syste-
met.

I detta sammanhang är det dock skäl att påpeka att även individens frihet 
och privatautonomi, som av hävd har uppfattats som de värden som står 
bakom förmögenhetsrätten, på konstitutionell nivå är förankrade i systemet 
med grundläggande fri- och rättigheter. Det är bara inte vanligt inom den 
finska förmögenhetsrättsliga doktrinen att betona att förmögenhetsrätten på 
detta sätt är förankrad i konstitutionen. Enligt min åsikt är Pöyhönens nya 
gestaltning av förmögenhetsrätten endast ett av flera möjliga sätt att försöka 
finna fästen för det förmögenhetsrättsrättsliga systemen i konstitutionen el-
ler, om ramen görs vidare, i grunderna för rättsordningen. 

Att principerna om grundläggande fri- och rättigheter omfattas på ett 
rättsområde innebär ingalunda alltid en stor kursändring i rättens innehåll, 
utan tvärtom kan rättsområdets egna principer förstärkas och det kan bli lät-
tare att se hur rättsområdet är förbundet med övriga delar av rättsordningen. 
Som ett gott exempel kan nämnas straffrätten, där de straffrättsliga krimina-
liseringsprinciperna – såsom ultima ratio –principen, principen om skyddet 
av rättsgoda eller principen om jämförelse av nytta och men – till väsentliga 
delar kan stöda sig på de moderna tankarna om grundläggande fri- och rät-
tigheter. Inom den straffrättsliga forskningen i Finland har t.ex. Ari-Matti 
Nuutila betonat att det rättsgoda som begrepp inte kan vara kriminalpolitiskt 
hållbart om det inte är förankrat i de grundläggande fri- och rättigheterna. 
Principen om jämförelse av nytta och menliga följder av ett tillvägagångs-
sätt, med vars hjälp man avgör om en kriminalisering av tillvägagångssättet 
är godtagbart, eller principen att straffrätten får användas endast som ultima
ratio, motsvarar dessutom i själva verket det proportionalitetskrav som ställs 
för ingrepp i de grundläggande fri- och rättigheterna och som är intimt knu-
tet till dessa rättigheter.22

21 Se Pöyhönen 2000, s. 62-140  
22 Se Nuutila 1996, s. 62-71 och 1997, s. 40-41. Se även Viljanen 2001, s. 328-340. 
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Inom förvaltningsrätten kan på motsvarande sätt jämlikhetsprincipen, 
proportionalitetsprincipen och principen om ändamålsbundenhet, dvs. de 
traditionella principer som anger gränserna för myndigheternas prövnings-
rätt, i hög grad härledas tillbaka till de allmänna lärorna om moderna grund-
läggande fri- och rättigheter och inom dessa särskilt till läran om förutsätt-
ningarna för ingrepp i dessa grundläggande fri- och rättigheter.23  Samtidigt 
är det som om principerna skulle bli starkare genom detta institutionella stöd 
som de får på konstitutionsnivå . Särskilt grundlagens diskrimineringsklausul 
(6 § 2 mom. i grundlagen), enligt vilken det är förbjudet att utan godtagbart 
skäl särbehandla någon på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, 
övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak 
som gäller hans eller hennes person, ger den som skall träffa ett juridiskt av-
görande en mycket mera konkret måttstock än den allmänna jämlikhetsprin-
cipen, som ofta förblir väldigt abstrakt. Man kan göra den bedömningen att 
diskrimineringsförbudet avsevärt stärker jämlikhetsprincipens juridiska 
tyngd och tillämplighet i en konkret rättsprocess. Grundrättighetstänkandet 
har också rent allmänt lyft fram proportionalitetsprincipens betydelse i det 
juridiska tänkandet, såväl inom förvaltningsrätten som inom andra rättsom-
råden, t.ex. inom straffrätten. 

Inom arbetsrätten kan den centrala principen om att skydda arbetstagaren 
utan svårighet kopplas till grundlagens bestämmelser om grundläggande fri- 
och rättigheter, t.ex. 18 § 1 mom. i grundlagen, som föreskriver att det all-
männa skall sörja för skyddet av arbetskraften.24 På motsvarande sätt finner 
man numera i grundlagens 18 § 3 mom. en konstitutionell grund för att upp-
sägnings- och hävningsgrunder skall regleras i lag, när det i nämnda lagrum 
föreskrivs att ingen får avskedas från sitt arbete utan laglig grund, dvs. en 
grund om vilken bestämts i lag. 

Enligt den tyska rättsdoktrinens s.k. Drittwirkung-teori om indirekta 
verkningar är uttryckligen de privaträttsliga generalklausulerna de grund-
läggande fri- och rättigheternas brottyta mot privaträttsliga rättsförhållan-
den.25 Jag anser att de grundläggande fri- och rättigheterna även hos oss kun-
de spela en central roll t.ex. när man försöker avgöra vilka omständigheter 
som skall ha betydelse för att ett avtalsvillkor skall betraktas som oskäligt 
enligt 36 § i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Detta 
kan ske genom att man ställer frågan om en tillämpning av avtalsvillkoret 
skulle leda till ett slutresultat som kan anses kränka den andra avtalspartens 
grundläggande fri- och rättigheter. 

23 Se Tuori 1999, s. 534-536. 
24 Om denna bestämmelse, se närmare Karapuu 1999a s. 573-576. 
25 Om den tyska Drittwirkungdebatten se i sammanfattning t.ex. Bleckmann 1989, s. 175-195, 
Stern 1988 s. 1509-1595. 
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5 Imperialistiska rättigheter? 
Hur klarar de olika rättsområdena denna anstormning av grundläggande fri- 
och rättigheter? Förlorar de sin självständighet? Är de grundläggande fri- 
och rättigheterna en flodvåg som sveper bort alla de övriga rättsområdenas 
särdrag? Blir alla de andra rättsområdena tillämpad statsförfattningsrätt? Re-
duceras all annan lagstiftning till att enbart bli ett sätt att verkställa grundla-
gen?

Dylika farhågor har ibland framförts. I Finland har Jaakko Husa hänvisat 
t.ex. till att specialiserade rättsområden i sina digra normverk kan ha egna 
målsättningar, som inte alls kommer till synes i det avsevärt snävare norm-
verk som de grundläggande fri- och rättigheterna utgör. Enligt Husa finns 
det risk för att den vanliga lagstiftningens exaktare och grundligare utforma-
de normverk konstitutionaliseras så, att den vanliga lagstiftningens målsätt-
ningar inte nödvändigtvis förverkligas på det sätt som lagstiftaren har tänkt 
sig, eftersom målsättningarna tolkas utgående från de grundläggande fri- och 
rättigheterna. Husa fruktar att den vanliga lagstiftningens självständiga mål-
sättningar och underliggande värden kan bli lidande i en sådan utveckling.26

Enligt min uppfattning hänger problemet dock inte direkt samman med att 
man inom olika rättsområden börjat betrakta frågor ur de grundläggande fri- 
och rättigheternas synvinkel, utan med det sätt på vilket dessa rättigheter an-
vänds inom rättsområdena. Det är skäl att betona att det inte är meningen att 
alla juridiska slutledningar skall återföras på de grundläggande fri- och rät-
tigheterna och att dessa rättigheter inte har som syfte att på ett uttömmande 
sätt bestämma det materiella slutresultatet av ett juridiskt avgörande. Rätt 
uppfattade beskriver de grundläggande fri- och rättigheterna snarare de kon-
stitutionella gränserna för det juridiska beslutsfattandet. De ställer begräns-
ningar, ramar och riktlinjer för detta, men avsikten är inte att de skall hindra 
ett beslutsfattande som kan anses motsvara en demokratisk rättsstats grund-
läggande principer. I själva verket syftar de grundläggande fri- och rättighe-
terna till att säkerställa att dessa principer inte kränks. Lagstiftningens själv-
ständiga mål och underliggande värderingar kan visserligen bli lidande, men 
endast i det fall att dessa inte harmonierar med de mera grundläggande vär-
den som kommer till uttryck i rättsordningens grundläggande fri- och rättig-
heter. Detta har jag svårt att se som ett problem. 

I en demokratisk rättsstat27 är det väsentligt att de grundläggande fri- och 
rättigheterna alltid finns med vid juridisk prövning och juridiskt beslutsfat-
tande, såväl när lagarna stiftas som när de tillämpas. Det är frågan om att 
allmänt antagna grundläggande samhällsvärden skall beaktas.28 Dessa grund-

26 Husa 1999, s. 298. 
27 Om begreppet demokratisk rättsstat, se Tuori 1990 s. 269-278.  
28 Kommittén för grundläggande fri- och rättigheter uttryckte denna uppfattning så, att grund-
lagens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter kan ses som en förteckning över 
värden som samhället anser vara särskilt viktiga. Beslutet att ta in en grundläggande fri- och 
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läggande värden håller samman rättsordningen som helhet. En rättsordning 
utan underliggande konstitutionella principer – även materiella principer av 
det slag som de grundläggande fri- och rättigheterna utgör – skulle vara en 
splittrad rättsordning. Att gestalta de juridiska problemen som en helhet vore 
en övermäktig uppgift. När innehållet i en rättsordning inte längre är konse-
kvent, dvs. rättsordningen inte längre är koherent, förlorar den även en vä-
sentlig del av sin legitimitet. 

6 Ett vidgat synfält 
De grundläggande fri- och rättigheternas betydelse i rättens värld kan åskåd-
liggöras med en kartliknelse. För att behärska geografin behöver man olika 
slags kartor, börjande med en jordglob, för att sedan fortsätta med kartor 
över olika världsdelar och länder, ända ner till kartor över enskilda stadsde-
lar. Enbart en ”stadsdelskarta” över ett rättsområde är inte nog för att vi skall 
kunna se var vi befinner oss i juridisk bemärkelse. Systemet med grund-
läggande fri- och rättigheter samt övriga statsförfattningsrättsliga principer 
ger den som rör sig i den rättsliga terrängen en vidare kontext – ett slags 
landskarta. När ”stadsdelskartan” över ett enskilt rättsområde sedan placeras 
in på denna landskarta, finner rättsområdet sin rätta plats. Internationella 
människorättskonventioner är i sin tur kartblad som avbildar hela världen 
och de enskilda världsdelarna.  

Som av min framställning eventuellt redan har framgått, ser jag inte de 
grundläggande fri- och rättigheternas insteg på olika rättsområden enbart 
som en övergående modenyck. Dessa rättigheters ökade betydelse återspeg-
lar en grundläggande och bestående förändring i vårt juridiska tänkande; få 
saker i rättens värld avgörs numera enbart genom mekanisk tillämpning av 
en regel. Juridiska principer har en växande betydelse i vårt juridiska tän-
kande. Juridiska avgöranden träffas allt oftare efter invecklade övervägan-
den. Den infallsvinkel som de grundläggande fri- och rättigheterna erbjuder 
är ett instrument, som gör det möjligt för oss att klara oss i den föränderliga 
värld som rätten utgör. Samtidigt leder dessa rättigheter oss tillbaka till rät-
tens grundvalar; de öppnar ett perspektiv mot vad som verkligen är relevant 
eller irrelevant i vår rättsordning.  

Statsförfattningsrätten har förlorat sin ställning som det rättsområde som 
har exklusiv rätt att bedriva forskning om grundläggande fri- och rättigheter. 
Även på andra rättsområden har dessa rättigheter blivit en central del av 
forskningsobjektet och de infallsvinklar ur vilka forskningen bedrivs. Jag 
förmodar att denna utvecklingstrend bara kommer att förstärkas. Sålunda 
kunde t.ex. processrätten finna en fruktbar utgångspunkt för sin forskning 

                                                                                                                            
rättighet i grundlagen förutsätter att vissa värden prioriteras. Se Kom.bet. 1992:3 s. 45 (på 
finska).
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genom att i högre grad än tidigare gestalta sitt rättsområde utgående från be-
greppet rättvis rättegång, som omfattats i grundlagens 21 § och artikel 6 i 
Europeiska människorättskonventionen, i stället för att använda sig av de 
traditionella processrättsliga begreppen. 

Jag anser att det är viktigt att forskningen om grundläggande fri- och rät-
tigheter präglas av en dialog mellan forskare från olika rättsområden. I sin 
mest lyckade form främjar en sådan gränsöverskridande dialog en utveckling 
av rättskulturen. 

