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1.

Rättsidén

Inom rättsvetenskapernas familj är det den allmänna
rättslärans uppgift att behandla allmänna frågor med
avseende på rätten, och bland dessa särskilt de grundläggande frågorna. Med allmänna frågor avses frågor,
som har betydelse för alla jurister, oavsett yrkeskategori, specialitet och anknytning till en viss rättsordning.
Med grundläggande frågor avses frågor rörande sådana
idéer (begrepp, principer m.m.) som utgör grundvalarna
för det juridiska tänkandet i stort. Allmän rättslära är
grundforskning med filosofiska inslag. Ämnet är till
själva sin natur internationellt och det har en djup för-
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ankring i den europeiska kulturtraditionen alltsedan
antiken.

rättssystem, ingår utan tvivel i rättsordningens begrepp.
Vidare kommer vi säkert, är vi tänker på begreppet
rättsordning, att associera till en hel rad av institutioner
av “rättslig” karaktär: domstolar, lagstiftande församlingar, advokatståndet, åklagarmyndigheter, exekutionsmyndigheter (kronofogdar, kriminalvårdsmyndigheter m.fl.) samt polisorganisationen. Hela denna samlade organisation ingår utan tvivel också den i rättsordningen. Låt oss kalla den en rättsorganisation.

Man skulle, lite tillspetsat, kunna säga, att den
allmänna rättslärans uppgift är att utforska rättsidén.
Rättsidén i dess enkla, oanalyserade, osystematiserade
och obearbetade form är sammanfattningen av de säkerligen disparata och ibland motsägelsefulla föreställningar, som normalt brukar förknippas med ord som
“rätt”, “juridik”, “rättsordning”, “rättsväsende”, “rättskipning”, “rättighet”, “skyldighet” och liknande, och
som lite vagt dyker upp i vårt medvetande, när vi hör
eller läser sådana ord. Låt oss ta vår utgångspunkt i den
centrala termen “rättsordning”. Vi talar t.ex. om den
svenska rättsordningen och tänker oss väl därvid, att det
finns vissa, generella spelregler för det svenska samhällslivet samt att det finns särskilda samhällsorgan, som
skapar dessa, och andra organ, som har till uppgift att
garantera deras efterlevnad. Att säga, att Sverige har en
rättsordning är detsamma som att säga, att det svenska
samhället är rättsligt organiserat. Närmare bestämt har
vi nog alla en föreställning om, att till rättsordningen hör
en mängd av rättsregler, t.ex. de tusentals regler som vi
återfinner i våra lagverk. Ett system av rättsregler, ett
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Går vi nu ett steg vidare och börjar reflektera
över, vilka funktioner rättsordningarna har i samhällslivet, finner vi snart, att de kan användas för de mest skiftande ändamål. Det kan dock med fog göras gällande,
att deras mest fundamentala uppgift är att upprätthålla
samhällsfriden – dvs. att det mänskliga sociala umgänget förflyter i fredliga former och att de tvister som
uppstår i detta umgänge biläggs på ett fredligt sätt
(härom ytterligare avsnitt 2.8 nedan). Denna fridstanke
visar sig också däri, att rättsordningarna, såsom de utvecklats i den västerländska kulturkretsen under mycket
lång tid, skapat institutionella former för att lösa konflikter med argument i stället för med tvång och våld, näm-
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ligen genom rättegången (processen), säkerligen en av
de förnämsta sociala uppfinningar som någonsin gjorts.

ningen, rättssystemet och rättsorganisationen (huvudavsnitt 2). Den primära fråga som därvid inställer sig är
naturligen, hur vi erhåller kunskap om rättsordningen.
Vilken är dess bas? Den gängse uppfattningen bland
jurister är att denna kunskap grundar sig på de s.k.
rättskällorna: lagar, prejudicerande domar, vissa sedvanor m.m. Vi skall säga något om dessa och om hur de
förhåller sig till den – utomordentligt abstrakta – företeelse som vi kallar “rättsordningen” (avsnitt 2.1). Därefter
skall en del reflexioner anställas om hur relationen mellan rättssystemet och rättsorganisationen är beskaffad
och hur var och en av dessa komponenter kan ha olika
tyngdpunkt inom olika rättsordningar (avsnitt 2.2).

Mot denna bakgrund kan vi mycket grovt formulera rättsidén på följande sätt: Rättsidén är tanken att
man med bruk av en rättsordning – dvs. generellt avfattade regler, uppbackade av en maktorganisation – skall
upprätthålla fred och ordning i samhället: samhällsordning genom rättsordning.
Men vad betyder egentligen allt detta? Ja, det är
nu svårigheterna börjar. Den allmänna rättslärans uppgift är att fördjupa, precisera och bringa ordning i dessa
“preanalytiska” föreställningar för att därigenom söka
formulera en realistisk, motsägelsefri och sammanhängande rättsuppfattning, vilken kan utgöra den begreppsliga grunden för de rättsvetenskapliga specialdisciplinerna. Denna verksamhet har visat sig stöta på problem
av ibland förvånande svårighetsgrad, och det råder föga
enighet bland branschens företrädare.
Den följande framställningen – som har till syfte
att precisera rättsidén en smula i olika riktningar – är
disponerad på följande sätt. Först skall vi sysselsätta oss
med de nyssnämnda huvudkomponenterna i rättsord-
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Redan här måste ett väsentligt påpekande göras.
Rättsordningarna är kulturskapelser, konstruerade av
människor för att ordna deras samhälleliga liv. Liksom är
fallet med många andra kulturskapelser, kan man även
beträffande rättsordningarna skilja mellan deras innehåll och deras form (uppbyggnad, struktur). Betrakta de
förnämsta av våra kulturprodukter, de kollektivt tillskapade naturliga språken. Innehållet i dem är allt det
som kan talas eller skrivas med användning av dem,
medan deras form är det som vi brukar kalla för språ-
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kens grammatik, eller morfologi. På motsvarande sätt
kan vi skilja mellan innehåll och form i exempelvis en
dikt eller ett symfoniskt verk. I förevarande framställning är det främst fråga om rättsordningarnas formella
egenskaper, hur de är uppbyggda. Den morfologiska
aspekten på rättsordningarna är utomordentligt viktig,
ty det är de formella, inte innehållsmässiga, egenskaperna hos rättsordningen som gör dess innehåll rättsligt,
till skillnad från enbart konventionellt eller moraliskt. En
moralprincip och en rättsregel kan ha precis samma
innehåll men det är vissa formella egenskaper hos den
senare som gör denna till just en rättsregel, nämligen att
den är ett element i en struktur av det slag som vi kallar
en rättsordning.

Efter den grundläggande genomgången i avsnitten
2.1 och 2.2 skall vi ta det rättsliga regelsystemet, rättssystemet, i närmare betraktande. Vi skall först se till
helheten, alltså anlägga ett makroperspektiv och urskilja
några typer av rättsregler, som är vanligt förekommande i moderna rättssystem (avsnitt 2.3). Därpå, i vad
som kan kallas ett mikroperspektiv, skall vi analysera
strukturen hos den viktigaste enskilda regeltypen, den
elementära handlingsregeln (avsnitt 2.4).

När vi använder ordet “rätt”, vilket vi (när vi inte
använder det som synonymt med “rättighet” eller
“domstol”, eller på ett “utomjuridiskt” sätt) praktiskt
taget alltid bara gör i ordsammansättningar som “svensk
rätt”, “fransk rätt”, “folkrätt”, “civilrätt”, “straffrätt”,
“köprätt” osv., är det “rättsinnehållet” vi talar om. Om
hur rätten kan systematiseras skall vi säga något i avsnitt
2.7.
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För gemene man är kanske idén om rättigheter och
skyldigheter det som först kommer i åtanke i samband
med en reflexion över rättsliga ting. En köpare har
rätt(ighet) att få tillgång till varan i avtalat skick och
skyldighet att betala köpeskillingen. Säljaren har rättighet att få betalt och skyldighet att leverera varan. Vi har,
under vissa omständigheter, skyldighet att betala förmögenhetsskatt och rättighet att få sjukpenning. Men
vad betyder det att man befinner sig i sådana rättsliga
positioner som brukar kallas “rättigheter” och “skyldigheter”, och hur förhåller sig dessa till rättssystemet?
Härom skall något sägas i avsnitt 2.5.
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Därefter riktar vi blicken mot den andra huvudkomponenten i rättsordningen, rättsorganisationen (avsnitt
2.6). Dels skall vi beskriva hur denna typiskt sett är
strukturerad i dagens rättsordningar och dels skall vi
undersöka vad som över huvud taget menas med “en
myndighet” eller något annat offentligt organ. Vad är
exempelvis Svea hovrätt, fiskeriverket, Malmö kommun
eller Uppsala universitet för något slags företeelser? I
analysen härav skall vi göra bruk av analysen av de rättsliga positionerna.

systemet i stort, har ett operationsområde, som består
av dylika fall. Om sådana operationsområden – och den
därmed nära relaterade s.k. gällande rätten – handlar
avsnitt 3.1.

I avsnittet 2.8 skall, som tidigare nämnts, kortfattat behandlas frågan om rättens uppgifter. Har man en
instrumentell syn på rättsordningen, dvs. att den är ett
medel för uppnående av mål utanför rättsordningen
själv, är den frågan väsentlig. Ett utmärkande drag hos
rättssystemet är, att dess regler under vissa omständigheter skall tillämpas av funktionärer, som intar vissa
positioner i rättsorganisationen (ledamöter av domstolar o.a. rättstillämpande organ). Huvudavsnitt 3 behandlar olika aspekter av rättstillämpningen. Reglerna är
tillämpliga på vissa sakförhållanden (fall) och skall vanligen tillämpas på dessa, om de på ett eller annat sätt
aktualiseras för sådana organ. Rättsreglerna, och rätts-
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Rättstillämpningen är en komplicerad intellektuell
process, som kan sönderdelas i flera, principiellt fristående, men till varandra intimt relaterade komponenter. En analys härav utförs i avsnitt 3.2. Ett från professionellt juridisk synpunkt oerhört viktigt inslag i rättstilllämpningsprocessen är tolkningen av rättskällorna, vilken för det allra mesta består i tolkning av språkliga texter (lagbestämmelser, förarbeten till lagar, domar, avtal
m.m.). Om lagtolkning handlar avsnitt 3.3. (Rättsfallstolkning, dvs. tolkning av domar, främst s.k. prejudicerande sådana, kan av utrymmesskäl ej behandlas i
denna framställning.)
2.
2.1

Rättsordningen
Rättsordningens bas: Rättskällorna

En rättsordning kan uppfattas som en abstrakt struktur,
som utgörs av dels ett system av regler, ett rättssystem,
och dels en organisation, bestående av vissa samhälls-
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organ (myndigheter o.a.). Mellan dess båda komponenter råder vissa viktiga relationer, och det är dessa som
gör att strukturen i fråga är just en rättsordning. Vilka
dessa relationer är, skall vi strax återkomma till (avsnitt
2.2).

behöver vara så att varje rättsligt beslut i ett enskilt fall
är fullständigt bestämt av rättskällefaktorer. De idéer
som förekommer i rättstillämpande kretsar i ett visst
samhälle om vilka rättskällorna är samt om deras vikt
och inbördes prioritetsordning brukar man kalla detta
samhälles rättskällelära. Det kan inte nog understrykas,
att rådande rättskälleläror till sin karaktär utan undantag är ofullständiga och oprecisa, och att de försök som
ibland görs i litteraturen att framställa dessa som ett
slags genomarbetade regelsystem, vilka rent av är delar
av rättsordningarna själva, antingen innebär en falsk
intellektualisering av dem eller utgör ett förslag om, hur
de bör se ut. Rättshistorien ger exempel på att lagstiftaren ibland försökt reglera rättskälleläran. Dylika försök
har regelmässigt varit misslyckade.

Rättsordningen är en konstruktion, som vi bygger
upp med hjälp av vissa, faktiskt iakttagbara fenomen,
rättskällorna. Dessa är rättsordningens bas. Det finns
författare som menar, att alla faktorer som – medvetet
eller t.o.m. omedvetet – påverkar domaren (låt oss i det
följande använda ordet “domare” som förkortning för
“rättstillämpande funktionär”) vid avgörandet av ett
enskilt fall är att betrakta som rättskällor. Härav följer,
att varje rättsligt beslut är fullständigt bestämt av rättskällefaktorer. Ett sådant rättskällebegrepp förefaller
mig inte särskilt fruktbart, domare kan ju bli påverkade
av vad som helst. Bättre är då att, som vanligen är fallet,
uppfatta en rättskälla som en kategori av faktorer, vilka
betraktas som relevanta av domarna i allmänhet och
också typiskt sett ligger till grund för beslut i enskilda
fall, såsom lagar (jämte deras förarbeten), prejudikat,
doktrin (dvs. rättsvetenskapliga skrifter), sedvänja och
avtal. Har man denna uppfattning, följer att det inte alls
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Det rättskällebegrepp man använder måste vara
beroende av vad man vill använda begreppet till. Behovet av ett samlingsnamn på allt mellan himmel och jord,
som kan påverka en domares beslutsfattande, förefaller
inte särskilt trängande. Däremot kan det vara angeläget
att ha en beteckning för sådana faktorer på vilka de
mest “säkra” rättsreglerna vanligtvis grundas – regler,
om vilka man med starkt fog kan påstå, att de tillämpas,
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om de aktualiseras, dvs. att de gäller. Med ett sådant
synsätt blir det naturligt att uppfatta rättskällorna som
rättsordningens bas.

store kejsar Justinianus (500-talet e.Kr.) förbjöd lagkommentarer. “Mon code est perdu” (“min lag är förlorad”) påstås Napoleon i samma anda ha utropat vid
underrättelsen om att den första lagkommentaren utkommit. 1700- och 1800-talens mäktiga lagkodifikationer är monument över idén om lagens primat. Men lagen
har också haft svaghetsperioder. I England kunde ännu
på 1300-talet domare vägra att använda statutory law
(skriven lag).

