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1. Inledning 

Medeltiden är förbi; men en stor del af dess former och inrättningar äro ända hitintills 

bibehållna.1 

Det tidiga 1800-talet var en omvälvande tid med revolutioner, statskupper och krig. Den 

franska revolutionen hade skakat om Europa, och dess idéer och upplysningsideal spreds. I 

Sverige ledde statskuppen 1809 till att det gustavianska enväldet avskaffades och en ny 

regeringsform trädde i kraft.  

Den då gällande lagen, 1734 års lag, har kallats den sista medeltidslagen men 

betecknades när den infördes som beständig.2 De omvälvande krafterna i samhället hade 

dock nu kommit in på juridikens territorium och röster höjdes för att 1734 års lag skulle 

omarbetas.3 Ett beslut från rikets ständer ledde till att den så kallade lagkommittén bildades. 

Kommitténs arbete utmynnade 1826 i ett förslag till allmän civillag. Civillagsförslaget 

antogs dock aldrig och blev således aldrig upphöjt till lag. Trots detta har förslaget 

karaktäriserats som en av de viktigaste juridiska skapelserna i svensk rättshistoria.4 

Att samhället hade förändrats sedan medeltiden var klart för många, men på flera sätt 

höll medeltiden fortfarande ett grepp om det tidiga 1800-talet. Detta ledde till strider 

mellan olika politiska grupper som ansåg att samhället antingen borde förändras eller 

bevaras. Det gällde frågor som frihet och jämlikhet, med individuella friheter och likhet 

inför lagen, samt åsikter om det korporativa ståndssamhället.  

För civillagsförslagets del blir frågan intressant hur man ur dessa synpunkter bör se på 

den. Att karaktärisera förslaget blir dock än mer intressant om det sätts in i ett vidare 

teoretiskt sammanhang. I denna undersökning har det därför ansetts givande att använda 

begreppet modernitet som teoretisk utgångspunkt för att se hur lagkommittén resonerade. 

Moderniteten antyder något nytt och omvälvande i jämförelse med till exempel en 

medeltida ordning. Den implicerar en konflikt med det gamla och traditionella till förmån 

för det nya.  

Relaterat till 1826 års förslag till allmän civillag blir det intressant att se om detta nya var 

något som präglade förslaget och de argument som lagkommittén framförde. Frågan var 

om medeltiden nu verkligen var förbi? 

                                                 
1 Richert 1822, s. 10. 
2 Jägerskiöld 1984, s. viii; Peterson 1985, s, 276. 
3 Würtemberg 1934, s. 145. 
4 Würtemberg 1934, s. 157. 



6 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 1826 års civillagsförslag bör ses i ett vidare 

perspektiv och vilka motiv som fanns för de förändringar man ville genomföra i 

förhållande till modernitet. Detta huvudsyfte ger upphov till följande huvudfråga: Hur bör 

man se på 1826 års civillagsförslag i förhållande till modernitet?  

Huvudsyftet föranleder ett närmare studium av vissa aspekter kopplade till begreppet 

modernitet vilket i sin tur ger upphov till följande underfrågeställningar:  

- Hur ser lagförslagets allmänna utformning ut?  

- Hur ser lagkommittén på likhet inför lagen?  

- Hur ser lagkommittén på frågor som rör individuella friheter?  

Den första aspekten berör alltså lagförslagets allmänna utformning. Det är de idéer och 

åsikter som framkommer angående lagstiftning och lagförslaget i sig. Fokus kommer att 

ligga på vad man anser om lagars utformning och systematik, samt lagars och lagstiftarens 

roll. Den andra aspekten rör frågor om likhet inför lagen. Detta kan handla om kvinnors 

och olika samhällsgruppers ställning inför lagen eller beröra vilka domstolar som ska finnas 

och för vem; exempelvis om olika domstolar ska döma i olika fall och för olika 

samhällsgrupper.  Den sista aspekten berör individuella friheter. Av speciellt intresse här är 

bland annat avtalsfrihet och äganderätt. Dessa aspekter är alltså kopplade till den teoretiska 

utgångspunkt om modernitet som kommer att användas för att förstå lagförslaget i ett 

vidare sammanhang. Fokus ligger även här på vilka motiv lagkommittén hade för de 

reformer man föreslog.  

1.2. Metod, material och avgränsning 

Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ idéanalys av källmaterialet.5 Detta material utgörs 

till viss del av själva lagförslaget i sig. Det vill säga de materiella regler som finns i 1826 års 

förslag till allmän civillag. Detta är intressant av den anledningen att de visar vilka materiella 

regler man ville införa, och kan då säga något om lagförslagets karaktär och framför allt vad 

man faktiskt ville genomföra eller förändra. Det viktigaste materialet utgörs dock av de 

motiv som trycktes i samband med lagförslaget. Under rubriken Motiver diskuterar 

lagkommittén hur de har resonerat kapitel för kapitel och kan närmast liknas vid dagens 

förarbeten. Dessa motiv utgör alltså tyngdpunkten i undersökningsmaterialet då de utgör 

                                                 
5 Dahlgren & Florén 1996, s. 200-204. 
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grunden för idéanalysen. Det är utifrån en kvalitativ bearbetning av texten som en bild kan 

skapas av lagförslaget och de motiv som lagkommittén hade för vad de ville genomföra. 

Här är det på sin plats att diskutera källmaterialet i sig. Man bör vara uppmärksam på att 

kommittén i motiverna beskriver en verklighet utifrån deras perspektiv. Annorlunda 

uttryckt betyder det att lagkommittén till exempel beskriver samhället på det sätt som de 

ser den. En liberal kan till exempel se på samhället på ett sätt medan en konservativ 

betraktar den på ett annat. Det blir alltså en subjektiv bild av samhället och dess problem 

och lösningar som framträder i motiverna. Att lagförslaget inte nödvändigtvis är ett 

objektivt medel för att beskriva dåtiden är dock inte något som påverkar denna 

undersökning i negativ bemärkelse. Tvärtom är det just de subjektiva åsikter som 

lagkommittén uttrycker som utgör grunden för denna undersökning. 

Eftersom att det endast är lagförslaget i sig och de motiv lagkommittén hade som är 

syftet med undersökningen så har källmaterialet begränsats till att endast omfatta just 1826 

års civillagsförslag. Material som rör till exempel behandlingen av lagförslaget i riksdagen, 

utskott och av olika remissinstanser har således uteslutits i denna bemärkelse då de har 

ansetts ligga utanför undersökningsområdet. Däremot har de, om än mycket ringa, använts 

som stöd i undersökningen i egenskap av bakgrundsinformation. 

På grund av uppsatsens omfattning och av den anledningen att lagförslaget till stora 

delar bygger på 1734 års lag har ett urval gjorts.6 Detta urval har gjorts med hjälp av Tablå 

af det väsendtligen skiljaktiga emellan LagCommitteens Förslag till Allmän Civillag och den nu gällande. 

Här finns uppställningar över vad som skiljer 1826 års förslag till allmän civillag från 1734 

års lag. Tablåerna är uppdelade och tryckta var för sig i enlighet med balkindelningen. 

Alltså gifermåls- och ärvdabalkarna,7 jordabalken,8 handelsbalken,9 utsökningsbalken,10 och 

byggningabalken.11 Undantaget är rättegångsbalken där någon tablå inte tycks finnas 

överhuvudtaget. Under rubriken Allmännare Grundsatser finns förteckningar över de 

förändringar som lagkommittén föreslagit som är av mer omfattande principiell natur. 

Utifrån detta har ett urval gjorts av de förslag till bestämmelser som har varit relevanta 

                                                 
6 Würtemberg 1934, s. 159. 
7 Tablå af det väsendtligen skiljaktiga emellan LagCommitteens Förslag till Allmän Civillag och den nu 

gällande. Gifermåls och Ärfda-Balkarne. 
8 Tablå af det väsendtligen skiljaktiga emellan LagCommitteens Förslag till Allmän Civillag och den nu 

gällande. Jorda-Balken. 
9 Tablå af det väsendtligen skiljaktiga emellan LagCommitteens Förslag till Allmän Civillag och den nu 

gällande. Handels-Balken. 
10 Tablå af det väsendtligen skiljaktiga emellan LagCommitteens Förslag till Allmän Civillag och den 

nu gällande. Utsöknings-Balken. 
11 Tablå af det väsendtligen skiljaktiga emellan LagCommitteens Förslag till Allmän Civillag och den 

nu gällande. Byggninga-Balken. 
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utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Vad angår rättegångsbalken har, som 

tidigare nämndes, ingen sådan tablå tryckts. På grund av detta har urvalet i denna balk 

undersökts för sig. Vidare har i urvalet även innefattat det första kapitlet i varje balk då 

denna ofta innehåller övergripande förklaringar och allmänna bestämmelser för balken. 

1.3. Forskningsläge 

Forskningen kring 1826 års förslag till allmän civillag tycks inte vara särskilt omfattande. 

Detta kan tyckas vara något uppseendeväckande med tanke på att civillagsförslaget 

beskrivits på följande sätt: ”Ehuru aldrig upphöjt till lag, intar det i vår laghistoria en 

rangplats, i viss mån jämförlig med dem, som tillkomma de stora medeltidslagarna och 

1734 års lag”.12 Bland de översiktsverk som behandlar rättshistorien och rättsutvecklingen i 

Sverige kan nämnas Göran Ingers Svensk rättshistoria och Kjell Å Modéers Historiska 

rättskällor i konflikt. Dessa tar relativt kortfattat upp civillagsförslaget och är till stor del av 

deskriptiv natur. Någon nämnvärd djupare analys finns inte och lagförslaget sätts inte in i 

ett vidare sammanhang. Undantaget är att båda verken visserligen pekar på lagförslagets 

och lagkommitténs liberala inslag och kontrasterar detta mot en konservativ 

motståndarsida. Detta görs dock endast som ett konstaterande och någon vidare analys 

finns inte.13 

Rättshistorikern Claes Peterson har ägnat civillagsförslaget visst intresse. I artikeln 

Debatten om 1826 års förslag till en allmän civillag – en svensk kodifikationsstrid? diskuteras 

civillagsförslaget främst som en del i den kodifikationsdebatt som pågick under 1800-talet. 

Peterson menar att det uppkom en liknande debatt i Sverige, med anledning av 

civillagsförslaget, som den som fanns i Tyskland mellan de som förordade 

kodifikationsprojekten och den så kallade historiska skolan. Han drar sina slutsatser utifrån 

de remissvar som inkom från hovrätterna och högsta domstolen. Framförallt var högsta 

domstolen mycket kritisk till civillagsförslaget, men detta berodde inte primärt på någon 

politisk hänsyn utan berodde snarare på att juristrollen i sig krävde en viss konservatism, 

menar Peterson. Den slutsats som dras i artikeln är att det motstånd som fanns mot 

civillagsförslaget inte berodde på själva lagreformerna i sig, utan motståndet riktade sig 

snarare mot den allomfattande kodifikationen. Många av de ”radikala” reformer som fanns 

i civillagsförslaget infördes trots allt senare under 1840-talet. Avsaknaden av en kodifikation 

                                                 
12 Würtemberg 1934, s. 157. 
13 Modéer 2010, s. 154-157; Inger 2011, s. 216-218. 
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bidrog snarare till att en särskild svensk modell växte fram, vid sidan av common law och 

civil law traditionerna.14  

Peterson har vidare även studerat utvecklingen av rättssubjektet i Sverige från 1750 till 

1850. Civillagsförslaget ägnas här en viss uppmärksamhet i denna utveckling. Peterson 

menar att utvecklingen i och med civillagsförslagets bestämmelser implicerade ett autonomt 

rättssubjekt vilket kontrasterade det tidigare ståndssamhällets statustänkande. Detta 

berodde på den individualiserade synen som framträdde inom privaträtten i civillagförslaget 

och speglade upplysningens ideal och den inspiration som lagkommittén fått från code 

civil.15  

Något som till viss del förenar de tre författare som diskuterats ovan är att de alla menar 

att civillagsförslaget hade code civil som förebild och att den ”förkroppsligade därmed 

upplysningstidens och den tidiga liberalismens lagstiftningsprogram”.16 

Värt att nämna är även Erik Marks von Würtembergs kapitel om den svenska 

lagstiftningen från och med 1800-talets början i Minnesskrift ägnad 1734 års lag som utkom 

till tvåhundraårs jubiléet av 1734 års lag. Würtemberg ger en relativt ingående beskrivning 

av hur arbetet med 1826 års civillagsförslag pågick. Någon nämnvärd analys förekommer 

inte men väl vissa diskussioner om till exempel vilken påverkan utländsk rätt haft på 

civillagsförslaget. Till skillnad från andra författare menar Würtemberg att code civils 

påverkan endast varit begränsad till främst handelsbalken, samt visst inflytande på 

ärvdabalken från dansk rätt. Annars, menar han, var det egna landets förhållanden vid tiden 

för lagkommitténs arbete en mycket viktigare källa än främmande rätt.17 Verket får anses ge 

en god deskriptiv bakgrund till hela lagstiftningsprocessen men får i övrigt anses vara 

bristfällig på något vidare teoretiskt stoff. 