Kanske är det ändå bättre att försöka se vad som förenar de olika rättsom-
rådena, inte vad som skiljer dem åt. En utveckling som fjärmar de olika 
rättsområdena från varandra är typiskt sådan att den betonar ett bestämt 
rättsområdes särart och framhåller hur det skiljer sig från övriga rättsområ-
den. Egna allmänna läror har ofta ansetts vara ett kännetecken på att ett om-
råde av rätten är moget att bli ett eget rättsområde. Dessa allmänna läror skil-
jer redan från metodisk synpunkt rättsområdet från övriga rättsområden. 
Varje rättsområde har sina egna auktoritativa uttolkare, sina ”portvakter”, 
som försöker hålla rättsområdet rent från överdriven påverkan utifrån. Det 
kan dock hända att ett sådant internt betraktelsesätt förvränger verkligheten. 
Betraktelsesättet leder till en situation där det mest väsentliga med tanke på 
ett juridiskt avgörande är att se efter till vilket rättsområde det juridiska pro-
blemet hör.29

Som exempel kan man ta den upphovsrättsliga lagstiftningen, som har 
blivit mycket invecklad och svårtillgänglig för alla utom en liten elit av upp-
hovsrättsjurister. Samtidigt har den miljö där upphovsrättslagen tillämpas 
förändrats radikalt. Genom att lagstiftningen om upphovsrätter och tolkning-
en av den har fjärmat sig från den övriga rättsordningen, har tolkningen av 
denna lagstiftning i viss mån snedvridits, vilket tydligt framgick när riksda-
gens grundlagsutskott vid 2005 års riksdag behandlade en viktig partiell re-
form av nämnda lagstiftning. Problemet framstod tydligt när de grund-
läggande friheterna och rättigheterna i hela sin vidd fördes in i bilden. Ut-
skottet konstaterade att upphovsrätten visserligen åtnjuter skydd som en 
grundläggande rättighet, i fråga om sina ekonomiska rättigheter genom be-
stämmelsen om skydd för egendom, och i fråga om sina moraliska rättighe-
ter genom skyddet för heder samt rätten till fri vilja och självbestämmande-
rätten, som är en del av den personliga friheten, samt genom de kulturella 
rättigheter som garanteras var och en genom bestämmelserna i grundlagen. 
Utskottet ansåg dock att upphovsrättslagstiftningen hade betydelse även för 
andras än bara upphovsmännens och dem närstående rättighetshavares
grundläggande rättigheter. Grundlagsutskottet hänvisade bl.a. till att yttran-
defriheten har betydelse för dem som tar emot information, att vetenskapens, 
konstens och den högsta utbildningens frihet har betydelse för dem som an-

29 Om den nyaste debatten kring betydelse av att dela in rätten i olika rättsområden, se Tuori 
2004, s. 1196-1234. 
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vänder sig av ett verk samt att skyddet för egendom har betydelse för dem 
som har förvärvat ett verk. Grundlagsutskottet betonade att i sådana horison-
tella förhållanden mellan enskilda, där flera konkurrerande, till grundläggan-
de fri- och rättigheter relaterade intressen står mot varandra, är det viktigt att 
alla i regleringshänseende viktiga grundläggande rättigheter blir beaktade i 
lagstiftningen på ett balanserat sätt. Bestämmelserna får inte oskäligt begrän-
sa vare sig rättighetshavarens eller användarens rättigheter. Utskottet beto-
nade särskilt, att det även när upphovsrättslig lagstiftning skapas och tilläm-
pas gäller att se till att bevara balansen mellan de grundläggande fri- och rät-
tigheterna.30 Nyttan med ett betraktelsesätt som utgår från de grundläggande 
fri- och rättigheterna är uttryckligen den att frågorna granskas ur ett vidare 
perspektiv än om ett snävt tekniskt upphovsrättsligt betraktelsesätt tillämpa-
des. Upphovsrättslagen kan inte tolkas enbart ur en enda infallsvinkel, dvs. 
en som tillvaratar deras intressen som är innehavare av upphovsrätter. 

De grundläggande fri- och rättigheterna kan anses ha ett allmänt budskap 
till den juridiska vetenskapen. Detta budskap betonar vikten av att de olika 
rättsområdena står i förbindelse med varandra och att rättsordningen är en 
helhet. Murarna mellan de olika rättsområdena får inte bli oöverstigligt höga.        

Detta innebär naturligtvis inte att rättsordningen borde betraktas som ett 
system som är fritt från interna motstridigheter. Tvärtom: Systemet med 
grundläggande fri- och rättigheter är i sig ett system som innehåller spän-
ningar. Genom att betona olika element i systemet kan man komma till olika 
tolkningar. Systemet kan t.ex. tolkas så, att friheterna, individens självbe-
stämmanderätt och privatautonomin betonas. Å andra sidan kan man även 
närma sig systemet ur välfärdsstatens synvinkel, varvid tonvikten läggs på 
faktisk jämlikhet och det allmännas positiva skyldigheter att tillgodose indi-
videns rättigheter, även ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Vida-
re är det möjligt att betrakta systemet med grundläggande fri- och rättigheter 
genom att som ett slags nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati 
ge särskild tyngd åt t.ex. de dimensioner i grundlagen som betonar rättighe-
terna till deltagande.31 I sig löser systemet med grundläggande fri- och rättig-
heter följaktligen inte den spänning som existerar mellan t.ex. egendoms-
skyddet och miljöskyddsintressena eller mellan yttrandefriheten och skyddet 
för privatlivet, men i debatten om detta spänningstillstånd erbjuder systemet 
juridiska mätinstrument med vilkas hjälp man i ett enskilt juridiskt avgöran-

30 Se GrUU 7/2005 rd. Om den finländska debatten om förhållandet mellan den upphovsrätts-
liga lagstiftningen och de grundläggande fri- och rättigheterna, se även Koillinen – Lavapuro 
2002, s. 335-355. 
31 Jfr t.ex. Böckenförde 1973, s. 1529-1537, som med utgångspunkt i den tyska förbundsrepu-
blikens (Bundesverfassungsgerichts) konstitutionella praxis har skisserat upp flera olika teori-
er om grundläggande fri- och rättigheter, i vilka olika konstitutionella element betonas. Böck-
enförde skiljer mellan en rättsstatsteori, även kallad den liberala teorin, en socialstatsteori, en 
demokratisk-funktionell teori, en institutionell teori samt en värdeteori. De olika teorierna im-
plicerar även olika tolkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna.  
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de på ett juridiskt godtagbart sätt mot varandra kan väga intressen som alla 
framspringer ur systemet med grundläggande fri- och rättigheter. 

7 Till slut 
Ovan har vi sett hur de grundläggande fri- och rättigheterna under en mycket 
kort tid har fått ökad betydelse i den finländska rättskulturen. Ett uttryck för 
denna förändring av vår rättskultur är ett kraftigt ökat intresse för de grund-
läggande fri- och rättigheterna inom olika rättsområden. En mycket livlig 
och tidvis t.o.m. häftig debatt har förts om de olika rättsområdenas band till 
de grundläggande fri- och rättigheterna. Inläggen har å ena sidan betonat de 
utvecklingsmöjligheter som de grundläggande fri- och rättigheterna öppnar 
för rättsområdets utveckling och å andra sidan rättsordningens system med 
egna lagar, för att på detta sätt argumentera mot de grundläggande fri- och 
rättigheternas nya roll, som har upplevts som överdriven.32 I varje händelse 
har de grundläggande fri- och rättigheterna väckt forskare på olika rättsom-
råden till att tänka över grunderna för det rättsområde inom vilket de är verk-
samma. Grundrättigheterna har också skapat en fruktbar dialog mellan olika 
rättsområden. Denna dialog har berikat också den statsförfattningsrättsliga 
forskningen om grundläggande friheter och rättigheter samt vidgat infalls-
vinkeln för denna forskning. 

I Finland har funnits gynnsamma omständigheter för en utveckling som 
betonar de grundläggande friheterna och rättigheterna. Särskilt reformen av 
bestämmelserna om dessa friheter och rättigheter år 1995 samt stiftandet av 
den nya grundlagen år 1999 och dess ikraftträdande år 2000 har erbjudit ett 
digert material för omvärderingar av hävdvunna uppfattningar. Även interna-
tionella impulser, såsom anslutningen till den europeiska människorättskon-
ventionen år 1990, har bidragit till att påskynda denna genomgripande för-
ändring av vår rättskultur.    

Konstitutionaliseringen av rättsordningen är dock inte uteslutande ett fin-
ländskt fenomen. Många västerländska rättsordningar har av hävd genomsy-
rats av grundrättighetstänkandet. Ytterlighetsexemplet finner vi i den ställ-
ning som de tilläggsartiklar (amendments) till grundlagen som behandlar de 
grundläggande fri- och rättigheterna har i Förenta Staternas rättsordning. I 
Västeuropa har de grundläggande fri- och rättigheterna efter andra världskri-
get kommit att spela en mycket central roll i t.ex. Tyskland och Italien. En 
utmärkt manifestation av den senaste tidens utveckling mot ökad konstitu-
tionalisering finner vi i 1998 års brittiska Human Rights Act, som i Storbri-
tanniens rättsordning har inneburit en kraftig markering av den dimension 

32 Ett representativt exempel på detta finner man hos Paasto 2004, s. 123-144, som betraktar i 
synnerhet Juha Karhus i grundrättighetstänkandet kraftigt förankrade ”nya förmögenhetsrätt” 
som ett hot mot den analytiska civilrätten, som har gamla anor. 
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som de grundläggande fri- och rättigheterna representerar.33 En konstitutio-
naliseringsutveckling som går i samma riktning kan även observeras inom 
Europeiska unionen, som år 2000 i en stadga om de grundläggande rättighe-
terna kodifierade en mycket omfattande förteckning över sådana rättigheter. 
Det sista steget i utvecklingen var det konstitutionella fördraget för unionen, 
som godkändes år 2004 och i vilket även nämnda stadga ingår, men som nu 
befinner sig i en ratificeringskris. 

I den svenska rättskulturen har grundlagen aldrig haft en lika framträdan-
de betydelse som i Finland. Därför kan den ovan refererade utvecklingen i 
Finland förefalla mycket främmande för svenska rättsvetare. Dock finns det 
vissa tecken på att grundrättigheterna håller på att stärka sin position även i 
Sverige. Åtminstone förefaller det som om den nyare statsförfattningsrättsli-
ga utvecklingen skulle ta de grundrättigheterna på större allvar än vad som 
tidigare var fallet.34 De europeiska impulserna, framför allt gemenskapsrät-
tens starkare profilering av de grundläggande rättigheterna, kan dock t.o.m. 
snabbt komma att stärka ställningarna för detta tänkande även i det svenska 
rättslivet.
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Miljörättsvetenskap – 
med nödvändighet interaktiv 
Staffan Westerlund 
Professor i miljörätt, Uppsala universitet

1 Inledning
Tvärvetenskap, mångvetenskap, interdisciplinär respektive multidisciplinär 
forskning etc. – de är några ofta använda uttryck som har det gemensamt att 
de återspeglar vetenskap som inte har så att säga isolerat sina undersöknings-
fält och underlag till att ligga inom en viss disciplin. I denna antologi är te-
mats kärnuttryck interaktiv. Detta återspeglar vetenskap som inte låter sig 
begränsas av sina egna disciplingränser samtidigt som den söker eller finner 
sin hemvist i just en disciplin. Kanske leder vetenskapen, just till följd av sin 
öppenhet och interaktivitet, till att ytterligare en disciplin bildas, vars före-
trädare därefter står inför två ibland svårförenliga uppgifter; att ge den nya 
disciplinen vissa karakteristika, och samtidigt att undvika sådan profileringer 
som riskerar stänga den nya disciplinen inom sig själv.1

Jag hade förmånen att börja med rättsvetenskaplig forskning under en pe-
riod, där vissa problemställningar hade formligen exploderat, samtidigt som 
de etablerade rättsvetenskapliga disciplinerna befann sig mycket långt från 
förutsättningarna att angripa problemen utifrån problemens särart. Resultatet 
blev disciplinen miljörätt. Liknande utveckling skedde i många andra länder. 
I många fall skedde det steg för steg i något slags evolutionär process känne-
tecknad av att etablerade discipliner utifrån sina redan utvecklade allmänna 
läror, paradigm och teoriramar tog sig an också rättsfrågor med anknytning 
till miljöfrågorna. I andra, kanske färre, fall var processen mera revolutionär. 
Inte i något slags allmänpolitisk mening, men vetenskaplig. 