Rättskällelärorna inom den västerländska kulturkretsen är i sina grunddrag tämligen likartade men
företer skillnader, som ibland kan vara betydande, i
fråga om de olika rättskällornas vikt. Lagen torde överallt betraktas som den främsta av rättskällorna och ofta
intar de övriga ett slags sekundär ställning till lagen såtillvida som de aktualiseras först vid tolkningen av
denna. I ett historiskt perspektiv kan vi finna, att varje
rättskälla, även den skrivna lagen, haft sina glans- resp.
bottenperioder.
Lagtexter återfinns bland de äldsta texter vi över
huvud taget känner. Likväl dröjde det på sina håll länge
innan lagen slog igenom som rättskälla, t.ex. i England
och Sverige. Ibland har man försökt att tilldela lagen en
monopolställning bland rättskällorna. Inte minst har
denna strävan, av lätt insedda skäl, legat enväldiga despoter med starka lagstiftningsambitioner varmt om
hjärtat. Konstantin den store förbjöd domaren att i rättvisans och billighetens intresse frångå lagen och den
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Förarbeten, alltså utredningar och uttalanden av
regeringsledamöter, riksdagsutskott m.m. tillkomna
under lagstiftningsproceduren, är naturligtvis en osjälvständig rättskälla i den meningen att de alltid är förarbeten till lagen. Under det senaste halvseklet har förarbetsanvändningen i Sverige varit av en omfattning, som
av allt att döma är internationellt sett unik, och det är
svårt att säga, om någon förändring härvidlag håller på
att ske (utanför området för EG-lagstiftning, där ju förarbeten inte föreligger på samma sätt). En motsatt attityd till förarbeten finner vi i England, där den principen
hävdats, att förarbeten inte får beaktas av domstolarna.
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Den omfattande del av anglo-amerikansk rätt som
kallas common law bygger på prejudikat, dvs. tidigare
domstolsavgöranden, vilka anses “bindande”, varför
denna rättskälla i länder präglade av sådan rätt självfallet är av stor betydelse. Även utanför common lawområdet, t.ex. i de kontinentaleuropeiska länderna, spelar emellertid prejudikaten en stor roll men då kanske
främst som sekundär rättskälla till lagen genom att de
tillhandahåller auktoritativa tolkningar av denna. Ju mer
lagens primat eller rent av monopolställning hävdas,
desto mer försvagas prejudikatets ställning som rättskälla. Justinianus förbjöd i Corpus juris civilis (530-talet)
domaren att följa prejudikat. Under de klassiska enväldenas tid i Europa var det vanligt att domstolarna förvägrades att tolka lagen i svåra fall. I stället skulle de
hänvända sig till lagstiftaren för besked (s.k. référé législatif ). I den preussiska Allgemeines Landrecht (1794)
stadgades, att ingen hänsyn fick tas till tidigare domar.
Det förekom även att domskälen var hemliga. Där sådana regler upprätthålls, kan prejudikaten knappast fungera som rättskällefaktorer.

fereras till, och dessutom öva inflytande genom indirekt
påverkan. Den klassiska romerska rätten uttolkades för
lekmannadomaren av de rättslärda i kraft av deras ius
respondendi (rätt att avge rättsutlåtanden). Inte minst
har rättsvetenskapen spelat en utomordentligt betydelsefull roll genom att utföra grundarbetet för de stora
europeiska lagkodifikationerna från Corpus juris till den
tyska Bürgerliches Gesetzbuch (i kraft år 1900). Under
vissa perioder av den västerländska rättshistorien har
doktrinen t.o.m. haft ställning som ett slags “överdomstol”, såsom i Tyskland under 1500-talet. Hävdandet av
lagmonopol slår till även mot doktrinen. I nyssnämnda
Allgemeines Landrecht återfinns inte bara ett förbud
mot användning av prejudikat utan också ett förbud att
beakta de rättslärdas mening. I dagens Tyskland åberopas ofta uttalanden i doktrinen, och inte sällan med stor
respekt. Även här utgör England ett slags motpol. Där
åberopas inte gärna rättsvetenskapsmän i domskälen
(åtminstone inte explicit) och framförallt inte levande
sådana.

Doktrinens roll som rättskälla är svårbedömbar,
eftersom den kan verka i det fördolda, dvs. utan att re-
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Den äldsta rättskällan, som leder sina rötter långt
ner i “förrättslig” tid, är sedvänjan. Sannolikt utgjorde en
del av de äldsta lagverken kodifikationer av redan exi-
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sterande sedvänjor. Ett tecken på att sedvänjan numera
med viss motvilja betraktas som rättskälla är det förhållandet att, om en sedvänja accepteras som rätt (sedvanerätt) av domstolarna, denna rätt därefter snarare
betraktas som grundad på därvid tillkomna prejudikat
(rättspraxis) än på den ursprungliga sedvänjan. Sedvänjor, som i äldre tid kunde få ställning som rätt, var lokal
landssed, såsom t.ex. på fastighetsrättens område den
s.k. sämjedelningen av jord i Dalarna. Allteftersom
statsmakten centraliserades och konsoliderades försökte den också motverka uppkomsten av detta slag av
sedvanerätt. Under större delen av 1900-talet torde
denna av åtskilliga jurister ha betraktats som närmast
utdöd. Emellertid har den på senaste tid åter aktualiserats på flera håll, då rättsliga krav, som framförs av
etniska minoriteter, kommit att grundas på sedvänja. En
speciell form av sedvänja är handelsbruken, dvs. kutymer som utvecklats inom affärslivet och vilka enligt lag
skall beaktas av domstolarna med åsidosättande av lagens egna regler (jfr 3 § köplagen (1990:931) (KöpL)),
som anger att denna lag är, som man säger, dispositiv).

området för dispositiv lag (jfr även här 3 § KöpL). Från
domarens synpunkt utgör därvid avtalet en miniatyrlag,
där lagstiftaren är parterna själva.

På samma sätt som beträffande handelsbruken
kan även avtal få ställning som rättskälla, nämligen inom

211

Man kan i diskussionen om rättskällorna göra en
distinktion mellan auktoritetskällor och argumentkällor.
Auktoritetskällor är sådana källor, som anses äga auktoritet oavsett deras innehåll (dvs. oavsett om deras innehåll har värde som sakskäl eller ej) medan argumentkällor just är sådana källor i vilka man söker goda argument
(sakskäl). Skillnaden är inte absolut, en källa kan vara en
auktoritetskälla i högre eller lägre grad. En nära tillhands
liggande tanke är därvid att uppfatta rättskällorna som
auktoritetskällor.
I dagens Sverige är lagen utan tvivel en auktoritetskälla, ehuru inte ens den är det i full utsträckning (domstolar har ibland på eget bevåg gjort undantag från klar
lag, reduktion, eller rentav slutat att använda en viss
lagbestämmelse, obsolescens, se avsnitt 3.1 nedan).
Huruvida förarbetena till lag i svenska domstolar uppfattas som auktoritets- eller enbart argumentkälla är
svårt att säga. Det förhållandet att de används intensivt
innebär inte med självklarhet att de uppfattas auktorita-
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tivt. Det kan ju bero på att man tycker sig finna goda
argument i dem eller på ren lättja. Visserligen finns exempel på, att förarbetsuttalanden har fått slå ut en klar
lagtext (se t.ex. rättsfallet NJA 1980 s. 743, hovrätten),
men dessa avgöranden kan ju ha tillkommit i strid mot
den etablerade rättskälleläran i landet. Det är svårt att
tänka sig, att svenska domare skulle känna sig förpliktade att följa förarbetsuttalanden, vilka de skulle underkänna som sakskäl, men säker kan man ju inte vara.
Däremot finns det starka rättsliga skäl att uppfatta prejudikaten som auktoritetskälla. Eftersom högsta domstolens enda, eller i vart fall huvudsakliga, uppgift enligt
54 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740) är att avgöra
principiellt svåra rättsfrågor, vore denna verksamhet ju
tämligen meningslös, om underdomstolarna sedan inte
betraktade dessa avgöranden såsom prejudicerande.
Motsvarande gäller för regeringsrätten (36 § förvaltningsprocesslagen (1971: 291)). Doktrinen får väl ses
som en utpräglad argumentkälla. Sedvänjor, som inte
förklarats ha rättslig status av lagen, är knappast auktoritativa. Handelsbruk och avtal intar ett slags mellanställning: de skall i princip följas enligt lag, men å andra
sidan får de inte se ut hur som helst.
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Hur är då förhållandet mellan rättskällorna och rättsordningen beskaffat?
Rättskällorna utgör rättsordningens bas såtillvida som
det är ur dessa som rättsreglerna utläses. Juristens speciella förhållande till rättskällorna är, att han på grundval av dessa skall uppställa generella rättsnormer –
rättsregler – (av typen “Om någon tillgripit oifyllda
checkblanketter, skall han dömas för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader”) eller
individuella rättsnormer (av typen “X är skyldig att till Y
utge tiotusen kronor i skadestånd”, där X och Y är enskilda personer). Denna verksamhet kallas ibland tolkning och då använder man ordet i en mycket vid mening.
En norm är meningsinnehållet i en sats, som uttrycker antingen ett påbud (t.ex. “Du skall älska din
nästa”), ett förbud (t.ex. “Du skall icke stjäla”) eller en
tillåtelse (t.ex. “Rökning är tillåten i denna lokal”) och till
kategorin normer hör rättsreglerna. Den juridiska tolkningen får sin särprägel just däri, att den skall resultera i
uppställande av normer. En historiker, som tolkar ett
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Hur är då förhållandet mellan rättskällorna och rättsordningen beskaffat?
Rättskällorna utgör rättsordningens bas såtillvida som
det är ur dessa som rättsreglerna utläses. Juristens speciella förhållande till rättskällorna är, att han på grundval av dessa skall uppställa generella rättsnormer –
rättsregler – (av typen “Om någon tillgripit oifyllda
checkblanketter, skall han dömas för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader”) eller
individuella rättsnormer (av typen “X är skyldig att till Y
utge tiotusen kronor i skadestånd”, där X och Y är enskilda personer). Denna verksamhet kallas ibland tolkning och då använder man ordet i en mycket vid mening.
En norm är meningsinnehållet i en sats, som uttrycker antingen ett påbud (t.ex. “Du skall älska din
nästa”), ett förbud (t.ex. “Du skall icke stjäla”) eller en
tillåtelse (t.ex. “Rökning är tillåten i denna lokal”) och till
kategorin normer hör rättsreglerna. Den juridiska tolkningen får sin särprägel just däri, att den skall resultera i
uppställande av normer. En historiker, som tolkar ett
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medeltida dokument, eller litteraturforskare, som tolkar
en dikt, har ju exempelvis helt andra avsikter med sin
tolkning.

ständig regel måste vi tillämpa dels 1 kap. 3 § i samma
förordning, som talar om för oss vad som menas med
“körbana” och “körfält”, och dels 14 kap. 3 §, som knyter penningböter till brott mot 3 kap. 8 §. Lagtolkning, i
en vid mening av detta ord, innefattar två moment: dels
specificering av en regel genom sammanfogande av
regelfragment och dels tolkning, i en snävare mening av
detta ord, dvs. fastställande av bestämmelsernas innebörd med avseende på det fall som skall avgöras. (Om
lagtolkning i snävare mening se avsnitt 3.3.)

