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Till alla dem som inte tror sig vara någon,  

Till min eminenta handledare och idol professor Marie Sandström för att du trodde 

att jag var någon,  

Till min familj och mina vänner utan vilka jag inte vore så mycket. 

Det må vara okonventionellt att tillägna ett examensarbete till någon men denna 

uppsatts är till er.  

Sammanfattning 

Domare och andra rättstillämpare ställs ofta inför juridiska spörsmål som inte fått sin lösning i 

något uttryckligt lagstadgande. I dessa fall tvingas domstolen ofta förlita sig på rättsprinciper som 

skapats, helt eller delvis, av rättsvetenskapsmännen. Rättsprinciperna spelar inom 

förvaltningsrätten även en viktig roll i fall där rättsregler finns, men dessa lämnar ett utrymme för 

myndigheternas skön. Rättsreglernas inpassande i ett system av principer kan i båda dessa fall sägas 

vara en förutsättning för en förutsägbar och rättssäker rättstillämpning. Samtidigt utgör 

rättsprincipernas oskrivna och generella karaktär ett problem ur rättssäkerhetssynpunkt, särskilt i 

förhållande till legalitetsprincipens krav på att all offentlig maktutövning ska ske under lagarna. 

Rättsprincipernas roll i rättssystemet är därför en omdiskuterad fråga i den juridiska metodläran.  

   Debatten har under senare år fått ökad aktualitet till följd av europeiseringen av svensk rätt. 

Medan allmänna rättsprinciper inte brukar räknas till de vedertagna rättskällorna i svensk rätt, utgör 

de EU-rättsliga principerna en rättskälla av högsta rang. I mötet mellan den traditionella svenska 

synen på rättsprinciper, som antas bero av Axel Hägerström och uppsalaskolans inflytande på 

svensk rätt, och EU-rätten sägs en kulturkrock ha uppstått. Det förespåddes dock, i samband med 

EU-inträdet, att kulturkrocken  succesivt skulle upplösas genom att den svenska juridiska metoden 

skulle anpassa sig till den EU-rättsliga. Därmed skulle rättsprinciperna få en mer framträdande roll 

även i svensk rätt. Ett av huvudsyftena med denna uppsats är att undersöka huruvida de ssa 

förutsägelser, drygt 20 år efter EU- inträdet, har besannats.  

   Den övergripande slutsatsen av den genomförda undersökningen är att det råder betydande 

kontinuitet i svensk förvaltningsrätt när det gäller såväl synen på, som den praktiska användningen 

av, rättsprinciper i den rättsliga argumentationen från 1800-talet tills idag. EU-rätten tycks inte 

annat än marginellt ha påverkat den svenska juridiska metoden i detta avseende. Undersökningen 

visar vidare att rättsprinciperna utöver att bidra till att minska godtycket i rättsskipningen, även 

fyller en viktig funktion i den materiella rättssäkerhetens tjänst.   

Nyckelord: Allmänna rättsprinciper, legalitetsprincipen, proportionalitetsprincipen, rättssäkerhet, juridisk 

metod, rättshistoria, förvaltningsrätt.  
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1 Inledning 

“Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem”(D. 1, 3, 17)1
  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Vid sidan om materiella rättsregler ingår bl.a. juridiska begrepp och rättsprinciper i de 

yrkeskunskaper som juriststudenterna förvärvar under juristutbildningen. Vilken roll de juridiska 

begreppen och principerna spelar i rättssystemet är en omdiskuterad fråga inom den juridiska 

metodläran och synen på rättsprinciperna har varierat genom historien.  

Under naturrättsepoken ansågs begreppen och principerna vara ett utryck för eviga sanningar 

som juristerna i kraft av sitt förnuft hade avbildat i naturrätten. Naturrätten var överordnad den av 

människan skapade positiva rätten och denna var således endast bindande till den del den 

överensstämde med naturrätten.2 Genom rättspositivismen, och särskilt historiska skolans 

inflytande, kom synen på rättsprinciperna som i rätten inneboende eviga axiom att brytas under 

1800-talet. Den positiva rätten blev nu den enda gällande rätten.3 Rättsprinciperna var således inte 

längre överordnade den positiva rätten, utan en del av densamma. Mot denna relativering av de 

juridiska begreppen och principerna vände sig den s.k. begreppsjurisprudensen, som hävdade att 

de juridiska begreppen och principerna inte var döda bokstäver utan levande ting som var 

överordnade den positiva rätten och självständigt kunde utveckla rättssystemet.4 Mot denna 

uppfattning vände sig i sin tur den s.k. uppsalaskolan som ville befria rättsvetenskapen från all 

metafysik, i vilket inbegreps rättsprinciper som inte inducerats fram ur det juridiska materialet.5 

    Frågan om vilken roll de allmänna rättsprinciperna spelar och bör spela i svensk rätt har 

återigen aktualiserats genom Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) och den samtidigt 

genomförda inkorporeringen av Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) år 1995. 

EU-rätten bygger nämligen på en, i förhållande till svensk rätt väsentligen annorlunda, juridisk 

metod. Störst skillnad anses föreligga i förhållande till synen på allmänna rättsprinciper.6 Medan 

allmänna rättsprinciper inte brukar räknas till de vedertagna rättskällorna i svensk rätt, utgör de 

EU-rättsliga allmänna rättsprinciperna EU:s oskrivna konstitution och en rättskälla av högsta rang. 7 

                                                 

1 ”To know the laws is not to be familiar with their phraseology, but with their force and effect” Corpus Juris Civilis.   
2 Strömholm, s. 82. För en längre redogörelse över naturrätten se, Peterson, Introduktion till Naturrättens historia. 
3 Stahl, The philosophy of  law, Bok II, s. 33 ff., särskilt § 12 s. 36. 
4 Ang. begreppsjurisprudensen se t.ex. Wilhelm, kap III. 

5 Jfr Lyles, A Call for scientif ic purity, s. 370 f . 
6 Se t.ex. Hettne, s. 34. 
7 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 163. 
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Ett vanligt påstående är att den förhållandevis obetydliga roll som de oskrivna allmänna 

rättsprinciperna spelar i svensk rätt beror på Axel Hägerström och uppsalaskolans inflytande på 

svensk rätt.8 En annan vanlig uppfattning är att EU-rättens inverkan, i alla fall på sikt, kommer att 

medföra att rättsprinciperna - även utanför EU-rättens direkta tillämpningsområde - kommer att 

få ökad betydelse i den svenska rätten.9 Frågan är om dessa antaganden är korrekta? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera gränserna för och den praktiska 

användningen av allmänna rättsprinciper i svensk förvaltningsrätt ur ett rättshistoriskt perspektiv, 

med särskild fokus på rättssäkerhetsaspekter. 

   Som torde framgått av problemformuleringen kan detta övergripande syfte i sin tur delas in i 

tre delsyften, eller huvudfrågeställningar, nämligen att undersöka: 

1. i vad mån dagens syn på allmänna rättsprinciper kan sägas vara beroende av Axel 

Hägerströms och uppsalaskolans rättsvetenskapliga kritik.  

2. huruvida EU-medlemskapet har drivit fram ett skifte i svenska juristers syn på allmänna 

rättsprinciper, d.v.s. om europeiseringen inneburit en förändring i den svenska juridiska 

metodens och tillika rättskulturens djupstrukturer.  

3. om användningen av allmänna rättsprinciper i praktisk juridisk argumentation är ett hot 

mot den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen i regeringsformen (1974:152) (RF)10 1:1 st. 

3. I denna del ligger framställningens materiella fokus på den s.k. proportionalitetsprincipen.  

Med anledning av ett lagförslag, SOU 2010:29, i vilket några centrala offentligrättsliga principer, 

däribland proportionalitetsprincipen, föreslås kodifieras i en ny förvaltningslag behandlas även 

frågan om detta vore en lämplig lösning på eventuella rättssäkerhetsproblem eller om det finns 

andra möjliga lösningar. 

Genom anläggandet av ett rättshistoriskt och metodologiskt perspektiv på frågan, något som 

inte ofta gjorts i den pågående rättsvetenskapliga debatten om allmänna rättsprinciper11, är 

förhoppningen att denna uppsats ska bidra till att öka kunskapen om de oskrivna allmänna 

rättsprincipernas roll i svensk förvaltningsrätt. 

                                                 

8 Se t.ex. Schults, st. 3, som dock skriver att det är en grundläggande metodinställning i svensk rätt som står i skuld till 

rättsrealismen för vilken uppsalaskolan endast utgör en del. Jfr också Peczenik, s. 135 ff. 
9 Se t.ex. Modéer, Vad är rättskultur?, s. 384. 
10 Senast omtryckt SFS 2014:1385. 
11 Se dock Andersens, En historie om nogle almindelige retsprincipper, i vilken författaren undersöker några rättsprinciper 

däribland proportionalitetsprincipens betydelse för dansk straffrätt från landskapslagarna till nutid . Andersen är 

historiker och inte rättshistoriker, vilket också präglar hans framställning  som har ett helt annat fokus än förevarande 

uppsats. 
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1.3 Metod och material 

1.3.1 Rättsgenetisk metod 

Detta är en uppsats i rättshistoria. Fokus ligger följaktligen på rättsutvecklingen eller med andra 

ord kopplingen mellan nu och då.12 Den metod som använts för att analysera rättsutvecklingen är 

den s.k. rättsgenetiska metoden. Syftet med denna metod är just att framställa rätten i dess 

utveckling, med särskild fokus på de krafter som driver rätten framåt.13 I föreliggande uppsats är 

det endast en för den juridiska metodlärans utveckling bakomliggande drivkraft är av intresse, 

nämligen de eventuella effekterna av rättens europeisering.  

   I uppsatsen ges en bild av de allmänna rättsprincipernas roll i den juridiska argumentationen 

från 1800-talet tills idag. Det är dock inte frågan om någon kronologisk genomgång av de två sekel  

som har gått. Istället riktas intresset mot några idériktningar, förutom uppsalaskolan och historiska 

skolan, presenteras även det så kallade boströmska ämbetsmannaidealet. Samtliga har valts därför 

att de har haft en betydande inverkan på den svenska rättskulturens utformning. Tyngdpunkten 

ligger vidare på gällande rätt sådan den uppfattas idag. Detta stämmer också överens med synen på 

rättshistoriens roll.14 Anledningen är den förhärskande synen, att rättsvetenskapen ytterst är en 

praktisk vetenskap och måste kunna tjäna de praktiskt verksamma juristerna i deras 

rättstillämpning.15 Det rättshistoriska materialet har därför använts för att analysera den nutida 

juridiska doktrinen, för att kunna avgöra vilka likheter och skillnader som finns mellan den syn på 

allmänna rättsprinciper som framträder i den moderna doktrinen och de klassiska uppfattningarna.  