Slutligen bör två andra verk nämnas. Lars Björnes Brytningstiden, den andra delen i en 

serie om den nordiska rättsvetenskapens historia, och Jan-Olof Sundells Tysk påverkan på 

svensk civilrättsdoktrin 1870-1914. Björne behandlar i sin bok perioden 1815 till 1870, vilket 

alltså är av intresse för denna undersökning. Däremot behandlas inte civillagsförslaget 

nämnvärt utan nämns endast mycket kortfattat och förbigående. Snarare är det den 

juridiska litteraturen och rättsvetenskapens utveckling i sig som ligger i fokus.18 Sundells 

bok behandlar inte civillagsförslaget överhuvudtaget och tidsramen är senare än vad som är 

                                                 
14 Peterson 2004, s. 251, 261-263. 
15 Peterson 2003, s. 212-216. 
16 Peterson 2004, s. 249. 
17 Würtemberg 1934, s. 163-165. 
18 Se Björne 1998. 
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av intresse för denna undersökning. Vissa avsnitt fokuserar på den tyska juridiska 

utvecklingen under 1800-talet, något som även påverkade rättsutvecklingen i Sverige under 

tiden runt och före 1826 års civillagsförslag.19 Inget av dessa verk har dock ansetts vara av 

särskilt intresse för denna undersöknings ämne. 

1.4. Disposition 

Denna uppsats består av fyra kapitel. I det första kapitlet introducerades ämnet för 

undersökningen med syftet och frågeställningarna. Vidare diskuterades den metod som har 

ansetts vara relevant för att uppfylla syftet, och även de avgränsningar som varit 

nödvändiga. En presentation av källmaterialet har även lagts fram. Slutligen har en 

redogörelse för det empiriska forskningsläget gjorts. I det andra kapitlet kommer de 

teoretiska utgångspunkterna att diskuteras för att skapa en bild av vad som menas med 

modernitet inom ramen för denna undersökning. Detta är nödvändigt för förståelsen för 

undersökningen och de resonemang som kommer att prägla uppsatsen. 

Det tredje kapitlet kommer att behandla den empiriska undersökningen och fokus 

kommer att ligga på att besvara de underfrågeställningar som använts. Här kommer 

motiverna i civillagsförslaget att studeras och analyseras för att slutligen utmynna i en 

diskussion där analysen av lagförslaget återkopplas till den teoretiska utgångspunkten. Det 

är det som kommer att tas upp i det fjärde kapitlet. Här blir då huvudfrågeställningen 

aktuell för den avslutande diskussion som kommer att genomföras där.  

                                                 
19 Se Sundell 1987. 
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2. Teori 

Denna uppsats kommer alltså att ha sin utgångspunkt i begreppet modernitet. För att skapa 

förståelse för detta begrepp och därmed för studien så kommer en presentation av vad som 

menas med modernitet i detta arbete att vara nödvändig. Jag kommer därför här presentera 

vad modernitet innebär. Inom ramen för den teoretiska utgångspunkten som kommer att 

användas i denna uppsats kommer även nationalstaten som en del av moderniteten att 

diskuteras. Dessa två begrepp kommer alltså först definieras för att vidare diskutera hur 

begreppen kommer att användas i denna uppsats.  

2.1. Modernitet 

Det finns ingen entydig definition av vad modernitet är för något. Liksom många andra 

begrepp finns ofta en allmän uppfattning om vad modernitet innebär, men ska man göra en 

djupare analys av hur man ska definiera modernitet så finner man snart att detta kan bli 

problematiskt. Sociologen Zygmunt Bauman definierar emellertid moderniteten som den 

historiska period med ursprung i 1600-talets Västeuropa vilken innebar betydande 

förändringar socialt, strukturellt och intellektuellt. Moderniteten mognade som kulturellt 

projekt i och med upplysningen, och i och med uppkomsten av det kapitalistiska 

industriella samhället även i socialt hänseende.20 

Redan under 1800-talet uppkom olika traditioner inom sociologin som ämnade förklara 

moderniteten och dess uppkomst. Karl Marx kopplar modernitet till kapitalismens 

uppkomst och feodalismens nedgång. Här ersattes den lokala och agrara produktionen mot 

en nationell marknad med en industriell produktion. Det moderna samhället är ett 

dynamiskt samhälle med en kapitalistisk samhällsordning där den mänskliga arbetskraften 

förändrades till att bli en vara. Denna ståndpunkt kritiserades av Émile Durkheim som 

menade att moderniteten inte var en produkt av kapitalismens framväxt, utan snarare var 

förhållandet tvärtom jämfört med Marx idéer. Durkheim menade att det moderna 

samhällets dynamik berodde på en industriell ordning vilken skapade en komplex 

arbetsdelning.21 

Max Weber väljer att se på modernitet i termer av rationalitet och byråkrati. Vad menar 

han då med rationalitet? Vi kan i dagligt tal tala om rationalitet som att till exempel att säga 

att någon handlar på ett rationellt sätt. Detta kommer visserligen ganska nära Webers sätt 

                                                 
20 Bauman 1991, s. 4, not 1. 
21 Giddens 1996, s. 20-21. 
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att se på saken, men det kräver ändå en viss förklaring. Ken Morrison väljer att summera 

Webers definition av rationalitet på följande sätt: ”Simply stated, rationality may be defined 

as a standard of action whose substance lies in its weighing up of means and ends prior to 

action”. På så sätt kan alltså rationalitet se olika ut för olika individer och i olika 

kontexter.22  

Kopplat till rationalitet används begreppet rationalisering. Med rationalisering menar 

Weber en övergripande historisk process i vilken verkligheten, vare sig det rör samhället 

eller individen, allt mer styrs av beräknande, planering, tekniskt förfarande, vetenskap och 

rationellt handlande. Weber menade att alla samhällssfärer, så som ekonomi, juridik, politik 

och religion, var föremål för denna process. Det var denna rationalisering som gav upphov 

till det moderna västerländska samhället. Rationaliseringen tog sig olika uttryck inom olika 

sfärer. Vad gällde ekonomin så gav rationaliseringen slutligen upphov till kapitalismen. Vad 

angick staten så fick monarkierna till exempel ge vika för styren baserade på principer om 

laglig legitimitet och en allmän tillämpning av lagen. Inom juridiken förändrades 

beslutsfattandet genom att domar baserades på prejudikat, allmänna rättsprinciper och 

deduktiva resonemang.23 

Det andra för oss viktiga begreppet vad gäller Weber och modernitet är byråkrati. 

Byråkratin är enligt Weber oumbärlig för det moderna samhället och är det mest effektiva 

och rationella sättet som verksamheter kan organiseras på.24 Tidigare former av förvaltning 

byggde på helt andra premisser än den rationella byråkratiska förvaltningen. Den feodala 

förvaltningen kretsade kring härskaren och makten utgick ifrån tradition och sedvana, vilka 

också inbegrep få begränsningar av dennes makt. Myndighetsutövningen genomfördes via 

personliga order från härskaren av personal med personliga lojalitetsband till denne. 

Personalen hade vidare rekryterats av härskaren som en form av privilegium förknippat 

med titlar och social ställning.25  

Byråkratin skiljde sig däremot från tidigare förvaltningsformer. Den moderna byråkratin 

är enligt Weber kopplad till uppkomsten av ett system av legal auktoritet. Ett sådant system 

innebär att auktoritet utgår från regler som är antagna av lagar och rationellt tänkande.26 

Byråkratin har enligt Weber följande specifika särdrag:  

                                                 
22 Morrison 1995, s. 221. 
23 Morrison 1995, s. 217-218, 220. 
24 Swedberg 2005, s. 18-19. 
25 Morrison 1995, s. 294-295. 
26 Morrison 1995, s. 339. 
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I. Genom lagar och regler finns en princip om fasta kompetensområden. Detta innebär att 

de byråkratiska uppgifterna är fast fördelade. Myndighetsutövningen är även den fast 

fördelad och tvångsmakten är genom regler strikt begränsad. För utövningen av 

uppgifterna inom byråkratin anställs endast personer med generellt bestämda 

kvalifikationer.27 

II. Principen om tjänstehierarki och instansordning innebär att det finns ett fast organiserat 

system av myndigheters över- och underordnande. De överordnade myndigheterna utgör 

en kontroll- och överklagandefunktion gentemot de underordnade myndigheterna.28 Denna 

hierarki baseras på idén om att auktoriteten kommer av befattningen, inte personen.29 

III. Skrivna dokument som arkiveras utgör grunden för den moderna förvaltningen 

samtidigt som en strikt åtskillnad finns i ämbetsutövningen mellan den privata och den 

offentliga sfären.30 Åtskillnaden visas även i att ämbetsmannen får en bestämd lön och inte 

äger sin ställning eller produktionsmedlen.31 

IV. Den moderna ämbetsutövningen förutsätter en grundlig specialutbildning.32 

V. Ämbetsmannens ämbetsutövning tar hela hans arbetskraft i anspråk och är inte länge en 

bisyssla.33 

VI. Ämbetsutövningen följer generella regler, något som kräver kännedom om dessa regler 

med specialkunnande i till exempel juridik och administration.34  

Av detta följer alltså att byråkratin styrs av opersonliga regler och dessa regler har företräde 

framför känslor. Reglerna är vidare enhetliga och beslutsfattandet är beroende av experter 

och teknisk kunskap med beräknande resonemang vilka ser folk som ”fall” snarare än 

individer.35  

Sammanfattningsvis kan sägas att modernitet ur Webers perspektiv utgörs av rationalitet 

och byråkrati. Dessa båda begrepp är kopplade till varandra och är även kopplade till den 

form av auktoritet som bygger på det rationellt-legala system som uppkommer i industriella 

samhällen med en utvecklad marknad och byråkratisk förvaltning.36 

 

                                                 
27 Weber 1987, s. 58-59. 
28 Weber 1987, s. 59. 
29 Morrison 1995, s. 339. 
30 Weber 1987, s. 59-60. 
31 Morrison 1995, s. 300. 
32 Weber 1987, s. 60. 
33 Weber 1987, s. 60. 
34 Weber 1987, s. 60. 
35 Morrison 1995, s. 300, 339. 
36 Morrison 1995, s. 339. 
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2.2. Nationalstaten 

Nationalismen och nationalstaten är något som präglar det moderna samhället mer än vi 

ofta tror. Samtidigt, menar jag, är moderniteten en förutsättning för nationalismen och 

nationalstaten och i många fall en produkt av den. Med nationalstaten brukar menas att 

nationen och staten sammanfaller. Denna idé grundar sig i nationalismen. Som begrepp kan 

ordet nationalstat delas upp i två delar: nation, som i sin tur är nära sammankopplad till 

nationalismen; och staten. Faktum är att Ernest Gellner definierar nationalism som en 

politisk princip som anser att kongruens ska råda mellan den politiska och den nationella 

enheten.37 

Det finns olika sätt att se på nationen och nationalismen. Benedict Anderson väljer att 

se på nationen som en föreställd gemenskap. Med detta antropologiska förhållningssätt 

menar Anderson att gemenskapen är föreställd då den inte är naturlig så som i en familj 

eller bygemenskap. Dessa naturliga gemenskaper grundar sig i att man känner varandra, har 

emotionella band eller att man i vart fall någon gång träffat varandra. Den föreställda 

gemenskapen, nationen, grundar sig däremot i en föreställning om samhörighet mellan 

människor som i de allra flesta fall aldrig ens kommer att träffa varandra. Nationen är, 

menar Anderson, ”en föreställd politisk gemenskap – och den föreställs som både i sig 

begränsad och suverän”. Begränsningen ligger i att den inte kan omfatta alla utan är 

begränsad till en viss grupp av människor, till skillnad från till exempel den religiösa 

gemenskapen vilken ofta strävar efter en global gemenskap.38 

Andersons teorier om nationen är också kopplade till modernitet. Han menar att själva 

förutsättningen för att ens kunna föreställa sig nationen är kopplat till att tre grundläggande 

kulturella uppfattningar förlorade sitt grepp om människans medvetande. För det första 

förlorade de heliga skriftspråken sin betydelse som medel att nå en ontologisk sanning. Till 

exempel så förlorade latinet sin speciella roll inom kristenheten. Detta gav upphov till ett 

uppsving för folkspråken vilka inte var universella för en transkontinental gemenskap som 

religionen. För det andra så underminerades idén om den gudomliga ordningen med dess 

hierarkier. En gudomligt sanktionerad ordning kunde inte länge upprätthålla skillnaden 

mellan monarken och den vanliga människan. Slutligen ifrågasattes tidsuppfattningen att 

kosmologi och historia inte gick att skilja från varandra, världens och människans ursprung 

var inte längre identiska.39 

                                                 
37 Gellner 2008, s. 1. 
38 Anderson 2005, s. 21. 
39 Anderson 2005, s. 45-46. 



15 

 

Historikern Eric J. Hobsbawm ser på nationalismen utifrån ett historiskt perspektiv. 