Till de senare hör den svenska miljörättsvetenskap som jag fick vara med 
om att utveckla. Miljöproblematiken fick bestämma forskningsproblemen. 
Därmed grundlades en interaktivitet som är oupplösligt förknippad med mil-
jörättsvetenskap. Det var inte fråga om huruvida rätten och rättsvetenskapen 
klarade av miljöproblematiken. I stället blev den överordnade frågan hur rät-
ten och rättsvetenskapen kunde utvecklas för att klara miljöfrågorna. Rätts-
vetenskapens frågor hämtades följaktligen utanför rätten själv och därmed 
från områden som primärt är föremål för annan vetenskap än just rättsveten-
skap.

I detta bidrag till antologin använder jag som underlag denna disciplinära 
utveckling och dess beroende av vetenskaplig interaktivitet. Jag gör det i 

1 Exempel på det sistnämnda finns inom svensk rättssociologi. 
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minst tre syften. Det första och huvudsakliga är att illustrera den allmänt ve-
tenskapliga betydelsen av interaktivitet. Det andra är att uppmuntra unga 
forskare att inte låta sig stängas inne av etablerade discipliners konventioner. 
Det tredje är att jag helt enkelt vill ge dem av mina forskarkollegor, som 
stretar emot vetenskaplig ändamålsenlig utveckling av problemrelaterade 
forskningsområden, inte bara dåligt samvete utan också andra svårigheter för 
det fall att de försöker hålla sig och/eller sina doktorander kvar i äldre tanke-
strukturer och angreppssätt, om dessa inte längre är ändamålsenliga för 
forskningsproblemen. 

2 Miljöproblematiken
Miljöproblematiken har flera uttryck varav en del är synnerligen allvarliga. 
Gemensamt för nästan samtliga är kopplingen till den yttre verkligheten, den 
fysiska omgivning med dess olika media (luft, vatten etc.) där människan le-
ver och av vilken människan är oupplösligt beroende. Det allvarligaste ut-
trycket för problematiken är hotet mot grundvalen för mänsklighetens civili-
sationer, ekonomi och välfärdsförutsättningar – alltså hotet mot naturen som 
sådan. Vid millennieskiftet passerade mänskligheten 6 miljarderstrecket och 
folkökningen fortsätter. För att mänskligheten i oräkneliga generationer 
framåt ska ha förutsättningar att tillgodose sina behov, har en överordnad in-
riktning på hållbar utveckling antagits av världssamfundet och börjat finna 
sina vägar in i de nationella rättsordningarna. 

Om hållbar utveckling ska uppnås krävs, förenklat uttryckt, att konse-
kvenserna av summan av mer än 6 miljarder människors sätt att leva inte går 
utöver biosfärens bärkraft. Om vi i stället ställer upp mer begränsade miljö-
mål, som t.ex. att grundvattnet inte ska vara livsfarligt, att luften inte ska 
vara ohälsosam, eller att torsken i Östersjön ska fortleva i tillräckligt starka 
populationer, så har vi i problematiken tagit in något, som blott reagerar en-
ligt naturlagarna. Detta betyder att för att veta vad människorna kan göra 
utan att dessa miljömål motverkas, så måste vi förstå och känna till naturen 
och hur den reagerar. 

En tes i detta antologibidrag är att miljörätt inte uppfyller kravet på rätts-
vetenskap, om inte rätts- och vetenskapsområdet integrerar det, som miljö-
rättens problematisering relaterar till, d.v.s. naturen, biosfären och förhållan-
det mellan mänsklighet och naturen. Detta innebär att miljörättsforskning är 
vetenskapligt bristfällig om den saknar interaktion mellan “traditionell” juri-
dik och bl.a. naturvetenskap. Tesen är en självklar konsekvens av det jag 
skrivit inledningsvis ovan.2

2 Teorigrunden för detta har jag utvecklat i Westerlund, S: Miljörättsliga grundfrågor 2.0, 
Åmyra Förlag 2003. Miljörättens koppling mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap har 
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Vad detta kan innebära, och hur det kan hanteras, ska nu diskuteras. Jag 
tar hjälp av en smula teori, ett antal praktiska forskningsexempel och avslu-
tar med en diskussion. 

3 Miljörättens utveckling 
3.1 En fråga söker sin hemvist 
På 1960-talet formligen exploderade miljöprobleminsikterna i västvärlden 
och därmed också i Sverige. Begreppet miljörätt är inte äldre än så och i 
Sverige hänfördes inriktningen till civilrätten (medan många andra länder 
hänförde den till den offentliga rätten), troligen främst därför att grannelags-
rätten och den s.k. speciella fastighetsrätten (alltså jord- och vattenrätten) 
hade något slags akademisk hemvist i just civilrätten. 

Den svenska rättsvetenskapen hade då ingen annan beredskap än äldre 
grannelagsrätt, speciell fastighetsrätt, hälsoskyddslagstiftning och en del an-
nan gammaldags politirätt. Teoriramarna var likaledes begränsade. De gran-
nelagsrättsliga var väl bearbetade av Ljungman 1943.3 De fastighetsrättsliga 
präglades av Ljungmans och Stjernqvists i juristutbildningen använda Den
rättsliga kontrollen över mark och vatten och därmed av en efter rådande po-
litik synnerligen anpassad syn på maktförhållandena med avseende på fast 
egendom och samhällsutveckling; på “samhälleliga värderingar, framförallt 
av den enskilda äganderättens produktionsstimulerande funktion”.4 Så här i 
efterhand kan man rentav beteckna det arbetet som utslag av politisk kor-
rekthet i symbios med något slags verkningar av Uppsalaskolan och liknande 
reduktionistiska rättsuppfattningar. 

Miljöproblematiken som den då uppfattades inkluderade vatten- och luft-
förorening, urbanisering och annan ökande bebyggelseutbredning, samt – det 
kanske mest omvälvande – miljögifter såsom kvicksilver, klorerade kolväten 
m.m. Varken civilrättsliga angreppssätt av typen grannelagsrätt eller dåva-
rande speciella fastighetsrätt erbjöd några lösningar. De förstnämnda var all-
deles för begränsade, de senare präglades i själva verket av sådant som sna-
rare bidrog till, i stället för att motverka, miljöproblemen.5

                                                                                                                            
jag också sammanfattat i form av Miljörättsliga mikroteser, http://www.imir.com/pdf-
filer/mikrotes.pdf. 
3 Ljungman, S: Om skada och olägenhet från grannfastighet. Uppsala 1943. 
4 Ljungman, S och Stjernquist, P: Den rättsliga kontrollen över mark och vatten II, s 16 f.@ 
5 Lagstiftning om planläggning, fastighetsbildning, expropriation, vattenföretag, gruvor och 
annan mineralbrytning m.m. byggde på dåtida synsätt om marken som föremål och underlag 
för s.k. utveckling och koncessionssystemen liksom expropriation m.m hade utvecklats för att 
de, som ville genomföra olika projekt, skulle kunna få göra detta trots att de därmed störde 
andra i deras användning av sin egendom etc. Till yttermera visso byggde dessa rättsområden 
mycket på avvägningar utan att sätta egentligen gränser för hur långt miljön fick förändras. 
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Redan här kommer vi till exempel på betydelsen av vetenskaplig interak-
tivitet. Den offentliga sektorn strävade efter kontroll över användningen av 
mark och vatten och – kanske följdriktigt – lösningen på de stora miljöpro-
blemen antogs (eller snarare hävdades) vara en ökad sådan kontroll via be-
slutsfattande i de enskilda fallen. Men miljöproblematiken är just miljöpro-
blematik, nämligen miljöpåverkan av mänskligt handlande. Att beskriva och 
analysera sådant förutsätter information om naturen, dess förändringar och 
orsaken till dessa förändringar. Därvid måste man skilja mellan antropogen
påverkan (alltså påverkan med mänskligt ursprung) respektive sådana ske-
enden i naturen som förekommer utan mänsklig påverkan. Men inte bara det. 
Man måste också ha klart för sig hur antropogen påverkan och naturens re-
aktioner samverkar och vad konsekvenserna blir, och kan bli, därav. 

3.2 Vatten
När jag 1968 började min forskning valde jag först vattenföroreningar som 
problem och ämne. 1969 kom den svenska miljöskyddslagen som förde 
samman vatten- och luftföroreningar från fasta källor i en och samma lag.6

Men det gjordes inte fullt ut. Om ursprunget till vattenförorening var ett rent 
vattenföretag såsom en dämning, ett kraftverksbygge eller liknande, så hade 
lagstiftaren råkat på samma gång behålla detta under vattenlagen och föra 
detsamma in i den moderna miljöskyddslagen. Och inte nog därmed. De 
rättsliga förutsättningarna för vattenföroreningens tillåtlighet blev då olika,
även om det var samma vatten och samma föroreningseffekt. 

I efterhand framstår detta som ett indicium på att de i lagstiftningsarbetet 
inblandade personerna inte kopplade samman lagkonstruktionen med det 
som lagkonstruktionen syftade till. I stället stirrade man på ursprunget till 
föroreningen, alltså ett slags verksamhetsrelatering, trots att syftet med den 
nya miljölagstiftningen var miljörelaterat.7

Det behövdes egentligen ingen tid alls för mig att inse att min forskning 
skulle misslyckas, om jag försökte grunda den i de etablerade rättsliga teori-
ramarna. Dessa var helt enkelt inte användbara i och för de nya omvärlds- 
och problembilder, som miljöproblematiken med pinsam tydlighet projicera-
de på 1960-talet. Min första handledare saknade förutsättningar och veten-
skaplig öppenhet för att klara av detta. Efter att ha uttryckt sin besvikelse 
över att jag inte hade valt att i stället undersöka ersättningsreglerna i vatten-
lagen (“då hade det åtminstone blivit lite riktig juridik”), behöll han – och 

6 Alltså det angreppssätt som numera IPPC-direktivet bygger på. 
7 Miljöskyddslagens syfte var exempelvis att skydda vatten- och luftmiljön men dess regler 
medgav i stället att den som ville påverka vatten och luft fick göra detta, om påverkan inte 
kunde förebyggas med den teknik som ett normalt sådant företags ekonomi klarade av. Endast 
i fall där en verksamhet ensam orsakade “olägenhet av väsentlig betydelse” kunde den förbju-
das, men regeringen kunde bryta igenom också detta skydd om regeringen ansåg verksamhe-
ten särskilt viktig. 
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offentliggjorde – i mer än ett och ett halvt år uppfattningen att jag inte hade 
visat fallenhet för vetenskapligt arbete. Så efter ett par år bytte jag handleda-
re (hellre än vetenskaplig uppfattning). Få beslut i mitt liv har varit viktigare 
och riktigare än detta.8

Etapp 1 i forskningen var att förstå miljöproblematiken. Det valet var lätt 
för att inte säga självklart. ty hur man kan analysera huruvida något är ägnat 
att lösa ett problem, om man inte förstår problemet? 

Ursprungsproblemet var vattenförorening. Jag tog kontakt med limnolo-
ger och marinbiologer som gav mig ovärderlig hjälp. Av Mats Waern9 fick 
jag en diger hög böcker och kompendier som jag försökte ta till mig. Jag 
skrev sedan en ganska omfattande uppsats om just vattenföroreningsfrågor 
och om ekologiska elementa inriktat på både sötvatten (där limnologi är äm-
net) och havsvatten (där marinbiologi är ämnet), som Waern sedan bedömde. 

Därmed hade jag tagit första steget i integrerande av en del av naturveten-
skapen i miljörätten och jag är än i dag något så när bekant med halocliner, 
redoxpotential, näringskedjor, bioackumulation m.m. Utan dessa kunskaper 
hade jag inte kunna få någon mening i min rättsvetenskapliga forskning runt 
vattenföroreningar. De är viktiga än idag, bl.a därför att man annars inte or-
dentligt begriper sådant som vattenkvalitetsnormer, ekologiska kvalitetsnor-
mer etc. 