   Vad gäller presentationen av uppsalaskolan och Axel Hägerström bygger framställningen 

främst på sekundärlitteratur, företrädesvis Max Lyles avhandling. Detta val kan visserligen kritiseras 

då det alltid är bättre att gå till förstahandskällor om sådana finns att tillgå. Valet har dock 

motiverats av att målet har varit att utreda arvet efter uppsalaskolan och detta kan med 

nödvändighet endast sökas i moderna betraktelser av uppsalaskolan. Förutom Hägerström 

behandlas även Per Olof Ekelöfs syn på allmänna rättsprinciper som ett exempel på en mer sentida 

anhängare till uppsalaskolan. Anledningen till att just Ekelöf har valts är främst att den nutida 

                                                 

12 Jfr. Sandström & Peterson, Lex lata- lex f erenda. Fakta eller f iktion?, s. 164. 

13 Jfr. t.ex. Gunnerstad et al, s. 185 som dock använder uttrycket inre rättshistoria som är identisk med den rättsgenetiska 

metoden. 
14 Ibid., s. 188, se även Lyles, Rättshistoria, några tankar om innehåll och former, s.74.   
15 Redan Ernst Viktor Nordling var av uppfattningen att all juridik var en praktisk vetenskap.  Därför måste, enligt 

Nordling, varje gren inom rättsvetenskapen ha avseende på ”rättens förverkligande i livet”. Skillnaden mellan 

rättshistoria och de materiellrättsliga ämnena var endast att rättshistoria hade detta medelbart istället för omedelbart. 

Se Nordling, Om Romerska rättens, Juridiska Encyclopediens och Rättshistoriens betydelse för rätts -studiet, s. 2. 
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doktrinen tycks uppfatta Ekelöfs uppfattning som ett utryck för den klassiska svenska synen på 

rättsprinciper.16 

    När det gäller historiska skolan behandlas denna främst i avsnittet om rättstatsidealet. 

Framställningen bygger dels på en engelsk översättning av några av Fredrich Julius Stahls texter, 

dels på nutida svenska rättsvetenskapsmäns uttolkningar av historiska skolans källtexter. Återigen 

har detta motiverats av att målet inte har varit att utreda den historiska skolans uppfattning per se, 

utan just det avtryck som historiska skolan har fått på svensk juridisk metod. En svensk anhängare 

av historiska skolan var Ernst Viktor Nordling och hans  uppfattning behandlas främst i avsnittet 

om rättskälleläran.   

Vad gäller det boströmska ämbetsmannaidealet, bygger framställningen dels på en originalkälla, 

dels på sekundärlitteratur. Det ska poängteras att en av böckerna, Tore Frängsmyrs, Svensk idéhistoria 

inte har en rättsvetenskaplig inriktning. Denna bok hör därför inte till den juridiska doktrinen och 

är därmed naturligtvis inte heller en rättskälla i svensk rätt. Boken ger dock en god bild av Boströms 

inflytande på rättskulturen och har använts i detta syfte. Även ett förarbete har används i denna 

del. Förarbeten anses normalt ge uttryck för lagstiftarens syn på en viss fråga. Just de 

förarbetesbilagor som kommit till användning i denna del är dock dels en återgivelse av ett föredrag, 

dels en rättshistorisk exposé över domarrollen i svensk rätt och har används i syfte att belysa just 

domarrollen, inte som varande ett uttryck för någon lagstiftarvilja , utan närmast som ett 

rättsvetenskapligt arbete. 

   Slutligen kan sägas att valet av ett rättshistoriskt perspektiv på frågan om de allmänna 

rättsprinciperna och rättssäkerheten också är motiverat av att de bakåtblickande perspektiv som 

rättshistoriska undersökningar med nödvändighet innebär, medför goda förutsättningar att bidra 

till en rättssäker rättstillämpning.17 Som framgår både av rubriken till denna uppsats och det angivna 

syftet är rättssäkerhet centralt för den företagna analysen. 

1.3.2 Särskilt om utformandet av uppsatsens hypotes  

Det konkreta genomförandet av föreliggande undersökning har skett i två led: Då den juridiska 

metodläran huvudsakligen återfinns i den juridiska doktrinen samt dessutom rättsprinciper till 

övervägande del är en rättsvetenskaplig skapelse18, har den juridiska doktrinen används för att skapa 

en allmän teoretisk uppfattning om principernas användning och funktion. Denna undersökning 

                                                 

16 Jfr t.ex. Peczenik, s. 136.  
17 Gunnerstad et al., 192. 
18 Se t.ex. Sandström, Romersk rätt- en rättsvetenskaplig europaväg?, s. 470. 
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utmynnar i en preliminär bestämning av vad rättsprinciper är och gränserna för deras användning 

i förvaltningsrätten. Denna preliminära bestämning fungerar som uppsatsens hypotes.  

   Vad gäller frågan om vad, rättsprincipernas vad, hur och varför har förutom svensk juridisk 

doktrin även juridisk doktrin från de nordiska grannländerna, Norge, Finland och Danmark, 

beaktats. Detta motiveras av den rättsgemenskap som råder mellan länderna med avseende på den 

juridiska metodläran.19 Dessutom har rättsprinciperna varit föremål för ett mer betydande 

rättsvetenskapligt intresse i övriga nordiska länder än i svensk rätt. Beaktandet av nordisk doktrin 

kan således sägas ha givit hypotesen en mer solid grund.  

1.3.3 Om testandet av hypotesen 

Sedan en allmän uppfattning om de allmänna rättsprinciperna har preciserats övergår uppsatsen till 

att pröva hur den praktiska användningen av allmänna rättsprinciper i juridisk argumentation 

förhåller sig till gränserna för rättsprincipernas användning enligt hypotesen. I denna del har 

uteslutande svenskt källmaterial kommit till användning. Detta har motiverats av att det föreligger 

vissa skillnader mellan de olika nordiska länderna när det kommer till rättsprincipernas närmare 

genomslag. Intresset har främst riktats mot rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 

och Justitieombudsmannen (JO), särskilt vad gäller proportionalitetsprincipen. Vad gäller JO kan 

noteras att JO:s praxis inte är bindande samt att JO:s praxis inte heller brukar räknas till de 

hävdvunna rättskällorna i svensk rätt. Eftersom JO spelar en viktig roll i granskningen av 

förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning är det dock motiverat att beakta även JO:s praxis 

i undersökningen av den faktiska användningen av rättsprinciper. Då principerna bör vara av större 

vikt i svåra fall, är det naturligt att anta att principanvändningen borde vara störst i HFD:s praxis.20 

Valet motiveras även av att HFD:s praxis syftar till att vara vägledande för den praktiska 

rättstillämpningen. 

   Vad gäller urvalet av fall kan sägas att dessa endast utgör ett axplock. Även i detta avseende 

har tyngdpunkten legat på gällande rätt, d.v.s. rättsfall från de senaste 20 åren. Avsikten med 

rättsfallen har varit att de ska illustrera hur allmänna rättsprinciper används i praktisk juridisk 

argumentation. Det har heller inte varit fråga om några djupare rättsfallsanalyser med avseende på 

prejudikatvärdesbedömning etc. Rättspraxisen har istället undersökts mot bakgrund av hävdvunna 

principer för juridisk argumentation såsom Savignys s.k. canones för lagtolkning och i synnerhet i 

förhållande till krav på rättssäkerhet. En svårighet i urvalet av rättsfall har varit att domar ibland 

                                                 

19 Se t.ex. Sandström, The Swedish Model, s. 297 f.   
20 Samma antagande görs förövrigt beträffande den finska högsta förvaltningsdomstolen av Skog & Tuomela, s. 94.  
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kan bygga på allmänna rättsprinciper utan att detta uttryckligen anges i domskälen. I de fall 

uppsatsen innehåller sådana rättsfall har exemplen istället spårats genom doktrinen. Detta är 

naturligt med tanke på att doktrinens roll just är att systematisera rätten. I undersökningen av den 

praktiska användningen av allmänna rättsprinciper ingår även ett avsnitt om icke-juristers 

användning, eller rättare sagt icke- användning, av rättsprinciper. Detta avsnitt bygger uteslutande 

på empiriska undersökningar genomförda av andra författare.  

1.3.4 Distinktionen lex lata - lex ferenda 

Förutom de förarbeten som används i utredningen av domarrollens utveckling i svensk rätt har 

även motiv använts för att ge exempel på lagstiftarens syn på de förvaltningsrättsliga principernas 

roll. Slutligen har motiven till 2010 års förvaltningslagsförslag använts som bakgrund till en lex 

ferenda-diskussion angående lämpligheten av en eventuell framtida kodifikation av 

proportionalitetsprincipen. Rörande detta spörsmål kan sägas att distinktionen mellan lex ferenda och 

lex lata bygger på en fiktion om att det går att dela upp rätten i gällande rätt och rätten i framtiden.21 

En sådan distinktion är för övrigt den rättsgenetiska metodens motsats.22 Fiktionen är dock så 

vanlig i rättsvetenskapliga arbeten att det har ansetts motiverat, om inte annat av pedagogiska skäl, 

att inom ramen för denna uppsats tala om lex ferenda i betydelsen, hur rätten bör se ut i framtiden.  

1.3.5 Något om EU-rättens roll i uppsatsen 

Vad slutligen gäller de EU-rättsliga aspekterna av denna uppsats ska sägas att dessa har varit särskilt 

översiktliga och endast avsedda som en förklaring av skillnaden i synen på allmänna rättsprinciper 

som föreligger mellan traditionell svensk rätt och EU-rätten. Trots att de EU-rättsliga allmänna 

rättsprinciperna till största delen utvecklats genom EU-domstolens rättspraxis, har denna 

redogörelse begränsats till den EU-rättsligt inriktade juridiska doktrinen. Därtill har urvalet av EU-

rättsligt material begränsats till doktrin med svensk anknytning. Detta motiveras av att 

kunskapsintresset har avsett just EU-rättens inverkan på svensk rätt, en fråga som av naturliga skäl 

intresserar svenska EU-rättsexperter i högre grad än andra.  

   Vad gäller påståenden om rättens europeisering kan tilläggas att detta i egentlig mening 

inbegriper både EU-medlemskapet och EKMR. I denna uppsats behandlas de som en företeelse. 

Det är dock inte säkert att detta helt överensstämmer med verkligheten. Det föreligger i flera 

avseenden betydande skillnader mellan EKMR och EU-rätten.23 Även om EKMR upphöjdes till 

                                                 

21 Sandström & Peterson, Lex lata- lex f erenda. Fakta eller f iktion?, s. 171. 
22 Ibid. s. 172. 
23Ang. skillnader mellan Europadomstolen och EU-domstolen se t.ex., Koskelo, s. 632 ff. 
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svensk lag först i och med EU-medlemskapet, ratificerade Sverige europakonventionen redan 1952. 

Det är alltså möjligt att tala om en europeisering av svensk rätt långt före år 1995. Denna reservation 

påverkar dock inte kvaliteten i uppsatsens slutsatser.  

1.4 Avgränsning 

Det har sagts att de allmänna rättsprinciperna utgör ett strandlöst hav. 24 Användningen av allmänna 

rättsprinciper i förvaltningsrätten är onekligen ett gigantiskt forskningsområde som spänner över 

flera rättsområden. Det har därför varit nödvändigt att avgränsa uppsatsens omfång och flera 

intressanta frågeställningar har skjutits åt sidan av utrymmesskäl. Förutom de avgränsningar som 

framgår av det angivna syftet och metodavsnitten ovan ska några särskilda påpekanden göras.  

För det första bygger uppsatsen på uppfattningen att rättsprinciperna har en viktig funktion att 

fylla vid myndigheternas skön. Uppsatsen innehåller därmed ingen analys av skönets baksida, 

nämligen illojal maktutövning. 

För det andra behandlas endast principernas roll i svåra fall och vid juridiskt skön. Flera 

funktioner som principer kan antas ha faller därmed utanför ramen för denna arbete. Ett vanligt 

påstående är t.ex. att allmänna rättsprinciper kan fungera som kritikunderlag för nya lagar. Detta är 

dock mindre problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt. Inte heller normprövning behandlas 

närmare.  