Han delar in nationalismen i olika epoker där han först tar avstamp i franska revolutionen 

vilken gav upphov till den franska nationaliteten. Denna nationalitet baserades på det 

gemensamma franska språket. Men betoningen låg inte i födelsespråket utan i att man 

behärskade franska språket och godtog villkoren för franskt medborgarskap.40 Vi kan här 

skönja de två traditionella sätten att se på nationen. Den ena utgår från den franska 

modellen där medborgarskapet betonas. I en sådan nationalism kan till exempel en fransk 

jude bli medlem av den franska nationen. Den andra typen av nationalism betonar istället 

språk, kultur och etnicitet. I en sådan nation kan endast ingå genuina fransmän, där är 

juden exkluderad och ses som medlem av en annan separat nation. 

Epoken som följde den franska revolutionen kallar Hobsbawm för den liberala eran. 

Denna kännetecknas av att nationalismen var elitistisk och inte en politisk rörelse för 

massorna. Här var det liberala reformrörelser som stod för nationsbyggandet, vanligt folk 

däremot tillhörde ännu inte någon nation. Typexemplet på detta hittar vi i Italien där 

Massimo d’Azeglio summerar det hela i ett tal i det nyligen skapade Italiens parlament: ”Vi 

har skapat Italien, nu får vi lov att skapa italienare”.41 Nationalismen tycks här vara 

någonting relativt främmande från hur vi idag uppfattar den. Idag associeras nationalismen 

ofta med den politiska högern och konservatismen. Detta var dock något som kom senare i 

utvecklingen och i och med att nationalismen blir en massrörelse under perioden efter 

1870.42 

Hobsbawm diskuterar även nationalismen ur de styrandes perspektiv genom att utgå 

ifrån statens utveckling från den tidigmoderna till den moderna staten. Denna utveckling 

ställde högre krav på sina medborgare i och med att staterna allt mer började centralstyras. 

Utvecklingen medförde problem ur de styrandes perspektiv. Ett av problemen var att den 

moderna staten krävde en förvaltnings- och ombudsapparat. Med andra ord så kom 

individen i kontakt med staten på ett mycket mer omfattande sätt än någonsin tidigare; via 

polismannen, brevbäraren, järnvägspersonalen eller skolläraren. Detta aktualiserade frågor 

om tal- och skriftspråket, till exempel vilket språk som staten skulle använda i sin kontakt 

med medborgarna. Det här var något som kunde bli politiskt känsligt, speciellt efter att 

staten från att ha sett nationalismen som en frikopplad politisk kraft adopterade den till en 

statsnationalism. Statens identifiering med en nationalitet riskerade dock att stöta bort 

                                                 
40 Hobsbawm 1998, s. 30-35. 
41 Hobsbawm 1998, s. 62-63. 
42 Hobsbawm 1998, s. 134-135. 
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andra som vägrade att assimileras.43 Utvecklingen av den moderna staten krävde en 

homogeniseringsprocess enligt vilken fenomen som till exempel ”förryskningen” och 

”förtyskningen” i de multietniska och mångspråkiga dynastiska ryska och österrikiska 

imperierna skulle assimilera befolkningen. Detta gjordes inte utifrån nationella syften utan 

snarare för att ena rikena. De folkliga nationella rörelserna påverkade däremot de 

dynastiska rikena under mitten av 1800-talet och skapade en sammansmältning av nation 

och dynastiskt imperium, något Anderson kallar ”officiell nationalism”. Till skillnad från 

den folkliga nationalismen så var denna typ av nationalism konservativ. Detta var något 

som speglade att den officiella nationalismen uppkommit som reaktion på det hot om 

härskarnas och aristokratins marginalisering som den folkliga nationalismen utgjorde.44 

För att sammanfatta detta avsnitt så kan nämnas att nationalismen som huvudprincip 

håller att staten och nationen ska sammanfalla. Nationalismen är vidare en modern 

företeelse som är starkt kopplad till moderniteten. Dessutom står nationen för en ny 

gemenskap som ersätter de gamla gemenskaper som till exempel religionen och det feodala 

samhället erbjöd. Dessutom står nationalismen för ett enande i form av nationen och 

nationalstaten. 

2.3. Teoretisk utgångspunkt 

Som påpekades i början av detta kapitel så är modernitet alltså inte ett enhetligt begrepp. 

Däremot finns vissa genomgående drag som moderniteten kan karaktäriseras med. Här 

kommer framställas hur modernitet kommer att användas inom ramen för denna uppsats.  

I likhet med Weber så har rationaliteten en avgörande betydelse för moderniteten. 

Rationalisering har sin utgångspunkt i rationaliteten och utgör den process i vilken 

rationaliteten utgör det främsta målet. Annorlunda uttryckt så innebär en rationalisering att 

något som är behäftat med något irrationellt ska omvandlas till något rationellt. Om vi i så 

fall gjort denna koppling mellan rationalitet och modernitet så kan rationalisering kopplas 

till modernisering. Modernisering innebär alltså ytterst att till exempel förändra samhället 

från något irrationellt och omodernt till något rationellt och modernt. 

Detta leder oss till ett resonemang om moderniteten och dess motsats som tes 

respektive antites. Detta dialektiska resonemang visar på ett relativt effektivt sätt vad som 

här betecknas som modernitet. Motsatsen till modernitet är alltså ”omodernitet” men för 

att använda ett mer begripligt ord så blir antitesen till modernitet snarare traditionalism. För 

                                                 
43 Hobsbawm 1998, s. 106-111, 119-123. 
44 Anderson 2005, s. 87-91, 110. 
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att sätta det hela i ett historiskt sammanhang så utgör traditionalism det som föregick 

moderniteten. Men vad innehåller då moderniteten som den kommer till uttryck här? För 

att följa det dialektiska resonemanget så kommer uppställningen nedan att hjälpa oss förstå 

vad begreppet innebär. 

Modernitet  Traditionalism 

Rationalitet  Irrationalitet 

Byråkrati  Personlig administration 

Sekularisering  Religionsbundenhet 

Kapitalism  Feodalism 

Industrisamhälle Agrarsamhälle 

Dynamiskt  Statiskt 

Individen  Ståndet 

Opersonligt  Personligt 

Medborgare  Undersåte 

Nationen  Det lokala 

Enhetsstaten   Den pluralistiska staten 

Liberalism  Konservatism 

Som man kan se så är många av dessa begrepp kopplade till varandra på ett eller annat 

sätt. Rationalitet och byråkratins relation har redan diskuterats ovan. Dessa båda begrepps 

kopplingar till sekularisering, kapitalism, industrialism, dynamik och individen finns också. 

Samtidigt finns ett samband till nationen och enhetsstat, ett samband som även finns 

mellan dessa båda begrepp. Samtidigt kan dessa begrepp, dess kopplingar till andra begrepp 

och dess motsatsförhållande kräva en viss ytterligare förklaring. 

Rationalitet har redan definierats relativt utförligt men dess motsatts; irrationalitet kan 

förklaras som sådant som inte är rationellt. Detta kan till exempel innebära att känslor får 

styra ett beslut man tar istället för ett beräknat övervägande. Detta kan också komma till 

uttryck på så sätt att en tro på magi är irrationellt. Magi skulle även kunna analogiseras i 

form av religion vilket aktualiserar sekularisering som det rationellt moderna och 

religionsbundenhet som det irrationellt traditionalistiska. 

Vad gäller byråkrati så har kopplingen till rationaliteten redan diskuterats, men värt att 

betona i samband med detta är att teknokrati och meritokrati utgör grunden för den 

byråkratiska rationaliteten som kontrasteras mot den personliga administrationen vilken 

präglade det förmoderna samhället. Det förmoderna samhället präglades även av vad vi kan 

kalla ett feodalt samhälls- och ekonomiskt system. Utan att allt för ingående gå in på vad 
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detta kan innebära så kan nämnas att det feodala systemet baserades på en agrar ekonomi 

med en bestämd samhällsordning. Ett sådant samhälle är mindre dynamiskt än det 

moderna.45 En för denna uppsats viktig aspekt är feodalsamhällets skråväsen. Skråväsendet 

är på många sätt en tydlig kontrast mot kapitalismen. Skråväsendet förutsatte monopol och 

tillstånd att utöva en näringsverksamhet i form av privilegier.46 Med andra ord var fri 

företagsamhet och en fri marknad något som var främmande. 

En annan viktig aspekt av moderniteten är att samhället individualiserades på många 

sätt. Bland annat ersatte under 1800-talet det individbaserade kapitalistiska systemet den 

korporativa ståndsstrukturen.47 Men samtidigt som samhället individualiserades så blev det 

också mer opersonligt. Yrkesuppgifter i ett industrisamhälle krävde till exempel inte några 

skickligheter eller kunskaper som ett hantverk gör. En arbetare var till exempel utbytbar 

och inte unik eller oumbärlig på samma sätt som tidigare.48 Vi har även redan berört hur 

byråkratin styrs av opersonliga regler och hur den reducerar individen till att bli ett ”fall” 

eller ett ärende i byråkratens ögon. Vi kan som exempel från dagens samhälle se hur 

personnumret reducerar individen till något opersonligt när vi till exempel söker vård. 

Namnet eller personen är inte lika viktigt utan den rationellt byråkratiska vården är mer 

intresserad av vilket nummer vi blivit tilldelade vid födseln. 

Nationen kontrasterar vidare det lokala. Hembygden blir något sekundärt i förhållande 

till den nationella gemenskapen. Man börjar mer och mer identifiera sig som svensk snarare 

än tillhörande ett landskap eller en socken. Samtidigt ställer nationalismen och den 

rationella moderniteten vissa krav på hur denna stat ska se ut och fungera. För det första 

krävs att staten blir en nationalstat, en stat där nationen och staten sammanfaller. Detta kan 

ta till sig olika uttryck och få olika effekter, till exempel om det finns grupper inom denna 

stat som inte passar in i det tilltänkta nationskriteriet. På så sätt kan det hävdas att Sverige 

var ett perfekt land att påbörja ett nationsbyggande då befolkningen var relativt homogen 

och några betydande minoriteter saknades.49 För det andra krävs att denna stat blir 

enhetlig. Detta kräver en starkare centralisering och att staten blir uniform. En konsekvens 

                                                 
45 Anthony Giddens diskuterar bland annat varför åtskiljandet av tid och rum är så avgörande för 

”modernitetens extrema dynamik”. Se Giddens 1996, s. 28. 
46 Magnusson 2002, s. 123-124, 227. 
47 Edgren 2005, s. 30. 
48 Gellner 2008, s. 34-37; Gellner menar att medlemmar av industrisamhället måste vara mobila, redo 

att ändra arbetsuppgifter och ha en generisk utbildning som möjliggör att de kan följa instruktioner för 

att utföra nya arbetsuppgifter. 
49 Det bör uppmärksammas att Sverige ingick i en personalunion med Norge 1814 men att 

norrmännen aldrig blev föremål för någon försvenskning. Norge hade en särställning med sin egen 

konstitution och en egen nationell rörelse. 
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av detta blir att privilegier måste bort och att alla nationens medlemmar ska vara jämlikar 

inför staten. Inom rätten blir då likhet inför lagen en viktig princip. Detta aktualiserar även 

idén om individen som medborgare istället för en undersåte. Medborgaren är en jämlike i 

relation till andra medborgare. Begreppet undersåte antyder däremot ett hierarkiskt 

förhållande inom en stat och en person som inte är fullt självständig.  

2.3.1. Den politiska scenen 

Jag har slutligen valt att inkludera ett politiskt inslag i uppställningen för att förstå 

moderniteten. Liberalismen får här kontrastera konservatismen. Detta politiska inslag sätter 

också den politiska scenen för undersökningens ämne. Historikern Henrik Edgren har i sin 

avhandling om det nationellt svenska i Stockholmstidningar under åren 1810-1831 urskilt 

tre politiska åsiktslinjer: den radikalt reformistiska, den moderat reformistiska samt 

korporationsbevarande.50 Just på grund av dessa tre olika gruppers åsikter så kommer jag 

dock att kalla dessa för den radikalt liberala, den moderat liberala och den konservativa.  

Den radikalt liberala gruppen eftersträvade som namnet avslöjar snabba och radikala 

förändringar av samhället för frihet och jämlikhet. De grundläggande utgångspunkterna för 

denna grupp kom ifrån upplysningens idéer och ideal. Man förespråkade en fullständig och 

oinskränkt tryck- och yttrandefrihet, ståndsriksdagens avskaffande och att regeringens 

ministrar enligt konstitutionen skulle hållas ansvariga inför riksdagen och inte kungen. 

Inom näringslivet skulle frihandel och en allmän näringsfrihet införas. Vad angick 

utbildning skulle universiteten centraliseras till huvudstaden och alltså flyttas från Uppsala 

och Lund, samtidigt skulle den akademiska jurisdiktionen avskaffas. Vidare förespråkades 

lika arvsrätt för män och kvinnor och statens roll skulle förändras till att inte lägga sig i 

individernas närings- och levnadsförhållanden och i stället bli ”en passiv hjälpreda”.51 

Den moderat liberala gruppen delade radikalernas åsikt om att förändringar behövdes. 

Även dessa var inspirerade av upplysningen men de skiljde sig åt vad gällde hur detta skulle 

genomföras samt i vilken takt. De var till exempel inte beredda att införa en oinskränkt 

tryck- och yttrande frihet, utan ansåg att indragningsmakten borde bestå. Vad gällde 

ståndsorganisationen var de inte beredda att genomföra lika stora förändringar som 

radikalerna önskade. De höll även med om att utbildningsväsendet inte vad bra, men de 

genomgripande kraven på förändringar och att flytta universiteten var de mer skeptiska till. 