Den normuppställande tolkningen av rättskällematerialet ter sig olika beroende på vilken rättskälletyp
man utgår från. Lagens bestämmelser innehåller i hög
utsträckning normer – såväl tolkningsobjekt som tolkningsresultat utgörs av normer – men inte ens denna
rättskälla tillhandahåller alltid kompletta, “färdiga” sådana, eftersom dessa normer ofta blott är regelfragment,
vilka måste sammanställas för att man skall få en fullständig rättsregel, som går att tillämpa på det fall man
har att ta ställning till. Ett enkelt exempel: en bilist har
överskridit mittlinjen vid färd på en fyrfilig väg. 3 kap. 8
§ trafikförordningen (1998:1276) stadgar: “Om en körbana har fyra eller flera körfält, får fordon inte föras i de
körfält som ligger till vänster om körbanans mitt i färdriktningen”. Men denna bestämmelse ensam löser inte
rättstillämparens problem, ty den är bristfällig i två avseenden. Dels är det inte helt klar att fallet täcks av bestämmelsen, dels innehåller den inte ett ord om vilken
rättsverkan som bilisten drabbas av, om bestämmelsen
är tillämplig. För att erhålla en för fallets avgörande full-
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Vid rättsfallstolkning (tolkning av domar, främst
s.k. prejudicerande sådana) ligger det helt annorlunda
till. Här består tolkningsobjektet (det som skall tolkas)
inte alls av en katalog normer eller någon enskild norm
utan av en sammanhängande, inte sällan omfattande
text, som innehåller en framställning av fakta i målet
samt domskäl och domslut, och ur vilken tolkaren s.a.s.
skall destillera fram en norm, som kan tillämpas på hans
fall. I långt högre grad än vid lagtolkningen är det vid
rättsfallstolkning tolkaren själv som formulerar den tilllämpliga normen (och inte heller denna norm brukar få
en explicit formulering i den tolkande domarens domskäl).
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Vid tolkning av lag, lags förarbeten, rättsfall eller
avtal är det fråga om tolkning av texter, dvs. skrivet
språk, eller i vart fall, eftersom avtal kan vara muntliga,
om språkliga fenomen. Men vid tolkning av sedvänja –
dvs. i fastställande av, vari denna består – är det inte alls
fråga om detta. Vad som därvid skall tolkas är vissa regelbundenheter i mänskligt beteende. Att detta är förknippat med betydande svårigheter i olika avseenden
ligger i öppen dag.
2.2

Rättsordningens struktur

Uppfattas rättsordningen som en struktur bestående av
de båda huvudkomponenterna rättssystem och rättsorganisation innebär analysen av densamma att närmare
fastställa vad som gör denna struktur till just en rättsordning. Fem karakteristika utmärker, enligt min uppfattning, varje rättsordning.

1. Det är regler i rättssystemet som konstituerar
rättsorganisationen. Genom rättsregler uppkommer de olika organen i rättsorganisationen
och det är rättsregler som bestämmer vad som

217

Rättsordningen och rättstillämpningen

skall göras av organisationens funktionärer liksom hur det skall göras.
2. Det är de människor som agerar som rollinnehavare på olika platser inom organisationen, dess
funktionärer, som hanterar rättsreglerna, dvs.
skapar dem och tillämpar dem.
Dessa båda karakteristika är nödvändiga men inte tillräckliga villkor för att en rättsordning skall föreligga. Det
är ju utmärkande även för andra slags sociala ordningar
att de består av normsystem, vilka hanteras av personer
i en på normsystemet grundad samverkan. För att särskilja rättsordningarna från dessa kan vi tillfoga följande
ytterligare karakteristiska egenskaper:

3. Rättsordningarna har generella sociala anspråk:
de reglerar tagna som helhet samhällslivet i stort
och sätter ett slags ramar härför.
4. En del av rättsorganisationen har funktionen att
slita tvister människor emellan på grundval av
regler i rättssystemet och att ta ställning till påstådda brott mot påbud eller förbud i rättssy-
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stemet (dvs. domstolsfunktionen). Även om en
social ordning skulle präglas av egenskaperna
(1)–(3),förefaller det ändå inte korrekt att uppfatta denna ordning som en rättsordning, om
domstolsfunktionen saknas. Snarare skulle vi då
kunna tala om ett slags förvaltningsordning.
5. Rättsordningarnas yttersta resurs för uppnående
av de ändamål vilkas förverkligande de är konstruerade för är sanktionerna (straff av olika
slag, skadestånd, vite m.m.). En social ordning
utan en sanktionsmekanism vore väl inte mycket
mer än ett slags institutionaliserad moral. I sista
hand tillgriper rättsordningarna tvång och våld,
och detta är ett karakteristiskt drag hos dem.
(Staten i ett rättssamhälle hävdar ett våldsmonopol; enbart i vissa undantagsfall, såsom vid
nödvärn, tillåts privat våld. I en rättsstat är statens våldsmonopol reglerat och kontrollerat av
rättsordningen själv.) Det är också svårt att
tänka sig en domstolsfunktion utan sanktioner;
om sådana saknas, är det inte stor mening med
att ha domstolar.
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Någon skulle kanske vilja invända, att dessa kriterier är
för vaga – det finns ju en hel del gränsfall, där man inte
med hjälp av kriterierna klart kan avgöra, huruvida de är
rättsordningar eller inte. När i historien övergår t.ex. en
på sedvänjor grundad social ordning till att bli en rättsordning? Vad gäller om s.k. primitiva rättsordningar?
Och folkrätten, hur är det med den? Den reglerar ju inte
samhällslivet i stort, den har en ofullständig rättsorganisation och en närmast obefintlig sanktionsmekanism?
Beträffande folkrätten kan man emellertid hävda, att
den i vissa avseenden “parasiterar på” de nationella
rättsordningarna.
Att svårbedömbara gränsfall uppkommer behöver
vi emellertid inte bekymra oss särskilt mycket för. Generella samhällsvetenskapliga begrepp av typen “rättsordning” kan aldrig åstadkomma skarpa avgränsningar och
det behövs heller inte för att man skall kunna använda
dem med god mening.
Mellan rättssystem och rättsorganisation i existerande rättsordningar råder ett slags välavvägd balans.
Men ibland kan tyngdpunkten förskjutas, så att den vilar
antingen på rättssystemet eller på rättsorganisationen.
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Är då en rättsordning möjlig, som blott består av ett
rättssystem men saknar en därtill knuten rättsorganisation? Ja, denna extrem närmar sig sådana religiösa rättssystem som utgör juridisk rätt i vissa kulturer, vilka system anses som mer eller mindre fixerade i religiösa
texter och vilka “parasiterar på” rättsorganisationen i
enskilda stater (t.ex. islam). Också folkrätten har sin
tyngdpunkt i rättssystemet: den har vissa rättsbildande
organ, en rudimentär domstolsfunktion och en närmast
obefintlig egen exekutionsmakt.

närmar sig en sådan i högre grad ju fler regler av dispositiv natur som dess rättssystem innehåller, dvs. regler,
som får vika för avvikande regleringar uttryckta i avtal,
handelsbruk och liknande.

Är då en rättsordning möjlig, som blott består av
en rättsorganisation men saknar ett därtill knutet rättssystem? Nej, det är inte möjligt, ty en rättsordning
måste åtminstone ha regler, som konstituerar och i övrigt reglerar själva rättsorganisationen. Men låt oss
tänka oss en rättsordning med ett minimalt rättssystem,
som bara består av regler, som handlar om rättsorganisationen (bl.a. processuella regler). En sådan “innehållslös” rättsordning vore ett slags maskin, som måste matas med regler utifrån. Om sådana regler kommer till
uttryck i privata avtal, seder och bruk, kan rättsordningen karakteriseras som en serviceordning. Några mer
renodlade sådana existerar väl ej, men en rättsordning

Låt oss med “bestämmelser” avse sådana konventionella enheter i lagtexten (paragrafer, artiklar o.d.
samt stycken och meningar i sådana) som är bärare av
en eller flera rättsregler, eller regelfragment. Det som
nu skall systematiseras är inte bestämmelser utan regler, som uttrycks av sådana. Denna distinktion är, som
framgår nedan, väsentlig av det skälet att en och samma
bestämmelse kan vara bärare av flera olika slag av rättsregler beroende på vilken användning domaren gör av
bestämmelsen i fråga. En enskild bestämmelse kan ha
flera tekniska funktioner. När det gäller att systematisera rättsregler från rättsteknisk synpunkt kan man
lugnt begränsa sig till rättskällan lag, ty regler utlästa ur
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2.3

Rättssystemet

Klassifikationer av regeltyper i välutvecklade rättssystem
utifrån reglernas funktionella (rättstekniska) och formella egenskaper kan göras på många olika sätt beroende på utgångspunkt.
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andra rättskällor går alla att återföra på regeltyper, som
återfinns i lagtext.
Lagbaserade rättsregler kan vara mer eller mindre
“substantiella”, dvs. mer eller mindre direkt inriktade på
uppnåendet av de sociala mål, som är lagstiftningens
syfte. En del regler är omedelbart inriktade härpå, andra
är det på ett mer indirekt sätt, och en del bestämmelser
har främst en redaktionell funktion såtillvida som de
regler de uttrycker avser att underlätta själva lagläsningen. Vissa regler har rentav bara ett slags kosmetisk
funktion. Låt oss utföra en enkel klassifikation av rättsregler utifrån synpunkten av deras “substantiella” egenskaper.

Rättsordningen och rättstillämpningen

Elementära (handlings)regler
Påbud
Förbud
Tillåtelser (och böraregler)

Kompetensregler

Kvalifikationsregler
Legaldefinitioner
Legalprinciper

Supplementära regler
Legislativa programförklaringar
Hänvisningsregler
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Elementära (handlings)regler
Påbud
Förbud
Tillåtelser (och böraregler)

Kompetensregler

Kvalifikationsregler
Legaldefinitioner
Legalprinciper

Supplementära regler
Legislativa programförklaringar
Hänvisningsregler
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De elementära reglerna är typiskt sett direkt inriktade
på handlingar, vilkas utförande eller underlåtande är
avsedda att leda till (eller vidmakthålla) som goda ansedda samhällstillstånd. Elementära regler är potentiellt
kompletta normer, som påbjuder, förbjuder eller tillåter
(påbud, förbud och tillåtelse är de tre s.k. normativa
modaliteterna) ett visst slag av handlande (regelns
normtema) under vissa omständigheter (dessa anges av
vad man kallar regelns rekvisit). (Om dessa och andra
regelkomponenter se vidare avsnitt 2.4, där vi närmare
skall undersöka den elementära handlingsregelns struktur). Att de är “potentiellt kompletta” betyder att de
skulle kunna vara den enda regeltypen i ett rättssystem.
Elementära handlingsregler är sålunda t.ex. påbudet
“Om någon stulit, så skall domaren döma honom till
fängelse” (där “någon har stulit” är rekvisit, “skall” är
modalitet och “domaren dömer honom (= tjuven) till
fängelse” är normtema) eller förbudet “Om bil framföres där hastighetsbegränsning råder, så får denna inte
överskridas” (där “bil framföres där hastighetsbegränsning råder” är rekvisit, “får inte (= det är förbjudet)” är
modalitet och “hastighetsbegränsningen överskrides” är
normtema.

Tillåtelser kan förefalla underliga som rättsregler
betraktade, man kan ju aldrig bryta mot dem. När tillåtelser förekommer, avser de att markera att adressaten
har valfrihet, t.ex. 25 § KöpL: “Köparen får häva köpet
på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller
borde ha insett detta”. Köparen får naturligtvis också
låta bli att göra detta. Ibland är tillåtelserna ett slags
osjälvständiga regler, som anger undantag för vissa situationer från generellt avfattade förbud eller, med negerat normtema, undantag från generella påbud. En märklig mellanform är böraregeln, t.ex. “Han [en intagen på
kriminalvårdsanstalt] bör uppmuntras att ägna sig åt
egna intressen som kan bidra till hans utveckling” (14 §
lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt). Intuitivt
uppfattar vi böraregeln som svagare än påbudet men
starkare än tillåtelsen. Problemet med böraregeln är:
När bryter adressaten mot en sådan?
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Av vad nu sagts framgår, att elementära regler kan vara
mer eller mindre “starka”. Med avseende på modalitet
är påbud och förbud starkare än böraregler, vilka i sin
tur är starkare än tillåtelser. Men man kan också tala om

226

Rättsordningen och rättstillämpningen

Rättsordningen och rättstillämpningen

De elementära reglerna är typiskt sett direkt inriktade
på handlingar, vilkas utförande eller underlåtande är
avsedda att leda till (eller vidmakthålla) som goda ansedda samhällstillstånd. Elementära regler är potentiellt
kompletta normer, som påbjuder, förbjuder eller tillåter
(påbud, förbud och tillåtelse är de tre s.k. normativa
modaliteterna) ett visst slag av handlande (regelns
normtema) under vissa omständigheter (dessa anges av
vad man kallar regelns rekvisit). (Om dessa och andra
regelkomponenter se vidare avsnitt 2.4, där vi närmare
skall undersöka den elementära handlingsregelns struktur). Att de är “potentiellt kompletta” betyder att de
skulle kunna vara den enda regeltypen i ett rättssystem.
Elementära handlingsregler är sålunda t.ex. påbudet
“Om någon stulit, så skall domaren döma honom till
fängelse” (där “någon har stulit” är rekvisit, “skall” är
modalitet och “domaren dömer honom (= tjuven) till
fängelse” är normtema) eller förbudet “Om bil framföres där hastighetsbegränsning råder, så får denna inte
överskridas” (där “bil framföres där hastighetsbegränsning råder” är rekvisit, “får inte (= det är förbjudet)” är
modalitet och “hastighetsbegränsningen överskrides” är
normtema.

Tillåtelser kan förefalla underliga som rättsregler
betraktade, man kan ju aldrig bryta mot dem. När tillåtelser förekommer, avser de att markera att adressaten
har valfrihet, t.ex. 25 § KöpL: “Köparen får häva köpet
på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller
borde ha insett detta”. Köparen får naturligtvis också
låta bli att göra detta. Ibland är tillåtelserna ett slags
osjälvständiga regler, som anger undantag för vissa situationer från generellt avfattade förbud eller, med negerat normtema, undantag från generella påbud. En märklig mellanform är böraregeln, t.ex. “Han [en intagen på
kriminalvårdsanstalt] bör uppmuntras att ägna sig åt
egna intressen som kan bidra till hans utveckling” (14 §
lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt). Intuitivt
uppfattar vi böraregeln som svagare än påbudet men
starkare än tillåtelsen. Problemet med böraregeln är:
När bryter adressaten mot en sådan?