För det tredje har uppsatsen tagit sin utgångspunkt i traditionell förvaltningsverksamhet. 

Numera finns en tendens att myndigheter löser förvaltningsuppgifter genom ingående av avtal. 

Vilken roll de förvaltningsrättsliga principerna har i en sådan situation har inte beaktats. 25 

   Slutligen ska framhållas att även om materiellt fokus legat på proportionalitetsprincipen 

skrapar undersökningen av proportionalitetsprincipen bara på ytan i denna uppsats. 

Proportionalitetsprincipen har istället tjänat syftet att konkretisera undersökningens teoretiska och 

metodologiska frågeställningar. Undersökningen är således tänkt att vara generell , men inte 

abstrakt. 

1.5 Terminologi 

Uppsatsens terminologi förklaras i regel löpande i uppsatsen. Det kan räcka med att i detta 

sammanhang påpeka att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) används även för rättsfall som 

härstammar från tiden före 2009, när den högsta administrativa domstolen gick under 

                                                 

24 Tähti, s. 288. 
25 För en kortare redogörelse av frågan i dansk rätt se, Lemann Kristiansen, avsnitt  4, s. 63 ff.  
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benämningen Regeringsrätten. Detsamma gäller EU-domstolen, som tidigare kallades EG-

domstolen. Enda undantagen från denna regel är när Regeringsrätten, respektive EG-rätten eller 

EG-domstolen, ingår i ett direkt citat. 

   Vad som avses med termen allmänna rättsprinciper i denna uppsats kommer att förklaras 

ingående i det följande. Det kan dock vara på sin plats att poängtera att allmänna rättsprinciper i 

för uppsatsen relevant mening är synonymt med allmänna rättsgrundsatser. 26 För att undvika 

förvirring har dock endast benämningen allmänna rättsprinciper använts. Det kan dock noteras att 

ibland endast rättsprinciper eller t.o.m. principerna anges. I samtliga fall avses allmänna 

rättsprinciper, om inte annat anges eller framgår tydligt av sammanhanget. Variationen har sprungit 

ur stilistiska hänsyn och krav på textens läsbarhet. 

   Slutligen ska sägas att uttrycket rättens djupstrukturer förekommer i uppsatsen. Detta uttryck är 

centralt för den finska rättsteoretikern Kaarlo Touris lära om rättsordningens nivåer. Begreppet 

brukas i uppsatsen utan särskild koppling till Touris speciella definition av djupstruktur. 

 

  

                                                 

26 Ibland hävdas att allmänna rättsgrundsatser är mer grundläggande än allmänna rättsprinciper. Det vanligaste torde 

dock vara att begreppen anses synonyma. 
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2  Rättskultur och juridisk metod 

Att medlemskapet i EU och den samtidigt genomförda inkorporeringen av EKMR inneburit 

genomgripande förändringar av den materiella rättens innehåll på många rättsområden är en truism. 

Trots detta vittnar flera EU-rättsinriktade svenska rättsvetenskapsmän om ett motstånd hos 

svenska jurister i gemen mot att anpassa sig till den särskilda EU-rättsliga metoden vid tolkning 

och tillämpning av EU-rätt.27 Detta förklaras ofta med att det uppstått en kulturkrock i mötet 

mellan den traditionella svenska juridiska metoden och den EU-rättsliga metoden.28 Frågan kan då 

ställas vad som menas med kultur i rättslig bemärkelse?29 Avsikten med detta kapitel är att beröra 

detta spörsmål samt besvara frågan, vad som är karaktäristiskt för svensk respektive EU-rättslig 

juridisk metod. Framställningen är avsiktligt översiktlig och främst avsedd som ett hjälpmedel för 

förståelsen av uppsatsens senare delar. 

2.1 Vad är rättskultur?30 

I inledningen till denna uppsats nämndes den för jurister välkända sanningen att en skicklig jurist 

måste kunna mer än att läsa lagtext. Rättssystemet består av mer än en samling regler.  Den 

amerikanske komparatisten John H. Merryman:s definition av rättskultur ger uttryck för denna 

insikt. Han menar att:  

“Law is a cultural expression. Ideas about law are a deeply-rooted, historically-

conditioned component of the culture. They powerfully limit and direct thinking 

about what law is and about the proper composition and operation of the legal 

system. Legal culture can be thought of as the inner logic of the legal system.”31 

Ett lands rättskultur kan i sin tur sägas bestå av två subkulturer: En lekmannakultur och en 

juristkultur. Juristkulturen är juristernas professionella kultur som de förvärvar och utvecklar 

genom juristutbildningen och sin praktiska yrkesverksamhet. Det är således ett innanför-perspektiv 

på rätten. Lekmannakulturen å andra sidan är, precis som termen anger, ett uttryck för icke-juridiskt 

skolade personers inflytande på rättsutvecklingen. Ett exempel på detta är det svenska 

nämndemannasystemet. Fokus i denna uppsats ligger på juristkulturen. 

 

                                                 

27 T.ex. Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 34. Motsvarande uttalande av Hettne, s. 30 . Notera dock särskilt s. 28 där 

han säger att motståndet bland svenska jurister mot att använda rättsprinciper särskilt gäller domare.  
28 Hettne & Otken Eriksson (red.), ibid. 

29 Rättskultur definieras just som kultur i rättslig bemärkelse i Svenska Akademiens ordbok.  
30 Avsnittet bygger på Modéer:s artikel med samma namn. Faktan är hämtad därifrån om inte annat anges.  
31 Legrand, s. 63. Min kursivering.  
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2.1.1 Juristkulturens parametrar 

Modéer räknar i sin artikel upp ett antal parametrar som kan användas för att identifiera ett lands 

juristkultur i tid och rum nämligen: de (rättsliga) ideologierna, författningen, normerna, rättens 

aktörer (legal profession) samt juristernas professionella infrastruktur. Dessa parametrar ska inte 

beaktas var och en för sig. Detta framgår särskilt tydligt när det gäller ideologiernas förhållande till 

författningen, då de rättsliga ideologierna kan sägas ligga inbäddade i författningen. Beträffande 

författningen gäller vidare enligt Modéer att de på samma gång är både framåt- och 

tillbakablickande. Genom att betrakta och analysera författningen fås således en inblick i så väl 

författningens historia, traditioner och ”kulturella arv”, som indikationer på framtida 

författningsändringar. Vad gäller normerna ligger ett lands normsystems utformning till grund för 

indelningen i rättsfamiljer, vilket är utgångspunkten i komparativrättsliga undersökningar. Modern 

rättskulturforskning har istället varit inriktad på att söka identifiera de mentaliteter och attityder 

som gör att rättskulturen inte förändras, eller i vart fall förändras mycket långsamt, trots 

genomgripande lagändringar etc. Ett praktiskt exempel på rättskulturens inneboende tröghet är 

EU-rättens långsamma påverkan på den svenska juridiska metoden. Aktörsperspektivet vidare rör 

de olika rättsliga aktörerna d.v.s. allt från domare, åklagare och advokater till rättsvetenskapsmän 

och andra jurister och deras olika roller i tillämpningen och utvecklingen av rätten. Inom ramen 

för denna uppsats är det främst domarrollen och myndighetsjuristers roll som är föremål för 

intresse. Det kan redan här nämnas att svensk rätt av tradition inte gjort någon större skillnad 

mellan dessa två juristroller utan de ses båda främst som offentliga tjänstemän som självständigt 

har att tillämpa lagar och andra rättsregler i enskilda fall .32 Den rättsliga infrastrukturen innefattar 

slutligen, förutom domstolsbyggnader och advokatkontor etc., även juristernas professionella 

nätvärkande med andra jurister såväl i Sverige som internationellt. Denna aspekt av rättskulturen 

kommer dock inte behandlas vidare i uppsatsen. 

2.2 Den svenska juridiska metoden 

Juristrollen, oavsett specifik profession, går i generella termer ut på att utifrån den s.k . gällande 

rätten lösa rättsliga problem av olika slag. Med gällande rätt menas då den rätt som pekas ut av 

rättskällorna, och i svåra fall, den juridiska metoden. Juristens tillvägagångssätt för att fastställa 

gällande rätt bestäms av den juridiska metoden. Den juridiska metoden syftar nämligen till att ange 

vilka rättskällorna är och tala om hur de ska användas. Den juridiska metoden anger således 

gränserna för den juridiska argumentationen. I rättskulturellt hänseende kan sägas att det är i 

                                                 

32 Jfr Marcusson, De förvaltningsrättsliga principerna: Kommentar, s. 302. 



11 

 

förmågan att korrekt kunna tillämpa den juridiska metoden som skiljelinjen går mellan jurister och 

lekmän. Den juridiska metoden utgör således en central del av juristkulturen och att lära de blivande 

juristerna denna metod kan sägas vara juristutbildningens huvudsyfte. 33 

Den uppmärksamme läsaren noterar att det hela tiden refereras till den juridiska metoden, d.v.s. 

i singularis, bestämd form. Vissa skulle säkerligen invända att det inte finns en svensk juridisk 

metod, utan flera.34 Den juridiska praktiken i allmänhet, och den offentliga rätten i synnerhet, har 

emellertid särskilda anspråk på att vara rättssäker d.v.s. likformig och förutsägbar. För att detta ska 

uppnås krävs att alla jurister tillämpar samma juridiska metod. I annat  fall blir utfallet godtyckligt, 

d.v.s. beroende av vilken jurist som har fattat beslutet.35 Ett annat skäl till att inom denna uppsats 

tala om den juridiska metoden i bestämd form följer redan av syftet med uppsatsen. För att kunna 

undersöka gränserna för de allmänna rättsprincipernas användning ur ett rättsgenetiskt perspektiv 

är det lämpligt att ta utgångspunkt i den traditionella svenska juridiska metoden och dess 

hävdvunna principer för juridisk argumentation och sedan kontrastera den mot den EU-rättsliga 

metoden, också den i bestämd mening, för att på så viss kunna analysera den senares eventuella 

påverkan på den svenska juridiska metoden.  

Uttrycket traditionell juridisk metod används ofta som synonymt med rättsdogmatisk metod.36 Det 

senare är sedan 1800-talet den dominerande rättsvetenskapliga metoden inom Civil law-

traditionen.37 Dess syfte är just att utifrån rättskällorna fastställa gällande rätt. 38 Det som här, och i 

det följande, avses med traditionell juridisk metod överlappar i hög grad med den rättsdogmatiska 

metoden, men med fokus på dess mer praktiska sida, d.v.s. den metod som tillämpas av domstolar 

och andra rättstillämpare.  

2.2.1 Den nordiska rättstraditionen 

Ovan anges att det är motiverat att tala om den traditionella svenska juridiska metoden i bestämd 

form. Det finns dock anledning att i viss mån modifiera detta ställningstagande. Det som har 

framhållits såsom den svenska juridiska metoden är nämligen inget unikt inslag i den svenska 

juristkulturen. De svenska juristernas arbetsmetod är istället gemensam för nordiska jurister 

överlag, varför det egentligen är mer korrekt att tala om den nordiska juridiska metoden. Eftersom 

                                                 

33 Gunnerstad et al., s. 178. 

34 Jfr t.ex. Korling & Zamboni, som istället för den juridiska metoden i här angiven mening presenterar ”(…)de många 

olika juridiska metoder som en jurist kan använda sig av i sitt dagliga arbete” s. 18.  
35Se Strömholm, avsnitt 20.4 för en utförligare diskussion om varför det är befogat att tala om en generell juridisk 

metod. 