Inom näringslivet var de för ett avskaffande av skrå- och näringstvång men samtidigt var 

                                                 
50 Edgren 2005, s. 33. 
51 Edgren 2005, s. 33-34. 
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de emot att frihandel infördes då den svenska näringen behövdes skyddas från utländsk 

konkurrens.52 

Den konservativa gruppen utgjorde i många frågor en direkt motsats till båda de 

reformistiska grupperna. Ståndsriksdagen ansåg man vara väl utformad samt att tryck- och 

yttrandefriheten var starkt missbrukad vilket krävde betydliga inskränkningar. Denna grupp 

utgick ifrån idéer om att man skulle se på samhället och staten som en naturlig och 

organisk tillväxt. Detta krävde betoning av historisk erfarenhet och tradition.53 

  

                                                 
52 Edgren 2005, s. 34-35. 
53 Edgren 2005, s. 35-36. 
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3. 1826 års förslag till allmän civillag 

I detta kapitel kommer den empiriska undersökningen att genomföras. Tanken är att ge en 

bild av hur lagkommittén argumenterade och motiverade sina förslag. Kommitténs tankar 

och idéer är alltså det som fokus ligger på för den analys som görs i kapitlet.  

Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt, vilka i sin tur är uppdelade i underavsnitt. Det första 

avsnittet kommer att ge en historisk bakgrund till lagkommittén och arbetet med 1826 års 

civillagsförslag. Detta följs av ett avsnitt som är tänkt att besvara underfrågeställningen om 

lagförslagets allmänna utformning. Det tredje avsnittet behandlar frågan om hur 

lagkommittén ser på likhet inför lagen. Slutligen följer ett avsnitt om lagkommitténs syn på 

individuella friheter. 

3.1. Bakgrund 

Efter statskuppen 1809, då Gustav IV Adolf avsattes, inleddes i mångt och mycket ett nytt 

kapitel i den svenska historien, med nytt kungahus och en ny statsform. Vid 1809 års 

riksdag inkom bland annat motioner från flera av stånden om att 1734 års lag bör 

omarbetas, mer eller minde fullständigt. Lagutskottet yttrade sig över motionerna och 

uttalade i sitt betänkande att det var otvivelaktigt att en förenkling till den yttre formen av 

lagarna krävdes och att innehållet i lagarna behövdes anpassas till tiden. Men att detta 

borde föregås av utredningar om lagarnas historia och byggas på deras allmänna, filosofiska 

och politiska grunder. Eftersom att detta arbete skulle bli för vittutseende så ansåg 

lagutskottet att man borde nöja sig med en redaktion och förenkling av lagarna och 

författningarna.54 

Betänkandet gillades av riksdagen i och med beslut från tre av rikets ständer och 1810 

beslöt Kungl. Maj:t att tillsätta en kommitté med uppgift att planlägga lagstiftningsarbetet. 

Denna kommitté föreslog att en lagkommitté skulle upprättas för lagstiftningsarbetet och 

ställde upp vissa allmänna principer som borde följas i arbetet, bland annat att: balks- och 

kapitelindelningen och den yttre formen från 1734 års lag skulle följas. Vidare skulle sådant 

som inte stod i förhållande till förändrade omständigheter uteslutas och ändringar eller 

tillägg skulle få föreslås där detta krävdes. Där lagen var otydlig eller oklar skulle 

förklaringar och förbättringar göras. För existerande händelser där lag saknades skulle nya 

lagar få föreslås och läror som var nödvändiga för lagen skulle utredas för de fall den 

                                                 
54 Würtemberg 1934, s. 145-146. 
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gällande lagen var ofullständig. Rättegångssättet skulle förenklas och förkortas och slutligen 

skulle språket vårdas och förenklas för att undvika otydlighet.55 Uppdraget var alltså inte 

mer långtgående än att man i realiteten ville behålla gammal lag och bara förbättra och 

bringa ordning i den.56 

Den planerande kommittén menade att lagkommitténs arbete borde kunna avslutas 

1813 så att lagförslaget skulle läggas fram inför 1815 års riksdag. Så blev dock inte fallet 

utan efter många turer med utträden ur lagkommittén och att arbetet periodvis upphörde 

så kunde lagkommittén först 1826 presentera ett förslag till allmän civillag.57 Efter detta 

skulle förslaget ut på remiss, både till allmänheten, men även till hovrätterna och högsta 

domstolen. Skåne hovrätts kritik var ”i det hela välvillig”, medan Göta hovrätts yttrande 

inte var lika välvilligt. Kritiken från Göta hovrätt bestod bland annat i att man var emot en 

så total reform av den svenska lagstiftningen. Båda hovrätterna påpekar att 

civillagsförslaget inte bör antas förrän i samband med det tilltänkta kriminallagsförslaget; 

vilket lagkommittén kunde presentera först 1832. Svea hovrätt inkom av okänd anledning 

aldrig med något yttrande.58 Högsta domstolen inkom däremot med ett yttrande, men först 

1833. Orsaken till detta var för det första att man ville invänta yttrandena från hovrätterna, 

för det andra så inväntade man lagkommitténs förslag till kriminallag. Högsta domstolens 

kritik var lik den kritik Göta hovrätt uttryckt. En tydlig påverkan från den historiska skolan 

kan skönjas med dess organiska syn på rättsutvecklingen.59 Talande för inställningen till 

lagförslaget är att man ansåg att ”nu gällande Lag och Författningar blifvit, icke allenast till 

framställningssättet, utan i de fleste fall äfven till innehållet, så omskapade, att de i 

LagCommitténs Förslag icke igenkännas”.60 

Denna kritik var av avgörande betydelse för lagförslagets öde, menar Peterson. Denna 

omöjliggjorde för regeringen att framställa en proposition om ett antagande av 

lagförslagen.61 En annan orsak som framhållits till varför lagförslaget aldrig antogs eller ens 

presenterades inför rikets ständer var att den tidigare justitiestatsministern Fredrik 

Gyllenborg avled 1829. Gyllenborg hade själv suttit med i lagkommittén som dess 

ordförande. Hans efterträdare Mathias Rosenblad, vilken också en tid hade ingått i 

                                                 
55 Würtemberg 1934, s. 146-147. 
56 Peterson 2004, s. 248-249. 
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lagkommittén, var motståndare till lagreformen och tycks ha bidragit till att den aldrig 

upphöjdes till lag.62 

Lagkommitténs sammansättning förändrades över tid men bestod framförallt av höga 

ämbetsmän. Förutom de redan nämnda Gyllenborg och Rosenblad fanns även justitieråden 

Gabriel Poppius och Isac Reinhold Blom, justitiekanslern Carl Axel Trolle-Wachtmeister 

och justitieombudsmannen Lars Augustin Mannerheim. Dessa utgjorde de granskande 

ledamöterna i kommittén, medan de arbetande ledamöterna bestod av assessorn Olof 

Zenius, lagmannen Magnus Flinck, häradshövdingen Carl Törnebladh, juris professorn 

Lars G. Rabenius samt advokatfiskalen Pehr Staaff. Redan 1814 hade antalet arbetande 

ledamöter dock krympt till att endast bestå av Zenius och Staaff. Två nya ledamöter 

inträdde då, akademiadjunkten Anders Eric Afzelius och tituläre häradshövdingen Johan 

Gabriel Richert.63 Den senare blev den ”Ledamot i Lag-Comitén hvars egentliga själ och 

rörelsekraft han temligen allmänt anses vara”.64 Richert kom att bli lagkommitténs 

huvudfigur och dess drivande kraft.65 Politiskt tillhörde Richert den radikalt liberala 

gruppen och var en stark kritiker av stånds- och korporationssamhället. Han hade 

påverkats av upplysningen och de engelska liberala strömningarna, inte minst med Jeremy 

Bentham i spetsen. Hans framträdande roll som liberal visades inte minst med det att 

dennes politiska läger kallades ”richertianism” av sina motståndare.66 

3.2. Lagförslagets allmänna utformning 

Lagkommitténs uppdrag var relativt begränsat enligt de direktiv den hade fått. Som nämnts 

tidigare föreställde man sig mer eller mindre snarare en redaktion av redan gällande lag. 

Man skulle helt enkelt bringa ordning i lagen. Det visade sig dock att lagkommittén inte 

helt hade hållit sig inom dessa ramar och hade istället en relativt nydanande syn på hela 

lagstiftningsprojektet. I detta avsnitt kommer ett antal viktiga infallsvinklar att diskuteras 

som har att göra med lagkommitténs syn på lagstiftning och lagförslaget i sig. Det gället 

alltså de idéer och åsikter som framkommer angående lagens utformning, systematik samt 

lagars och lagstiftarens roll. 

Ur en aspekt hade kommittén hållit sig till de direktiv den fick. Balkindelningen fick vara 

kvar. Det blir dock uppenbart att detta var något kommittén helst hade ersatt med en mer 
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63 Würtemberg 1934, s. 148, 153. 
64 Crusenstolpe 1830, s. 11. 
65Warburg 1905, s. 64; Würtemberg 1934, s. 153; Peterson 2004, s. 249. 
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systematisk indelning: ”det har således ej berott af Commiteen att wälja en mera 

systematisk uppställning”.67 Det blir redan i ingressen till lagförslagets motiver klart att det 

finns en konflikt mellan lagkommitténs önskan och vad den anser sig tvungen till. Man 

menade att en systematisk uppställning hade varit en mycket bättre lösning. Trots detta 

visar man en viss tvekan även för detta, då balkindelningen sedan mycket gammalt hade 

varit formen för de svenska lagarna.68  

Det är intressant att notera hur kommittén i detta fall ansett sig vara bunden av sina 

direktiv, medan man i andra fall inte tycks ha varit lika noga med detta. Men motiven för 

att behålla balkindelningen anspelar på argument som kan karaktäriseras som att vara 

hämtade från den historiska skolan. 

Lagen är en bok för folket. Likasom sjelfwa folkstammen, under tidernas lopp, wäxer ut 

och omdanas, måste äfwen lagen, hwaruti samhällslifwet skall, så tillsägande, öfwerskåda sig 

sjelft från hwarje betydlig ståndpunkt på dess utwicklingsbana, gång efter annan utwidgas, 

omarbetas och, ur massan af de söndrade delar, som under olika tiders inflytanden 

tillkommit, sammangjutas till ett nytt helt, med ett ord: föryngras; men den bör dock alldrig 

annorlunda omskapas, eller i annan form framträda, än att folket städse igenkänner och 

förstår den.69 

Betoningen ligger alltså på att lagars utveckling ska komma organiskt och naturligt. 

Folkförankringen är själva grunden för detta. Kommittén speglar också här situationen för 

gällande rätt och vad som utgör grunden i deras uppdrag enligt direktiven. Civillagsförslaget 

kan dock, ironiskt nog, anses vara den dittills mest reformerade lagboken. Orsaken till att 

kommittén trots det uttalar sig på detta sätt kan vara många. En tänkbar sådan är att man 

ansåg att de reformer man ville genomföra ändå kunde anses vara inom ramen för den 

historiska skolans ståndpunkter. En annan orsak kan vara att kommittén snarare ville ge ett 

sken av att verka inom dessa ramar för att blidka eventuell kritik från anhängare av den 

historiska skolan. En tredje orsak, som hör samman med den förra, är att kommittén ansåg 

sig vara tvungen att uttala sig på detta sätt för att civillagsförslaget inte skulle anses vara för 

radikalt och därmed riskera att äventyra dess öde inför riksdagen. Ett för radikalt 

civillagsförslag skulle kunna innebära att rikets ständer inte skulle vara beredda att 

genomföra så radikala förändringar och i stället välja att förkasta förslaget. 

Men en öppning för reform fanns däremot enligt både direktivet och lagkommittén, 

även om direktivets utrymme var mycket starkt begränsat. Lagkommittén menade att ett 

visst utrymme fanns till förändringar men endast om det var påkallat av de 
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samhällsförändringar som skett.70 Detta var en tanke som återkom. I motiverna till 

förändringar av bördsrätten i jordabalken uttrycker lagkommittén att: ”Så har 

statsförfattningen under tidernas lopp förändrat sig. Lagarne för enskild rätt måste 

ombildas i sammanstämmelse därmed”.71 I praktiken innebar detta ett ganska stort 

utrymme till att förändra och reformera. Man måste betänka att 1734 års lag var nästan 

hundra år gammal och dess innehåll hade en stark kontinuitet med de medeltida lagarna.72 

Att kunna förändra lagar för att passa de rådande förhållandena var inte heller något som 

var en självklarhet. När 1734 års lag antogs hade den av ständerna betecknats som ”allmän, 

orygglig och beständig”.73 Att hålla en ståndpunkt som menade att lagar bör ändras med 

tiden på grund av att samhället förändrades var alltså något som i sig var nydanande. Detta 

var något som bröt mot den tidigare rättsfilosofiska utgångspunkten om rättens relation till 

metafysiska föreställningar och religion, och strävan efter att nå ett idealtillstånd. Istället 

skulle nu lagen relateras till empiriska förhållanden och bli ett instrument för att styra och 

påverka. Lagstiftningen skulle alltså bli en faktor för att behärska tingen och inte vara 

beroende av till exempel metafysiska uppfattningar. Därmed tog man även ett steg mot en 

mer positivistisk syn på rätten.74 I fråga om arvsrätten uttrycker lagkommittén dessa drag av 

positivism: ”Arfsrätten i Staten hwilar på positif lag och bör således upphöra, när Staten 

finner dess utöfning medföra större olägenheter, än det gagn, som deraf kan winnas”.75 

Kommittén visar alltså en större benägenhet att förändra lagarna. Detta stod alltså i 

mångt och mycket i strid med direktivet som betonade kontinuitet. Men även detta var 

något som avfärdades i och med att ”Commiteen älskar hwarken det nya, för nyhetens 

skuld, eller det gamla, blott derföre att det är gammalt”.76 Dessa ord uttalades i samband 

med en diskussion om man bör införa jury i tvistemål. Det visar dock på att kommittén 

avfärdar den ideologi som hade varit rådande för lagstiftning tidigare. Lagstiftaren skulle 

inte längre ta hänsyn till varken det nya eller det gamla för dess egen skull. Man skulle 

snarare ta hänsyn till de behov som fanns för samhället och därmed inte vara bunden av 

någon rättslig tradition bara för att det var rättslig tradition. 