3.3 Miljöskyddslagen
I och med att miljöskyddslagen trädde i kraft 1969, avgränsade jag avhand-
lingsarbetet till denna och dess tillämpning, varvid dess materiella regler 
(tillåtlighetsreglerna) utgjorde huvudobjektet. Som bakgrund hade jag dels 
det som idag hänförs till hållbar utveckling, dels ekologiska aspekter på den 
praxis som utvecklades, dels samhällsekonomi, dels frågor om konsekvens i 
rättstillämpningen, dels teori om avvägningar. Som helhet blev det ändå en 
avhandling av rättsdogmatisk art, men en organiskt miljörättslig sådan. 

8 Min tacksamhet mot min andre handledare, Sten Hillert, är mycket stor. Han bistod mig med 
stor omtanke, samtidigt som han lät mig hållas med de angreppssätt som jag valde. Men han 
lät mig verkligen inte slippa undan, utan jag måste på nytt och på nytt pröva även mina an-
greppssätt, på nytt och på nytt fundera över om de verkligen var hållbara. Detta slags dokto-
randhandledning är mycket bra, det när handledaren inte försöker hålla doktoranden kvar 
inom de kunskaper som handledaren redan har. Mycket bra. Och mycket svårt. 
9 Forskardocent vid Limnologiska institutionen i Uppsala. Hans bistånd var ovärderligt för 
mig inte bara därför att han bistod med ledning i mitt kunskapsinhämtande, utan därför att han 
visade mycket tydligt att han förstod – och stödde – vad jag ville göra vilket i sig var ett bety-
delsefullt bistånd. För honom var vetenskaplig interaktivitet en självklarhet. 
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3.4 Organisk och oorganisk miljörätt10

Och vad menar jag med organisk miljörätt? Låt mig börja med att definiera 
motsatsen, alltså oorganisk miljörätt. Det är juridik och rättsvetenskap där 
beskrivningar och analyser görs utan känsla för, eller koppling till, de realia
som är relevanta. Kännetecken på en oorganisk jurist är att hon talar om, och 
analyserar, regler och rättspraxis rörande t.ex. förorenad mark utan att egent-
ligen ha studerat sådana marker och/eller utan att veta att förorenad mark 
vanligen läcker sina föroreningar till omgivningen år efter år efter år. Resul-
tatet av ett sådant oorganiskt förhållningssätt kan sedan bli en till synes ra-
tionell argumentation om att rättsordningen bäst hanterar problematiken ge-
nom att fokusera på det tillfälle, när marken tillfördes sina föroreningar, samt 
att rättsordningen därmed (tack och lov) kan bidra med traditionella lösning-
ar kopplade till föreställningar om gärningens begående, skadevållande, ska-
detillfälle, preskription och retroaktivitet. 

Det organiska förhållningssättet däremot bygger på insikten om att hu-
vudfrågan rörande förorenad mark inte är att markområdet i fråga “skadats”, 
utan att markområdet genom att det har tillförts förorening blivit en förore-
ningskälla, som för lång tid kommer att belasta omgivningen med utläckan-
de föroreningar. Det organiska förhållandet leder sedan rimligen till att den 
juridiska analysen prövar att se innehavet av marken som innehav av en för-
oreningskälla, snarare än innehav av (enbart) ett stycke förstörd mark. Där-
med kommer alla rimliga analyser av frågor om ansvar, preskription och ret-
roaktivitet i en annan dager, eftersom marken är en ständigt riskabel förore-
ningskälla.

Och hur vet vi att den är en riskabel föroreningskälla? Jo, elementär ter-
modynamik (allting sprider sig, förr eller senare) kombinerat med kunskap 
om vilka ämnen som utgör föroreningarna och dessas grad av nedbrytbarhet 
plus sådant försiktighetstänkande som bl.a. återspeglas i försiktighetsprinci-
pen.

Som synes kan det jag här kallar oorganiskt ofta också kallas abstrakt. 
Tänk er den tretåiga hackspetten (en av mina “indikatorarter”) samt det fak-
tum att den är förtecknad i fågelskyddsdirektivets bilaga 1. Någon talar om 
detta för den ansvariga myndigheten. Dennes oorganiska jurist konstaterar 
då, efter att ha läst direktivet, att dess boplats måste skyddas. Hon tror vidare 
att proportionalitetsprincipen innebär att man ska väga hackspettens häckan-
de mot markägarens intresse. Därför drar hon till med att boträden måste 
skyddas, kanske också några träd i närheten. Såsom oorganisk jurist vet hon 
nämligen inte vad hon pratar om i sak utöver att man ska väga nyttan av 
skyddet mot markägarens uppoffringar. 

10 Se också Westerlund, S: Miljöfarlig juridik; del 1: Juridiken, juristerna och andra rättstil-
lämpare. I Miljörättslig tidskrift 1995:2 s 185 och Westerlund, S: Miljöfarlig juridik; del 2: 
Lagkonstruktörerna och lagstiftningen. I Miljörättslig tidskrift 1995:3 s 375. 
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När sedan vid Rotarylunchen en organisk juristkollega får höra dels detta, 
dels att skogen i fråga redan har avverkats baserat på den oorganiska be-
dömningen, tar han sig för pannan. Han vet nämligen att i Sverige denna 
hackspett är på tillbakagång. Han vet också, och viktigast samt fullständigt 
juridiskt relevant, att hackspetten i fråga för att fortleva kräver mycket stor 
areal av gammal skog med mycket gran samt att hackspettens skydd därför 
kräver stora arealundantag. Samt, vilket förhoppningsvis egentligen är över-
flödigt att påpeka för denna boks begåvade läsekrets, att hackspetten i fråga 
är totalt oemottaglig för varje försök att övertala den att minska sina ekolo-
giska behov. Av detta drar den organiske juristen slutsatsen att det är en EG-
rättsligt gällande regel (rättsdogmatik!) att just denna fågelart ska ha mycket 
stora arealer fredade för sig. 

Den oorganiska juristen försvarar sig då kanske med att juristutbildningen 
inte lärde ut sådant. Det påpekandet är antagligen det riktigaste hon har gjort 
i samband med detta ärende. Och det återför oss till den interaktiva rättsve-
tenskapen, nu också med perspektivet att rättsvetenskapen är juristutbild-
ningens moder. 

3.5 Begränsad miljökapacitet, regler om gränser 
En mycket viktig slutsats, som än idag förefaller giltig, drog jag i sista kapit-
let i min avhandling, nämligen att dåvarande lags sätt att hantera miljöpro-
blemen (genom att nöja sig med att verksamhetsutövarna gjorde vad de tek-
niskt och ekonomiskt kunde för att minimera sin miljöpåverkan) inte var till-
räcklig, om man vill sätta stopp för oacceptabla miljöförsämringar. Slutsat-
sen är lätt att försvara men kräver en elementär insikt i ekologi. 
Lagstiftningen måste bli direkt kopplad till hur dålig miljön skulle tillåtas 
vara (oavsett vem eller vilka som påverkar den). Den regelteknik som då var 
under utveckling utomlands byggde på miljökvalitetsnormer. 

Denna slutsats imponerade inte på särskilt många, så därför blev under-
sökningar av USA:s vatten- och luftvårdslagstiftning ett rimligt nästa steg. 
Då kastades jag ännu längre in i hydrologin och även in i meteorologins 
elementa. De rättsliga problemen tyckts därmed torna upp sig – alltså hän-
förliga till den mycket oregerliga naturen och dess mekanismer. Jag hade då 
två huvudvägar att välja mellan. Den ena var att vända alla realiaproblem 
ryggen och retardera till traditionell rättsdogmatisk forskning. Den andra var 
att ge mig på de problem som rätten hade på grund av sådant som typiskt 
sett andra vetenskaper ser som sina forskningsobjekt. Det blev efter en läng-
re tid ett embryo till en allmän miljörättslära.11

11 Westerlund, S: Miljörättsliga grundfrågor. Nordiska ministerrådet 1987. 
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3.6 Miljörättsvetenskapen utvecklas 
Det tog tid innan den svenska miljörättsforskningen utvidgades. Det skedde 
först genom Michaneks analys av den svenska miljörättsordningen,12 ett del-
projekt av vilket han hade stor nytta i sitt energirättsliga avhandlingsarbete. 
Flera forskare kom igång, och av särskilt intresse för detta kapitels ämne är 
Charlotta Zetterbergs avhandling om genteknik, Jonas Christensens avhand-
ling om fosfor och kretslopp samt Lena Gipperths avhandling om miljökvali-
tetsnormer. Gemensamt för alla tre är att avhandlingarna hade blivit totalt 
ointressanta sett ur vetenskaplig utvecklingssynpunkt, om inte de tre fors-
karna fullt ut tog in andra relevanta vetenskaper i sina arbeten. 

Zetterberg utvecklade sina förutsättningar genom att praktisera på Biome-
dicinskt Centrum samt på Sveriges Lantbruksuniversitet, båda i Uppsala. 
Hon skrev en promemoria om genteknik som granskades av kunniga på om-
rådet. Under avhandlingsarbetet vidmakthöll hon dessa slags kunskaper och 
kunde på det sättet bygga upp en gedigen rättsvetenskaplig avhandling.13

Christensen läste bl.a en biologikurs och praktiserade på en marinbiolo-
gisk forskningsstation samt etablerade under avhandlingsarbetet ett ingående 
samarbete med fysiker, tekniker och limnologer. Avhandlingsarbetet gällde 
som nämnts fosfor. Skälet till ämnesvalet är lika enkelt som ödesmättat. Fos-
for är ett nödvändigt grundämne för allt biologiskt växande. Det kan inte by-
tas ut mot något annat. Ju mer det sprids, desto mer energi (förenklat ut-
tryckt) behövs för att återföra fosforn på ett sätt som kan komma till biolo-
giskt godo. Fosfor är därför en utmärkt prövosubstans för sådant som har 
med hållbar utveckling att göra. Det är likaledes ett utmärkt ämne för att be-
lysa sådant som kretslopp och betydelsen av hushållning med användbar 
energi (exergi). Avhandlingen är miljörättsvetenskaplig och, kommer det an-
tagligen att visa sig, samhällsvetenskapligt banbrytande.14 I betygsnämnden 
satt tre rättsvetare och två naturvetare. 

Avhandlingens största värde är teoretiskt.15

Det vore synd att säga att dessa två avhandlingar mottogs som traditionel-
la rättsvetenskapliga sådana. Jag vill i sammanhanget inte undanhålla läsaren 
ungefär vad en relativt mogen lundaprofessor i juridik sade (utan att tänka på 
att jag var handledare i sammanhanget) angående den Christensenska av-
handlingen och närmare bestämt hur professorn i fråga hade ställt sig till en 

12 Michanek, G: Den svenska miljörättens uppbyggnad. Iustus 1985. 
13 Zetterberg, C: Miljörättslig kontroll av genteknik. Iustus förlag 1997. Se också Zetterberg, 
C: Att lagstifta om genteknik. I Miljörättslig tidskrift 1993:1 s 92, Framsteg i lagstiftningsar-
betet om genteknik? Ny svensk lagstiftning. I Miljörättslig tidskrift 1994:3 s 388 och Pröv-
ning av odlingar med gentekniskt förändrade växter i Miljörättslig tidskrift 1994:3 s 399. 
14 Christensen, J: Rätt och kretslopp Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturre-
sursflöden, tillämpade på fosfor. Iustus 2000. 
15 Se vidare Westerlund, S: Miljön och avvägningarna. I Michanek & Björkman (red): Miljö-
rätten i förvandling – en antologi. Rättsfondens skriftserie 36. Iustus förlag 2003. 
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ansökan om anslag för att avsluta avhandlingsarbetet. “En avhandling som 
gällde en enda kemikalie. Fosfor. He he. Givetvis avslog vi ansökan.” 

Den tredje avhandlingen var Gipperths.16 Till skillnad från Christensen 
byggde Gipperth upp projektet utifrån ett redan etablerat rättsligt instrument, 
nämligen miljökvalitetsnormer. Visserligen fanns inga riktiga sådana i den 
svenska rättsordningen när hon började, men särskilt i USA var denna rätts-
liga teknik relativt framgångsrik. Detta gjorde att hon i betydande omfattning 
kunde arbeta med några olika rättsordningars miljökvalitetsnormer. Dock 
gjorde hon det utifrån en annan problematisering än den typiska komparatio-
nens.