36 Sandström, The Concept of  Legal Dogmatics Revisited, s. 133.  
37 Ibid., s. 134. 
38Se t.ex. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s.43 och Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 22 ff.  
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detta är en uppsats om de allmänna rättsprincipernas roll i svensk förvaltningsrätt kommer dock 

även i fortsättningen benämningen den svenska juridiska metoden att användas. Vad som sägs om 

svensk juridisk metod stämmer dock, på grund av den starka rättsgemenskapen mellan länderna, i 

allt väsentligt även för metoden i våra nordiska grannländer.39  

   De nordiska juristernas sätt att lösa juridiska problem skiljer sig däremot från tillvägagångsättet 

i andra delar av världen, varför man kan tala om den nordiska rättstraditionen som en egen 

rättsfamilj inom den s.k. Civil law-traditionen.40 Det som framförallt särskiljer den nordiska 

rättstraditionen från de mer traditionella Civil law-länderna i Kontinentaleuropa är en avsaknad av 

heltäckande civilrättskodifikationer innehållande abstrakta generella rättsnormer. Dessutom har 

den romerska rätten spelat en mindre roll för utvecklandet av den nordiska rätten än vad som är 

fallet i de kontinentaleuropeiska länderna. Detta gör att de nordiska rättssystemen saknar båda de 

karaktäristiska drag som är kännetecknande för Civil law-traditionen.41 En ytterligare skillnad i 

förhållande till de mer renodlade civilrättsländerna som t.ex. Frankrike och Tyskland är att de 

nordiska rättssystemen istället för Montesquieus maktdelningslära bygger på tanken att all offentlig 

makt utgår från folket och att det istället råder en funktionsdelning mellan den lagstiftande, 

verkställande och dömande makten.42 Dessa skillnader har sammantaget medfört att det i Norden 

har utvecklats en säregen juridisk metod, dock starkt influerad av den tyska historiska skolan,43 där 

lagstiftaren är hänvisad till att söka förverkliga sina politiska målsättningar genom ad hoc-

lagstiftningar. Systematiseringen av rätten har i stort överlämnats åt rättsvetenskapsmännen. 

Lagarna är mer konkret utformade än i de stora civilrättsliga lagkodifikationerna.44 Detta har i sin 

tur medfört att analogislut har blivit en vida tillämpad metod för att fylla ut luckorna i lagen.45 

Dessutom har rättspraxis fått en starkare ställning som rättskälla än inom andra Civil law-länder. 

Därför skulle det med fog kunna hävdas att den nordiska rättsfamiljen, utan att vara ett s.k. Mixed 

legal system,46 intar en mellanställning mellan Civil Law-traditionen och Common Law-traditionen med 

dess fokus på domarskapad rätt.47  

                                                 

39 Jfr t.ex. Sandström, The Swedish Model ,s. 297 f. 
40 Zweigert & Kötz, s. 277. 
41 Ibid. 

42 Folksuverenitetsprincipen i RF 1:1 och Sandström, The Swedish Model, s. 302. 
43 T.ex. Sandström, The Swedish Model,  s. 301 och densamme, The Concept of  Legal Dogmatics Revisited, s. 137. 
44 Zweigert & Kötz, s. 281 f. 
45 Ibid. 

46 Med Mixed legal system menas att ett lands rättssystem till betydande del innehåller karaktäristiska drag från såväl Civil 

Law- som Common Law-traditionen. Ett exempel på detta är det sydafrikanska rättssystemet.  
47 Sandström, The Swedish Model,  s. 297. 
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   De här redovisade likheterna mellan de nordiska juristernas rättsliga tänkande ska dock inte 

tas till intäkt för att det råder en total rättsgemenskap inom Norden. Störst rättsgemenskap råder 

på förmögenhetsrättens område, medan det offentligrättsliga området kännetecknas av större 

disparens.48 I offentligrättsliga sammanhang kan det därför vara motiverat att istället tala om en 

västnordisk och en östnordisk juridisk tradition.49 Eftersom denna uppsats handlar om 

offentligrättsliga principer skulle detta, vid en första anblick, kunna tänkas leda till slutsatsen att det 

främst är den svensk- finska rättskulturen som är intressant att undersöka. Detta motsägs dock av 

det faktum att den för den nordiska juridiska metoden i allmänhet, och denna uppsats i synnerhet, 

viktiga rättskälleläran är gemensam för alla nordiska länder. 50 Dessutom är den grundläggande-

avvaktande- inställningen till användningen av allmänna rättsprinciper i rättstillämpningen, trots 

vissa gradskillnader mellan länderna51, ett karaktäristiskt drag för hela den nordiska rättskulturen. 

Också den nordiska juridiska metoden kommer således, om inget annat anges, behandlas som 

varande en.  

2.2.2 Rättskälleläran 

Det är med hjälp av rättskällorna som själva föremålet för juristernas arbete-fiktionen gällande rätt- 

bestäms.52 Trots att rättskällorna således är en grundbult i all juridisk verksamhet har den s.k. 

rättskälleläran, vars syfte i princip sammanfaller med den juridiska metodens, aldrig lagfästs utan är 

en del av den dolda juristkunskap som förmedlas från generation till generation genom 

juristutbildningen. Den flexibilitet som avsaknaden av formell reglering innebär har dock lett till 

att det inte råder någon total enighet inom den svenska juristkåren rörande exakt vilka de 

auktoritativa rättskällorna är och vilken inbördes tyngd de har.  

   Precis som med den juridiska metoden kan det ifrågasättas om det endast finns en 

rättskällelära eller om det i själva verket finns flera. Exempelvis görs ibland en distinktion mellan 

den normativa rättskälleläran och den deskriptiva. Den normativa rättskälleläran utvecklas av 

rättsvetenskapsmän och sägs beskriva vilka rättskällorna bör vara och föreskriva hur de lämpligen 

                                                 

48 Björne, Det nordiska rättsarvet- myt eller verklighet?, s. 522.  
49 Ibid. 
50 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 222. 

51 Även i en nordisk jämförelse tycks Sveriges försiktiga förhållningssätt inta en viss särställning. Mäenpää har t.ex. 

hävdat att principernas vikt och principhalten varierar i det nordiska ländernas förvaltningsrätt och att man förenklat 

kan säga att: ”den är kanske lägst i Sverige, men avsevärt högre i de andra nordiska länderna.” Han nämner vidare 

särskilt att detta gäller även i förhållande till den annars så legalistiska finska traditionen. Se. s. 15. Jfr också 

Marcusson, De förvaltningsrättsliga principerna: Kommentar, s. 301 f.  
52En fiktion är något som blott till skenet är verkligt (SAOB). Ang. gällande rätt som fiktion, se t.ex. Sandström & 

Peterson Lex lata-lex f erenda. Fakta eller f iktion, s. 170 ff. 
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bör tolkas och användas medan en deskriptiv rättskällelära beskriver vilket material som domare 

och andra jurister de facto använder sig av vid lösandet av rättsliga problem.53 Ibland påstås det också 

att den moderna rättskälleläran på väsentligt sätt skiljer sig från den traditionella.54 Detta motsägs 

av Marie Sandström som avslutar sin undersökning av den svenska rättskälleläran med särskild 

fokus på en av de mer omstridda rättskällorna, den juridiska doktrinen,55 med konstaterandet att: 

”There is no escaping the fact that this analysis leads to a rather uncomfortable 

conclusion: The most up-to-date and practical doctrine of legal sources available 

today was devised by Ernst Viktor Nordling in Uppsala more than a century ago.”56 

Riktigheten av denna slutsats bekräftas också av Lars Björne som i sin studie av den nordiska 

rättskälleläran visar på betydande kontinuitet från 1700-talet tills idag.57 Nordling ansåg att det 

allmänna rättsmedvetandet var den enda egentliga rättskällan men räknar upp folksedvänjan, 

lagstiftning, domstolspraxis och rättsdoktrinen som ”rättens källor” med vilket han menar ”de 

särskilda sätten, hvarpå rättsbestämmelserna i verkligheten komma till(…)”58 Läsaren av denna 

uppsats, liksom dagens svenska jurister överlag, torde här instinktivt invända att Nordlings 

rättskällelära såsom den här hittills framställts stämmer illa överens med den rättskällelära de 

indoktrinerats med under juristutbildningen. Den svenska rättskälleläran framställs nämligen under 

juristutbildningen oftast som en hierarkiskt ordnad lära med lagstiftningen i toppen som den enda 

bindande källan, följt av förarbeten och prejudikat som borde beaktas vid bestämmandet av 

gällande rätt och i botten juridisk doktrin och sedvänja som får beaktas av rättstillämparen som en 

sista utväg.59 Främst två saker tycks således skilja den traditionella rättskälleläran från den 

nuförtiden härskande uppfattningen; För det första den inbördes rangordningen mellan 

rättskällorna, särskilt vad gäller synen på sedvanerätten och för det andra att det idag tillkommit en 

                                                 

53 För en utförlig diskussion om skillnaden mellan en normativ och en deskriptiv rättskällelära samt frågan huruvida 

den nordiska rättskälleläran bör anses som det ena eller det andra, se Björne, Nordisk rättskällelära, s. 42 ff. För ett 

praktiskt exempel, jfr Claes Sandgrens empiriska undersökning i Vad gör juristen? Och hur? Del I med Ernst Viktor 

Nordlings klassiska redogörelse i Föreläsningar i svensk civilrätt. Allmänna delen , avsnitt IV,. s. 26 ff.  
54 Se Björne, Nordisk rättskällelära, s. 1 och däri gjorda referenser.   
55 Se t.ex. Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 20, där författaren säger sig opponera sig mot tanken på att 

rättsvetenskapen i Sverige borde räknas som en rättskälla jämförbar med lagstiftning och praxis. Jfr också densamme 

s. 24ff, särskilt s. 26, där han uttrycker uppfattningen att det överhuvudtaget är meningslöst att diskutera doktrinens 

rättskällestatus eftersom denna källa under alla omständigheter inte vilar på samma legitimitetsgrund som övriga 

rättskällor. 

56 Sandström , Legal Doctrine - Master or Servant?, s. 310. Sandströms undersökning analyserar särskilt resultatet av 

Sandgrens i not 53 omnämnda empiriska undersökning av juristernas arbetssätt. 
57 Björne, Nordisk rättskällelära, Kap. V s. 218 ff. 
58 Nordling, Föreläsningar i svensk civilrätt. Allmänna delen , s.26.  