225

Av vad nu sagts framgår, att elementära regler kan vara
mer eller mindre “starka”. Med avseende på modalitet
är påbud och förbud starkare än böraregler, vilka i sin
tur är starkare än tillåtelser. Men man kan också tala om

226

Rättsordningen och rättstillämpningen

Rättsordningen och rättstillämpningen

olika grader av styrka med avseende på rekvisit resp.
normtemata.

avseende på rekvisitsidan är blankettstadgandena, vilka
kan indelas i interna och externa sådana. I båda fallen
innehåller regeln ett rekvisit, vars innehåll inte kan förstås utan att man går till normer utanför regeln själv. I
det förra fallet återfinns dessa normer inom rättssystemet självt (och det är om dessa man vanligen använder
ordet “blankettstadgande”). Ett exempel är 1 § narkotikastrafflagen (1968:64), som bl.a. stadgar: “Den som
olovligen … överlåter narkotika,… döms, om gärningen
sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst
tre år”. De regler som man här dessutom måste göra
bruk av är de som bestämmer vad som räknas som narkotika. I det senare fallet återfinns de “utfyllande” normerna utanför rättssystemet självt, t.ex. 2 § bokföringslagen (1999:1078): “Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på sätt som överensstämmer med god redovisningssed”. En sådan regel brukar kallas en standard. Den lagtekniska poängen med blankettstadganden av båda slagen är att, även om de kompletterande normer som
man måste göra bruk av (i exemplen reglerna om vad
som är narkotika resp. god redovisningssed) ändras,
behöver inte själva blankettstadgandet ändras. De är
apparater som alltid kan “omprogrammeras” utan att

Låt oss tänka oss den starkast möjliga regeln (vilken vi aldrig någonsin kommer att få se i verkligheten).
Denna karakteriseras därav att rekvisiten är fullständigt
precisa: med avseende på vilket fall som helst kan vi
med dessas hjälp avgöra, om regeln är tillämplig på fallet eller ej. Med avseende på modalitet inser vi med en
gång vad det innebär att följa resp. bryta mot regeln.
Med avseende på normtema förstår vi utan tvivel vad
som skall, får eller inte får göras. I relation till denna
idealtypiskt starka regel är, som nedan skall visas, faktiskt förekommande regler mer eller mindre svaga.
Vad angår rekvisit kan dessa vara medvetet eller
omedvetet svagt avfattade. De s.k. generalklausulerna
kännetecknas därav, att de innehåller ett mycket “öppet”, allmänt värderekvisit, t.ex. 36 § avtalslagen
(1915:218): “Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan
avseende, om villkoret är oskäligt [kurs. här] med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets
tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt”. På annat sätt “öppna” regler med
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behöva byggas om. En standard är ofta tillika en generalklausul.

(såsom vid avtalsslutande) eller för andra (som vid lagstiftning eller vigande). Handlande inom kompetensens
ram gör resultatet giltigt (t.ex. ett äktenskap, som från
rättslig synpunkt är ett knippe av rättsliga positioner,
eller sådana rättsliga positioner som konstitueras av en
lag, ett avtal eller ett testamente) – såvida det inte blir
ogiltigt på andra grunder, såsom åsidosättande av formregler – och handlande utanför dess ram ogiltigt.

Med avseende på normtemat kan regler vara
svaga i bl.a. följande två avseenden. Ibland är normtemat utformat som ett alternativ, t.ex. “[X dömes till]
böter eller fängelse i högst sex månader”. I straffrätten
är vidare normtemat ofta formulerat som en s.k. latitud
(t.ex. “[Y dömes till] fängelse, lägst sex månader och
högst sex år”), en teknik som slog igenom med den napoleonska Code pénal från 1810.
Vi övergår nu till kompetensreglerna. Kompetens
är en rättighet som ger dess innehavare en möjlighet att
ändra rättsliga relationer (se härom vidare avsnitt 2.5)
och kompetensregler är regler, som ger eller fråntager
personer eller myndigheter kompetens under vissa omständigheter. Riksdagen har enligt en kompetensregel i
1 kap. 4 § regeringsformen (1974:52) kompetens att
lagstifta (vilket i ett slag kan ändra tusentals rättsliga
relationer), vigselförrättare har kompetens att viga,
vuxna personer har kompetens att sluta avtal, och vid
utövande av dessa kompetenser ändras rättsliga relationer (positioner), för den som har kompetensen själv
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Att en rättslig position är giltig eller ogiltig betyder
att en rad handlingsregler aktualiseras, om vissa omständigheter tillstöter. En giltig strafflag skall tillämpas
av domarna, om brott som faller under den underkastas
domstolsprövning, är ett köpeavtal giltigt, får köparen
kräva avhjälpande, om det finns fel i den köpta varan
och vissa andra omständigheter föreligger. Är en vigsel
ogiltig, skall t.ex. sociala myndigheter eller skattemyndigheter betrakta mannen och kvinnan i fråga som icke
gifta med varandra vid tillämpning av sina handlingsregler, vigselförrättaren kan under vissa omständigheter
drabbas av disciplinär påföljd osv. Vad som gör kompetensregler till normer är, att de som är underkastade
rättssystemet skall “spela spelet” genom att iaktta det
som giltigheten resp. ogiltigheten kräver med avseende
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behöva byggas om. En standard är ofta tillika en generalklausul.
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på deras rättsliga agerande. Om man följer eller bryter
mot handlingsreglerna är nödvändigt betingat av
huruvida man i denna mening följer eller bryter mot de
kompetensregler som är förbundna med dem.

denna kompetens utövar han genom en handling, som
är förbjuden.

Inte sällan sammanblandas kompetensregler och
tillåtelser. I lagtext uttrycks ibland kompetensen med
modaliteten “får”, t.ex. “Underårig med eget hushåll får
för den dagliga hushållningen ... själv ingå sådana rättshandlingar, som sedvanligen företagas för dessa ändamål” (9 kap. 2 a § föräldrabalken (1949:381)). Denna
bestämmelse är ett exempel på vad som påpekades i
början av detta avsnitt, nämligen att en och samma bestämmelse kan uttrycka flera olika slags regler, i detta
fall dels en kompetensregel och dels en tillåtelse. Men
att dessa båda regeltyper inte är identiska framgår
därav, att utövandet av en kompetens kan vara påbjuden, eller rentav förbjuden. Häleri är ett brott, och ur
den till domaren adresserade häleribestämmelsen i
brottsbalken kan vi uppställa ett slags avlett förbud mot
häleri, t.ex. att sälja tjuvgods vidare. Men om köparen är
i god tro och tjuvgodset traderats till honom från säljaren/hälaren, förvärvar han likväl äganderätten till detta.
Hälaren har kompetens att överföra äganderätten och
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Kompetensreglerna är mer “substantiella” än kvalifikationsreglerna (och de supplementära reglerna) såtillvida som de förra har en långt viktigare samhällsfunktion än de senare. Rättsordningen är i grunden en
fridsordning och för att främja samhällsfriden måste
man hejda den mänskliga framfarten i olika avseenden.
Härvid blir frågan om makt betydelsefull. Makt är naturligtvis inte detsamma som kompetens, man kan ha
kompetens utan att ha makt och makt utan kompetens.
Makt är ett faktiskt tillstånd, kompetens är en rättighet.
Men mellan dessa båda råder det sambandet att en
tilldelning av kompetens i rättsliga former har till syfte
att reglera, fördela och kontrollera makt. Den för rättsstaten grundläggande idén om maktbalans mellan de
högsta statsorganen, vilka inbördes skall kontrollera
varandra – allt för att skydda den enskilda individen från
maktövergrepp – innebär just en noggrann fördelning av
kompetenser.
Kvalifikationsreglernas uppgift är av en mer medelbar natur. De skall rättsligt kvalificera (eller, bättre,
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klassificera) icke-rättsliga företeelser som personer,
handlingar, faktiska tillstånd, ting etc. och relationer
mellan sådana genom att göra rättsligt relevanta distinktioner mellan dem. Sådan distinktioner åstadkoms
genom rättsregler, kvalifikationsregler, där de särskiljande kriterierna anges. Liksom med avseende på kompetensreglerna är kvalifikationsreglerna normativa därigenom att de skall iakttas av dem som är underkastade
rättssystemet i fråga, de tillhör spelets regler. Somliga
människor är svenska medborgare, andra inte, somliga
handlingar är rättshandlingar eller brottsliga gärningar,
andra inte, somliga ting är tillbehör till fast egendom,
andra inte, somliga relationer mellan människor är aktiebolag eller äktenskap, andra inte. Ett exempel på en
kvalifikationsregel är 2 § medborgarskapslagen
(1950:382): “Ingår svensk man äktenskap med utländsk
kvinna, blir före äktenskapet fött barn till makarna
svensk medborgare, om det är ogift och ej fyllt aderton
år”. (Observera att man, för att förstå denna regel,
måste göra bruk av ytterligare kvalifikationsregler, som
talar om för oss vad som menas med “ingå äktenskap”,
“svensk”, “utländsk” och “ogift”.) Denna regel är i sin tur

ett moment bland andra i definitionen av “svenskt medborgarskap”.
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Kvalifikationsreglerna har en begreppsbestämmande funktion. Vill man ange såväl nödvändiga som
tillsammans tillräckliga begreppsvillkor, brukar man göra
det i definitionens form. Så gör även lagen. Där återfinner vi en stor mängd explicit formulerade s.k. legaldefinitioner, t.ex. 3 § trafikförordningen, där (bl.a.) “färdled”
(definiendum; det som skall definieras) ges definiens
(det definierande) “sådan led eller plats i terräng som
allmänt används för samfärdsel men inte är väg”. Men
legaldefinitioner kan också vara implicita, dvs. de behöver inte vara uttryckligt formulerade, och då möter vi
ånyo fenomenet att en och samma bestämmelse kan
vara bärare av flera regler, som tillhör olika regeltyper –
något som har lagskrivningstekniska fördelar. En domare
skall t.ex. bedöma huruvida en gärning utgör snatteri (8
kap. 2 § brottsbalken (1962:700) (BrB)). “Snatteri” är
definierat i termer av “stöld” (8 kap. 1 § BrB). Sålunda är
8 kap. 1 § BrB (en del av) en legaldefinition för domaren
som överväger att hänföra gärningen under 8 kap. 2 §
BrB, men en handlingsregel för en annan domare, som
överväger att hänföra en viss gärning under 8 kap. 1 §
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BrB. Men för den senare domaren har 8 kap. 1 § BrB en
dubbelfunktion. Ty denna bestämmelse är en legaldefinition även för honom. Den definierar “stöld” (i BrB:s
s.k. brottskatalog anges definiendum (brottet) regelmässigt med kursiverad stil) och rekvisiten utgör definiens. I en stor mängd rättsregler utgör det förhållandet
att någon är gift ett rekvisit bland andra. Skulle man
explicit formulera den legaldefinition av “äktenskap” (“X
är gift med Y”) som ligger implicit i svenska rättsregler,
måste man tillämpa en stor mängd bestämmelser, vilka
handlar om äktenskaps ingående och upplösning (någon
är gift om ett äktenskap uppkommit och ej upplösts) och
dessa bestämmelser innehåller samtidigt handlingsregler för vigselförrättare, domare osv. Domaren bryter
mot en legaldefinition, när han inte använder definiens
på ett definiendum, om han skall tillämpa en regel, där
ett rekvisit utgör detta definiendum.

anses som grovt, skall för grov misshandel dömas till
fängelse, lägst ett och högst tio år”. Mot denna handlingsregel korresponderar en regel av typen legalprincip,
som talar om vad domaren skall ta hänsyn till, när han
bedömer huruvida en misshandel är grov, nämligen 3
kap. 6 § 2 st. BrB: “Vid bedömande av huruvida brottet
är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var livsfarlig
eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller
allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet
eller råhet”. Legalprinciper är argument, fixerade i rättsregelns form. Domaren bryter mot en legalprincip, när
han inte beaktar en sådan faktor, om det är aktuellt.
Däremot bryter han inte nödvändigtvis mot denna, om
någon av de angivna faktorerna föreligger men han ändå
t.ex. inte dömer för grov misshandel, utan för normalbrottet misshandel. Ty han kan ha vägt en sådan faktor
mot andra faktorer, som pekar i motsatt riktning, och
därvid tillmätt de senare högre vikt.

En begreppsbestämmande funktion av svagare
natur än legaldefinitionernas har legalprinciperna (även
kallade “riktlinjer”), vilka anger faktorer, som domaren
skall beakta, när det gäller att hänföra något sakförhållande under en viss rättslig beteckning. I 3 kap. 6 § 1 st.
BrB stadgas: “Är brott som i 5 § sägs [= misshandel] att
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När det gäller att fastställa vad rätten säger i något visst avseende, måste man ofta koppla samman
regler tillhörande de nu nämnda regeltyperna. Gäller
saken exempelvis förmynderskap, måste man veta, vilka
som kan vara förmyndare (kvalifikationsregler), vilka
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rättsliga positioner förmyndaren har rätt att placera den
omyndige i (kompetensregler) samt hur förmyndaren
skall förvalta den omyndiges egendom (elementära
handlingsregler).

en, har en rent redaktionell funktion och omnämns här
endast för fullständighetens skull.