Även fastän hon byggde upp undersökningen utifrån ett visst rättsligt in-
strument, så var syftet (d.v.s. forskningsproblemet) inte begränsat till att bara 
studera instrumentet som det hade kommit till användning. Den bakomlig-
gande problematiseringen relaterade i stället till frågor om hur miljömål (av 
olika slag) kan få rättsordningens fulla stöd. Denna frågeställning var i sin 
tur kopplad till hållbar utveckling. Med andra ord: Det som många rättsve-
tenskapliga framställningar skulle ha begränsat sig till (såsom utslag av nå-
got slags gällande rätt och komparation etc.) hade över huvud taget ingen po-
tential för att besvara de problem, som hon skulle arbeta med. Det utgjorde i 
stället bara en del av arbetsmaterialet. 

När hon gick vidare till de egentliga problemen, måste hon lägga elemen-
tär naturvetenskap till grund. Emellertid räckte inte ens detta, fann hon. Det 
var i stället först när hon, inspirerad av elementär kaosteori och insikter i 
ekosystems icke-linjäritet, ordnade upp flera dessförinnan bara delvis analy-
serade frågeställningar, som hon bröt igenom en mur av paradigmatisk ka-
raktär. Just vetskapen om icke-linjäriteten i naturen ledde till den rättsveten-
skapliga teoriutveckling som envar, som har läst och förstått hennes arbete, 
därefter inte kan backa tillbaka ifrån. Därefter, men inte tidigare, fanns också 
en teori för rättslig operationalisering av miljömål. Alltså hur man rättsligt 
genomför miljömål, trots att målen är relaterade till något som dels är bero-
ende av många personers handlande, dels och samtidigt är resultatet av en 
mängd icke-linjära skeenden i naturen. Sådana skeenden har det gemensamt 
att traditionellt tänkande om adekvat kausalitet, ja om orsak och effekt är – 
inadekvat (!). 

4 Interaktiv miljörättsvetenskap – vad och hur 
4.1 Med naturvetenskaperna 
Jag har här redovisat tre avhandlingsarbeten som alla haft det gemensamt att 
de har varit rent rättsvetenskapliga, samtidigt som de har varit beroende av 

16 Gipperth, L: Miljökvalitetsnormer. En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationa-
lisering av miljömål.  Uppsala universitet 1999. 
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kunskap om och förståelse för sådant, som snarast hör till i första hand na-
turvetenskaper. De tre forskarna har därför måst låta sin rättsvetenskap in-
teragera med naturvetenskaper. 

På detta stadium i detta mitt bidrag är det dags att påpeka att sådant in-
teragerande inte betyder att rättsvetaren ska behöva utföra naturvetenskaplig 
forskning! Förstå sådan forskning och dess resultat, ja. Men inte utföra den. 

Samtidigt hävdar jag att rättsvetaren måste vara aktiv i sitt sökande efter, 
och förstående av, sådant som är relevant för hennes projekt och som typiskt 
sett hör till andra vetenskaper. Det kravet kan leda till att rättsvetaren måste 
ställa frågor, ibland många frågor, till andra discipliner. Frågandet kan behö-
va utsträckas till rent utfrågande, även analytiskt och kritiskt sådant. Och här 
är gränsen inte knivskarp gentemot vad som i själva verket kan te sig som ett 
slags forskande inom de andra vetenskaperna. Jag ska ge ett exempel. 

Vattenkvalitetsnormer blev föremål för mitt forskningsintresse i mitten av 
1970-talet. Jag studerade bl.a. regleringen i USA. Jag hade också anledning 
att fundera över regeltekniken i mera skarpt läge 1978 i ett projekt om 
dricksvattenkvalitet på Tanzanias landsbygd. I Sverige diskuterades av och 
till frågor om vattenkvalitetsnormer. När jag arbetade som miljöprojektleda-
re på Åland 1990-1992 var frågan uppe. Det åländska miljöhandlingspro-
grammet innebar nämligen att sådana skulle införas. Min uppgift var bl.a. att 
bereda förutsättningar i den åländska rätten för detta.17

Mycket ofta inträffade att naturvetare helt enkelt inte ställde upp i sådant 
arbete. De menade att de inte hade underlag för sådana regler; att de helt en-
kelt inte kunde.

Om jag bara hade haft ett oorganiskt förhållande till frågekomplexet, så 
hade jag övergett frågan. Men jag ansåg mig förstå att vi snarare hade ett 
kommunikationsproblem. Och vad grundade jag det på? Jo, för det första 
faktiskt den rättsliga tekniken. Den användes i USA:s Federal Water Pollu-
tion Control Act 1972 samt i många delstatliga författningar. Också flera 
EG-direktiv tillämpade den (t.ex sötvattenfiskdirektivet, badvattendirektivet, 
ytråvattentäktsdirektiet, skaldjursvattendirektivet). Och metoderna för att 
mäta olika parametrar (såsom syrehalt, fosfathalt, temperatur, siktdjup m.m.) 
var standardförfarande inom vetenskaperna. Även andra slags parametrar av 
mera ekologiskt slag kunde användas. Jag hade exempelvis i USA kommit i 
kontakt med vattenkvalitetsnormer relaterade till ‘plancton count’. Och att 
naturvetare använder sig av bl.a indikatororganismer samt har goda kunska-
per om vilka slags alger som kännetecknar starkt eutrofierade (övergödda) 
vatten respektive näringsfattiga vatten, vet vem som helst inom limnologin 
och marinbiologin. 

17 Det åländska lagstiftningsprojektet är närmare behandlat i Westerlund, S: Facing the 
Methodological Challenge – Reforming Water Protection Law in the Åland Islands, i Hollo 
och Marttinen (ed): North European Environmental Law (Helsingfors 1995), s 263 ff. 
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Så jag blev tvungen att så att säga gå in i deras discipliner, ställa frågor, 
påpeka saker etc. i syfte att försöka få dem att förstå vilka slags frågor som 
de egentligen skulle svara på. Och det kan ju ses som en mycket konkret och 
praktisk form av vetenskaplig interaktivitet. 

Jag har filosoferat över just detta i den lilla uppsatsen Mod och vatten.18

Och vad är det som de skulle svara på? Jo, frågor av ungefär följande typ: 
Vilka parametrar (t.ex. syrehalt) kan användas för att bedöma förutsättning-
arna för att vissa ekologiska eller fysikalisk-kemiska förhållanden bör kunna 
föreligga, exempelvis för laxfisk i ett vattendrag? Och hur kan man mäta när 
det gäller sådana parametrar? 

Då kommer svaren kvickt. Ställ sedan gärna en del kontrollfrågor, såsom 
hur det ligger till med säkerhetsmarginalerna i de värdena i förhållande till 
laxfiskarnas (framför allt lax och havöring) krav. Vid vilka syrehalter mins-
kar förutsättningarna för deras reproduktion? Vid vilka syrehalter kommer 
vattnet att fungera som ett vandringshinder för dem? Vid vilka syrehalter dör 
fiskarna på grund av akut syrebrist? 

Om ni sedan har ett enormt tålamod och mängder av tid, kan ni försöka 
förklara för dem skillnaden mellan å ena sidan ett (ursprungligen politiskt 
grundat) försiktighetstänkande, å andra sidan vilket beviskrav en naturvetare 
har när denne ska försvara en avhandling som påvisar exakt vid vilka gränser 
olika organismer tar skada. Ni kan fortsätta den förhoppningsvis trivsamma 
dialogen genom att testa huruvida naturvetaren outtalat har gett sig utan för 
sitt område och därför i själva besvarar helt andra (aldrig ställda) frågor så-
som “är det samhällsekonomiskt rimligt att skydda laxen i denna älv” eller 
“kan man uppnå en för laxen tillräcklig kvalitet till rimliga kostnader”. Ni 
kommer att upptäcka att många naturvetare ogenerat lägger sig i sådant som 
ekonomi, politik, juridik etc. sysslar med, även när de får en rak fråga av ty-
pen “vid vilken syrehalt dör laxen”? 

Det jag nu har skrivit innebär givetvis inte att naturvetare skulle vara för-
hindrade att gå utanför sina områden. Vad jag i stället vill åskådliggöra är 
behovet av förutsättningar för ett gemensamt vetenskapligt språk, dels så att 
olika vetenskaper kan samverka om ett och samma problem, dels så att en 
vetenskap kan ge adekvata data och annan information att användas i och av 
en annan disciplin. 

4.2 Varje disciplins ansvar 
Jag vill också illustrera att varje disciplin måste ta sitt ansvar för att data och 
kunskaper som hämtas från andra discipliner (i de interaktiva skedena) är 
adekvata. Ytterst är det forskningsproblemet som anger (åtminstone under-
förstått) kriterierna för vad som är adekvat. Det är sålunda inte en naturve-

18 Westerlund, S: Mod och vatten. I Tankar om vatten. Föreningen Vatten. Stockholm 1994. S 
28 ff. 
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tenskaplig fråga huruvida laxen i en älv ska skyddas eller inte. Däremot vil-
ka konsekvenserna blir i ekologiska hänseenden (inklusive genetiska) av om 
den inte bevaras. Naturvetenskapen kan ge underlag för att man ska kunna 
bedöma vad som behöver uppnås, och därmed underlag för bedömning av 
vad det hela kan komma att kosta. 

Om man accepterar att varje disciplin måste ta sitt ansvar i sammanhang 
som dessa, ligger kvalitetskravet på interaktiviteten. För att kunna ta detta 
sitt ansvar måste forskaren vara beredd att pröva det som andra discipliner 
bidrar med. Men forskaren måste också – och i första hand – vara beredd att 
ställa de goda frågorna och även följa upp dem. Ju mer forskaren då vet om 
sådant som hör till andra discipliner, desto bättre skickad är hon att göra det-
ta och därmed att åstadkomma goda forskningsresultat inom sin egen disci-
plin.

5 Naturvetenskapens rättsvetenskapliga 
relevans – exempel 

5.1 Vattenkvalitetsnormer
Om man når en sådan nivå (som jag hävdar är en miniminivå för god veten-
skap), kan man exempelvis bidra till att både förenkla och effektivisera de 
regelverk, som jurister antas vara särskilt väl skickade att konstruera. Låt 
mig åter ta vattenkvalitetsnormer som exempel. 

Det är närmast notorisk naturvetenskaplig kunskap att förhållandena i vat-
tenområden kan variera avsevärt under kortare eller längre tidsperioder. Vis-
sa tider står vattnet nästan stilla i vattendragen, andra perioder är vattenfö-
ringen mycket intensiv. I skärgårdarnas fjärdar kan vattnet bytas ut mycket 
fort, särskilt vid lufttrycksförändringar19 vilket gör att enstaka mätningar sins 
emellan kan ge mycket olika resultat. 

Den jurist som vet detta, kan aldrig släppa igenom ett förslag till kvali-
tetsnorm utan att den samtidigt är kopplad till vissa mätmetoder och mätseri-
er. Jämför med historien om den mycket gamle bilföraren som stoppades av 
polis och informerades om att han hade kört 90 kilometer i timmen där has-
tigheten fick vara högst 50 och bilföraren svarade: “Men det är omöjligt, 
konstapeln, för jag har ju bara kört en halvtimme.” 

Med andra ord krävs det en smula naturvetenskaplig insikt för att förstå 
att en vattenkvalitetsnorm, som inte är direkt kopplad till mätregler, är me-
ningslös.

19 I det åländska projektet hade jag först underskattat detta, men i de öppna samtalen med 
forskare från Åbo Akademi och därmed Husö biologiska station uppmärksammades jag på 
detta vilket ledde till att vi mer kom att diskutera ekologiska kvalitetsnormer för sådana vat-
ten.
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5.2 Harmless use of territory 
Låt mig ta detta slags exemplifiering ett steg längre. Den internationella mil-
jörättens utveckling har naturligtvis många förklaringar och delförklaringar. 