59 Se t.ex. Peczenik & Bergholz s. 322 ff., som ett exempel på en uttrycklig uppdelning mellan ”must-shuld-may” 

rättskällor. Jfr också den på första terminen i juristprogrammet i Stockholm obligatoriska kursboken Bernitz et al., 

Finna rätt, som kan sägas ge ett mer indirekt uttryck för denna uppfattning. 
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femte rättskälla, lagförarbeten. Vad gäller det senare ska konstateras att förarbetena var en relativt 

ny uppfinning när Nordling höll sina föreläsningar 1877-79. 60 Vid denna tid var den moderna 

rättskälleläran fortfarande i ett utvecklingsstadium och förarbetena hade inte uppnått en plats bland 

de vedertagna rättskällorna.61 Detta innebar dock inte att förarbetena var oviktiga vid denna 

tidpunkt. Enligt Nordling var lagstiftningen statens främsta uttryck för rättsmedvetandet och 

brukande av lagstiftningen krävde skarpt iakttagande av det allmänna rättsmedvetandet inom 

staten.62 I enlighet med detta fyllde förarbetena enligt Nordling antagligen rollen som 

tolkningshjälp, d.v.s. ett medel att hitta den historiska lagstiftarviljan, snarare än som en självständig 

rättskälla.63 Vad gäller det förra finns det ingen tvekan om att sedvanerätten generellt fått en mer 

tillbakadragen tillvaro idag. Däremot bygger tanken att rättskällorna är hierarkiskt ordnade, nu som 

då, på en felaktig uppfattning om rättens natur eller i vart fall en förenkling av den faktiska 

situationen. I själva verket ansåg såväl Nordling som historiska skolans företrädare- av vilka 

Nordling likt andra rättsvetenskapsmän vid samma tid var tydligt influerad - att rättskällorna var 

sidoordnade delar i en helhet.64 Detta stämmer också överens med den för det rättsdogmatiska 

perspektivet på rätten grundläggande och bland svenska jurister allmänt accepterade tanken att 

rättssystemet- eller mer precist den gällande rätten- bildar ett heltäckande och koherent system av 

normer.65 Lite slagkraftigt kan sägas att trots att den svenska lagstiftningstekniken gjort luckor i 

lagen ofrånkomliga, så finns det inga luckor i rättssystemet.66 Juristen kan därför alltid, med korrekt 

brukande av den juridiska metoden, lösa alla rättsliga problem i enlighet med den gällande rätten. 

Detta betyder dock inte att alla rättskällor väger lika tungt i alla fall och inom alla rättsområden. De 

nordiska länderna sägs ofta vara lagpositivistiska,67 vilket innebär att lagen trots vad som sagts om 

sidoordnade rättskällor, kan sägas generellt inneha en överordnad ställning i förhållande till övriga 

rättskällor.68 Särskilt tydligt är detta på straffrättens område där legalitetsprincipen nulla poena sine 

                                                 

60 Som det första förarbetet i modern mening brukar räknas 1826 års förslag till allmän civil lag. För en närmare 

redogörelse över detta försök att kodifiera den svenska civilrätten, se Peterson, Debatten om 1826 års förslag till en allmän 

civillag — en svensk kodif ikationsstrid? För en mer allmän redogörelse över förarbetenas ställning i den svenska juridiska 

metoden, se Sandström, The Swedish Model, s. 303f. 
61Jfr. Sandström, The Swedish Model, särskilt s. 304. 
62 Nordling, Föreläsningar i svensk civilrätt. Allmänna delen , s. 28. 
63 Det kan tilläggas att uppfattningen att förarbeten endast var tolkningshjälpmedel, inte rättskällor, delades även av 

Hägerström. Också  i övrigt förefaller Hägerström ha delat Nordlings syn på vilka rättskällorna är, Se Lyles, Scire leges 

non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem, s.183 särskilt not 24.  
64 Jfr Nordling, a.a., s 27 samt Sandström, The Swedish Model, s. 298, 302 och 304.  
65 Se t.ex. Sandgren, Vad gör juristen? Och hur? Del II, s.872. 

66 Jfr. Sandström, The Swedish Model s.302. 
67 T.ex. Peczenik, Principer i det svenska statsskicket, s.128f. 
68 Sandström, Legal Doctrine-Master or Servant?, s.297. 
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lege sätter en absolut gräns för statens våldsmonopol.69 Även för de allmännas övriga maktutövning 

gäller en-dock mindre sträng-legalitetsprincip enligt RF 1:1 st. 3. Att de praktiskt verksamma 

juristerna de facto agerar som om rättskällorna vore sidoordnade bekräftas också av empiriska 

undersökningar av juristernas arbetssätt genomförda i norra Sverige under 1996.70 Trots att 20 år 

förflutit sedan undersökningarna genomfördes, finns ingen anledning att tro att juristernas 

angreppsätt nämnvärt ändrats på denna punkt. Det har t.o.m. hävdats att den fredliga 

samexistensen mellan rättskällorna, där de tillåts samverka istället för att konkurrera, är den 

nordiska juridiska metodens mest slående drag.71  

Utgångspunkten för den följande framställningen är följaktligen att den svenska rättskälleläran 

består av de fem här ovan diskuterade rättskällorna; lag, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin 

samt sedvana. Detta innebär att domare och andra offentliga tjänstemän i sin maktutövning måste 

söka verkställa den gällande rätten så som den framträder ur dessa källor. Til syvende og sidst innebär 

detta att ett rättsligt argument fodrar stöd i en av dessa källor för att anses bindande. 72 Vad detta 

innebär för användningen av de allmänna rättsprinciperna är själva huvudfrågan i denna uppsats. 

En sak går dock redan nu att säga om den svenska synen på allmänna rättsprinciper: De anses inte 

i sig vara rättskällor och kan således inte utan stöd i desamma bilda grunden för ett rättsligt beslut. 

2.2.3 Hanteringsregler och tekniska grepp i rättstillämpningen 

Att rättssystemet anses innehålla en rättslig lösning på varje juridiskt problem innebär inte att svaret 

alltid framgår explicit av rättskällorna eller att det alltid finns ett givet svar på varje rättsligt problem. 

Detta är uppenbart för var och en som någon gång bevittnat en rättegång. Självklart beror svaret 

på sakomständigheterna i det enskilda fallet. Vanligare torde dock vara att osäkerheten är 

förknippad med tolkningen av en potentiellt tillämplig lag eller annan rättskälla. Av denna 

anledning kompletteras rättskälleläran med ett antal s.k. hanteringsregler.73 Med hanteringsregler 

menas enkelt utryckt ”regler om användningen av regler.”74 Hanteringsregler är med andra ord; 

”(…)normer för kompetent juridiskt yrkesutövning, gemensamma för hela juristkåren.”75 

                                                 

69 Denna straffrättsliga legalitetsprincipen kommer till uttryck i brottsbalken 1:1 (1962: 700) . 
70 Sandgren, Vad gör juristen? Och hur? Del II, särskilt s. 867 första strecksatsen samt s. 869. 
71 Sandström, The Swedish Model, s. 304. 

72 Ibid, s.298. 
73 Begreppet hanteringsregler myntades av Stig Strömholm, men används även av andra rättsvetenskapsmän med delvis 

olika betydelseinnehåll, se Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 25 not 32.  Sandgren laborerar inte med termerna 

hanteringsregler och tekniska grepp utan räknar rättskälleprinciper och lagtolkning principer samt analogier etc., till 

rättskälleläran i vid mening, se Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40. 
74 Strömholm, s. 34. 
75 Ibid, s. 237. 
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Hanteringsreglerna kan ses som nödvändiga förutsättningar för rättssystemets konfliktlösande och 

handlingsdirigerande funktion.76 Således är hanteringsreglerna ytterligare exempel på tyst 

juristkunskap som växlar från rättskultur till rättskultur. Hanteringsreglerna är oskrivna normer av 

tumregelkaraktär77 och ofta framgår det inte uttryckligen vilka hanteringsregler som en domstol 

använt sig av i ett enskilt fall.78 Ibland kanske inte ens domstolen själv är medveten om vilka 

hanteringsregler som styrt rättstillämpningen i en viss riktning. Strömholm menar nämligen att 

hanteringsreglerna i viss mån har karaktären av omedvetet tillämpade handlingsmönster.79 

Hanteringsregler finns av olika slag och det skulle spräcka ramen för denna uppsats att gå in på 

dem i detalj. Exempel på hanteringsregler är Savignys s.k. canones för lagtolkning samt principer för 

reglering av lagkonflikter t.ex. principen att nyare lag går före äldre eller att speciallag bryter allmän 

lag.  

Utöver sak- och hanteringsregler ingår också ett antal s.k. tekniska grepp eller standardförfaranden80 

i juristernas verktygslåda t.ex. e contrario- och reduktionsslut samt extensiv respektive restriktiv 

tolkning av en lagbestämmelse. Det kanske praktiskt viktigaste av dessa förfaranden är dock enligt 

Strömholm sättet att fylla ut luckor i lagar med hjälp av analogier. Analogier finns av två slag, lag 

respektive rättsanalogier. Rättsanalogier tar sin utgångspunkt i föremålet för denna uppsats, 

nämligen allmänna rättsprinciper. Eftersom analogin är viktig både för den svenska juridiska 

metoden i allmänhet, och användningen av allmänna rättsprinciper i synnerhet, ska något sägas om 

vad det innebär att tillämpa en rättsregel ex analogia. För enkelhetens skull tas utgångspunkt i 

typfallet laganalogi, eftersom rättsanalogi torde vara lättare att förstå mot bakgrund av typfallet. 

Med en laganalogi menas att man ”lånar” en lösning från en lagbestämmelse som inte är direkt 

tillämplig och tillämpar den på ett oreglerat fall. För att en analogi ska bli aktuell krävs således att 

det finns en lucka i lagen som skulle kunna täppas igen samt att det finns en avgörande likhet mellan 

den situation, på vilken den ”lånade” bestämmelsen är direkt tillämplig, och det fall som ska 

regleras. Därtill får det inte finnas någon avgörande skillnad mellan situationerna som talar emot 

en sådan tillämpning.81 Som Hellner framhåller bygger analogier på tanken att de värderingar som 

kommit till uttryck i en lag bör antas vara tillämplig också på andra områden.82 I domskälen 

förekommer ofta uttrycket ”enligt grunderna för” ett lagstadgande för att markera att en analogi 

                                                 

76 Ibid., s. 221. 
77 Ibid. 
78 Hellner, Rättsteori, s. 63. 
79 Strömholm, s. 186. 

80 Även denna terminologi är lånad från Strömholm, s. 457.  
81 Strömholm, s. 457 ff. 
82 Hellner, Rättsteori, s. 110f. 
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gjorts. Analogimetoden är nära sammankopplad med tanken att rättssystemet bildar en koherent 

och systematisk helhet.83 Rättsanalogier fungerar på i stort samma sätt förutom att utgångspunkten 

är en allmän rättsprincip istället för en lagbestämmelse. En skillnad är dock att medan 

lagbestämmelsen är någorlunda given förutsätter bruket av rättsanalogier enligt Strömholm i 

realiteten ett väsentligt större mått av nyskapande verksamhet från domarens sida. Detta 

”(…)eftersom han själv ur ett obestämt författningsmaterial s.a.s. destillerar fram en rättsregel, som 

kanske inte finnes någonstans utsagd.”84 Strömholm anser vidare att skillnaden mellan lag- och 

rättsanalogi i själva verket gör epitetet analogi missvisande för rättsanalogier eftersom de inte bygger 

på en detaljerad likhetsjämförelse, vilket impliceras i termen analogi som just syftar på likheten som 

konstitutivt element.  85 Som Strömholm också framhåller kommer rättsanalogin bara ifråga sedan 

möjligheten till laganalogi redan uttömts.  86 Gränsen mellan lag- och rättsanalogi är dock inte skarp. 

Avslutningsvis ska poängteras att det som här klassas som hanteringsregler i sig istället skulle 

kunna kallas allmänna rättsprinciper då de har många gemensamma drag med de allmänna 

rättsprinciperna, bl.a. att de är oskrivna normer av tumregelkaraktär och tillämpliga över hela 

rättssystemet. Flera av hanteringsreglerna går också ofta under epitetet princip. Det är dock inte 

denna typ av metodologiska ”rättsprinciper” som utgör undersökningsobjektet i denna uppsats. 