Till sist några ord om de supplementära reglerna.
En legislativ programförklaring är ett uttalande i lagen
om vad lagens ändamål är eller om en del, därmed
sammanhängande ting. Ibland kan dessa användas som
hjälp vid tolkningen av enskilda bestämmelser i lagen
och då får de karaktär av legalprinciper. Typiska sådana
är EG-rättens s.k. preambler, vilka spelar en betydelsefull roll i EG-domstolens ändamålsinriktade (teleologiska) tolkningsargumentation. Andra har en mer kosmetisk funktion, t.ex. 1 § socialtjänstlagen (1980:620),
vilken mera liknar en formulering i ett politiskt partis
program än en rättsregel. Ingen enskild person kan
grunda något rättsligt krav på denna. 1 kap. 2 § äktenskapsbalken (1987:230) stadgar: “Makar skall visa
varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda
hem och barn och i samråd verka för familjens bästa”.
Denna kloka och vackra regel kunde lyftas ut ur lagen
utan att någon som helst skillnad i svensk äktenskapsrätt därmed skulle inträffa. Hänvisningsreglerna, slutlig-
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2.4

Rättsregeln

Varje regeltyp har i formellt (morfologiskt) hänseende
en standardform, på vilken varje regel av en viss typ kan
återföras. Här skall vi enbart beskriva den som gäller för
elementära (handlings)regler.
Låt oss beskriva den elementära handlingsregelns
typiska struktur (standardform) med hjälp av ett exempel. 57 § KöpL lyder (i förkortad version): “Säljaren har
rätt till ersättning för den skada han lider genom köparens dröjsmål med betalning”. Denna bestämmelse kan,
liksom varje fullständig (icke fragmentarisk) handlingsregel utan betydelseförändring uttryckas i en konditional (hypotetisk) om...så-sats, där vi också låter regelns
karaktär av handlingsregel tydligare framträda: “Om
säljaren lidit skada genom köparens dröjsmål med betalning och säljaren kräver ersättning härför, så skall
köparen betala ersättning för denna skada”. Denna
rättsregel består av följande komponenter:
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Rekvisiten (eller rekvisitet; vad som utgör ett eller flera
rekvisit får man avgöra själv beroende på användningssituationen): “säljaren har lidit skada genom köparens
dröjsmål med betalning och han kräver ersättning härför”.

individuella eller generiska (abstrakta). Exempel på det
förra är: “[det förhållandet] att köparen Ask, efter att ha
krävts härpå, inte betalt köpeskillingen på tusen kronor
på förfallodagen 1 sept. 2000 till säljaren Björk för köp
av kon Rosita på marknaden i Hagfors 1 aug. samma år,
vilka pengar Björk oundgängligen behövde för tandläkarbesök, vars senareläggning fördyrade detta”, och
på det senare: “[det förhållandet] att säljaren har lidit
skada genom köparens dröjsmål med betalning och att
han kräver betalning härför”. Generiska rättsfakta möter
vi främst i rättsvetenskapliga arbeten. På motsvarande
sätt skulle man om ett sakförhållande, som beskrivs av
ett normtema, kunna tala om ett (individuellt eller generiskt) normerat faktum, t.ex. “[det förhållandet] att Ask
till Björk betalar tusen kronor för skadan, som uppkom
genom det försenade tandläkarbesöket” eller “[det förhållandet] att köparen betalar ersättning till säljaren för
(den i rekvisiten angivna) skadan”.

Rättsföljden: “köparen skall betala ersättning till säljaren
för skadan”.

Rättsföljden kan vidare sönderdelas i följande komponenter

Den normativa modaliteten: “skall”
Normtemat: “köparen betalar ersättning till säljaren för
skadan”.

Ett verkligt, hävdat eller blott tänkt sakförhållande, på
vilket rekvisiten är tillämpliga (eller m.a.o., vilket faller
under rekvisiten) kallas ett rättsfaktum. Sådana kan vara
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Den normativa relation som beskrivs av en rättsföljd kallar vi en rättslig position (som kan vara en rättighet eller en skyldighet), t.ex. den individuella positionen “Ask är skyldig att till Björk betala tusen kronor för
skadan, som uppkom genom det försenade tandläkar-
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besöket” eller den generiska “köparen är skyldig att
betala ersättning till säljaren för (den i rekvisiten angivna) skadan”.

regelns, det andra är en nega- tion av normtemat i
denna och det tredje är ett tilläggsrekvisit av processuell
natur. Rättsföljden i den köparadresserade regeln utgör
ett element i normtemat hos den domaradresserade
regeln.

Antag nu, att köparen i en sådan här situation inte
självmant betalat ersättning och att därför säljaren för
saken inför rätta. Vad skall domaren då göra? Ja, som ni
ser, så står det inte ett ord i 57 § köplagen härom, domaren nämns över huvud taget inte däri. (Här råder
alltså det motsatta förhållandet till det som typiskt sett
råder inom straffrätten: det står inte ett ord i brottsbalken om att det är förbjudet att mörda eller stjäla, det
står bara att, om någon mördat eller stulit, så skall domaren bete sig på visst sätt.) Noga taget är det heller
inte handlingsregeln i 57 § som domaren tillämpar utan
en domaradresserad regel, som bara delvis bygger på 57
§: “Om säljaren lidit skada genom köparens dröjsmål
med betalning och krävt köparen på ersättning härför
och köparen inte självmant ersatt denna och P [bokstaven användes här som en förkortning för vissa processuella handlingar; säljaren måste ha väckt talan vid rätt
forum etc.], så skall1 domaren utdöma att köparen
skall2 betala ersättning för skadan”. Det första rekvisitet
i denna regel är identiskt med den köparadresserade
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2.5 De rättsliga positionerna: Rättigheter och skyldigheter
I föregående avsnitt angavs vad som menas med en
(individuell eller generisk) rättslig position. Denna är en
normativ relation, som beskrivs av en rättsföljd. Sådana
positioner artikuleras ofta i termer av rättigheter och
skyldigheter. Om X har sålt en vara till Y, så har X en rättighet att få betalt av Y och Y en korresponderande skyldighet att betala till X; X har en skyldighet att tillhandahålla varan och Y en korresponderande rättighet att få
tillgång till varan. Här skall vi först göra en viktig distinktion mellan makropositioner och mikropositioner (vilka
senare kan sägas vara rättsordningens minsta, odelbara
byggstenar – dess atomer) och därefter skall vi ange,
vari relationen mellan en rättsregel och den däremot
svarande rättsliga positionen består.
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svarande rättsliga positionen består.
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En viktig rättslig position utgör äganderätten (“X
äger fastigheten Åby 1:1”). Låt oss ta denna som ett
exempel på en makroposition. Vad betyder det att någon äger något? Ja, vi ser omedelbart att äganderätten
inte, som i köpexemplet nyss, bara är en relation mellan
ägaren X och en viss annan person, Y (t.ex. den som
sålde egendomen till X). Att vara ägare till viss egendom
innebär i stället att stå i en mängd olika relationer till en
stor och obestämd krets personer. En ägare av en fastighet har (ehuru med undantag i samtliga fall) exempelvis en rättighet att få ha den i fred från intrång, att
själv förfoga över den, att hyra ut lägenheter, att sälja
fastigheten, att vara skyddad mot att annan överlåter
äganderätten, och mycket annat. I makropositionen
“äganderätt” ingår dessutom åtskilligt av sådant som vi
kallar “skyldigheter”: en ägare kan bli skattskyldig om
det ägda är skattepliktigt, han kan ha en skyldighet att
vårda fastigheten om det är en skogsfastighet etc. De
flesta rättigheter vi talar om är makropositioner, t.ex.
medborgarskap, tryckfrihet och nyttjanderätt.

jan av förra århundradet av amerikanen W.N. Hohfeld,
(Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial
Reasoning, 1923; se även N.E. Simmonds, Juridiska principfrågor, 1992, s. 135 ff.). De fyra atomära rättighetstyperna (mikropositionerna) är följande:

En makroposition är ytterst ett konglomerat av
mikropositioner. En klassifikation av dessa – ett av den
allmänna rättslärans vackraste resultat – utfördes i bör-

243

(1) Krav. Att X har ett krav mot Y med avseende på H (=
en rättshandling) innebär, att Y skall utföra H. Exempel: X har ett skadeståndsanspråk mot Y på femtiotusen kronor. Y skall betala detta belopp till X.
Om X har ett krav mot Y avseende H, så har Y en
plikt gentemot X avseende H. I äganderätten till en
fastighet ingår ett krav på att andra inte beträder
ägarens mark.
(2) Frihet. Att X har en frihet gentemot Y med avseende
på H betyder, att X gentemot Y inte har en plikt att
inte utföra H. Exempel: X har en allemansrätt mot
markägare Y av innebörd att X inte är skyldig att
inte beträda Y:s mark. Om X har en frihet mot Y
med avseende på H, så har Y ett ickekrav mot X avseende H. Frihet är en svag rättighet. Om allemansrätten är en frihet, så kränker markägaren inte
denna, om han t.ex. genom stängsel hindrar folk
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från att utöva densamma. Välutvecklade rättssystem innehåller också ett slags “andra ordningens”
rättigheter, nämligen rättigheter att förändra egna
eller andras rättigheter och skyldigheter. Två
mikropositioner föreligger i detta avseende.
(3) Kompetens (om vilken vi tidigare talat i avsnitt 2.3).
Att X har (en) kompetens att genom en rättshandling H placera Y i en rättslig position P betyder, att X
genom att utföra H faktiskt placerar Y i P. (Om
kompetens, se T. Spaak, The Concept of Legal Competence, 1994.) Exempel: Genom att X säljer sin fastighet till Y överlåter han äganderätten av fastigheten till denne. Om X har en kompetens gentemot
Y, så har Y en underkastelse mot X (Y är underkastad X:s kompetens). I detta exempel har också Y
kompetenser gentemot X.
(4) Immunitet. Att X har (en) immunitet gentemot Y
med avseende på att Y genom H placerar X i P betyder, att Y inte har kompetens att genom H placera X
i P (Y har icke-kompetens gentemot X i detta avseende). Exempel: X har immunitet mot att grannen Y
upplåter ett servitut på X:s fastighet. Hur är relat-
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ionen mellan en rättsregel och den däremot svarande rättsliga positionen beskaffad? Ett nära tillhands liggande och därtill rimligt svar är, att det är
fråga om ett logiskt deduktionsförhållande. En
rättslig position uttrycks i slutsatsen hos en slutledning, vars första premiss uttrycker en rättsregel och
vars andra premiss uttrycker ett rättsfaktum, t.ex:

(i)

Om någon hyr en lägenhet och förfallodagen
för hyresinbetalning är inne, så skall han betala
hyra till hyresvärden

(ii) A hyr lägenheten L av B och förfallodagen är
inne
(iii) Alltså: A skall betala hyra till B för L.

Lägg märke till, att också i rättsfaktum ingår en rättslig
(makro)position (A hyr L av B).
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2.6

Rättsorganisationen

I vid mening utgör hela statsorganisationen en rättsorganisation, eftersom den är konstituerad av rättsregler. I
snävare mening utgör rättsorganisationen den del av
statsorganisationen, med domstolarna som centrum,
vilken i mer egentlig mening sysslar med rättshantering.
Men till rättsorganisationen i denna snävare mening hör
också organ utanför statsorganisationen, främst advokatståndet. Om ej annat anges, använder vi i det följande ordet “rättsorganisation” i den snävare meningen.
Hos rättsorganisationen i välutvecklade rättsordningar kan urskiljas följande typiska funktioner.
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Den rättsskapande funktionen (utövad av lagstiftande församlingar och prejudikatdomstolar)
Den konfliktlösande funktionen (utövad av domstolar)
Den regelbrottshanterande funktionen (utövad
av polis- och åklagarmyndigheter samt domstolar i funktionellt samband)

Rättsordningen och rättstillämpningen







Den exekutiva funktionen (utövad av organ som
kronofogdemyndigheter och straffverkställighetsmyndigheter)
Den kontrollerande funktionen (utövad av lagprövningsdomstolar,
författningsdomstolar,
mbudsmannaorgan och liknande)
Den partsbiträdande funktionen (utövad företrädelsevis av ett advokatstånd, om i de flesta
länder är organiserat i icke-statliga former).

Historiskt sett är i den europeiska kulturtraditionen
funktionerna 1–3 de äldsta och de utövades i gammal
tid av ett och samma organ, i de nordiska samhällena
tinget. Exekutiva organ saknades, domen gav blott den
vinnande parten befogenhet att själv ta sig rätt. Först
med nationalstaternas konsolidering i Europa separeras
i högre eller lägre grad den rättsskapande funktionen
från funktionerna 2 och 3 och utövas av despoter eller
parlamentariska församlingar. Och först med en stark
statsmakt utvecklas särskilda exekutiva organ. Rättsordningen är äldre än staten. En mer utvecklad civil polisorganisation är – om vi bortser från den av kejsar Au-
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gustus upprättade romerska – en förhållandevis ung
företeelse. Kontrollorgan av typen 5 är på det stora hela
barn av traditionen från upplysningstidens rättsstatstänkande. Advokatrollen är gammal, ett slags advokatstånd fanns redan i antikens Grekland, men den betydelsefulla samhällsfunktion som advokaterna utövar i
dagens samhällen är av relativt sent datum.

ganet är en, ofta utomordentligt omfattande, grupp av
rättsliga positioner, där olika funktionärer intar delpositioner. Vilka dessa positioner är får vi reda på genom att
utföra slutledningar av det slag som återgavs i slutet av
föregående avsnitt. Ett offentligt organ tillkommer, förändras och upphör genom rättsregler, och det är rättsregler som bestämmer funktionärernas kompetenser
och plikter i olika avseenden.