Vad angick själva utformningen av lagen så tog man även här ett steg mot något nytt. 

Gällande rätt hade i mångt och mycket förlitat sig på en kasuistisk form med sina oändliga 
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uppräkningar av vem som ska vara giftoman till exempel. Lagkommittén beklagade sig över 

att några allmänna regler inte blivit stiftade, utan att ärvdabalken i 1734 års lag nästan 

uteslutande uttrycker sig genom exempel. Man menade att detta visserligen ledde till 

enkelhet och tydlighet, men däremot var ju detta ganska opraktiskt eftersom exemplen inte 

kunde omfatta alla möjliga fall. Därför valde kommittén att kombinera den kasuistiska 

formen för att behålla enkelheten, men samtidigt kombinera den med allmänna grundsatser 

för att komma åt de problem som kunde uppstå.77 Samma argument uppkommer i 

motiverna till jordabalken vad gäller laga fång. Man menade att uppräknandet av alla 

möjliga fall ”icke instämde med rätta formen för en lag”. Istället för ett, enligt kommittén, 

onödigt uppräknande av alla fall så skulle man istället uppställa allmänna regler.78 Samtidigt 

var man väl medveten om att ingen lagstiftare kunde förutse alla möjliga fall och därför 

skulle domaren ha den rollen att fylla ut lagen: ”der den tiger, skall domaren tala”. Detta 

skulle dock ske med ”full tillförsigt till lagens enhet och conseqvence”.79 Alldeles 

uppenbarligen har man här haft den preussiska Allgemeines Landrecht som skräckexempel 

med dess långtgående reglering och kasuistik. 

En annan viktig aspekt är den åtskillnad som lagkommittén valt att göra mellan civillag 

och offentlig rätt. Man ansåg att en skarp gräns borde uppdela den civila lagstiftningen och 

den kriminella. På grund av detta hade kommittén avlägsnat alla sådana bestämmelser som 

var av brottmålsart ur civillagsförslaget.80 Uppenbarligen var det också av denna anledning 

som lagstiftningsarbetet blev uppdelat i ett civillagsförslag och ett kriminallagsförslag. Men 

denna uppdelning var inte för den tiden helt naturlig. Enligt den äldre naturrättsdoktrinen 

fanns inget sådant motsatsförhållande mellan offentlig rätt och privaträtt. Istället fanns en 

hierarkisk skillnad, där den offentliga rätten var överordnad privaträtten. Den senare 

utgjorde på så sätt inte en självständig sfär i förhållande till statsmakten. Utgångspunkten i 

civillagsförslaget var däremot att det offentliga skulle definieras i förhållande till 

privaträtten, menar Peterson. Statens funktion skulle vara att upprätthålla medborgarnas 

säkerhet och inte inskränka deras möjligheter att fullfölja sina ekonomiska och juridiska 

intressen.81 
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3.3. Likhet inför lagen 

Likhet inför lagen är en princip vi idag ser som grunden för vårt rättssamhälle. Det är något 

vi förutsätter är fast förankrat i vårt rättssystem. Det rör alltså rätten att inför lagen 

behandlas lika oavsett vilken samhällsgrupp man tillhör eller vilket kön. Detta avsnitt 

kommer att behandla detta ämne utifrån de förändringar lagkommittén ville genomföra. 

Utifrån de argument som framförs så diskuteras dessa med bakgrund i den teoretiska 

utgångspunkt som använts i denna undersökning. Avsnittet är uppdelat i två underavsnitt. 

Det första rör jurisdiktioner och domstolsväsendet. Fokus ligger på de reformer man ville 

genomföra i framförallt rättegångsbalken med tanke på likhet inför lagen. Det andra 

underavsnittet berör kvinnans likhet inför lagen och de förändringar man ville åstadkomma 

för denna grupp. 

3.3.1. Jurisdiktioner och domstolsväsendet 

I den då gällande rätten fanns en uppsjö av olika domstolar vilka hade domsrätt inom olika 

områden och för olika personer. De allmänna domstolarna utgjordes av häradsrätt som 

första instans på landet och lagmansrätt som andra instans. I staden var första instans 

kämnersrätt och andra instans rådstuvurätt. Över dessa instanser fanns som bekant hovrätt 

och högsta domstolen. Men utöver de allmänna domstolarna fanns även specialdomstolar 

som slottsrätter, bergsrätter, tullrätter, hallrätter, borgrätter och de akademiska 

domstolarna. 

Lagkommittén föreslog i rättegångsbalken att alla dessa specialdomstolar skulle 

avskaffas. Vad angick de allmänna domstolarna skulle därtill instanserna minskas till tre. 

Lagmansrätten på landet skulle försvinna och i städerna skulle kämnärsrätten och 

rådstuvurätten bli till en; stadsrätt.82 Motiven till detta hör samman med de principer om 

enhet, skyndsamhet och säkerhet som kommittén ansåg vara grundvillkoren för en god 

rättegångsform. Enheten rörde mer domarrollen och att tillämpningen av lagen skulle i så 

stor mån som möjligt vara densamma. Säkerheten skulle utgöra skyndsamhetens kontroll 

då skyndsamhet utan fullständig säkerhet är ”förhastande”, något som inte hörde hemma i 

en god rättegångsform. Men skyndsamheten tycks i detta fall vara huvudorsaken till de 

förändringar av instansordningen som föreslogs.83 Kommittén menade att domstolarnas 

handläggningstider var orimliga och pekade på att det kunde ta flera år innan en tvist kunde 
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få sin lösning.84 Detta ledde till ett lidande för den rättsökande som ibland kunde övergå 

föremålet för talan i saken.85 

Överflödiga instanser var en faktor som påverkade skyndsamheten medan de särskilda 

domstolarna skapade förvirring om vilken domstol den rättsökande skulle vända sig till. 

Den speciallagstiftning som följde av systemet med de särskilda domstolarna gjorde även 

att principen om enheten bröts.86 

De särskilda domstolarna kunde delas upp i två kategorier. Den ena med hänsyn till 

person och den andra med hänsyn till sak. Med detta menas att det fanns personliga 

domstolar som hade domsrätt för olika samhällsgrupper. De domstolar som hade domsrätt 

med hänsyn till sak rörde till exempel vilken näring de behandlade, exempelvis 

bergsdomstolar som dömde i frågor som rörde gruvnäring och bergshantering.87 

Som vi har sett så var förändringarna i instansordningen inte så mycket motiverade av 

ideologiska skäl, utan av praktiska och rationella sådana. Med de särskilda domstolarna 

däremot blir motiveringen annorlunda. Vad angick de personliga domstolarna menade 

lagkommittén att det var ett privilegium att inte dömas av vanlig domstol. Detta system 

härleddes ifrån undantagslagar med ursprung från förhållanden som inte hörde till det då 

rådande samhällsskicket.88 Lagkommittén menade att  

Nu för tiden hafwa de skilnader, som fordom söndrade medlemmarna af wissa stånd och 

corporationer från menige man, förlorat sin betydelse. Alle äro likar inför lagen. Den enas 

rätt är ej heligare, än den andras. Den domstol, som är god nog för en, är god nog för alla. 

Hwarje Domares pligt är, att skipa lag utan mannamån. Man må lyda under hwilken 

Domstol, som helst: det är ändå blott rättwisa man kan begära. Den ska tilldelas en hwar, 

efter sakens beskaffenhet, utan särsklida hänsigter till stånds- eller 

corporationsförhållanden. För att winna den, behöfwer man hwarken undantagslagar eller 

priviligerat forum. Allmän lag må wara allas gemensamma band, allmän domaremakt allas 

gemensamma wärn.89 

Argumenten går alltså framför allt ut på att likhet inför lagen ska råda och på grund av detta 

ska priviligierade forum avskaffas. Men man menar även att ståndssamhället som 

samhällssystem har spelat ut sin roll. Detta kommer även till uttryck i motiverna till 

utsökningsbalken där lagkommittén på de ovannämnda grunderna menar att för 

”afskaffandet af så kallade fora privilegiata för twistemåls upptagande och afdömande har 

man ock funnit sig böra föreslå upphäfwandet af wissa personers privilegium att i 
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utsökningsmål lyda under särskilda och andra Executorer, än de allmänna”.90 Konungens 

befallningshavare91 skulle enligt förslaget verka för alla inom sitt geografiska område ”utan 

afseende på personers, å embeten, tjenster, införlifwande i wissa corporationer eller andra 

tillfälligheter grundrade olika qvalificationer”.92 

Lagkommittén visar på en ganska radikal tanke här. I och med att man förkastar 

ståndssamhället så förkastar man även den samhällsmodell som varit rådande ända sedan 

medeltiden. Det visar sig här ganska tydligt att stånds- och korporationssamhället är något 

lagkommittén motverkar av mer ideologiska skäl till förmån för något nytt. Man framför en 

idé om synen på människan, inte som en del av ett stånd eller som ett kollektiv, utan som 

en individ. Denna individ är jämställd alla de som står under lagen. Som Peterson menar 

implicerar detta ett autonomt rättssubjekt som på ett avsevärt sätt skiljer sig ifrån 

ståndssamhällets statustänkande. Statustänkandet innebar att det inte var individen som 

hade rättskapacitet i sig. Rättskapacitetens omfattning var kopplad till den status en person 

hade och således till dennes tillhörighet till en persongrupp.93  

Då man även förkastar ”undantagslagar” och särregleringar införs här en idé som kan 

utgöra grunden för ett nationstänkande. Då lagar ska vara likformiga och alla dömas av 

samma domstol oavsett social tillhörighet, kön eller näringsverksamhet skapas även en 

likformig syn på samhällsmedlemmarna. Denna likformighet blir i praktiken en 

likformighet inför nationen. Det är svenskar som ska dömas av svensk domstol och av 

svensk lag, inte adelsmän som ska dömas av priviligierade domstolar. Likställningen inom 

nationen är en förutsättning för den. Samhällsmedlemmar som det inte görs någon 

åtskillnad emellan kan först nu börja ses som något annat än uppdelade i stånd, 

samhällsklasser eller korporationer. 

Men det är inte bara nationen som ges förutsättningar för sin födelse, även begreppet 

medborgare kan nu med rätta användas som en definition av samhällsmedlemmarna. 

Medborgaren grundar sin existens på att hon innehar rättigheter men samtidigt har 

skyldigheter. Dessa rättigheter och skyldigheter är även något som innehas av alla 

samhällets medlemmar.94 Rättigheterna är även något som medborgaren har på grund av en 

rättslig ställning som just medborgare. De grundas på principer om legalitet. Detta skiljer 
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henne från undersåten vars existens är bunden till dennas privilegier. Dessa privilegier 

grundar sig inte på en legal ställning utan på privilegier som tilldelas denna av en överhet på 

överhetens villkor. 

De särskilda domstolarna med hänsyn till sak hade sitt upphov dels från privilegier för 

vissa näringar, och dels från tanken att domaren bör ha specialkunskaper i näringen för 

dessa typer av tvister. Lagkommittén menar dock, utan att anse sig behöva diskutera det 

vidare, att även här är priviligierade forum överflödiga.95 

Vad gäller att det av domaren krävs specialkunskaper avfärdas av lagkommittén som en 

förväxling av bevisning och själva domsåtgärden. Istället för att domaren behöver ha 

specialkunskaper i ämnet bör expertutlåtanden inhämtas. Dessa utgör i så fall en del av 

bevisningen och inte själva domsåtgärden. Domaren funktion bör enligt kommittén istället 

vara att skipa lag och rätt.96 Detta visar på en förändring av domarens roll i själva 

dömandet. Domaren ska mer passivt och objektivt ta del av den bevisning som framförs. 

Han bör alltså inte själv vara en del av den rättsliga utredningen. 