För att undvika missförstånd kommer även i det följande benämningen hanteringsregler användas för 

de här behandlade reglerna om användningen av regler. 

2.3  EU-rättslig metod  

Lite förenklat kan sägas att EU är en mellanstatlig organisation med överstatliga inslag. EU-

domstolen, som är den främsta uttolkaren av EU-rätt, har vid ett flertal tillfällen slagit fast att EU 

bildar en egen rättsordning sui generis. Denna måste skiljas från andra mellanstatliga organisationer 

och vedertagna folkrättsliga regler för internationellt samarbete. 87 EU-rätten är således ett stort och 

komplicerad område med många särdrag. Ur ett rättskulturellt perspektiv kan konstateras att EU 

idag består av 28 suveräna medlemsstater, var och en med sin egna nationella rättskultur. Den EU-

rättsliga rättskulturen är således uttalat pluralistisk och kan sägas utgöra en säregen mix av 

influenser från medlemsstaternas olika rättstraditioner. Det är dock allmänt känt att de tyska och 

franska rättstraditionerna satt särskilt stark prägel på den EU-rättsliga kulturen, inte minst under 

                                                 

83 Ibid. s. 111. 
84 Strömholm, s. 461. 

85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 64. 
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den tidiga utvecklingen av gemenskapen.88 EU:s säregna karaktär har också bidragit till utvecklandet 

av en unik EU-rättslig metod. Med EU-rättslig metod menas den metod som används av EU- 

domstolen vid tolkning och tillämpning av EU-rätt.89 Det har hävdats att den EU-rättsliga metoden 

är mer olik traditionell svensk juridisk metod än flertalet andra medlemsstaters juridiska metod, 

vilket kan vara en del i förklaringen till motviljan hos svenska jurister att tillämpa EU-rättslig 

metod.90 Denna metodskillnad är särskilt utmärkande vad gäller förhållningssättet till allmänna 

rättsprinciper.91 Innan något sägs om detta ska dock några mer generella påpekanden göras. För 

det första, även om EU-rätten p.g.a. principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt- 

vilket i sig är en av EU:s allmänna rättsprinciper- medför en skyldighet för svenska domstolar och 

myndigheter att bortse ifrån en nationell norm som står i strid med en bindande rättsakt från EU92, 

innebär medlemskapet ingen generell skyldighet för svenska jurister att ge upp sin invanda juridiska 

metod.93 Inom EU-rättens tillämpningsområde är det dock en förutsättning för ett riktigt resultat 

och en enhetlig tillämpning inom hela EU att den EU-rättsliga metoden följs.94 För förståelsen av 

varför de oskrivna rättskällorna, vilket inom EU inte syftar på sedvanerätt utan istället rättspraxis 

och allmänna rättsprinciper95, fått en så framträdande roll inom EU-rätten är det vidare viktigt att 

hålla i minnet att EU inte är en heltäckande rättsordning i likhet med de nationella rättsordningarna, 

utan endast en ofullständig rättsordning som vilar på från medlemsstaterna till EU överlämnade 

maktbefogenheter, s.k. tilldelade befogenheter.96 Detta tillsammans med det faktum att EU:s 

fördrag, i motsatts till de svenska lagstiftningsakterna, innehåller mycket abstrakta och generella 

bestämmelser har bidragit till den fria och starkt ändamålsinriktade tolkningsmetod som är 

kännetecknande för EU-rätten.97  

                                                 

88 Jfr. t.ex. Hetten, s. 33. 
89Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 21. 
90 Ibid., s. 36.  

91 Ibid., s. 37. 
92 Ibid., s. 173. 
93 Ibid., s. 34. 
94 Ibid. jfr också medlemsstaternas allmänna lojalitetsplikt i EUF 4.3. 

95 Jfr Hettne, s. 35. 
96 Jfr art. 5.2 EUF. 
97 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 36. 
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2.3.1 EU-rättsliga principer: En rättskälla av högsta rang98  

EU-rätten vilar på en hierarkiskt ordnad rättskällelära där den s.k. primärrätten d.v.s. EU:s 

grundläggande fördrag, tillsammans med EU:s rättighetsstadga och de allmänna rättsprinciperna 

samt av EU ingångna internationella avtal, är bindande rättskällor som är överordnade 

sekundärrätten d.v.s. EU:s förordningar, direktiv och EU domstolens rättspraxis etc. 99 Vad gäller 

de allmänna rättsprincipernas förhållande till primärrätten kan sägas att de allmänna 

rättsprinciperna är av olika slag varför något exakt svar är svårt att ge. Med hänsyn till att flera av 

de grundläggande EU-rättsliga principerna härstammar från medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner eller internationella överenskommelser rörande mänskliga rättigheter, 

t.ex. EKMR100, framhåller Hettne att de bör anses som sidoordnade i förhållande till fördragen.101 

Genom att fylla ut luckor i EU-rätten påverkar de även fördragen och formar dess innehåll. 102 P.g.a. 

de allmänna rättsprincipernas osedvanligt starka ställning inom det EU-rättsliga systemet kan de 

också sägas fungera som EU:s ryggrad eller oskrivna konstitution.103  

   Innan de allmänna rättsprincipernas olika funktioner inom EU- rätten presenteras ska dock 

något ytterligare sägas om hur de allmänna rättsprinciperna blir en del av EU- rätten. Några 

rättsprinciper framgår direkt av EU-fördragen, men de flesta har utvecklats av EU-domstolen och 

återfinns därför i rättspraxis.104 Eftersom de allmänna rättsprincipernas vanligtvis har sin bakgrund 

i medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner kan det hävdas att de allmänna 

rättsprinciperna ger uttryck för en jus commune europeaum.105 När EU-domstolen utreder förekomsten 

av en gemensam konstitutionell tradition på det aktuella området använder de sig av ett  

komparativrättsligt tillvägagångssätt för att klargöra om det finns en princip inom i vart fall flertalet 

av de nationella rättsordningarna som lämpar sig för att tillämpas också på EU-rättslig nivå.106 När 

                                                 

98 Allmänna rättsprincipers roll och funktion i EU-rätten är ett omfattande ämne som i detta sammanhang endast 

berörs ytligt. Den EU-rättsliga litteraturen på området är dock mycket omfattande. Den intresserade hänvisas dit. För 

några exempel med svensk anknytning, se källförteckningen till detta arbete. 
99 För en ingående presentation av EU:s rättskällor, se Hettne & Otken Eriksson (red.),  kap 1- 2. 
100 Mitt tillägg. Hettne berör dock europakonventionen på flera andra ställen i sin avhandling, så det framstår som klart 

att det är vad som avses. 
101 Hettne, s. 46. 
102 Ibid. 
103 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 163. 

104 Som rättslig grund för utvecklingen av rättsprinciper anger EUD ofta sin egen uppgift i systemet, jfr art. 19 EUF 

(som har ersatt den upphävda art 220 EGF) samt art 340 st. 2. FEUF (fd art 288 EGF) rörande utomobligatoriskt 

skadeståndsansvar, av vilken uttryckligen framgår att EU ska ersätta skada orsakade av dess institutioner i enlighet med 

”the general principles common to the laws of the Member States”. Jfr Hettne, s. 49.  

105 För en ingående undersökning om skapandet och utvecklandet av EU:s allmänna rättsprinciper och specifikt frågan 

om dessa är på väg att bilda en EU-rättslig jus commune, se Xavier Groussot:s avhandling i ämnet.  
106 Hettne, s. 55. 
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principen väl accepterats i EU-rätten klipps dock banden till den ursprungliga nationella 

rättsprincipen. Detta innebär att principen utvecklas självständigt inom EU och när 

medlemsstaterna senare ”får tillbaka” principen i form av EU- rätt är de skyldiga att tolka dess 

innebörd mot bakgrund av EU-rättens utveckling, d.v.s. autonomt.107  

De allmänna rättsprinciperna fyller huvudsakligen tre funktioner inom EU-rätten.108 För det 

första är de den viktigaste tolkningsbakgrunden beträffande fördragsbestämmelserna eller andra 

rättsakter, vilket hänger samman med principernas karaktär av oskriven konstitution. Mer konkret 

innebär detta exempelvis att sekundärrättsliga regler ges en ”allmänna rättsprincip- konform 

tolkning.” För det andra är de allmänna rättsprinciperna den vanligaste ogiltighetsgrunden när 

giltigheten av EU-rättsakter ifrågasätts. För det tredje åberopas allmänna rättsprinciper ofta som 

en skadeståndsgrund vid EU-domstolarna.  

Avslutningsvis kan tilläggas att de allmänna rättsprinciperna ofta har en nära koppling till 

grundläggande rättigheter och flertalet av unionens grundläggande principer har utvecklats inom 

ramen för de s.k. fyra friheterna och främjandet av EU:s inre marknad. 109 Även skyddet för 

mänskliga rättigheter generellt har i sig upphöjts till en allmän rättsprincip inom EU. 110 Det starka 

rättighetstänkandet som är kännetecknande för hela europarätten är, p.g.a. arvet efter 

uppsalaskolan, inte lika framträdande i svensk rätt.   

  

                                                 

107 Ibid. 

108 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 73 f. 
109 Se Hettne, kap 4. 
110 Beträffande mänskliga rättigheter som allmänna rättsprinciper se t.ex. Schermers, s. 61 ff. 



22 

 

3 Allmänna rättsprinciper, en räddare i nöden?  Om ”svåra fall”, 

juridiskt skön och rättsprincipernas raison d’être 

Hittills har konstaterats att de allmänna rättsprinciperna, utanför EU-rättens tillämpningsområde, 

varken utgör en vedertagen rättskälla eller hanteringsregler i svensk rätt. En rimlig slutsats vore 

därför att allmänna rättsprinciper, i vart fall om de inte kommit till uttryck i någon lagbestämmelse 

eller sedvanerätt,111 faller utanför ”den juridiska verktygslådan.” Samtidigt vet alla jurister att inte 

alla fall enkelt kan subsumeras under en given rättsregel. Att en domare underlåter att döma med 

hänsyn till att rättsläget är oklart är dock oacceptabelt i en rättsstat. Förbudet mot déni de justice är i 

sig en allmän rättsprincip.112 Det råder således inget tvivel om att jurister de facto använder olika 

oskrivna allmänna rättsprinciper vid tolkning och tillämpning av rätten. Många rättsområden vore 

t.o.m. omöjliga att behärska utan kännedom om de rådande allmänna rättsprinciperna. 

Rättsprinciperna utgör således ett naturligt inslag i juristutbildningen och tillhör den tysta 

juristkunskapen.   

Mot bakgrund av de oskrivna allmänna rättsprincipernas oklara konstitutionella och 

metodologiska ställning är det viktigt att ta ställning till hur de allmänna rättsprinciperna får 

användas och vilken funktion dem fyller vid lösandet av ”svåra fall.”113 Syftet med detta kapitel är 

därför att undersöka de argument med vilka rättsvetenskapsmännen, tillika de främsta skaparna av 

rättsprinciper, legitimerar användandet av allmänna rättsprinciper. Eftersom den svenska synen på 

allmänna rättsprinciper ofta påstås stå i historisk skuld till Axel Hägerström och uppsalaskolan114 

ska också något sägas om hur den moderna rättsvetenskapens syn förhåller sig till å ena sidan 

uppsalaskolans och å andra sidan historiska skolans syn på rättsprinciper. 