Principen om ‘harmless use of territory’ har exempelvis för det allra mes-
ta kopplats till störningar för omgivningen genom förorening och liknande. 
Alltså ett slags emissionstänkande. De störningar för omgivningen som upp-
kommer, när ett land förändrar sina egna ekologiska förhållanden, har där-
emot än så länge inte uppmärksammats i samma grad i folkrätten. Jag tror 
detta delvis beror på att ekologins rön ännu inte har integrerats i folkrätten 
annat än bitvis och delt. Undantag är bl.a. våtmarksskyddet via Ramsarkon-
ventionen liksom konventioner till skydd för flyttande arter. Övriga stora 
frågor, såsom regnskogsländers ansvar för hela biosfären, tycks än så länge 
huvudsakligen ha hanterats utanför frågan om tillämpningen av principen om 
oskadlig användning av eget område.20

Den internationella miljörätten skulle snabbt komma betydligt längre om 
man där samlade sig kring ett begrepp som kunde kallas ‘ecological depen-
dence’. Det uttrycket avses illustrera att ett område kan påverkas negativt 
genom hur ett annat områdes ekologiska förhållanden förändras även om 
ingen som helst emission föreligger. 

En tänkbar invändning mot detta kunde vara att folkrätten är som den är 
och det är bara att konstatera att principen om ‘harmless use of territory’ inte 
har ansetts omfatta mer än si och så. Men invändningen faller på grund av 
andra delar av folkrätten. Dels kan man diskutera syftet med den äldre prin-
cipen – den är ju ett slags grannelagsrätt på mellannationell nivå. Dels har vi 
numera inriktningen på hållbar utveckling. 

Båda dessa tillgodoses genom att man beaktar de ekologiska konsekven-
serna av vad som sker inom ett land, och tillgodoses bättre om man gör så än 
om man uteslutande skulle beakta de emissioner som via luft och vatten förs 
ut ur ett land och in i ett annat. 

Med andra ord: Elementära insikter i ekologi m.m. kan förbättra rättsut-
veckling (och intern rättsvetenskaplig utveckling) i den riktning, som rätten i 
fråga redan avsågs att tillgodose. 

5.3 Markäganderätt
Samma resonemang får full bäring också på nationella rättsordningar. Anta 
att markägare vill ha ersättning därför att de inte får förändra sin egen mark. 
Ändringen medför inte några nya föroreningar som går utanför egendomen. 
Däremot medför den att de ekologiska förhållandena inom egendomen 
degraderas. Därmed minskas också den sammanlagda arealen av det slags 
biotop som där finns. Detta ger konsekvenser även utanför egendomen. 

20 Detta är berört i Westerlund, S: Wetlands and the law. I Conferêcia Internacional De Direi-
tio Ambiental (s 153 ff), Rio de Janeiro 28 a 31 outubro 1991. ANAIS. 
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Anta då att rättsordningen ger markägaren rätt till ersättning vid restrik-
tioner i markanvändningen. I så fall har rättsordningen gett rätt till ersättning 
åt den, som hindras orsaka skada för andra.

Politiskt är kanske detta avsiktligt, vilket jag inte kommenterar ytterligare. 
Rättsvetenskapligt sett kan vi i vart fall konstatera att en sådan rättsordning 
skulle ge ett slags rätt för markägare att skada för andra. Rätten må innebära 
att man fysiskt får göra så, eller att man ska ha ersättning för att man avstår 
från att fysiskt göra så, trots att förändring av ett visst markområde, även 
utan emissioner därifrån, dels kan orsaka negativa effekter utanför området i 
fråga på grund de ekologiska beroendena, dels kan innebära försämrade för-
utsättningar för framtida generationer att tillgodose sina behov. 

Vi kan sedan föra analysen vidare och slå fast att om markägare gång på 
gång vill ändra sin mark, och om varje gång markägaren har rätt till ersätt-
ning om han nekas, så kommer staten eller någon annan att återkommande 
behöva betala ersättning till markägare bara för att de inte ska förstöra de 
ekologiska förutsättningarna för mänskligheten. Och grundvalen för analy-
sen är ekologin. Eller hur? 

Om analyserna accepteras så långt, blir nästa steg kanske att rättsveten-
skapligt analysera filosofin bakom å ena sidan principen om förorenarens 
kostnadsansvar (‘the Polluter Pays Principle”), å andra sidan ett slags de fac-
to-princip om förstörarens ersättningsrätt. 

Och sedan är steget inte långt till att lägga de vetenskapliga pannorna i 
djupa veck över frågor om äganderätt till mark och skydd för äganderätt – 
även beaktande att andra markägare påverkas negativt (direkt eller indirekt) 
av de ekologiska konsekvenserna av hur den förste markägaren använder sin
mark.

Och det som hela tiden driver denna rättsvetenskapliga problemkedja är 
inte så mycket rätten själv som dess relatering till sådant som bl.a. ekologin 
studerar.

Av detta kan man förstå att t.ex. markäganderättens idéer och rättsliga in-
nebörd kan undersökas och utvärderas på mer än ett sätt. Traditionell rättsve-
tenskap kanske riktar in sig på hur Europadomstolen för mänskliga rättighe-
ter och nationella domstolar dömer i frågor, där äganderätt är aktualiserad. 
En del forskare hänför kanske frågorna till kategorin mänskliga rättigheter. 
Och när inte fler rättsfall finns att studera och inga ytterligare intressanta 
konstitutioner finns att uppbåda, samlar de sig kring en analys av vad som är 
gällande rätt beträffande äganderätten till mark och skyddet av densamma. I 
bästa fall kanske de också lägger till några nödtorftigt dolda politiska ställ-
ningstaganden under rubriken de lege ferenda.

Den folkrättsliga motsvarigheten till detta blir då avhandlingar om ‘state 
sovereignty’ relaterat till skydd för biosfären m.m. Byt ut ‘äganderätt’ ovan 
mot ‘state sovereignty’ samt ‘konstitutioner’ mot ‘konventioner’ plus ‘soft 
law’, så framträder receptet för ytterligare en traditionell avhandling. 
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6 Vetenskapens ständiga dilemma: 
Är verkligheten relevant? 

I den mån vetenskap syftar till ökad kunskap om verkligheten, och om vi 
skulle bedöma t.ex. en avhandling utifrån i vilken grad den bidrar till kun-
skap om verkligheten, så är naturligtvis – allt annat lika – sådan forskning 
som kopplar samman rätten med det den syftar till eller ska kontrollera be-
tydligt bättre än den forskning som isolerar rätten till sig själv. Och därmed 
är det egentligen färdigresonerat om behovet av interaktivitet i rättsveten-
skapen.

7 Kommunikationen mellan discipliner 
7.1 Frågeställande
Det finns dock fler aspekter på vetenskaplig interaktivitet än bara de, som 
hör samman med rättsvetenskapens behov av att förstå det som den studera-
de rätten ska kontrollera. Ofta blir rättsvetare anlitade för att delta i forsk-
nings- och utvecklingsprojekt som är initierade inom andra discipliner och 
därför kanske också profilerade därefter. I mitten av 1970-talet skulle man i 
dåvarande högskolor i Örebro inleda ett kommunforskningsprojekt. Jag om-
bads delta, såsom den enda då disputerade rättsforskaren där. Det var kanske 
inte det mest teoretiskt hissnande projekt som tänkas kunde, men i den sta-
den och de högskolorna så var nu en gång detta med kommuner något speci-
ellt (och anslagsdragande). 

Jag frågade en gång vad man ville ha av mig, alltså av rättsvetenskapen. 
Jag fick ett rakt svar: min uppgift vara bara att tala om vad som gällde, sedan 
skulle de andra ta hand om resten. 

Upplevelsen genererade en artikel av mig i Tidsskrift for Rettsvitenskap.21

Det som de andra forskarna gjorde var nämligen att ställa fel slags frågor 
till rättsvetenskapen, vilket jag som rättsvetare måste tala om för dem. Tradi-
tionell rättsdogmatik skulle de inte ha nytta av i och för projektet. Däremot 
(och detta är det enda hänseende där jag fortfarande kan se något vettigt i så-
dant som hänförs till prognosteorier) kunde de ha nytta av bedömningar av 
vad som skulle hända under vissa förhållanden om det då blev en rättslig 
prövning av något. Just Örebroerfarenheten har inte något större värde idag, 
eftersom s.k. tvärvetenskap där rättsvetenskap ingår numera aktualiserar frå-
gor på betydligt mera avancerad nivå än den i Örebro för trettio år sedan. 
Men exemplet ger en aning om det ansvar som också rättsvetare har när det 
gäller att uppnå kompatibilitet med andra forskare. Vi måste förstå vad det är 

21 Westerlund, S: Rättsvetenskap inom tvärvetenskaplig forskning. I Tidsskrift for Rettsvi-
tenskap 1976, s 117 - 124. Idag skulle jag ha utvecklat innehållet ganska avsevärt, men arti-
keln har en kärna som ändå har relevans i vårt sammanhang. 
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man frågar om, även om det inte omedelbart står klart ens för dem som frå-
gar. Också detta är ett vetenskapligt ansvar. 

7.2 Frågor för vilka rättsvetare är särskilt väl skickade 
Detta aktualiserades i samband med Michaneks avhandlingsarbete om ener-
girätt. Anslagsgivare önskade en analys av rättsläget inklusive ett slags juri-
disk manual (vi kallade det för “kokbok”) för hur man skulle gå till väga för 
att genomföra olika former av energiverksamhet (t.ex. vindkraft). Vi kontra-
de med att detta knappast var något för oss. Däremot kunde vi bistå med 
forskning om vad i rättsordningen som utgjorde problem i samband med oli-
ka energiomvandlingsmetoder. 

Detta förvirrade anslagsgivarna. Vi ägnade därför en hel del tid åt att för-
klara att rättsordningen innehöll mycket, som i själva verket kunde utgöra 
hinder för det som anslagsgivarna var ute efter. Ville anslagsgivarna att des-
sa hinder skulle analyseras? För i så fall ställde vi upp. Annars inte. 

Det ville anslagsgivarna (efter en smula grubblande). Resultatet kan läsas 
i avhandlingen.22 Den byggde mycket på rättslig genomförbarhetsanalys. Så-
dan kan inte genomföras, om man inte först vet vad olika former av energi-
utvinning och annan energiomvandling egentligen innebär tekniskt och vad 
gäller fysisk påverkan m.m. Vi har här alltså ännu ett exempel på interaktivi-
tet som förutsättning för användbara rättsvetenskapliga resultat. 

Genomförbarhetsanalyser utvecklades till hindersanalyser. Sådana analy-
ser visade sig vara mycket värdefulla inom miljörätten. Detta framträdde sär-
skilt tydligt i och med att miljöpolitiken världen över förändrades till att 
bygga på olika slags miljömål samt att vara inriktad på hållbar utveckling. 
Överallt på Jorden kunde ouppfyllda miljömål noteras. Antalet misslyckade 
miljöpolicies hade vid den tiden inte räknats, och har såvitt jag vet inte heller 
nu bedömts. Men det är stort. 

Inom miljörätten visste vi på ett ungefär vad det berodde på och vi kunde 
förklara det bättre efter Michaneks avhandling. Återigen krävdes för att 
rättsvetenskapligt hantera detta att man förstod de fysiska och ekologiska 
implikationerna i och av miljömålen. 

Att exempelvis en konvention trätt i kraft betydde ensamt inte mer än att 
den hade just det, alltså trätt i kraft. Syftet med miljökonventioner får dock 
antas vara något mer än att fylla olika böcker med traktattexter. Ja, kunde då 
några tänka, syftet är att varje part ska ta in motsvarande i sin nationella lag-
stiftning. Och när tillräckligt många länder har gjort just det, kunde en del 
rättsvetare glädja sina åhörare med påståendet att arbetet med konventions-
arbetet hade varit framgångsrikt. Samtidigt kunde naturvetare summera sina 
iakttagelser och upptäcka att Östersjön inte alls hade blivit så avlastad från 
nitrat och fosfor, som syftet och meningen var. 

22 Michanek, G: Energirätt. Iustus förlag. Göteborg 1990. 
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Bidragande förklaringar till sådant har att göra med att de nationella rätts-
ordningarna som system ska tillföras internationellt framställda regler, sam-
tidigt som de nationella rättsordningarna oftast innehåller mycket som är 
mer eller mindre starkt kontraproduktivt i förhållande till vad konventionen 
syftar till, till uppställda miljömål, eller rentav till hållbar utveckling som så-
dan.23

Ett stort problem är sålunda kompatibilitet mellan internationell och na-
tionell rätt.24 En viss regelkonstruktion kan normalt inte fungera ändamålsen-
ligt inom vilket slags rättssystem som helst. Däremot borde en viss funktion
kunna göra det. Men i så fall krävs att rättsordningen inte innehåller eller ger 
upphov till andra funktioner som motverkar den avsedda. 