Vidare påpekar man att dessa specialkunskaper endast ”ansetts vara av nöden” i de lägre 

instanserna men att man inte har något sådant krav i de högre instanserna.97 Den tidigare 

nämnda principen om enhet har också varit förbisedd då man inrättat bergsdomstolar för 

bergsnäringen men man har inga läkardomstolar eller handelsdomstolar för att avgöra 

tvister inom dessa områden.98 

Man kan här undra varför man gör en uppdelning mellan stad och land i och med att 

häradsrätten skulle döma på landet medan stadsrätten i staden. Detta talar ju i så fall emot 

den likformighet och likaställning man ville skapa vad gällde samhällsgrupper. Men så är 

inte fallet. Uppdelningen mellan stad och land berodde inte på några privilegier eller någon 

särställning. Snarare hade en uppdelning av stad och land att göra med mer praktiska skäl 

eftersom att förutsättningarna helt enkelt var olika i staden jämfört med på landsbygden. 

Enligt lagkommitténs mening skulle således endast de allmänna domstolarna få finnas 

och ”ingen twist annorstädes må upptagas eller fullföljas”.99 Det går att urskilja två 

huvudkategorier av argument i lagkommitténs motiv till de reformer man ville genomföra 

inom domstolsväsendet och angående jurisdiktioner. Den ena är de objektiva och rationella 

skälen och den andra är de ideologiska. Vad gäller instansordningen för de allmänna 
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domstolarna framträder de objektiva och rationella skälen. Man ville förenkla 

tvistemålsprocessen och göra den mer tillgänglig och effektiv. Man såg helt enkelt problem 

med den gamla ordningen som var till skada för den rättsökande, något man ville 

överkomma genom en rationalisering. Vad angick de särskilda domstolarna finns även här 

objektivt rationella skäl, men mest tongivande är de ideologiska. Här blir det uppenbart att 

man snarare ville uppnå något längre än att bara rationalisera och förbättra. Lagkommittén 

visar en önskan om att förändra samhället i riktning mot att skapa förutsättningar för likhet 

inför lagen och ett avskaffande av stånds- och korporationssamhället.  

Helt klart har de radikalt liberala tankarna varit en stor drivkraft. Konsekvenserna av 

detta blir en individualisering av rätten där individen som rättssubjekt slår igenom och 

frikopplas från det kollektiv, stånd eller skrå som tidigare hade definierat henne. Men 

samtidigt som en individualisering sker så skapas även förutsättningarna för en 

nationsbildning i och med det likställande av rättssubjektet och den likformighet som 

skapas i rättssystemet.  

Ytterligare bestämmelser i rättegångsbalken som berör likhet inför lagen med tanke på 

ståndssamhället finns i andra kapitlet, om häradsrätten. Den nämnd som skulle sitta i 

häradsrätten skulle enligt förslaget inte vara exklusivt för bondeståndet, varken som 

rättighet eller skyldighet. Valbarheten till att sitta i nämnden skulle inte längre vara betingat 

till stånd utan till geografi. Lagkommittén menade att alla män som var bofasta i domsagan 

skulle vara valbara. I nästa mening skriver man dock att ”Commiteen har således föreslagit, 

att en hwar, som i domsagan besitter hemman, skall wara walbar till Nämndeman”.100 Det 

tycks vara lite otydligt om det är alla bofasta män som är valbara eller om valbarheten 

begränsas än mer till att endast omfatta de som besitter hemman. Skillnaden är att alla 

bofasta inte var hemmansägare. Vidare tycks likheten inför lagen visserligen på ett sätt bli 

införd, om man ser till ståndsförhållanden. Men samtidigt utesluts till exempel kvinnor, icke 

bofasta och obesuttna. Vad angår de icke bofasta så kan det vara givet varför dessa 

uteslutits. Angående de obesuttna så uteslöts en relativt stor grupp människor som var 

bofasta i domsagan men som inte ägde hemman. Dessa inkluderar alltså till exempel 

drängar och pigor, statare, torpare och backstugusittare. Lagkommittén anger inga skäl till 

varför dessa grupper och kvinnor inte skulle vara valbara. Detta skulle kunna tyda på att det 

var en sådan självklarhet att någon vidare förklaring inte ansågs nödvändig. Det kan dock 

tänkas att dessa grupper inte ansågs lämpliga att sitta i nämnden på grund av att de var i 

beroendeställning till annan och därför skulle kunna äventyra rättssäkerheten och 
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domstolens objektivitet. Något som skulle kunna tala för detta nämns i ett helt annat 

sammanhang. I motiverna till giftermålsbalken skriver lagkommittén uttryckligen om 

hustruns ställning och hennes beroende av mannen.101 Detta förklarar dock inte varför 

myndiga ogifta kvinnor uteslöts. 

3.3.2. Kvinnorna 

Några av de stora nyheterna i civillagsförslaget rörde kvinnans ställning. Det var främst 

inom tre områden som lagkommittén ville genomföra förändringar; det första gällde 

kvinnans myndighet, det andra var inom arvsrätten och det tredje gällde giftorätten mellan 

makar. 

Enligt 1734 års lag blev män per automatik myndiga vid tjugoett års ålder och rådde då 

över sin person och egendom. Änkor kunde också bli också myndiga, oavsett ålder, då de 

genom att ha levt i äktenskap ansågs kunna bedöma sitt eget bästa. Ogifta kvinnor däremot 

var omyndiga. Efter ansökan till kungen kunde dock dessa få råda över sin egendom, men 

oftast med förbehåll om att hon fortfarande skulle vara i giftomannavård, och därmed inte 

helt rådde över sin person.102 

Lagkommittén föreslog att detta skulle ändras. Förslaget gick ut på att kvinnor, liksom 

männen, per automatik skulle kunna bli myndiga efter att ha uppnått en viss ålder. 

Kommittén menade att tidigare lagstiftning byggde på en föreställning ”om en beständig 

oförmåga hos qwinnan att, i möjlig strid emellan böjelser och förnuft, besegra de förra”. 

Av denna anledning var hon alltid i behov av andras biträde. Enligt lagkommittén var detta 

ett misskännande av hennes värde och av ”erfarenhetens werkningar till hennes 

upplysning”.103 Man menade alltså att dessa föreställningar där kvinnan ansågs vara 

inkapabel till förnuft och rationellt handlande var felaktiga, åtminstone när hon nått en viss 

mognad. Innebörden av detta blev alltså att kvinnan visst kunde tänka rationellt och 

därmed på ett helt annat sätt än tidigare kunde ansvara för sig själv och för sina handlingar. 

På så sätt blev hon också ett rättssubjekt på ett helt annat sätt än tidigare och kunde på så 

sätt i denna bemärkelse jämställas med mannen. Även om full jämställdhet inte nåddes så 

var detta ett steg i denna riktning. Kvinnan kunde i och med detta inför lagen ses som en 

individ med civilrättslig rättshandlingsförmåga. Hon kunde råda över sin egendom och sin 

person och fick ett helt annat värde. 
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Detta var ett steg mot likhet inför lagen mellan könen. Men samtidigt valde 

lagkommittén att ändå göra en skillnad mellan dem vad gäller myndighetsåldern. Kvinnan 

skulle inte bli myndig förrän vid tjugofem års ålder. Det kan tyckas vara orättvist att män 

skulle uppnå myndighet redan vid tjugoett års ålder. Lagkommittén motiverade detta med 

att kvinnan i sin uppfostran, som mer var bunden till hemmet, saknade den erfarenhet av 

yttre angelägenheter som mannen fick. Detta påverkade också hennes förmåga att sköta sin 

egendom. Däremot var det inte något som för all evighet skulle behöva belasta henne, utan 

vid en viss ålder skulle hennes mognad infinna sig och då borde hon kunna råda över sin 

egendom och person.104 I direkt anslutning till detta skriver lagkommittén: 

Wisserligen kan det anmärkas, att qwinnan födes till ett slags beroende af mannen, och att 

det bör räcka hela hennes lefnad igenom; men man får ej förgäta, att detta beroende, om 

det ej skall förlora sitt syftemål, måste wara sjelfwaldt hos qwinnan, ifrån den ålder, då 

hennes bildning blifwit fulländad; och det tillhör ej lagen, att, i stället för detta friwilliga 

beroende, sätta ett owillkorligt twång.105 

Tanken är alltså att kvinnan från det att hon är barn är beroende av en man och att detta är 

något som i princip varar livet ut, först genom fadern och sedan genom maken. Men det 

intressanta är att kommittén menar att sedan hennes myndighet inträder är detta beroende 

av mannen frivilligt. Kvinnan ges här alltså en frihet att själv förfoga över sin person och 

samtidigt förändras bilden av henne. Förändringen består i att kvinnan inte längre genom 

lag är beroende av en man utan att hon själv kan välja att bli det. På så sätt stärks hennes 

roll som individ och som ett rättssubjekt som själv har ansvar och möjligheter att påverka 

hennes person och egendom. 

På arvsrättens område ville lagkommittén förändra den ojämlika fördelningen av arv till 

arvingar av olika kön. Enligt 1734 års lag ärvde på landet söner två lotter medan döttrar en 

tredjedel. I städerna däremot var arvsrätten lika. Lagkommitténs förslag gick ut på att 

skillnaden i arv mellan könen skulle avskaffas så att till exempel söner och döttrar skulle 

ärva hälften var. 

Lagkommittén börjar med att behandla ämnet genom att fråga sig om någon skillnad 

bör göras mellan könen. För att kunna besvara detta anser sig kommittén behöva utreda 

varför denna skillnad uppkommit överhuvudtaget. Huvudorsaken menar man var historisk 

och hade sitt ursprung i forntiden och var kopplad till arvejords- och odalsystemet. De som 

hade jordbruket som huvudnäring hade den fasta jorden som viktigaste tillgång. Eftersom 

att man som grundsats ville behålla jorden inom släkten så ansågs det lämpligt att endast 
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sönerna skulle ärva jord. För att inte splittra jorden till andra släkter uteslöts därför 

döttrarna från arv. När de ingick giftermål skulle jorden annars i så fall övergå till andra 

släkter. Att kvinnor ändå hade en viss arvsrätt menar lagkommittén berodde på att 

”qwinnans wärde eljest war mindre misskändt” i norden. Men tiderna hade också 

förändrats och jordegendomarna hade blivit mer rörliga under medeltiden i och med 

införandet av testamentsrätten och genom köp och andra avtal. I och med att 

jordegendomarna blev mer och mer rörliga ”förringades också wigten af det skäl, som 

utestängde döttrarna från deltagande i arf” på så sätt kunde man redan under 1200-talet 

erkänna en viss arvsrätt för kvinnor.106 

Efter att lagkommittén undersökt för ursprunget till den olika arvsrätten könen emellan 

har man ”funnit denna olikhet härleda sig från seder och lagstiftningsgrunder, som 

längesedan förswunnit”. Den då gällande lagen hade redan till viss del brutit mot den gamla 

huvudprincipen att jorden ovillkorligen skulle behållas inom släkten. Att kommittén nu tar 

det fulla steget ut och avskaffar olikheten mellan könen motiveras med att ”Commiteen 

trott sig böra till alla stånd och alla orter utsträcka hwad förre lagarne endast för wissa stånd 

och wissa orter förordnat”.107  

Det första argumentet som således används grundar sig i att man förkastar de ”seder 

och lagstiftningsgrunder” som tidigare gällt men som sedan länge försvunnit. Detta tyder 

på att man förkastar en typ av traditionsbundenhet som inte längre är relevant i ett modernt 

samhälle. Att man resonerar på detta sätt visar på en av modernitetens kärnpunkter; att det 

moderna och rationella ställs i motsats till det irrationella och det traditionella. Att hålla fast 

vid gamla seder och traditioner för dess egen skull är något som jag menar hör till 

traditionalismen. Att ställa rationella överväganden före dessa seder visar på att 

moderniteten är på väg. Det andra argumentet går ut på en likformighet, eller om man så 

vill, likhet inför lagen. Lagkommittén vill utsträcka en bestämmelse så att den gäller alla och 

inte är förbehållen ett visst stånd eller vilken plats man bor. Lika arvsrätt skulle inte bara 

vara förbehållet stadsbor och borgarståndet utan gälla för alla. Genom att man alltså ville 

genomföra likhet inför lagen mellan könen vad gällde arv, så ville man även som bieffekt 

införa den likformighet som tidigare nämnts mellan samhällsgrupper. Således kunde man 

uppnå likhet inför lagen även i ett vidare perspektiv än att endast omfatta kvinnor. 

Ett ytterligare argument som lagkommittén framför är rättvisa. Som svar på eventuella 

farhågor och problem med en lika arvsrätt mellan könen, som till exempel 
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hemmansklyvning med frågor om obesuttenhet, skriver kommittén att dessa problem är 

”långt ifrån så [betydliga], att man derföre borde uppoffra den klara och owedersägliga 

rättwisan af en jemnlik egendomsfördelning emellan barn”. Barnen har ju oavsett kön ”lika 

anspråk på föräldrars kärlek och omwårdnad” och är därmed lika berättigade till arv.108 

Angående giftorätt mellan makar gjordes en uppdelning mellan stad och land. I den 

gamla stadslagen ägde makarna lika rätt till egendomen i boet. I landslagen däremot hade 

kvinnan endast rätt till en tredjedel. Däremot fick hon även vid det fall hon blev änka 

morgongåva, något som i stadslagen var villkorat till om barn saknades. När 1734 års lag 

förenade lagarna till en, behölls denna uppdelning till viss del mellan stad och land i den 

nya kodifikationen.109 

Lagkommittén menade att olikheten i makarnas inbördes rättigheter var grundat på 

ståndsförhållanden som ledde till orättvisa och till ett ”inwickladt och förwillande 

lagskipningssätt”.110 Denna olikhet mellan makarna var något som man alltså ville förändra. 