Rättsorganisationen i vid mening (statsorganisationen) består av offentliga organ, dvs. folkvalda politiska
församlingar och myndigheter (här inkluderande domstolar, statliga universitet osv.). Vad är då ett offentligt
organ, t.ex. en myndighet, för något? Frågade vi mannen på gatan vad Svea hovrätt är, skulle han kanske
svara med namnet på den byggnad som inhyser domstolen, eller hänvisa till de domare och andra anställda som
är verksamma där. Men dessa svar är naturligtvis inte
korrekta. Svea hovrätt är alltjämt Svea hovrätt, även om
dess verksamhet flyttar till någon annan byggnad eller
om dess personaluppsättning förändras. Svea hovrätt är
något mer abstrakt. Ett offentligt organ är “en produkt
av” rättssystemet på precis samma sätt som den grupp
av positioner som råder mellan en säljare och en köpare
eller mellan makarna i ett äktenskap. Det offentliga or-
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Offentliga organ är, liksom en del andra produkter
av rättssystemet, t.ex. aktiebolag, institutioner. Rättssystemet definierar ett antal “platser” sådana att, om en
människa uppfyller vissa kvalifikationer och vissa andra
omständigheter föreligger, så har denna människa intagit en plats i systemet. Och när hon befinner sig på
denna plats, hon är t.ex. en myndighetsperson, är det
hon som står i olika myndighetsrelationer till allmänheten och andra myndighetspersoner. Med “en institution”
i typisk form menar jag en organisation, som är sådan,
att en människa, m1, kan ersättas av en annan människa, m2, på varje plats i organisationen, varvid m2 inträder i de relationer som m1 befann sig i vid skiftet utan
att organisationen (systemet av positioner) som sådan
ändras. Alla konglomerat av rättsliga positioner är natur-
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ligtvis inte institutioner. Om en man skiljer sig från sin
hustru och gifter om sig med en annan kvinna, fortsätter
inte samma äktenskap med en ny platsinnehavare utan
ett nytt äktenskap har uppstått. Äktenskapet är ingen
institution. Vad som typiskt sett skiljer rättsorganisationens institutioner (statsorganisationen) från andra
institutioner är att de är obligatoriska, de skall explicit
eller implicit finnas enligt rättssystemet. Aktiebolag exempelvis, eller för den delen äktenskap, är inte obligatoriska på detta sätt. Rättssystemet säger inte att det skall
finnas aktiebolag och äktenskap, det säger bara att, om
personer önskar bilda sådana, så skall det ske enligt regler i rättssystemet.

er, t.ex. när de hyr eller köper fastigheter) medan de
offentligrättsliga reglerna avser relationer mellan offentliga och enskilda rättssubjekt eller mellan olika offentliga
sådana inbördes. Denna distinktion har blivit allvarligt
kritiserad, men egentligen är det svårt att hitta något
avgörande fel med den (och något bättre alternativ har
rättsvetenskapen hittills inte erbjudit). När den kritiseras
beror det inte så mycket på själva dess indelningsgrund
som på det för- hållandet att den bara passar på enskilda rättsreglers innehåll men inte på hela lagars, då
en lag ofta innehåller regler av båda typerna. Av detta
skäl är den heller inte tjänlig att utgöra indelningsgrund
för akademiska discipliner. Man vill gärna, att rättssystematiken överensstämmer med den akademiska
ämnesindelningen, men det finns egentligen inga avgörande skäl varför dessa båda behöver vara identiska. Här
talar vi om rättsområden (delar av rätten), inte om vetenskaper. Som underavdelningar av den offentliga rätten i denna vida mening har traditionellt betraktats konstitutionell rätt (statsrätt), straffrätt, processrätt och
förvaltningsrätt.

2.7

Rättens systematik

Naturliga enheter för systematisering av rätten (rättsinnehållet, rättsstoffet) är enskilda rättsreglers innehåll.
En klassisk indelning av rätten är den i privaträtt (civilrätt) och offentlig rätt, vilken avses täcka all rätt i rättssystemet. Denna systematik bygger på arten av de rättsliga relationer, positioner, som utmärker respektive del.
De civilrättsliga reglerna handlar om relationer mellan
enskilda rättssubjekt (och hit hör i vissa fall myndighet-
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Ibland är det oklart till vilken underavdelning av
civilrätten eller den offentliga rätten som en regel eller
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2.7

Rättens systematik

Naturliga enheter för systematisering av rätten (rättsinnehållet, rättsstoffet) är enskilda rättsreglers innehåll.
En klassisk indelning av rätten är den i privaträtt (civilrätt) och offentlig rätt, vilken avses täcka all rätt i rättssystemet. Denna systematik bygger på arten av de rättsliga relationer, positioner, som utmärker respektive del.
De civilrättsliga reglerna handlar om relationer mellan
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Ibland är det oklart till vilken underavdelning av
civilrätten eller den offentliga rätten som en regel eller
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grupp av regler tillhör. Dessutom urskiljer man, med
bortseende från denna systematik, ibland rättsområden,
som hålls samman av att deras regler handlar om något
visst fenomen eller “livsområde”, utan att dessa rättsområden placeras in i något system av rätten i stort,
t.ex. miljörätt, IT-rätt, barnrätt, båträtt etc. Sådana
“transsystematiska” delar av rätten innehåller vanligen
såväl civilrättsliga som offentligrättsliga inslag. Med
tanke härpå kan vi tala om systematiserade resp. osystematiserade (något som förvisso inte är detsamma som
osystematiska), eller fristående, rättsområden, vilket
också detta är ett slags blygsam systematik. I det följande relateras de bidrag som återfinns i denna bok
[Svensk rätt – en översikt] till sin plats i systematiken
genom angivande av resp. författares efternamn.

skadestånds- och försäkringsrätt (Kleineman), associationsrätt (reglerna om bolag, föreningar m.m.; Andersson), arbetsrätt (Källström), immaterialrätt (t.ex. reglerna om författares upphovsrätt och patent; Karnell) samt
transporträtt (Schelin).

Civilrätten i nu angivna mening är ett omfattande
rättsområde, som har indelats på flera olika sätt. En
huvudindelning är den mellan familje- och successionsrätt (äktenskap, föräldrar och barn, arv och testamente
m.m.; Saldeen) och förmögenhetsrätt (reglerna om
egendom). Till den senare hör bl.a. avtalsrätt (Hultmark), fordringsrätt (Mellqvist), reglerna om lös egendom (Lambertz och Persson) och fast egendom (Jensen),
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Den offentliga rätten omfattar konstitutionell rätt
(reglerna om de högsta statsorganen, medborgarskap
m.m.; Jermsten), förvaltningsrätt (reglerna om relationer mellan myndigheter och enskilda samt mellan myndigheter inbördes, varvid straff- och processrätten på
särskilda kriterier åtskils därifrån; Marcusson, Tersmeden) – bestämd på detta sätt faller under förvaltningsrätten också skatterätten (Wiman) och social- och vårdrätten (Reuterstrand) –, straffrätten (reg-lerna om brotten och om brottspåföljderna och deras verkställighet;
Jareborg, Asp, Zila) samt processrätten (reglerna om
rättegång samt exekution av domar, även reglerna om
konkurs och därmed närstående ting brukar hänföras
hit; Nordh, Gregow, Lennander). Ett exempel på en oklar
placering inom den offentliga rätten utgör kommunalrätten (Björkman), som med tanke på att den handlar
om folkvalda organ kunde räknas till den konstitution-
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ella rätten men med avseende på den kommunala förvaltningen till förvaltningsrätten.

direkt avsedda att lösa samhälleliga problem utan anger
vilket rättssystem som skall användas när någon situation har anknytning till två eller flera sådana. Hit hör
främst den internationella privaträtten (Jänterä- Jareborg) och den internationella processrätten. Hit hör
också övergångsrätten, de regler vi återfinner i promulgationslagar och övergångsbestämmelser och vilka
anger, huruvida ett senare eller äldre system av regler
skall användas på en viss situation.

Dessa olika rättsområden har inte samma status
inom rättssystemet; vissa är “primära”, andra “sekundära” i förhållande till de förra osv. Civilrätten och förvaltningsrätten kan betraktas som primära såtillvida som
de tilldelar personer (fysiska och juridiska, och bland de
senare privata resp. offentliga) “materiella” rättigheter
och skyldigheter. Straffrätten är sekundär i det avseendet att den bidrar till att skydda sådana materiella rättigheter, t.ex. äganderätten eller statens skattekrav.
Processrätten representerar en tredje nivå – den kan
kallas tertiär därigenom att det är genom processen och
de exekutiva åtgärderna som rättigheterna liksom statens straffanspråk förverkligas. Den konstitutionella
rätten utgör toppen av systemet i den meningen att det
är regler i denna som bestämmer hur regler (i såväl den
själv som) i de övriga rättsområdena tillkommer eller
upphör.
I denna hierarki intar de s.k. kollisionsreglerna en särställning. De är ett slags andra ordningens regler i förhållande till alla de nu nämnda rättsområdena. De är inte
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Till de fristående rättsområdena hör t.ex. marknadsrätt
(Levin), konkurrensrätt (Stenberg), miljörätt (Ebbesson),
plan- och byggrätt (Jensen) samt IT-rätt (Furberg).
Den systematik som vi nu behandlat hänför sig till
den inomstatliga rätten. Men det finns också internationella rättsordningar, vilkas rättsorganisation inte är
identisk med någon viss statsorganisation, såsom folkrätten (den internationella rätten; Lysén) och EG-rätten
(Lysén).
2.8

Rättsordningens uppgift

Ju mer noggrant rättsordningarna underkastas rättsteoretisk analys, desto tydligare framträder deras instru-
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mentala karaktär: rättsordningarna är inget självändamål. De är instrument för att uppnå, vidmakthålla, avlägsna eller motverka vissa samhällstillstånd, som anses
goda resp. dåliga, och vilka mål ligger utanför rättsordningen själv. Dessa instrument har en oerhörd genomslagskraft, vad gäller både avsedda och icke avsedda
konsekvenser av deras användning. Därtill är de utomordentligt flexibla. De kan användas för de mest skiftande ändamål. De kan nyttjas för att hålla ordning på
gator och torg, för att organisera samverkan för jordens
odlande eller industriell företagsamhet och för att
stödja de svaga i samhället.

ningarna är fredsinstrument. De har i sina rudimentära
former en gång uppkommit som ett bålverk mot den
obegränsade privata hämnden, mot det fritt utövade
våldet.

Men de har också brukats för nedtrampning och förföljelse av vissa människogrupper, för åsiktsfrihetens förkvävande, för avrättning av kvinnor, som påståtts ha
haft sexuellt umgänge med djävulen, eller för att ställa
grisar, höns och oxar inför rätta för begångna brott.

3.1

I all denna mångfald av variabla funktioner kan emellertid en konstant funktion urskiljas i alla rättsordningar:
den frids- och ordningsbevarande – även om, som den
danske rättsteoretikern Alf Ross påpekat, det är fråga
om en frid av det slag som råder i ett tukthus. Rättsord-
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Men för att rättsordningen skall kunna fullgöra
denna uppgift måste den själv vara utrustad med en
makt, som är utomrättslig. Varje led i rättsorganisationen måste fyllas med faktisk makt. En rättsordning utan
makt är som en ritning till en byggnad, som aldrig blir
uppförd.
3.