8 Cirkeln sluts: Intern rättsvetenskaplig interaktivitet 
Havande uttalat detta har jag på sätt och vis slutit ett slags rättsvetenskaplig 
cirkel. Jag har nämligen kommit fram till interaktivitet mellan olika rättsliga 
discipliner. Alltså inom det vi brukar kallar rättsvetenskap.25

Jag känner inte till några undersökningar om saken, men en del erfarenhe-
ter och iakttagelser indikerar att samverkan och öppenhet mellan olika rätts-
liga discipliner kan vara mycket svårt. Inte teoretiskt, men i praktiken. 

Visserligen kan detta förklaras med att rätten hanterar alla slags frågor 
som människan på något vis berörs av. Och sett på det sättet är det kanske 
inte så märkligt om olika rättsliga discipliner står långt från varandra. 

Men vetenskapligt sett är detta ingen godtagbar förklaring. Jag ska be-
gränsa mig till två skäl – det systemteoretiska och det allmänt vetenskapliga. 

8.1 Systemteoretiskt
En rättsstat får anses kännetecknad av att ha en rättsordning och en lagstif-
tande makt samt av att vila på legalitet, the Rule of Law. Den lagstiftande 
makten utgörs av demokratiskt valda personer och dito tillskapade organ. 
Lag stiftas av någon annan anledning än lag för lags egen skull. Lag har allt-
så syften. Om lagen innehåller regler som ska tillgodose syftet men samtidigt 
har regler och mekanismer som motverkar syftet, kommer lagen som helhet 
att försvåra uppnåendet av syftet. Och lagen som helhet, det är rättsordning-
en. Detta är i sin tur ett system i vilket de olika reglerna och regelkomplexen 
jämte principer m.m. utgör komponenter. 

23 Högberg, G: Rätten som nödvändig faktor i genomförandet av miljöpolitik. I Miljörättslig 
tidskrift 1993:2 s 201. 
24 Många  grundläggande frågor om sådant har bearbetats av Jonas Ebbesson i dennes avhand-
ling Compatibility of International and National Environmental Law. Iustus förlag 1996. 
25 Se här även Herler, C: Konkurs och miljöansvar – Går kolliderande allmänna läror att 
sammanjämka? JFT 2005, 505-529. 
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Den vetenskap som arbetar med rättsordningen är rättsvetenskapen. Den-
na kan studera rättsordningen utifrån (externt) respektive inifrån (rättsdog-
matik och liknande). Denna vetenskap är av traditionella och/eller praktiska 
skäl (eller på grund av forskares egocentricitet) uppdelad i discipliner. Disci-
plinerna är då att se som komponenter i rättsvetenskapen. 

Rättsvetenskapen är i sin tur en del av vetenskapen i stort. Jag har ovan 
försökt visa exempel på hur rättsvetenskapen behöver interagera med andra 
vetenskaper. Om man i stort sett accepterar detta, är det givetvis ännu rimli-
gare att rättsvetenskapen måste interagera inom sig. 

Ur systemteoretisk synpunkt är detta en självklarhet eftersom rättsord-
ningen är systemet. Den som vill styra detta system (i meningen utforma) 
och – i en rättsstat – politiskt kontrollera systemet (i meningen känna till och 
utforma) behöver kunskaper om systemet. Den som vill förstå systemet mås-
te pröva att göra detta utifrån en teoriram som matchar systemet. Systemet 
förstår man inte utifrån en teoriram som endast matchar en komponent inom 
systemet. 

Om man då vill studera en komponent (t.ex. skadeståndsrätt) och göra 
detta som om den inte ingår i ett större system, så blir det problem när resul-
tatet av studierna ska inverka på systemkomponenten infogad i det större sy-
stemet. Ty tänk om man inom skadeståndsrätten skulle finna eller utveckla 
teori och principer som, när skadeståndsrätten utgör en del av rättsordningen, 
leder till något helt annat än vad rättsordningen i sin helhet egentligen – en-
ligt lagstiftarnas uppfattning – borde leda till. 

8.2 Från ett vetenskapligt samtal 
Eller, för att ta ett exempel som jag i samband med miljörätten har kommit i 
nära kontakt med, anta att man vill studera den s.k. proportionalitetsprinci-
pen, särskilt mot bakgrund av Europakonventionen om mänskliga fri- och 
rättigheter.

Det är naturligtvis helt godtagbart med sådan forskning. Frågan är bara 
vad man då undersöker. Är det uteslutande Europadomstolens domar och 
vad de säger om huruvida domstolen tillämpar en proportionalitetsprincip 
(eller flera)? Det kan man göra i stort helt isolerat från allt annat, men me-
ningsfullheten i forskningsprojektet kan förbli lite oklar om man inte har ett 
mera vittomfattande syfte med projektet än bara att studera just det jag 
nämnde. Om man då menar att projektet är intressant därför att man därige-
nom kan få en bättre förståelse för – och om – en viss proportionalitetsprin-
cip (kanske rentav benämnd Proportionalitetsprincipen), så är det inte längre 
Europadomstolens proportionalitetsprincip som är forskningens syfte. I stäl-
let är det en princip som forskaren föreställer sig “finns” och som avses be-
lysas genom att studera Europadomstolens praxis. 
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Ännu intressantare blir forskningen i fråga om man analyserar konsekven-
serna av principen eller principerna. För att nå den nivån krävs interaktivitet 
såväl inom rätten som med vetenskaper utanför. 

Här ska jag ta upp det förstnämnda. Jag gör det mot bakgrund av en fas i 
det rättsvetenskapliga samtalet om “Proportionalitetsprincipen”. Jag förenk-
lar summeringen av samtalet (som bl.a. skedde i seminarieform) och jag re-
fererar inte till någon person. None mentioned, none offended. 

Samtalet föreföll ha som utgångspunkt en bestämd proportionalitetsprin-
cip med hemvist i bl.a. polisrätten. Åtminstone delvis handlade sedan samta-
let om huruvida denna princip fanns också inom eller utanför andra rättsom-
råden, samt huruvida där också fanns ett materiellt avvägningsmoment och 
inte bara ett instrumentellt. Det blev inget bra samtal. Många deltagare 
spjärnade emot försöken från andra rättsområden (i detta fall miljörätten) att 
i interaktivitet med naturvetenskap och ekonomi peka på rättssystematiska 
svårigheter, som skulle uppkomma om man expanderade den diskuterade 
proportionalitetsprincipen utanför den systemkomponent, där den först tog 
form. 

Låt mig försöka vara mera konkret. Anta att det är fråga om att förbjuda 
en markanvändningsåtgärd, vars konsekvenser inkluderar en påverkan på ett 
icke-linjärt ekosystem, som i sin tur är en komponent i det stora ekosystem 
som vi kallar biosfären. Anta vidare att den som vill vidta åtgärden skulle 
tjäna ganska mycket pengar på detta. Anta dessutom att rättsordningen till 
följd av Rio 1992 m.m. har som princip hållbar utveckling och som syfte att 
i vart fall inte motverka sådan utveckling. Anta vidare det som redan är ett 
internationellt rättsligt faktum, nämligen att hållbar utveckling syftar till att 
hindra att en generation misshushållar med naturbasen på ett sådant sätt , att 
någon framtida generation inte kan tillgodose sina behov. Utgå slutligen från 
att icke-linjäriteten ger oss det problemet att vi inte i miljön kan spåra kon-
sekvensen av markanvändningsåtgärden men vi vet att det blir en påverkan. 

Givet samtliga dessa antaganden är det nonsens att hävda att nyttan för en 
enskild kan vägas mot nackdelarna av miljöpåverkan i syfte att bedöma nå-
got slags proportionalitet. Det är också nonsens att man i dagslägets pengar 
skulle kunna mäta skadan för framtida generationer. Cost-benefitbedömnin-
gar, där nyttan för nu levande A vägs mot kostnaden för en framtida B, kan 
helt enkelt inte göras.26

Därmed, och med en smula vetenskaplig allmänbildning (som är det basa-
la uttrycket för vetenskaplig interaktivitet), kan man underbygga följande te-
ori: Om man arbetar med en enda och allmängiltig materiell proportionali-
tetsprincip och låter denna gälla över hela rättsordningen, så kommer rätts-
ordningen att bli en fara för mänskligheten i det långa loppet (mera modernt 
uttryckt: så är rättsordningen ohållbar). 

26 Jag har gått närmare in på detta i Westerlund, S: Sustainable balancing. I Juhlajulkaisu Erk-
ki J. Hollo. Helsinki 2000. S 405 ff. ISBN 952-14-0353-5. 
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Dock vet vi att detta inte är rättens syfte. Men även om det hade varit rät-
tens syfte, kan rättsvetenskapen bidra med att beskriva konsekvenserna i oli-
ka hänseenden av en sådan allmängiltig materiell proportionalitetsprincips 
tillämpning i olika hänseenden. En sådan konsekvensbeskrivning kräver 
dock ett interaktivt arbetssätt. 

8.3 Vetenskaplig kompatibilitet och vetenskapliga samtal 
Nå, tillbaka till det nämnda vetenskapliga samtalet. Det kännetecknades av 
närmast total brist på kompabilitet mellan den där representerade offentliga 
rätten och miljörätten. Kommunikationsproblemen var svårare än om det 
hade gällt rättsvetare och naturvetare. Det hela var lika låst som om det var 
ett naturrättsligt seminarium med deltagare som tror att någonstans i univer-
sum “finns” Proportionalitetsprincipen (och vi är dess profeter...). Och orsa-
ken tror jag är lika tydlig som lätt att åtgärda, nämligen att man expanderade 
en komponent från ett delsystem ut i ett betydligt större system utan att ana-
lysera hur det större systemet därmed skulle fungera. 

Det är i och för sig inget som à priori säger att man inte kan expandera 
något på detta sätt. Men nog vill man som forskare veta vad som händer om 
man gör det. Och detta kräver interaktivitet. Byt ut ordet ‘expandera’ mot 
exportera till och tänk dessutom i termer av konsekvenser och ändamålsen-
lighet. Anta sedan att någon föreslår att en viss princip med ursprung i ett 
visst rättsområde (en disciplin) kan användas som den är också inom ett an-
nat område. D.v.s. att den skulle kunna exporteras dit. Givetvis kommer 
vakna forskare i det andra området att fundera över hur deras rättsområde 
påverkas och kan utvecklas, om principen i fråga importeras där 

Anta då att den exportivriga forskaren inte har någon kollega inom det 
tänkta importområdet att samverka med, men hon vill ändå förespråka att det 
andra området importerar principen. Hon tror sig ha funnit att den skulle 
fungera alldeles utmärkt också där. Hur ska hon pröva hypotesen? 

Tja, vetenskapligt är det bäst att gå in i det tilltänkta importområdets för-
utsättningar (alltså att tänka “interdisciplinärt”, egentligen forska interaktivt). 
Med dessa förutsättningar som grund, samt sina kunskaper om principer, 
prövar forskare huruvida importen verkligen vore konsekvent och ändamåls-
enlig sett utifrån importområdets syfte i rättsordningen. Om forskaren då 
lyckas visa detta, har hon flyttat rättsvetenskapen framåt. 

Däremot är det inte lika vetenskapligt avancerat, för att uttrycka det med 
viss försiktighet, att föreslå import i det andra området utifrån antagandet att 
principen, med sitt visserligen specifika ursprung, vore universell. Det är 
heller inte så värst mycket bättre att leta efter den förmodat universella prin-
cipens ursprung i det gamla Rom eller Grekland. Även om den kan beläggas 
så långt bak, kvarstår frågan huruvida den nu och inför framtiden är ända-
målsenlig med avseende på respektive rättsområdes syfte och konsekvenser i 
rättsordningen och för människan. 
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9 Diskussion 
Jag har en särskild anledning utöver den allmänt vetenskapliga till att ta upp 
interaktivitetsbehovet inom rättsvetenskapen. Denna antologi är i första hand 
riktad till doktorander. Därmed avses antologin också ha en del indirekta 
adressater såsom doktoranders handledare, ledamöter i betygsnämnder, op-
ponenter samt de som ska utföra meritbedömningar. Det är som jag också 
antytt inledningsvis min uppriktiga avsikt att göra det mycket svårt för var 
och en som försöker hämma, eller som kritiserar, viss rättsvetenskaplig 
forskning därför att den inte passar in i en viss rättsdisciplin så som just den-
na sedan tidigare är utvecklad. 