Kommittén ansåg att olikheten inte gick att förena med ”ägtenskapets wäsende och de 

willkor, som deruti innefattas”. Orsaken till detta var att makarna i ett äktenskap förenar 

sina krafter och med gemensam omsorg arbetar för ett gemensamt väl, samt att deras 

bördor delas gemensamt.111 

Det var vidare orättvist att kvinnor på landet skulle få en mindre del i den gemensamma 

egendomen jämfört med stadsbor. Detta speciellt med tanke på att kvinnor av den 

jordbrukande klassens bördor var mycket mer betungande än kvinnorna i städerna. De 

skulle inte bara sköta den inre hushållningen och skötsel av barnen, utan skyldigheterna 

sträckte sig även till att hon också var tvungen att delta i den yttre hushållningen med 

arbete. Kommittén menade att det var orättvist ”att neka henne denna rätt uti ett stånd, der 

ännu större förbindelser henne åligga”. Orättvisan visade sig även i att när kvinnan ingick 

äktenskapet så ingick avkastningen från hennes ärvda och förvärvade jord odelat i boet. 

Men vid äktenskapets upplösning skulle hon bara återfå en tredjedel av pengar och lösören 

som hon hade infört i boet och det som makarna gemensamt byggt upp, medan mannens 

arvingar skulle få två tredjedelar.112 

Det främsta argument som framförs av lagkommittén är återigen frågan om rättvisa. 

Denna rättvisa visar sig dock på flera olika sätt och i olika dimensioner. Det mest konkreta 
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är argument som framförs om hur det för den enskilda kvinnan kan vara orättvist. Men 

kommittén visar även en vilja att avskaffa skillnader i samhället. Skillnader med hänseende 

på stad och land, men också vad angår stånden. Vad angår giftorätten blir det tydligt att 

skapa likhet inför lagen, eller snarare en lag som är lika för alla, oavsett bostadsort eller 

stånd är kommitténs huvudmål. Att detta påverkar kvinnans egendomsförhållande så att 

hon får samma andel som mannen är på det stora hela sekundärt. Men detta sekundära mål 

tycks samtidigt ändå vara kommitténs primära ståndpunkt; att lagen ska gälla lika för alla.  

3.4. Individuella friheter 

Några av de viktigaste teman som finns i motiverna rör individuella friheter som 

avtalsfrihet och äganderätt. I detta avsnitt kommer några av lagkommitténs mest betydande 

reformer, och argument för dessa, på området att visas och analyseras. Dispositionen för 

detta avsnitt kommer se ut på följande sätt. Det första underavsnittet behandlar frågor om 

avtalsfrihet och äganderätt i förhållande till fast egendom. Efter det kommer ett avsnitt om 

reformer av testamentsrätten att diskuteras. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om rätten att 

avtala om ränta vid försträckning. 

3.4.1. Rätten att bortgiva arvejord 

En inskränkning i avtalsfriheten och äganderätten som gällde var förbudet mot bortgivande 

av arvejord. Detta förbud i jordabalken ville lagkommittén avskaffa. Kommittén börjar 

med en historisk tillbakablick i sitt resonemang till varför förbudet borde avskaffas.  

I den aflägsna forntid, då Staten utgjorde, icke en förening af särskilda medborgare, utan en 

sammansättning af särskilda slägter, war också jordäganderätten fästad, mera wid slägten, 

än wid personen. Från egenskapen af fri jordägare, odalbonde, hemtade familjchefen sin 

betydelse i stamförbundet eller Staten. Att beröfwa slägten sin jord, war då det samma, som 

att fråntaga den sitt inflytande i samhället. Det låg följaktligen i sakens natur, att den ene 

medlemmen af en slägt ej kunde minska den gemensamma odaljorden för den andra. Alla 

gåwor af sådan jord woro förbudna.113 

Det var alltså på grund av det forntida samhällssystemet som jorden var så viktig. 

Lagkommittén menar att detta samhälle med odalsystemet som grund var kollektivistiskt, 

där släkten var den politiska enheten. På grund av detta samhällssystem där jordens 

politiska och ekonomiska betydelse var avgörande så var jordenäganderätten fäst till släkten 

och inte till individen. I ett sådant system blev det nödvändigt med ett förbud av att 
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avhända sig jorden utanför släkten. Någon individuell avtalsfrihet eller äganderätt fanns det 

alltså inte utrymme för utan här var det kollektivets intressen som skulle upprätthållas.  

Skulle någon bli tvungen att sälja sin jord så skulle försäljningen ske inom släkten. Detta 

var grunden för bördsrätten, det vill säga släktingars företräde framför andra att förvärva 

jorden. Denna bördsrätt var alltså en nödvändig beståndsdel i odalsystemet. Lagkommittén 

menade dock att samhället hade förändrats och odalrätten inte längre var relevant. En 

förskjutning hade skett i samhällssystemet från kollektivet till individen: ”Bonden deltager i 

Statens angelägenheter, icke såsom slägtchef, utan såsom jordbrukande medborgare: det är 

ej för sin och sina skyldemäns jordäganderätt, som han talar i folkförsamlingarna, utan det 

är för den näringsclass, till hwilken han hörer”.114 

Samhället hade alltså förändrats men lagen hade förblivit den samma. Lagkommittén 

menade att detta var orsaken till varför man ville häva förbudet. Det hade helt enkelt inte 

någon relevans för samhället man levde i. Kommittén menade att skälet till att förbudet 

hade bibehållits låg i tanken om att det för en persons arvingar vore oskäligt att bortskänka 

mer än man själv hade förvärvat. Detta skäl avfärdas dock i motiverna med att ett sådant 

resonemang i så fall även borde leda till ett förbud mot bortgivande av all typ av ärvd 

förmögenhet. Detta var något som bevisligen inte hade ansetts rimligt med tanke på 

ärvdabalkens bestämmelser om testamente.115 

Något som lagkommittén däremot valde att behålla var bördsrätten. Denna rätt hade ju 

en nära koppling till den forntida odalrätten som förutsättning för ”slägternas 

sjelfständighet och betydelse i Staten”. När denna tid nu var förbi hade istället bördsrättens 

fortlevande rättfärdigats med en presumtion om den jordbrukande klassens ”presumerade 

kärlek till förfäders jord”. Förbudet mot bortgivande av arvejord och bördsrätten hade 

ursprungligen varit intimt förknippade med varandra på grund av odalrätten. Men denna 

koppling var enligt lagkommittén bruten. Arvejordssystemet innebar att en bortgiven jord 

kunde återtas av vilken avlägsen släkting som helst. Vad angick bördsrätten däremot kunde 

endast vissa nära släktingar åtkomma såld jord. Det var alltså i det förra fallet oskäligheten 

att ge bort arvejord som man inte själv hade förvärvat som berättigade arvejordssystemet. 

Det senare fallet berättigades däremot av att nära släktingar hade ett större emotionellt 

band till jorden än en utomstående. Lagkommittén ställer inför detta frågan om detta kan 

anses vara så viktigt att man ska ta hänsyn till detta i lagen?116 
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Bördsrätten får anses vara en relativt konservativ tanke som lagkommittén framför. Inte 

nog med det så står den också i motsats till principer om äganderätt och den fria 

avtalsrätten. Kommittén menar dock att så inte är fallet. Man menar att äganderätten inte 

nämnvärt inskränks och att ägaren har full frihet att disponera över jorden. Enda skillnaden 

är att nära släktingar får företräde att köpa jorden till det fulla värdet av den.117 Vare sig det 

kan anses konservativt eller inte så visar sig de resonemang som kommittén för vara 

mycket intressanta i förhållande till moderniteten. Man menar att den svenska jordbrukaren 

har ett mycket intimt och personligt band till sitt hem och sin jord. Det arbete som han gör 

på sin jord blir ett mycket personligt sådant och då hans förfäder brukat jorden före honom 

så får den ett affektionsvärde som inte kan mätas i materiella termer.118 Detta band till sin 

jord leder enligt lagkommittén till något mycket större och något mycket värdefullt: 

Från fädernejordens minnen utwidgas synkretsen småningom till fäderneslandets. Ju 

öppnare sinnet warit för de förra, ju starkare emottages intrycket af de senare. Kärleken till 

fäders jord blir således alltid en djup grundwal för kärleken till fäderneslandet. Onekligen 

äger swenska jordbrukaren i allmänhet den medborgerliga bildning, som gör honom mäktig 

att älska sitt fädernesland, äfwen för dess egen skuld, och ej blott för individuella 

affectioner; men derföre böra de senare ej utplånas, när högre ändamål ej fordra det. 

Fosterlandskänslan är ett band, som wäfwes af många trådar: ingen af dessa må afskäras 

obetänksamt.119 

Kommitténs argument bygger alltså på att bördsrätten kan rättfärdigas av att den stärker 

fosterlandskänslan. Även om detta inte helt och klart och tydligt kan härledas till en 

välformulerad teori om nationalism så visar den ändå ett steg i den riktningen, med en 

fosterlandskärlek. Helt klart är dock att detta i alla fall visar på en vilja från lagkommittén 

om att det är något som bör främjas. Det visar även på att främjandet från kommittén och 

den fosterlandskänsla som beskrivs har en djupare innebörd. Det visar på en övergång från 

ett lokalsamhälle till ett nationellt sådant. I kommitténs ögon handlar det för jordbrukaren 

inte längre endast om en kärlek till sin egen jord som förfäderna har brukat. Detta 

personliga samband leder till en mycket vidare nationell kärlek som är opersonlig, en 

föreställd gemenskap för att tala med Benedict Anderson. 

På det stora hela visar lagkommittén en vilja att ta bort de hinder som stått i vägen för 

en utvidgad äganderätt och avtalsfrihet. Hinder som grundades på en förlegad 

samhällsmodell men som av tradition hade behållits i lag. Kommittén väljer alltså en annan 

väg än tidigare lagstiftare, nämligen att förändra det som behöver förändras och inte hålla 
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kvar tidigare lag bara för att den är gammal och bygger på tradition. En konsekvens av 

kommitténs reformer blir ett utökat individualiserande av rätten. Släktförhållanden och 

andra typer av kollektiv får stå tillbaka till förmån för individens frihet och äganderätt. 

Individen ska kunna avtala om bortgivande av sin jord, oavsett om den är ärvd eller inte. 

Det konservativa element som däremot finns framkommer med det att bördsrätten behålls. 

Detta leder dock inte enligt kommitténs menande till någon inskränkning av individens 

frihet och argumentet som används visar sig vara något som kan ses som ett element i en 

idé om ett befrämjande av nationen. 

3.4.2. Testamentsfrihet 

En viktig del av individens frihet och äganderätten är att kunna disponera över den efter 

sin död. Testamenten är alltså en del av hur dessa principer kommer till uttryck. Som 

diskussionen ovan visat så ville lagkommittén i jordabalken utöka dessa friheter vad angick 

arvejord. Dessa utökade friheter fick naturligtvis även påverkan på ärvdabalken och de 

regler som fanns om testamenten. Av samma skäl som angavs angående jordabalken ville 

man nu alltså tillåta bortgivande av arvejord i testamenten.120 

Även om lagkommitténs utgångspunkt tycks vara att göra testamentsrätten friare, så 

läggs viss betoning på inskränkningar av den i motiverna. En stark koppling görs mellan 

den enskildas äganderätt och testamentsfrihet. Kommittén menar att eftersom den 

enskildas äganderätt mer och mer har utvecklats så har den lett till en utökad frihet att själv 

disponera över sin egendom. Detta har också lett till att individen även efter sin död kan 

åtnjuta denna frihet om vad som ska hända med hennes egendom. Men eftersom 

testamenten är en så viktig del av lagstiftningen så menar kommittén att det är nödvändigt 

med ytterligare bestämmelser. Detta för att motverka missbruk, men framförallt för att få 

visshet om den dödas yttersta vilja. På grund av detta så menade kommittén att den valde 

att fullständigt uttrycka vad som krävdes för att testamenten skulle anses vara giltiga. 

Samtidigt menade man att vissa formaliteter inte skulle stå i vägen för testators vilja, under 

förutsättning att man kunde nå visshet om denna på annat sätt. Detta gällde om 

vittnespåskrift på testamente blivit felaktigt så kunde vittnena inför domstol istället avlägga 

vittnesmål.121 Det blir uppenbart att utgångspunkten är individens fria vilja, hennes 

äganderätt och frihet att disponera över sin egendom. Det läggs alltså en stark betoning på 

just dessa friheter, och just dessa friheter som individuella friheter. De regleringar som 
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lagkommittén anser sig nödgade att införa har till främsta ändamål att skydda den enskildas 

frihet genom att få klarhet om dennas yttersta vilja. 