3.1 Vad är en allmän rättsprincip?  

Att allmänna rättsprinciper inte är en rättskälla enligt svensk rätt är ingen kontroversiell slutsats 

utan torde delas av de flesta svenska jurister, såväl rättsvetenskapsmän som praktiker. 115 Vidare 

                                                 

111 Detta uttalande är en medveten förenkling av sanningen, då det som sagt räcker med stöd i en rättskälla.  

Karaktäristiskt för övriga rättskällor är dock att de är beroende av stöd i andra rättskällor. 
112 I Frankrike har principen om déni de justice uttryckligen kodifierats i Code Civil art. 4. Jfr också EKMR art. 6 om 

rätten till en rättvis rättegång som behandlar andra aspekter av förbudet mot rättsvägran.   
113 Ett alternativ är att använda uppdelningen i säkra och osäkra fall, se Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s.191. 

Ekelöf gjorde istället en distinktion mellan klara och säregna fall, Valda skrif ter, s. 180. Det kan tyckas mer träffande 

att kalla fall som inte direkt går att subsumera under en lagregel för säregna än svåra, då det faktum att ett fall faller in 

under en lagbestämmelse i sig inte behöver innebära att lösningen av fallet därmed är okomplicerat. Här används dock 

termen svåra fall eftersom den är vedertagen bland jurister.  

114 Jfr t.ex. Peczenik, s. 136 f. och Shultz, st. 3. 
115 Se t.ex. Shultz, ibid som menar att skepsis mot rättsprinciper och begrepp är en grundläggande metodinställning i 

svensk rätt. 
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råder i modern rätt en närmast total enighet om att rättsprinciper inte heller är naturrättsliga axiom 

härledda ur människans förnuft eller givna av Gud, vars giltighet och bindande kraft inte kan 

ifrågasättas.116 Slutligen kan påpekas att när hänvisning görs till allmänna rättsprinciper avses 

vanligen ett fenomen skiljt från annan oskriven rätt såsom sedvanerätt.117 Det kan därmed säga att 

det råder en enighet kring vad allmänna rättsprinciper inte är- i vart fall när det gäller den 

grundläggande inställningen till rättsprinciper.   

   Om man, som här, vänder på resonemanget och istället frågar vad en allmän rättsprincip är visar 

det sig svårare att återge någon härskande mening vid sidan om att någon enighet inte råder kring 

vad allmänna rättsprinciper är, hur de får användas eller vilka funktioner de fyller i rättssystemet.118  

Trots att allmänna rättsprinciper är en realitet i den juridiska argumentationen såväl inom 

rättsvetenskapen och lagstiftningsprocessen som i domstolarnas rättsskipning och annan praktisk 

juridisk verksamhet, saknas en enhetlig definition av begreppet rättsprincip.119 Tvärtom är begreppet 

mångtydigt och används som namn på en mängd olika beståndsdelar i rätten. Den 

rättsvetenskapliga debatten kring användningen av allmänna rättsprinciper i Norden kännetecknas 

av motsägelsefullhet.120 Lena Marcusson har träffande sagt att det är svårt att ifrågasätta ”att bruket 

av principer i den rättsliga argumentationen idag är principlöst, ostrukturerat och i vissa fall en fara 

för rättssäkerheten.”121 Problemen associerade med rättsprincipernas oklara innebörd försvåras 

vidare av att olika termer såsom allmänna rättsgrundsatser, riktlinjer och tumregler används parallellt med 

rättsprincip för att karaktärisera samma rättsliga fenomen.122 Som förklaring till denna oenighet kan 

anföras att de allmänna rättsprinciperna är heterogena och att olika rättsprinciper används på olika 

sätt och har olika roller inom olika rättsområden. Därtill kommer det faktum att rättsprinciperna 

                                                 

116 T.ex. Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s.131f. Detta innebär dock inte att det inte finns nu gällande allmänna 

rättsprinciper som kan sägas ha naturrättsligt ursprung. Hellner nämner den avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda 

såsom prototypen för en naturrättslig grundsats, a.a. s.132. 

117 Att allmänna rättsprinciper inte i sig är sedvanerätt tycks vara så självklart att författarna vanligtvis inte uttryckligen 

nämner detta i sina artiklar, däremot framgår det att detta är en outtalad utgångspunkt. Emiliou nämner detta dock 

uttryckligen beträffande EU-rätten, se s.115. Att så är fallet kan också sägas framgå genom en ”analogi” till att allmänna 

rättsprinciper inom folkrätten är en subsidiär rättskälla när traktat och sedvanerätt inte ger svar, se art. 38 i 

Internationella domstolensstadga. Detta betyder dock inte att sedvanerätt inte kan bilda grund för a llmänna 

rättsprinciper. 
118 Att det saknas en enhetlig definition är själva utgångspunkten för principdebatten såväl i Sverige som internationellt. 

Enighet råder endast om oenighetens existens i nordisk juridisk doktrin. Moëll , s. 18, Evald, s. 109 samt Fredriksen, s. 

38.  

119 Ordet princip härstammar enligt Nationalencyklopedin från den latinska termen princiʹpium som betyder början, 

grundval eller ursprung. 

120 Se t.ex. Tähti,§ s. 289 för en schematisk uppställning av sinsemellan motstående kriterier som alla används i den 

juridiska litteraturen. 
121 Marcusson, De förvaltningsrättsliga principerna: Kommentar, s. 301. 
122 Jfr. t.ex. Jerkø, s. 6.  
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har utvecklats i juridisk doktrin och rättspraxis, med andra ord i rättskällor som, i motsats till 

lagstiftning, är argumenterande till sin natur.  

   På grund av avsaknaden av en enhetlig definition av begreppet rättsprincip och mot bakgrund 

av den oenighet som råder på området är det således nödvändigt att sätta upp en preliminär 

bestämning av vad som i fortsättningsvis menas med uttrycket ” rättsprincip.” Att bestämningen 

är preliminär innebär att strävan inte är att här ge en exakt bestämning av innebörden utan blott en 

yttre ram för bedömningen av huruvida den praktiska användningen av principargument inom 

förvaltningsrätten håller sig inom de rättsliga ramarna. I denna del rör det sig om en principiell 

diskussion om principanvändningen. Det ska dock poängteras att hur man väljer att definiera 

allmänna rättsprinciper påverkar vilken funktion de tillåts fylla och vice versa. 

   Eftersom intresset i denna uppsats är riktat mot principernas roll i förvaltningens skön har 

detta färgat av sig på bestämningen av vad allmänna rättsprinciper är. Bestämningen är dock inte 

godtycklig. En vanlig uppfattning är som sagts att allmänna rättsprinciper fyller sin viktigaste 

funktion vid lösandet av svåra fall. En utgångspunkt vid valet mellan motstående åsikter i doktrinen 

har därför varit att hitta en bestämning av allmänna rättsprinciper som svarar mot detta syfte. Där 

det råder betydande meningsskiljaktigheter inom doktrinen kommer det att poängteras och valen 

genomgående motiveras. Detta för att göra det möjligt för läsaren att själv bilda sig en uppfattning.   

3.1.1 Oskrivna materiella rättsprinciper 

Det förtjänar att upprepas här att rättsprinciper finns av olika slag: vissa är specifika för ett visst 

rättsområde, medan andra är allmänna vilket i detta sammanhang innebär att de är tillämpliga över 

ett stort område t.ex. inom hela det civilrättsliga området eller t .o.m. hela rättssystemet.123 Vidare 

framgår vissa rättsprinciper direkt av lag medan andra är helt eller delvis oskrivna. Som är brukligt 

inom den rättsvetenskapliga metoddebatten kring allmänna rättsprinciper behandlar denna uppsats 

endast användandet av oskrivna allmänna rättsprinciper. Dessa kan i sin tur delas in på olika sätt. 

Föremålet för denna uppsats är sådana oskrivna allmänna rättsprinciper som rör den rättsliga 

ramen för ett myndighetsbeslut i materiellt hänseende, dessa kan med ett samlingsnamn kallas 

materiella rättsprinciper.124  

                                                 

123 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 78. 

124 T.ex. Marcusson, Principer inom den of f entliga rätten, s.11. Dessa motsvarar vad Steinar Fredriksen kallar substansielle 

rettsprinsipper. Termen materiella rättsprinciper har valts framför substantiella, då det stämmer bättre överens med 

svensk juridisk akribi, där skillnad görs mellan materiel och formell rätt i olika sammanhang. 
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3.1.2 Rättsprincipers normativitet 

En engelsk naturvetenskapsman ska på frågan om hur riktig vetenskap definieras ha svarat: 

”It is difficult to define an elephant, but I know him when I see him.”125  

Svaret skulle dock likaväl ha kunnat ges av en svensk jurist som svar på den nu behandlade 

frågan om vad en allmän rättsprincip är. Eftersom juriststudenterna redan från första terminen på 

juristprogrammet får stämma bekantskap med ett antal rättsprinciper är det rimligt att anta att de 

flesta jurister ur ett rättsligt material skulle klara av att urskilja rättsprinciper även om dess namn 

inte skulle innehålla ordet princip eller liknande. Detta hänger samman med att det, trots 

avsaknaden av en formell definition av begreppet rättsprincip, finns ett antal generella kännetecken 

som ofta associeras med rättsprinciper. Man kan således med Nils Jareborg hävda att alla vet vad 

en princip är - i vart fall i princip.126  

   Innan de i doktrinen vanligast återkommande karaktäristika dragen hos allmänna 

rättsprinciper presenteras, ska något sägas om frågan huruvida rättsprinciper överhuvudtaget är 

normer, d.v.s. har normativa verkningar i rättstillämpningen. En skiljelinje i debatten om 

rättsprincipers roll går nämligen mellan dem som hävdar att a llmänna rättsprincipers enda legitima 

funktion de lege lata är som samlingsnamn på praktiskt viktiga rättsregler, eller något utmärkande 

drag hos dessa, som redan gäller i rätten och dem som hävdar att allmänna rättsprinciper är normer 

som påverkar beslutsfattandet i viss riktning. Enligt den första synen begränsas de allmänna 

rättsprinciperna till en deskriptiv sats vars syfte, enligt Per Olof Ekelöfs klassiska uppfattning, 

måste vara att uppnå ”(…)en förenkling av regelsystemet genom att i principen sammanfattas 

sådant som finns intaget på olika ställen i lagen.”127 Således menade Ekelöf att de allmänna 

rättsprinciperna kunde vara till ledning för rättstillämpningen genom att fylla framställningstekniska 

eller pedagogiska funktioner förutsatt dock att den uppställda principen inte var vag eller oprecis 

till sitt innehåll.128 Däremot varnade Ekelöf för användandet av allmänna rättsprinciper såsom 

argument för vad som ska gälla i svåra rättstillämpningsfrågor. En sådan användning av 

rättsprinciper skulle nämligen enligt Ekelöf medföra att juristerna (underförstått på ett oacceptabelt 

sätt) begagnade rättsprinciperna som starkt känslomättade slagord. 129 Ekelöf var starkt influerad 

                                                 

125 Björne, Den nordiska rättsvetenskapens historia del IV, s.565.    
126 Jareborg, s.137. Jfr. också Peczenik, s. 135 f. 
127  Ekelöf, Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper,. s.208 
128 Ibid. 