Det finns flera forskningsrationella skäl för det jag här vill göra. Jag bör-
jar med forskarutbildningen som sådan och ber nu de finska läsarna om ur-
säkt för att jag, på grund av mina begränsade insikter i annat än svensk fors-
karutbildning, använder svensk problematik för min diskussion. 

Den svenska forskarutbildningen hävdas vara just utbildning. Samtidigt 
förefaller många lärosäten och andra forskningsorgan utgå från, och kanske 
också satsa på, att doktorandarbetena utgör och ska utgöra en betydande del 
av den samlade forskningen. 

Detta ställer två krav på doktorerandet. Det ena är att doktorerna verkli-
gen har lärt och på andra sätt utvecklat sig som just forskare. Det andra är att 
de resurser, som doktoranden och anslagsgivare m.fl. lägger ner på doktors-
avhandlingar, också ger god vetenskaplig utdelning. 

Båda dessa krav talar entydigt för att doktoranderna inte ska hållas inom 
alltför snäva och kanske för länge sedan uppsatta staket. När ska forskaren 
komma i kontakt med de svåra vetenskapliga forskningsproblemen om inte i 
forskarutbildningen? 

En invändning mot detta som jag har hört många gånger är att det viktiga 
med doktorsavhandlingen är att doktoranden ska visa att hon kan “hantver-
ket” samt att det bl.a. därför är viktigt att avhandlingsämnet är av main stre-
am-karaktär. 

Men vad är i så fall hantverk? Ibland drabbas jag av misstanken att man 
därmed menar avancerat rättsutredningsarbete med omfattande komparativa 
inslag inlett med ett rättshistoriskt kapitel – och så likt jästen efter degen ett 
förnumstigt avsnitt om “metod”. Det som skiljer ett sådant arbete från en 
hemtentamensskrivning av kolossalformat är den ständiga oron hos utreda-
ren/doktoranden för att ha missat någon litteratur som – ve och fasa – oppo-
nenten eller betygsnämnden råkar ha läst (eller än värre, har skrivit). Tenta-
mensskrivningskaraktären förstärks lätt av att doktoranden förväntas skriva 
om sådant, och därvid skriva sådant, som etablerade företrädare för discipli-
nen redan känner till eller i vart fall känner sig komfortabla med. 

Jag är naturligtvis inte ensam om ståndpunkten att doktoranden i stället 
ska pröva nytt, utveckla, lämna handledarna bakom sig, söka nya vägar – 
och samtidigt bevisa sin forskningskapacitet genom att ropande över axeln 
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berätta för handledare och andra vad hon gör och varför och vilken veten-
skaplig nytta som detta kan göra. Detta är ju en utbildning, som sagt. Då ska 
man pröva på det svåra. Inte låta sig deformeras av det befintliga. 

Med en sådan syn på doktorerandet följer närmast per automatik en god 
avkastning på de resurser som läggs på forskningen. Ut ur disputationsloka-
lerna kommer vidare betydligt mer kapabla forskare som i sin tur är mindre 
tveksamma inför vetenskapliga utmaningar. 

Vad har då detta med interaktiv rättsvetenskap att göra? Jag hoppas att 
miljörättsexemplet redan har gett svaret och jag tror att erfarenheterna där-
ifrån med framgång kan generalisas och läggas till grund – mutatis mutandis 
– inom de flesta rättsvetenskapliga discipliner. Essensen är enkel: God rätts-
vetenskap – i den mån den relaterar till något reellt, något utanför rättens fik-
tiva värld – är med nödvändighet interaktiv. Om det motsatta förhållandet 
gällde, skulle de olika disciplinerna så småningom bli snävare och snävare 
och därmed mer och mer oanvändbara för förståelsen av det komplexa som 
mänskligheten, dess inbördes relationer och dess förhållande till den fysiska 
förutsättning för dess existens utgör. Till slut imploderar disciplinen eller så 
blir den bara ett slags akademisk konst för konstens egen skull. Eller så upp-
höjs dess innehåll till något mytiskt, kanske till principer, som urskiljnings-
löst används som argument mot lösandet av olika problem. Och då har rätts-
vetenskapen tangerat, och kanske överskridit, gränsen till teologin och det är 
inte riktigt den interaktionen som detta mitt bidrag syftar till att förespråka. 
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Efterord

Temat för denna antologi, interaktiv rättsvetenskap, har på en och samma 
gång varit vidsträckt och haft en tydlig yttre ram och tydligt syfte. Ramen 
har in någon mån konkretiserats i ett underlagsdokument av programkaraktär 
där interaktivitet har definierats och begreppet kompatibilitet lyfts fram. 
Inom den ramen har författarna haft fria händer. 

Ramen hör samman med rättsvetenskap vars bedrivande kräver sådant 
som egentligen andra discipliner har ett slags förstahandsansvar för (eller 
annorlunda uttryckt där någon annan disciplin är huvuddisciplinen – eller 
hemdisciplinen). 

Syftet är att uppmuntra rättsvetenskapare, och då särskilt de yngre forska-
re som arbetar med doktorsavhandlingar, vad gäller dels ämnesval, dels ve-
tenskapligt tillvägagångssätt präglat av öppenhet inför det egna ämnets be-
hov (för att inte säga beroende) av sådant vetande och teori som andra disci-
pliner kan bidra med. 

Att välja ämne för sin forskning faller inom forskarens frihet. Denna kan i 
praktiken vara begränsad om det gäller uppdragsforskning respektive forsk-
ning inom ett redan definierat projekt, för vilket anslag har getts. Den kan 
därutöver förefalla begränsad av inom vilken disciplin, som forskningen ska 
bedrivas.

Att delta i uppdragsforskning och liknande är forskarens val, Vilken di-
sciplin man avser att forska inom följer i praktiken ofta av dels den utbild-
ning som man redan har, dels vilken disciplin som är beredd att ta emot en 
som forskare. 

Ett stort disciplinrelaterat problem kan vara den rådande forskningstradi-
tionen inom disciplinen. “Tradition gör lätt att utveckling, förändringar, be-
traktas som problematiska för att inte säga kontroversiella. Sådana betänk-
ligheter som “ämnesanknytning” riskerar stängsla in forskaren och därmed 
begränsa hennes frihet. 

Ännu en möjlig frihetsbegränsning är forskarens egen utbildning, den 
valda forskningsdisciplinens självbild och olika forskningsproblems beroen-
de av kunskap och teori. Det är här som antologi har tagit sin utgångspunkt. 
Detta är vad den problematiserar.
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Det har skett genom ett antal bidrag som spänner över mycket av rättsveten-
skapens vida fält. Åtminstone tre inriktningar kan urskiljas inom den gemen-
samma ramen 

Den första känns bekant för alla jurister, nämligen positivrättslig forsk-
ning och dess behov av öppenhet för sådant som andra discipliner har ett bi-
dra med. Detta får väl sägas vara rättsvetenskap utifrån ett rättsinternt per-
spektiv.

Den andra känns också bekant för alla jurister, därför att den under myck-
et lång tid har ingått i utbildningen och – troligen – därför inte ifrågasätts i 
rättsvetenskapliga sammanhang, nämligen rättshistoria. 

Den tredje inriktningen torde däremot inge somliga forskare en känsla av 
osäkerhet, nämligen rättsvetenskap som anlägger ett externt perspektiv och 
alltså studerar rätten utifrån. Dess slutliga teorier är inte utsagor om vad som 
är gällande rätt de lege lata eller de lege ferenda i den mening som avses i en 
positivrättslig undersökning. Trots detta kan även rättsvetenskap utifrån ex-
terna perspektiv undersöka gällande rätt och uttala sig om hur rätten bör vara 
– men perspektivet är alltså ett helt annat. Återkopplingen från sådan forsk-
ning till rättsdogmatiken är synnerligen väsentlig och det ingår i rättsdogma-
tikens nödvändiga interaktivitet att utveckla sig själv med hjälp och tillämp-
ning av den externa rättsvetenskapen på samma sätt som beträffande annan 
vetenskap av betydelse för det som rättsdogmatikern arbetar med. 

De två rättshistoriska bidragens angreppssätt återspeglar följdriktigt ett 
tryggt förhållningssätt till behovet av relevant teori och relevanta kunskaper, 
oavsett vilken (annan) disciplin som skulle kunna tänkas vara moderdiscipli-
nen i fråga. Rättshistoria är på det sättet en mogen rättsvetenskaplig disciplin 
och som sådan inte ifrågasatt inom rättsvetenskapen. Dess naturliga förhål-
lande till sådant som är relevant för den rättshistoriska (och därmed rätt-
svenskapliga) problematiseringen gestaltas här. 

Begreppet problematisering är kanske trendigt men mycket användbart i, 
om och för denna antologi. Undersökningar av gällande rätt inom olika 
rättsområden kan anses vara problematiserade på det enkla sättet, att man 
ska utreda just vad som är gällande rätt. Men så snart rättsfrågan berör eller 
inkluderar något som ligger utanför rätten själv (t.ex barns rätt till medbe-
stämmande) kommer med nödvändighet in frågor, som kräver kunskap och 
kanske forskning från andra discipliner för att över huvud taget kunna be-
handlas.

Så snart en rättsregel direkt eller indirekt relaterar till något i samhället 
och/eller den fysiska verkligheten, inträffar detta. 

Rättsordningarna är bl.a styrsystem, med vilka civilisationerna kan un-
derhålla och utveckla sig själva. Därmed är de också instrument för att möta 
nya problem som teknik, demografiska förändringar och nya vetenskapliga 
rön orsakar eller aktualiserar. Utifrån rättsstatsidérna utgör lagstiftning det 
främsta ledet i rättsordningarnas utveckling. Sådan måste då ske i samklang 
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med och beaktande av (a) det problem som ska hanteras, (b) de interna rätts-
teorier som råder och kanske måste modifieras (oavsett hur), samt (c) genom 
adekvata förändringar av gällande rätt. 

Så snart som problemet (a) relaterar till något i den fysiska verkligheten, 
krävs ett rättsvetenskapligt angreppssätt byggt på interaktion mellan olika di-
scipliner. Samtidigt är den överordnade problematiseringen rättsvetenskap-
lig, eftersom den relaterar till hur rättsordningen ska modifieras för att lösa 
problemet (a). 

Lagstiftning som inte är byggd på juridisk grund blir lätt ineffektiv. Lagstift-
ning som inte bygger på en vetenskapligt hållbar uppfattning om det som 
skall undvikas eller uppnås genom lagstiftningen blir med närmast total sä-
kerhet ineffektiv. Det må gälla ekonomi, medicin, ekologi eller annat. Lik-
nande är risken för en lagstiftningsprodukt som utformas utan hänsynstagan-
de till systemteorin vad gäller såväl rättsordningen som system, det eller de 
samhällen som system, samt den fysiska verkligheten (naturen) såsom sy-
stem. 

I själva verket är det rimligt att se rättsvetenskapen, åtminstone i den del 
den ska bidra till rättsordningar som tjänar sina syften i en alltmer komplice-
rad värld, som ett slags universalverkstad där bara tre saker egentligen är 
givna.

Den första är juridiken såsom en teknik att använda inne i rätten. 
Den andra är att de yttre problem som rätten ska hantera inte beskrivs 
inne i juridiken utan inom andra discipliner, och vilka dessa är följer av 
den rättsvetenskapliga problematiseringen i varje enskilt forskningspro-
jekt.
Den tredje är att en godtagbar rättsvetenskaplig uppgift är att utveckla 
och tillämpa teori och metod för att undersöka vad de två första innebär 
i samspelet med varandra samt – de lege construenda – hur den första 
ska utvecklas för att hantera den andra. 

Till den änden har denna antologi ställts samman med sina bidrag alltifrån 
sedan länge etablerad interaktivitet via positivrättslig forskning till rättsve-
tenskapens utveckling för att hantera nya frågor. Lästa tillsammans visar bi-
dragen inte bara på möjligheter till interaktiv rättsvetenskap utan till att så-
dan i själva verket är nödvändig för att rättsvetenskapen ska vara just veten-
skap och samtidigt ge relevant information och underlag för relevant be-
dömningar i såväl lagstiftningsarbete, rättstillämpning och rättsanalyser. 
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