En viktig reform för testamentsfriheten man ville genomföra var att begränsa den grupp 

av människor som kunde göra anspråk på att ha bättre rätt till arv än den som testator i 

testamente avsett. Lagkommittén ville utesluta avlägsna släktingars möjlighet att genom 

klander vinna egendom som getts till annan i testamente.122 Man menade att:  

Har annan warit i tillfälle att deraf göra sig mera fötjent, bör det stå ägaren fritt, att skänka 

sin egendom åt honom. Slägtförbindelsen är ej så stor, att den bör kunna bryta de wida 

heligare band, som af tacksamhet, tillgifwenhet och förtroende menniskor emellan, 

knytas.123 

Tanken var alltså att släktskap inte automatiskt skulle ge någon rätt till arv, eller kunna 

överordnas testators vilja. På så sätt blir här individens frihet överordnad släktband eller 

andra traditionellt betingade föreställningar. Implikationerna av detta blir alltså en betoning 

på individen och dennes frihet, samt på äganderätten. Utöver det visar lagkommitténs 

resonemang att släktförbindelser i sig inte heller står över värden som tacksamhet och 

förtroende till andra människor. Människors prestationer är alltså viktigare än gemenskapen 

som släkten utgör. Detta tänkande utgör grunden för en individualisering av samhället och 

ett mer renodlat utslag för äganderätten och individens frihet. Traditionella uppfattningar 

om att något ska vara på ett visst sätt bara för att det ska vara så, och att kollektivet 

kommer i första hand undermineras. Mer rationella idéer som bygger på en typ av 

individuella meriter värderas alltså högre. 

Men kommittén menar att ”då testamentsfriheten är en af borgerliga lagen åt enskilda 

personer gifwen rättighet, beror det ock af samma lag, att stadga gränserna för dess 

utöfning.”124 Dessa gränser valde man att dra vid bröstarvingar då man ansåg att dessa 

omfattades av en av naturen given ordning, föräldrarnas plikt att sörja för deras underhåll. 

Detta ansågs vara något så självklart att även om föräldrarna hade fått full frihet att 

disponera över egendomen så hade barnens underhåll ändå varit säkrad. Men på grund av 

att det förekom att föräldrar utan skäl kunde missgynna vissa av sina barn eller gynna 

andra, så ansågs det lämpligt att lagen inskränkte dispositionsfriheten. Detta för att ett 

sådant agerande från föräldrarnas sida försvagade de av naturen givna banden mellan 

förälder och barn.125 
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Lagkommittén ansåg alltså att en inskränkning var nödvändig. Men man ville uppnå en 

balans mellan hänsynen till bröstarvingarnas rätt och den fria testamentsrätten. I gällande 

stadsrätt kunde endast en sjättedel testamenteras bort, medan fem sjättedelar utgjordes av 

den laglott som skulle tillfalla bröstarvingar. Detta numerära förhållande ville lagkommittén 

förändra till att hälften skulle utgöra laglott och den andra hälften kunde testamenteras. 

Tanken var att uppnå en balans mellan att förekomma sådana problem som kunde uppstå 

med en full testamentsfrihet, samtidigt som man ville ge tillräckligt utrymme för den.126 

3.4.3. Rätten att avtala om ränta 

Rätten att ta ut ränta vid försträckning var enligt den då gällande rätten begränsad till sex 

procent. Begränsningen var något lagkommittén menade motverkade sitt syfte och till och 

med förvärrade det man ville åtkomma. Förbudet att ta ut högre ränta ledde till att 

långivare och låntagare var tvungna att kringgå lagen, till exempel genom att det angivna 

lånebeloppet var högre än det faktiskt utlånade. Uppfinningsrikedomen tycks ha varit stor 

för dessa svarta affärer och möjligheterna till beivran liten.127 

Lagkommitténs förslag gick ut på at avskaffa denna gräns för ränta och istället skulle 

parterna vara fria att avtala om den. Man menade att begränsningen inte gjorde att den som 

var flitig och i behov av lån blev skyddad mot en för hög ränta. Snarare var det så att hon 

antingen inte fick lån eller att hon, om hon fick det, skulle få stå ut med en mycket högre 

ränta än vad som hade varit fallet om parterna fritt hade kunnat avtala om den.128 

Kommittén menar här troligen i det första fallet att risken var att man inte fick lån eftersom 

att ingen skulle vilja låna ut till sex procents ränta. I det andra fallet verkar kommittén syfta 

på den typen av svarta lån som diskuterades innan. 

Begränsningen var alltså skadlig då den ledde till en svart lånemarknad vars räntenivåer 

kunde ligga långt över den tillåtna. Men lagkommitténs främsta argument för ett 

avskaffande av förbudet grundades inte endast i att den gällande rätten inte var bra. Det 

främsta argumentet kan härledas till principen om avtalsfrihet: 

Enär nu ränta ej är annat, än ersättning för nyttan af försträckta medel, och denna måste, 

under de ständigt och i oändlighet wexlande förhållanden i alla industrigrenar, der capitaler 
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anwändas, blifwa varierande, synes lagstiftaren ej böra, mera här, än i andra contracter, 

inskränka de contraherandes frihet att om willkoren sig emellan öfwerenskomma.129 

Marknadens fluktuationer och variation kräver alltså en ränta som inte är fastslagen av 

lagstiftaren utan efter de behov som finns. Lagkommittén framför här alltså idén om att 

marknaden bäst sköter sig själv. Detta kan säkerställas genom kontrahenternas frihet att 

avtala om villkoren. 

Man kan här se en tendens till en marknadsliberal ståndpunkt där lagstiftaren inte ska 

lägga sig i marknadens angelägenheter. Det sköter marknaden och de som agerar på den 

själva. Jag menar att man här i förlängningen även kan se en tendens till att vilja ta ett steg 

bort från den feodala marknadens styrda marknad till en fri marknad inom ramen för ett 

kapitalistiskt system. Kommittén ger uttryck för att marknaden är ständigt växlande och 

dynamisk och alltså inte statiskt, behoven i en sådan marknad måste alltså också vara 

dynamiska. Detta kan endast skapas genom en fri marknad, där lagstiftaren inte aktivt 

lägger sig i för att styra den. Gör lagstiftaren det så skadas marknaden, vilken alltså bättre 

kan styras på egen hand och av dess aktörer.  
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4. Medeltiden är förbi 

Medeltiden är förbi; men en stor del af dess former och inrättningar äro ända hitintills 

bibehållna, än med mer, än med mindre förändring, men alltid till sjelfva grunden 

desamma. Nationalrepresentationen ståndvis: Stiftstvånget för prästerskapet, att ej kunna söka 

befordran i annan ort, än födelsebygden – ett tvång, som gör vedertagna läromethoder och 

slentrianer så tillsägande ärftliga åtminstone vid hvarje mindre skolverk, och som 

underhåller en särskild skråanda för hvarje stift: städernas skrålådor och monopolier, som 

qväfva alla näringar: de otaliga särskilde Domstolarna, såsom Slotts-Rätter, Borg-Rätter, 

Bergs-Rätter, Tull-Rätter, Hall-Rätter, m.fl. af hvilka krångel och trassel i lagskipningen 

uppkomma, genom beständiga collisioner och frågor om behörigt forum, dem hvarken 

juridiska faculteter eller Domare med säkerhet förmå upplösa: allt detta är icke annat, än 

verkeliga qvarlefvor af medeltiden, sjelfva den Academiska jurisdictionen icke 

undantagen.130 

I skriften Ett och annat om corporationer, privilegier, nämnd i domstolar etc. : i anledning af Consistorii 

academici i Upsala betänkande om den academiska jurisdictionen gick Richert till hårt angrepp mot 

ett betänkande från Uppsala universitet med anledning av den akademiska jurisdiktionen. 

Men angreppet visar inte bara ett fränt svar till ett högre lärosäte, utan även en stark kritik 

mot det svenska samhällssystemet i grunden. Lagen och rättsväsendet var naturligtvis en 

del av detta samhällssystem och citatet ovan speglar en konflikt i samhällssystemet; en 

konflikt mellan det gamla och det nya. De rådande förhållandena var en del av det gamla, 

en kvarleva från medeltiden. 

1826 års förslag till allmän civillag stod däremot för något nytt. Men frågan är vad? Den 

frågan har i denna undersökning försökts besvaras med hjälp av huvudfrågeställningen om 

hur man bör se på civillagsförslaget i förhållande till modernitet? Med tanke på vad man 

ville genomföra i lagförslaget så var det mer radikalt än vad en traditionell lagstiftare skulle 

ägna sig åt. Synen på lagstiftning och lagstiftarens roll hade förändrats från att ha varit 

relaterad till metafysiska föreställningar och en allmän ovilja att ändra gammal lag, till en 

mer rationell och positivistisk syn på lagen. Gamla dogmer, föreställningar eller traditioner 

skulle inte längre stå i vägen för en mer rationell syn på lagen, vilken skulle anpassas för de 

behov som fanns i samhället. 

I direkt anslutning till detta finns även hos kommittén en liberalt präglad syn på statens 

funktion. Statens uppgift är enligt denna att skydda sina medborgare. Den ska inte lägga sig 

i individens eller marknadens angelägenheter eller inskränka dessas frihet. Naturligtvis 

föreslog lagkommittén vissa inskränkningar, men dessa har inte ofta berott på någon typ av 

vilja att inskränka individens frihet. Snarare har argumenten gällt rättvisa och skälighet, men 
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utgångspunkten har nära nog alltid varit att stå för individens frihet och röja de hinder som 

stått i vägen för äganderätt och avtalsfrihet. 

Det var dock inte endast synen på staten som var ny, utan även synen på den enskilda 

individen. Lagkommittén hade ifrågasatt de rådande ståndsförhållandena och valde att se 

på den enskilde just som en individ och inte som en del av ett kollektiv, vare sig det rörde 

sig om släktförhållanden eller olika former av korporationer. För kommittén var dessa 

kollektiva gemenskaper underordnade individen och hennes meriter och prestationer. 

Denna syn påverkade rättsväsendet i och med att rätten individualiserades, i synnerhet i 

och med att individen betraktades som ett autonomt rättssubjekt. Detta var något som 

även inkluderade kvinnan som kunde anses vara en självständig individ med 

rättshandlingsförmåga. 

I ett sådant samhälle är individen inte längre en undersåte som är bunden av de 

privilegier den blivit tilldelad av en övermakt. Istället för tilldelade privilegier är det 

rättigheter som medborgaren har som delaktig i samhället. Denna medborgare är också 

jämlik i relation till de andra medborgarna i staten. Härkomsten, ståndet, yrkesutövningen 

eller färgen på blodet i ådrorna har inte längre någon betydelse för varken lagstiftaren, lagen 

eller rättsväsendet. Lagkommitténs förslag angående detta skulle även få till följd att en 

uppluckring av ståndssamhället skulle ske. Om lagen inte såg någon skillnad på 

medborgarna så skulle ståndssystemet till viss del förlora sin betydelse.  

I förlängningen skulle detta också innebära en likformighet, både vad gäller rätten och 

vad gäller medborgarna. Även om en klar koppling mellan civillagsförslaget till en 

nationalistisk ideologi inte direkt har funnits, så menar jag att det åtminstone finns vissa 

tankar och idéer som utgör förutsättningar för ett nationsskapande. Däremot har dessa 

idéer inte klart visat sig vara medvetna strävanden till detta, men det kan noteras att 

följderna leder i en riktning mot en nationell gemenskap. Detta är något som inte minst 

impliceras av lagkommitténs resonemang vad gäller bördsrättens bevarande som en 

förutsättning för en fosterlandskänsla. 

De idéer och argument som framkommer i motiverna var alltså för sin tid någonting 

nytt. Jag menar också att förhållandet till moderniteten på många punkter är mycket stark. 

Många av de förslag som lagkommittén lade fram korresponderar relativt väl med den 

definition av modernitet som har använts och de politiska åsikter som framträdde inom 

den radikalt liberala gruppen. Även om inte alla de begrepp som ställts upp som 

karaktäriserande för moderniteten kan sägas finnas med så har många av huvudpunkterna 
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kunnat hittas i lagförslaget. Betoningen har legat på rationalitet, individen, kapitalism, 

liberalism, likhet inför lagen och enhetsstaten. 

Den idéanalys som denna undersökning har utfört visar på att civillagsförslaget i relativt 

stor utsträckning har påverkats av moderniteten. Detta tyder på att 1826 års förslag till 

civillag i stor utsträckning bör betraktas som en produkt av moderniteten och på många 

sätt var både radikal och nydanande för sin tid. I civillagsförslaget finns en strävan efter att 

lämna det gamla och träda in i det nya. Den bryter mot den rättsfilosofiska kontinuitet som 

hade funnits sedan medeltiden och utgör en brytpunkt mellan den gamla tiden och den nya. 

Traditionalismen hade i lagförslaget ersatts med moderniteten.  

Liksom Richert i sitt svar till Uppsala universitets betänkande hade riktat en skarp kritik 

mot traditionalismen, med sina anor från en tid som sedan länge var förbi, så hade man i 

civillagsförslaget tänkt förändra detta. I det samhälle som var tänkt att uppstå i och med 

1826 års förslag till allmän civillag så var medeltiden verkligen förbi. 
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