Rättstillämpningen
Rättsregelns operationsområde: Gällande rätt

En rättsregel står i många, och invecklade, relationer till
åtskilligt utanför densamma. En viktig egenskap hos
rättsregeln är, att den under vissa omständigheter skall
tillämpas på något sakförhållande, tillhörande en viss
mängd av sådana. Låt oss beteckna en sådan mängd
rättsregelns operationsområde. En viktig aspekt på
rättsregeln är följaktligen den som angår rättsregelns
relation till sitt operationsområde och det är denna vi nu
skall uppehålla oss vid en smula. På ett mer generellt
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plan kan vi på motsvarande sätt tala om operationsområdet för ett helt rättssystem.

vi kunde kalla “rättstillämpningens dilemma” och som
består i följande. Domaren är underkastad ett beslutstvång: han är skyldig att, om lagen är oklar med avseende på domarens fall, tolka lagen och, om regel helt
saknas och fråga är om ett fall av rättslig karaktär, konstruera en regel för fallet i fråga. Detta får emellertid
inte ske hur som helst utan under iakttagande av lojalitet mot det förefintliga rättssystemet (i lagens anda).
Dilemmat ligger i att domaren skall vara lojal mot systemet samtidigt som detta inte tillhandahåller ett klart
svar. Lösningen ligger i att då domaren inte omedelbart
kan tillämpa lagen, så uppställer han en regel genom ett
slags medelbar användning av denna. Detta medför, att
en rättsregel kan ha ett influensområde, som är vidare
än dess språkliga betydelseområde – lagen får ett slags
fjärrverkan. Omvänt kan det ibland förhålla sig så, att
domaren underlåter att tillämpa regeln på ett fall, som
faller under dess språkliga betydelseområde. För att
karakterisera dessa fenomen har juristerna utvecklat en
terminologi, vilken här skall förklaras med hjälp av ett
grafiskt schema och ett enkelt skolexempel. (Det måste
noga understrykas, att termerna i fråga inte är namn på
några tolkningsprinciper, “metoder” e.d., utan de karak-

En rättsregels operationsområde är ingen entydig,
lineär företeelse utan bestäms i (åtminstone) tre dimensioner: jurisdiktionsdimensionen samt den temporala och den sakliga dimensionen. Jurisdiktionsdimensionen avgränsar den mängd av fall, J, på vilka regeln är
tillämplig enligt rättssystemets internationella kompetensregler (jurisdiktionsregler). En stöld skall inte bestraffas enligt brottsbalken, om den utförts i Peking av
en kinesisk medborgare, som aldrig satt sin fot i Sverige.
Den temporala dimensionen avgränsar den mängd av
fall, T, på vilka regeln är tillämplig enligt rättssystemets
övergångsrätt. Denna säger exempelvis att regeln inte
får tillämpas på ett fall, som utspelats innan regeln trätt
i kraft. Den sakliga (innehållsmässiga) dimensionen, slutligen, avgränsar den mängd av sakförhållanden (rättsfakta), S, på vilka rättsregeln är tillämplig enligt regelns
rekvisit. Regelns operationsområde består av de fall,
som tillhör alla tre av J, T och S.
Rättsregelns sakliga dimension är emellertid mer
komplicerad än vad som nyss sagts. Det finns något som
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teriserar enbart resultatet av en tolkning, dvs. relationen
mellan den tolkade regeln och den regel som tolkningen
resulterar i.)
Antag att vi har en lagregel, L. Mot denna svarar
en mängd, B, som är mängden av alla de fall som faller
under L:s språkliga betydelseområde. B återges på bilden nedan genom dubbla cirklar, varvid fallen som ligger
inom den inre cirkeln är sådana fall som alldeles klart
faller under betydelseområdet, medan, beträffande de
fall som ligger utanför denna inre cirkel men innanför
den yttre, det p.g.a. språkets vaghet är oklart, huruvida
de täcks av ordalydelsen eller ej. Mot L svarar också en
annan mängd, T, som är mängden av fall på vilka L faktiskt tillämpas. Det följer av det nyss sagda, att B och T
inte behöver vara identiska mängder. I, slutligen, är
mängden av alla fall, där man över huvud taget kan
överväga att använda L; I är L:s influensområde. B och T
är delmängder av I.
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Och nu till exemplet. Antag att vi har en skylt vid entrén
till en park med texten “Förbjudet att här medföra
större hundar”. Bredvid denna sitter på en fällstol en
grånad parkvakt, som i sin ungdom genomgått en introduktionskurs i juridik. Han möter nu i tur och ordning de
slag av fall som på bilden fått numren 1–7.
(1) Först kommer en dam med en grand danois. Den
får ej komma in. Vakten gör en ren tillämpning
av skyltens bud och uppställer regeln: “Förbjudet att här medföra grand danoiser”.
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teriserar enbart resultatet av en tolkning, dvs. relationen
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Och nu till exemplet. Antag att vi har en skylt vid entrén
till en park med texten “Förbjudet att här medföra
större hundar”. Bredvid denna sitter på en fällstol en
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(2) Därefter kommer en pojke med en cocker spaniel. Här blir vakten osäker p.g.a. språkets vaghet. Visserligen är cocker spaniels normalt
ganska små hundar, men detta var ju ett ovanligt
stort exemplar för att vara en sådan. Vakten gör
en extensiv (utvidgad) tolkning och uppställer
regeln: “Förbjudet att här medföra för arten
onormalt stora cocker spaniels”.
(3) Nu uppträder en gubbe med en schimpans. En
schimpans är uppenbarligen ingen stor hund, eller ens hund, men enligt vaktens mening är de
skäl som föranlett förbudet lika gångbara beträffande schimpanser. Vakten använder skyltens
bud analogt och uppställer regeln: “Förbjudet
att här medföra schimpanser”.
(4) Härnäst anländer en blind man med en jättelik
schäfer som ledarhund. Denna är utan tvivel en
större hund. Men här föreligger, anser vakten, så
starka motstående skäl att tillåta entré att hunden får medföras. Vakten gör vad juristen kallar
en reduktion av skyltens bud och uppställer regeln: “Tillåtet att här medföra större ledarhundar”.
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(5) Därpå inträder en flicka med en schäfervalp. Ja,
säger vakten, jag betraktar normalt schäfrar som
större hundar, men detta exemplar är ju inte lika
stort som de fullvuxna. Vakten gör en restriktiv
(snäv) tolkning och uppställer regeln “Tillåtet att
här medföra schäfervalpar, som är mindre än
fullvuxna schäfrar”.
(6) In vandrar en elegant herre med en katt i band.
Den är stor och skräckinjagande för att vara katt
men likväl ingen hund, så den får komma in.
Men innan vakten beslutar sig, överväger han,
om inte ett likartat resonemang som det han
förde i fallet (3) kunde vara befogat, dvs. han
prövar möjligheten av en analogi. Därför ligger
fallet inom L:s influensområde. Vakten använder
skyltens bud e contrario och uppställer regeln:
“Tillåtet att här införa större och skräckinjagande katter”.
(7) Ett äkta par uppenbarar sig. Vakten, som på
gamla dar blivit kvinnohatare, skulle gärna vilja
avvisa hustrun med stöd av skylten, men inser,
att han då säkert skulle hugga i sten. Skyltens
bud är irrelevant i detta fall – det ligger utanför
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budets influensområde. Av detta exempel ser vi
tydligt skälet till att laborera med begreppet “influensområde”. Gjorde vi inte det, skulle vi inte
kunna skilja mellan fallen (6) och (7) och logiskt
sett skulle all tilllämpning av vilka regler som
helst stå i e contrario-relation till L, vilket är absurt.
(8) Hösten kommer med kyla och virvlande löv. Den
gamle vakten fryser och griper till flaskan. In
strömmar boxrar, schäfrar, collies och S:t Bernhardshundar, men det bryr han sig inte om. Skyltens bud har blivit obsolet. Efter hand får vi i
praxis en ny regel: “Tillåtet att här medföra
större hundar”. En lagregel, som försätts i obsolescens (t.ex. 10 kap. 1 § handelsbalken
(1736:0123:2) (HB), är alltjämt i kraft men gäller
inte. Vad som återstår är endast ett tomt skal i
form av en språklig formulering i lagen.

Vi ser att dessa begrepp kan sorteras i två grupper. Den
första, där regeln I fråga tillämpas, består av ren tilllämpning, extensiv tolkning och analogi. Den extensiva
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tolkningen är ett gränsfall mellan ren tillämpning och
analogi: vi vet inte riktigt om det vi åstadkommer är en
ren tillämpning eller en analogi. Den andra, där regeln
inte tillämpas, består av reduktion, restriktiv tolkning, e
contrario och obsolescens. Restriktiv tolkning är ett
gränsfall mellan reduktion och e contrario, vid restriktion är vi osäkra på om vi åstadkommer en reduktion
eller ett e contrario-resultat. Obsolescensen är den maximala reduktionen, hela betydelseområdet reduceras.
Begreppet gällande rätt (gällande rättsregel eller
rättssystem) definieras vanligen i termer av reglers tilllämpning. För att begreppet skall ha någon självständig
mening, måste det också finnas icke gällande rätt. Hit
hör sådan rätt som en gång gällt men inte längre gör
det, t.ex. landskapslagarnas rätt, liksom sådant som kan
bli gällande rätt i framtiden men just nu inte är det, t.ex.
reglerna i ett lagförslag. Termen används av juristerna i
två betydelser och de glider ibland på ett förrädiskt sätt
mellan dem. I en stark mening gäller en rättsregel om,
och endast om, den i stort sett tillämpas av myndigheterna, såvida regeln aktualiseras för dem. I en svagare
mening gäller en rättsregel om, och endast om, den är
tillämpbar (dvs. att den går att uppställa med hjälp av
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etablerad rättskällelära och etablerade tolkningsprinciper). I den senare betydelsen kan det mycket väl förhålla
sig så att två inbördes motstridiga regler båda gäller.

två år [del av BrB 9:6; en regel av detta slag, som vi återfinner i lagen, kallar vi av skäl som anges nedan “en basregel”]

3.2

Den som mottager inlämningsbevis avseende stulet gods, som inlämnats till järnvägs effektförvaring,
döms för häleri till fängelse i högst två år [en regel av
detta slag kallar vi “en subsumtionsregel”]

Rättstillämpningens komponenter

Vad är det som händer, när en domare tillämpar en regel på ett visst fall?
Rättstillämpningen är en intellektuell process, som går
ut på att domaren efter konfrontation mellan utsagor
om faktiska förhållanden och innehållet i rättsregler
skall uttala en sats av det slag som vi återfinner i domslut (“A dömes för stöld till ett års fängelse”, “B:s talan
om utfående av frysboxen ogillas”, “C skall i skadestånd
erlägga tiotusen kronor till D” o.l.) Denna intellektuella
process består av vissa, principiellt skilda komponenter,
vilka det är väsentligt att särhålla. Låt oss även här utgå
från ett exempel. Vi skall uppställa en deduktion, och
därefter med utgångspunkt från denna ange vilka dessa
komponenter är.
Den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett
återställande tar befattning med något som är frånhänt
annan genom brott, döms för häleri till fängelse i högst
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X har mottagit inlämningsbevis avseende stulet gods,
som inlämnats till järnvägs effektförvaring [satser av
detta slag kallar vi “bevissatser”].

Alltså
X skall dömas för häleri till fängelse i högst två år [en
sats av typen”individuell rättsnorm”].

Denna individuella rättsnorm efterlever domaren genom att uttala t.ex. satsen
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X dömes för häleri till fängelse i sex månader [vilket är
“en domsats”, och det är domsatser som uppträder i
domslut, jfr exemplen i början av detta avsnitt. Genom
utfärdandet av (5) har domaren fullgjort sin tillämpande
uppgift och hur det sedan går beror på vad andra, ev.
med stöd av domen, företar sig].

Rättstillämpningen består av följande komponenter.
(Det är viktigt att hålla i minnet, att vi inte hävdar att
domarna själva tänker sig att de utför en deduktion av
detta slag eller att de alltid håller isär nedanstående
komponenter. Vad vi presenterar är en logisk rekonstruktion av rättstillämpningen.)

I.

II.

269

Bevisvärdering. Bevisvärderingen består i att på
grundval av bevisningen i målet uppställa en eller flera bevissatser. Resultatet av bevisvärderingen är en bevissats.
Kvalificering. Kvalificeringen består i att utifrån
en eller flera basregler uppställa en subsumtionsregel. Resultatet av kvalificeringen är en

III.

subsumtionsregel. Subsumtionsregelns rekvisit
beskriver exakt den situation som beskrivs i bevissatsen. Detta är vad som brukar kallas “tolkning” i en mer egentlig mening. Mellan basregeln och subsumtionsregeln råder endera av de
sju relationer mellan rättsregler som definierades i föregående avsnitt (ren tillämpning, analogi, reduktion etc.). I vårt exempel är det närmast fråga om en extension. Ty tolkningen är problematisk med avseende på det fall som beskrivs
i (3) såtillvida som det kan diskuteras huruvida X
“tagit befattning med” stöldgodset, han har ju
noga taget bara tagit befattning med inlämningbeviset (i NJA 1956 s. 119 beslutar Högsta domstolen att det enligt svensk rätt är fråga om häleri).
Den tillämpande slutledningen. (2) och (3) utgör
premisserna i en logisk slutledning, vars slutsats
är (4). Generellt talat består den tillämpande
slutledningen i att med subsumtionsregler
(därav namnet) och bevissatser som premisser
logiskt härleda individuella rättsnormer (individuella i motsats till generella rättsnormer, rätts-
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IV.

regler). En individuell rättsnorm är den tillämpande slutledningens resultat.
Rättsföljdsvalet (valet av individualiserad rättsföljd). En domare kan inte döma någon till fängelse i högst två år, han måste ange en precis
tidsrymd. Domaren efterlever den till honom
adresserade individuella rättsnormen (t.ex. (4)),
när han uttalar en domsats (t.ex. (5)). Domsatsen är rättsföljdsvalets resultat – och hela rättstillämpningens slutresultat.

Men rättstillämpningen är mer sofistikerad än så. Antag
att domaren är i färd med bevisvärdering. Då kan han bli
tvungen att använda en andra ordningens rättsregler,
nämligen regler, som handlar om själva bevisvärderingen (t.ex. s.k. bevisbörderegler). Och dylika regler kan i
sin tur vara oklara och i behov av kvalificering, varvid en
kvalificering sker inom bevisvärderingens ram. På motsvarande sätt kan det förhålla sig vid rättsföljdsvalet.
Lagen innehåller ofta regler om hur detta skall gå till,
t.ex. brottsbalkens regler om under vilka förutsättningar
de olika påföljderna får användas och om straffmätning-
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en (vilket just är rättsföljdsval; straffmätningsreglerna är
f.ö. goda exempel på legalprinciper). Sådana regler kan
vara oklara och i behov av kvalificering. Också bevisvärdering kan bli aktuell inom rättsföljdsvalets ram. Vid
straffmätning skall exempelvis beaktas om den tilltalade
efter förmåga sökt avhjälpa skadliga verkningar av brottet. Detta handlande måste i så fall bevisas (varvid
rentav tredje ordningens regler i form av bevisbörderegler måste tillämpas, vilka i sin tur kan vara i behov av
kvalificering osv.). En fullmatad rättstillämpning inom
rättstillämpningen äger därvid rum, ja, likt kinesiska
askar kanske fler. Även inom kvalificeringen kan en
andra ordningens kvalificering ske, nämligen om lagstiftaren utfärdat tolkningsregler, som är i behov av tolkning.
Som tidigare framhållits är rättsprojektet ett
fredsprojekt (folkrätten innehåller t.o.m. regler om humanisering av själva krigen). Och rättsordningens fridsfunktion skall, enligt modern rättsuppfattning, så långt
det går fullgöras med fredliga medel; våldsmonopolet
skall utnyttjas blott som en sista resurs. Genom rättsordningarna skall våldet lämna plats åt argumentation
som konfliktlösningsinstrument. Rättstillämpning, som
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en (vilket just är rättsföljdsval; straffmätningsreglerna är
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Som tidigare framhållits är rättsprojektet ett
fredsprojekt (folkrätten innehåller t.o.m. regler om humanisering av själva krigen). Och rättsordningens fridsfunktion skall, enligt modern rättsuppfattning, så långt
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som konfliktlösningsinstrument. Rättstillämpning, som
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grundar sig på rättegång, är öppen för argumentation.
Med undantag för själva slutledningen (som väl sker
omedvetet under bråkdelen av en sekund i domarens
hjärna) äger argumentation rum under samtliga moment i tillämpningsprocessen. Argument anförs för och
emot ett vittnes trovärdighet, en viss tolkning av något
rekvisit, hur stort ett skadestånd skall vara eller om en
brottsling skall ha villkorlig dom – och dessa argument
inflyter i valda delar i domskälen. Rättstillämpning i en
rättsstat är argumentation. Denna argumentation kan
sedan vägledas av vissa principer, t.ex. inom bevisvärderingen eller kvalificeringen. Om sådana principer på lagtolkningens område handlar det sista avsnittet i denna
framställning.

vas) eller konkurrens (reglerna kolliderar ej men efterlevande av båda leder till olägenheter). En klar lagregel
kan vara ändamålsvidrig eller djupt omoralisk, varför
reduktion eller obsolescens kan övervägas. Vid rättskällekonflikt får domaren bestämma sig för en prioritetsordning och vid kollision och konkurrens finns vissa principer att falla tillbaka på (högre lag slår ut lägre; dvs.
grundlag slår ut lag, lag slår ut förordning utfärdad av
regeringen osv.; preciserad lag slår ut mer generell,
yngre lag slår ut äldre).

3.3

Lagtolkning

Varför behöver lagen tolkas?

I lagtolkningsargumentationen kan man söka stöd
i en del principer, som har gammal hävd i västerländskt
rättstänkande och vilka i mitten av 1800- talet artikulerades av den tyske rättsvetenskapsmannen Savigny.
Bl.a. dessa återfinns i nedanstående klassifikation av
lagtolkningsprinciperna.

Orsakerna är flera. Ett rekvisit kan vara vagt eller mångtydigt med avseende på det fall som skall avgöras. Det
kan råda konflikt mellan rättskällorna (t.ex. att ett prejudikat eller ett klart förarbetsuttalande strider mot
lagtextens ordalydelse). Mellan två lagregler kan föreligga kollision (båda reglerna kan inte samtidigt efterle-
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Den bundna lagtolkningen är ingen princip utan en
grupp av principer. Dessa har det gemensamt, att de
lägger vissa restriktioner på den tolkande verksamheten
därigenom att vissa faktorer, F, varierande efter vilken
princip det är, skall styra tolkningen (lagen skall tolkas “i
ljuset av” F). Den fria lagtolkningen kännetecknas av att
den inte styrs av några principer alls. Gränsen mellan
den bundna och den fria tolkningen får inte uppfattas
som en skarp demarkationslinje – det är fråga om en
skala, där en extremt bunden resp. en extremt fri tolkning utgör ytterpoler. En tolkning kan vara mer eller
mindre fri. Ett exempel på en höggradigt fri tolkningsstil
representerar den s.k. frirättsskolan i Tyskland runt förra
sekelskiftet, där domaren skulle låta sin rättskänsla och
sina rättviseföreställningar påverka tolkningen.
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Den bundna lagtolkningen kan indelas i en objektiv resp. subjektiv tolkning. Distinktionen bygger på förhållningssättet till lagstiftaren. Även beträffande dessa
är det fråga om grupper av principer. Det är vidare i viss
mån fråga om gradskillnader också här. En extremt objektiv tolkningsstil fäster inget som helst avseende vid
lagstiftarens intentioner med lagen eller andra data,
som har med lagstiftaren att göra – navelsträngen mellan lagstiftare och lag har skurits av och lagen framstår
som en självständig, “objektiviserad” produkt. En extrem subjektivitet, däremot, innebär att de enda relevanta tolkningsdata är omständigheter, som hänför sig
till lagstiftaren.
Bland de objektiva principerna skiljer vi mellan
formella objektiva principer och den objektiva teleologiska principen (grek. télos = ändamål). Att den senare
är teleologisk innebär, att man skall tolka lagen i ljuset
av en värdering av de sociala konsekvenserna av regelns
tillämpning på fallet och att den är objektiv betyder att
man därvid inte skall beakta lagstiftarens uppfattning
härom. Det är fråga om rättsregelns ändamål just nu,
dvs. vid tidpunkten för tolkningen. Med en instrumentell
syn på rättsordningen ligger en teleologisk attityd nära
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till hands. De övriga objektiva principerna kallas här
“formella” därför att de i kontrast mot den förra inte
inbegriper ändamålshänsyn. Bland dem skiljer vi mellan
bokstavstolkningsprincipen och den systematiska principen.

extensivt eller analogt. Bokstavstolkningsprincipen är en
följdprincip av den allmänna legalitetsprincip som säger,
att det inte får uppstå någon diskrepans mellan lagen
och dess tillämpning, och vilken är en garant för rättsstatsvärden som rättssäkerhet (förutsebarhet), likhet
inför lagen och rättstrygghet (den sistnämnda av särskild
betydelse på områden, där statens tvångs- och våldsmakt kan aktualiseras på ett för den enskilda individen
mycket genomgripande sätt; främst straffrätten, processrätten (de processuella tvångsmedlen), vårdrätten
(tvångsomhändertaganden) och skatterätten).

Bokstavstolkningsprincipen
(den
logiskgrammatiska principen) innebär, att lagen skall tolkas i
ljuset av sin språkliga avfattning, “enligt sin ordalydelse”. Denna princip är den utan tvivel mest självfallna
av tolkningsprinciper för jurister – på goda grunder, ty
vad vore det för mening att lagstifta, om den inte upprätthölls? Men det paradoxala är, att denna princip är
otjänlig i majoriteten av från tolkningssynpunkt svåra
fall, nämligen de där tolkningssvårigheten just beror på
språkets vaghet, dunkelhet eller mångtydighet. Den
defekt som finns i själva lagtexten och som är orsaken
till att denna är svårtolkad skall man använda just för att
tolka texten, vilket är absurt. I själva verket innebär bokstavstolkningsprincipen dock ingenting annan än att
man skall avstå från analogier, extensioner och reduktioner. Är en ren tillämpning möjlig, skall man inte göra
någon reduktion, och är en ren tillämpning omöjlig, skall
tolkningsresultatet vara restriktivt eller e contrario, inte

277

Den systematiska principen spelar, också den,
sedan gammalt en stor roll i västerländskt juridiskt tänkande. Idén bakom densamma är, att rättstillämpningen
skall medverka till att rättssystemet i stort präglas av
konsistens (motsägelsefrihet), konsekvens och inre
sammanhang (koherens). Den regel som är föremål för
tolkning skall tolkas i ljuset av den regelkontext i vilken
den ingår. Detta kan i praktiken innebära, att man ur en
serie partikulära regler försöker uppställa en allmän
princip, som sedan nyttjas för tolkningsbruk, att man vid
tolkning av ett rekvisit i en lagregel använder den innebörd som samma rekvisit har fått i andra regler eller att
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man använder lagen på ett medelbart sätt genom analogier. Även den systematiska principen har grundats på
rättssäkerhetsidén.

ens den mest ortodoxa subjektiva lagtolkare förfara så.
Han nöjer sig med de publicerade och för alla i princip
tillgängliga förarbetena. Här sätter rättssäkerhetskravet
en viss gräns.

De subjektiva principerna har här inte erhållit någon underindelning. I viss mån motsvarar en sådan den
som uppställts beträffande de objektiva principerna.
Gemensamt för dem alla är, att lagen skall tolkas i ljuset
av lagstiftarens intentioner i olika avseenden. Den vanligaste torde vara den subjektiva teleologiska principen,
vilken säger att lagen skall tolkas i ljuset av de ändamål
som lagstiftaren avsåg att uppnå med lagen. Tanken
bakom den subjektiva attityden är väl ytterst densamma
som beträffande bokstavstolkningsprincipen, nämligen
respekten för lagstiftaren, vilken enligt såväl den demokratiska ideologin som maktdelningsideologin är den
som skall skapa – i motsats till tillämpa – rätten. Bokstavstolkningsprincipen utgår från att lagstiftaren sagt
vad han vill säga i lagtexten, medan den subjektiva tolkningen inte nöjer sig härmed utan söker ytterligare evidens för lagstiftarens uppfattning. Men medan t.ex. en
historiker kan använda vilket material han än kan
komma åt för att belysa någons tankar och avsikter,
såsom privatbrev, dagböcker eller intervjuer, torde inte
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I litteraturen presenteras ofta lagtolkningsprinciperna
som tolkningsmetoder.
Detta är djupt missvisande. Med “en metod” brukar avses ett planmässigt tillvägagångssätt i flera led för
att uppnå ett visst mål, och mot själva idén om en metod strider tanken att “blanda” metoder: i stället försöker man med en, och duger inte den, väljer man en annan. Så är inte alls fallet med lagtolkningsprinciperna.
För det första är de alldeles för vaga för att ens komma i
närheten av att vara “metoder”, de anger blott ett slags
riktlinjer. För det andra, och väsentligare, är deras funktion en helt annan än metodens. De är just avsedda att
“blandas”. Lagtolkningsprinciperna tillhanda- håller argument för en viss tolkning, och precis som man kan
argumentera för och emot t.ex. värdet av en viss vittnesbevisning, kan man i domskäl argumentera för och
emot en viss tolkning med stöd av sådana principer,
vilka då förekommer “blandade” i domskälen. Det är
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också så de används av domstolarna, vilket framgår av
en stor mängd rättsfall både från Sverige och från annat
håll. Detta vore närmast en defekt, om de vore metoder.
Ibland uppställs inom rättsvetenskapen metoder för
lagtolkning, men dessa har, liksom lagstiftares försök att
reglera rättskälleläran, varit föga framgångsrika. När allt
kommer omkring är det skillnad mellan att reglera sociala förhållanden och att reglera hur människor skall
tänka. (En mycket omdiskuterad metod, byggd på den
objektiva teleologiska principen, uppställdes i mitten av
förra århundradet av uppsalaprofessorn Per Olof
Ekelöf.)

rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995. Om rättskällorna, främst de nordiska, i ett historisk perspektiv handlar Jacob W.F. Sundberg, fr. Eddan t. Ekelöf, 2 u., 1990. Rättsordningarnas
struktur behandlas i Torstein Eckhoff & Nils Kristian
Sundby, Rettssystemer, 2 u., 1991, och Tore Strömberg,
Rättsordningens byggstenar, 1988. Om begreppet
“rättsregel” och om konflikter mellan rättsregler och
mellan rättsystem, se Åke Frändberg, Rättsregel och
rättsval, 1984. Grundläggande arbeten om tolkning i ett
komparativt och rättsteoretiskt perspektiv är Neil
MacCormick & Robert Summers (utg.), Interpreting Statutes. A Comparative Study, 1991, (lagtolkning) och Neil
MacCormick & Robert Summers (utg.), Interpreting
Precedents. A Comparative Study, 1997, (prejudikattolkning). Grundidéer inom rättsstatsideologin presenteras i
Åke Frändberg, “Begreppet rättsstat”, i F. Sterzel (red.),
Rättsstaten – rätt, politik och moral, 1996, s. 21–41. För
en översiktlig framställning av den allmänna rättslärans
historia från antiken till våra dagar, se Hilaire
McCoubrey & Nigel White, Textbook on Jurisprudence, 3
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III. Juridisk metod

The Infrastructure of Normative Legitimacy in Domestic Soft Law – Sketching
the Field

Jessika van der Sluijs1

Although the concept of soft law usually is associated
with norms in an international context, the concept has
always been an important element of domestic Swedish
law. My research field – insurance law and financial markets law – is and has always been regulated to a considerable extent by various models of soft law. As a lawyer
practising law within these fields, it is not enough to consider traditional hard law; one must also pay attention to
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