129 Ekelöf, a.a. s. 212. Ekelöf accepterar dock en något vidsträcktare användning av rättsprinciper i diskussioner de lege 

f erenda, se s. 208 f. samt 213 där han framhåller : ”Nu räkna vi rättsvetenskapsmän gärna med att vi i vårat arbete kunna 

begagna allmänna rättsprinciper som juridiskt-tekniska hjälpmedel utan att bli offer för deras suggestionskraft. Vi mena 
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av Axel Hägerström och uppsalaskolan130 och när det hänvisas till den traditionella svenska synen 

på allmänna rättsprinciper tycks det i första hand vara denna uppfattning som författaren har i 

tankarna.131 Det framgår dock redan av Ekelöfs egen redogörelse av den dåtida doktrinens 

hänvisningar till rättsprinciper dels att Ekelöfs uppfattning inte stod sig oemotsagd, dels att den 

faktiska användningen av allmänna rättsprinciper redan på 1950-talet när Ekelöf författade sin bok 

om processprinciper tycks ha haft en annan roll än den Ekelöf förespråkade.  

   Även om det också i den moderna nordiska rättsvetenskapliga doktrinen förekommer 

uppfattningar av innebörd att allmänna rättsprinciper enbart är samlingsnamn på rättsregler utan 

något självständigt normativt värde och den därtill nära anknutna uppfattningen att användningen 

av allmänna rättsprinciper i juridisk argumentation är ett sätt för beslutsfattaren att dölja att denne 

egentligen grundar sitt beslut på sina egna värderingar. D.v.s. att dessa genom principformen klätts 

i en juridisk språkdräkt i syfte att övertyga andra om riktigheten i ens resonemang, torde dessa 

uppfattningar tillhöra ytterligheter i debatten.132 Ett accepterande av att allmänna rättsprinciper 

principiellt vore helt utan egen betydelse gör det dessutom svårt att förklara varför rättsprinciper 

de facto inom både doktrin, praxis och lagstiftningsprocessen spelat och alltjämt spelar en roll i 

tillämpningen såväl som utvecklingen av rätten. I det följande kommer därför utgångspunkten vara 

att de materiella allmänna rättsprinciperna är normer133 som tillför rätten något som den annars 

inte hade haft.134    

3.1.3 Regler vs. principer  

Slutsatsen att rättsprinciper är normer säger dock inte så mycket om vilken inverkan 

rättsprinciperna har i rättssystemet. Normer finns av olika slag, allt från sociala normer i 

bekantskapskretsen till moraliska och religiösa normer. Även med preciseringen att det rör sig om 

                                                 

att vår intellektualism och vår avskildhet från dagspolitiska meningsbrytningar skydda oss däremot.” Han frågar sig 

dock om någon helt kan frigöra sig därifrån. 

130 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 36. 
131 I norsk rättsteori kan motsvarande uppfattning spåras tillbaka till den norske professorn Francis Hagerups (1853–

1921) konstruktiva metod, se Graver, s.195. 
132 Jfr. Fredriksen, s. 41. 

133 Termen norm är i sig mångtydig. Den kan användas som en samlingsbeteckning på rättsregler och andra 

bestämmelser som tillkommit via normgivningsmakten (jfr kap 8 RF) Strömholm använder termen norm i en annan 

betydelse, i det han gör en distinktion mellan norm, regel och bestämmelse och reserverar termen norm som beteckning 

på det ideella innehållet i en rättsregel, se t.ex. a.a. s. 253. I den rättsvetenskapliga principdebatten är det även vanligt 

att termen norm används som en samlingsbeteckning på principer och rättsregler, se t.ex. Hellner, Rättsteori, s. 41. Här 

åsyftar benämningen just att principerna har normativa verkningar i rättssystemet.  
134 Jfr. Fredriksen, s. 38 om substansielle størrelser. 
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positivrättsliga normer135 finns dessa av olika slag. En omdiskuterad fråga är om rättsprinciper är 

rättsregler eller en egen kategori av normer. Det skulle falla utanför ramen för denna uppsats att 

här försöka redogöra för de olika positionerna och nyanserna i denna debatt. Grundläggande för 

uppfattningen att rättsregler och rättsprinciper är skilda ting är dock att rättsregler och principer är 

dikotomiska fenomen på så vis att något antingen är en bindande rättsregel, som kan vara tillämplig 

eller inte på ett fall, eller så är det en princip. Att det är en princip innebär enligt den uppfattningen 

att den inte bestämmande avgör en rättsfråga utan bara ger vägledning om hur den ska lösas samt 

att lösningen i så fall kan vara tillämplig i olika grad. Karaktäristiskt för denna uppfattning är vidare 

att flera olika principer, i motsats till fallet med flera olika regler, samtidigt kan vara tillämpliga på 

ett och samma fall och att det därför måste ske en intresseavvägning mellan olika principer. I den 

moderna nordiska rättsvetenskapliga doktrinen tycks det dock vara en vedertagen uppfattning att 

detta motsatsförhållande mellan principer och regler stämmer illa överens med den verkliga 

situationen. Flera författare framhåller att ingen skarp gräns kan dras mellan rättsregler och 

principer. Som Hellner konstaterar har i verkligheten alla regler undantag.136 Rättsregler finns också 

av olika slag och med olika generaliseringsgrad: Allt från tvingande regler som kan vara ytterst 

konkreta, närmast kasuistiskt utformade; vissa skatterättsliga bestämmelser till dispositiva regler 

som kan få vika t.o.m. för partsbruk i vissa fall, t.ex. 3 § KöpL och till generalklausuler med sina 

öppna rekvisit om t.ex. skälighet, t.ex. 36 § AvtL . Vidare finns målsättningsstadganden i vissa lagar 

som inte anses juridiskt bindande på så sätt att de kan åberopas inför domstol utan istället ger 

uttryck för en politisk strävan, t.ex. RF 1:2.137 Av denna anledning är det mer träffande att hänföra 

rättsprinciperna till kategorin rättsregler, dock av särskilt slag. 138 Riktigheten av denna slutsats styrks 

också av det faktum att varken lagstiftarna, rättstillämparna eller rättsvetenskapsmännen på ett 

konsekvent sätt gör en uppdelning mellan regler och principer.139  Som Strömholm framhåller kan 

det dock vara motiverat ur ett praktiskt systematiseringsbehov att skilja på mycket allmänt hållna 

rättsregler och ”vanliga regler.”140 För att underlätta analysen av rättsprincipernas roll och funktion 

kommer därmed även i det följande en sådan, fiktiv, uppdelning göras mellan vanliga regler och 

allmänna rättsprinciper. 

                                                 

135 Därmed inte sagt att de allmänna rättsprinciperna i sig inte kan bygga på moraliska eller religiösa normer. Jfr förbudet 

mot att inte döda som både är en rättsregel (mord 3:1 BrB), ett religiöst bud och en allmän rättsprincip. 

136 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s.78. 
137 För en utförligare redogörelse av olika typer av regler se t.ex. Strömholm, Kap. 11. 
138 Noteras kan i detta sammanhang att även Eckhoff som är en av nyckelpersonerna bakom den mest kända nordiska 

läran om att regler och principer (eller rättare sagt ”retningslinjer”) är skilda ting, säger sig inte ha något att invända emot 

att någon ser allt som rättsregler och riktlinjer som en särskild form av rättsregler. Se s.147 f.  
139 Moëll, s. 19. 
140 Strömholm, s. 244. 
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3.1.4 Rättsprincipers karaktäristik 

I debatten om allmänna rättsprinciper är det framförallt tre egenskaper hos de allmänna 

rättsprinciperna som återkommande anses särskilja dessa från vanliga rättsregler. Nämligen dels 

rättsprincipernas höga generalitetsgrad, dels att de anses ha s.k. riktlinje-karaktär samt slutligen 

rättsprincipernas nära koppling till värderingar. Dessa tre kännetecken ska i korthet beröras här.  

Vad gäller rättsprincipernas höga generalitetsgrad ska först poängteras att alla rättsregler är 

generella normer såtillvida att de måste vara utformade så att det är tillämpliga på ett obestämt antal 

framtida fall och får inte vara riktade mot ett enskilt rättssubjekt. Det är genom kravet på generalitet 

och den därmed följande allmängiltiga tillämpligheten som en rättsregel kan skiljas från ett beslut i 

ett enskilt fall141 Allmänna rättsprinciper är dock särskilt generella. För det första är allmänna 

rättsprinciper tillämpliga över ett stort rättsområde, kanske hela rättssystemet, medan rättsreglerna- 

särskilt genom den svenska lagstiftningstekniken med förhållandevis konkreta punktlagar- är 

stiftade för att lösa ett visst problem i samhället. För det andra är de allmänna rättsprinciperna 

generella genom att de saknar klart definierade rekvisit och rättsföljder. Det brukar därför sägas att 

de allmänna rättsprinciperna är generella i dubbel bemärkelse. Att rättsprinciperna är så allmänt 

hållna gör vidare att de är mer flexibla varför de lättare kan anpassas till skiftande 

samhällsförhållanden. Därmed har de vanligtvis längre livslängd än vanliga rättsregler. 

Att de allmänna rättsprinciperna saknar klart definierade rekvisit och rättsföljder för över på 

nästa karaktärsdrag: De har riktlinje-karaktär.142 Med detta menas att de inte på ett bestämmande 

sätt avgör rättsfrågan i ett fall, utan istället anger argument till ledning för lösningen. Frågan kan 

därmed ställas om principer är något som domstolar och andra rättstillämpare måste beakta i sitt 

beslutsfattande eller om de endast anger argument som beslutsfattarna får beakta. Något helt 

generellt svar på den frågan är svårt att ge p.g.a. rättsprincipernas heterogena karaktär. Flera 

författare hävdar att det är något som ska beaktas, men framhåller samtidigt att detta inte innebär 

att principen får genomslag i varje enskilt fall.143 Det är möjligt att överväga en princip men i det 

enskilda fallet gå på en annan linje eftersom en annan princip eller ett annat rättsligt relevant faktum 

väger tyngre. Att så måste vara fallet kan sägas följa direkt av att principer har karaktären av 

riktlinjer för rättstillämpningen. Vilket genomslag principerna får måste således avgöras från fall till 

                                                 

141 Generalitetskravet kan sägas följa av RF 11:3 och 12:2, se också HFD:s domskäl i RÅ 1999 ref. 76 ”Barsebäck” 

avsnitt 4.2 som dock gällde det dåvarande generalitetskravet i fd. RF 11:8.   
142 Det har hävdats att det är missvisande att påstå att allmänna rättsprinciper har riktlinjekaraktär dels med hänsyn till 

att riktlinjer och regler i Echoff & Sundbys mening är varandras absoluta motsatser och det därmed är logiskt 

inkonsekvent att säga att rättsprinciper har riktlinje-karaktär, dels eftersom det inte går att dra någon skarp gräns mellan 

regler och principer. Se Jerkø, s 23 ff Ett alternativ vore därför att istället använda termen tumregler. Riktlinje-karaktär 

verkar dock mest vedertagen. 
143 Jfr. t.ex. Marcusson, Principer inom den of f entliga rätten, s. 10. 
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fall och är vidare beroende av vilket stöd den aktuella rättsprincipen har i rättskällorna. Allmänna 

rättsprinciper får t.ex. ofta större tyngd i rättstillämpningen om de upptagits i exempelvis en 

proposition än om de enbart framgår av en rättsvetenskaplig artikel .144   

Slutligen, vad gäller de allmänna rättsprincipernas koppling till värderingar kan sägas att 

rättsprinciper har koppling till värderingar på flera olika sätt. Som nämnts anser vissa att 

rättsprinciper kan brukas-eller snarare missbrukas- som ett medel att dölja att ett beslut egentligen 

bygger på svåra överväganden eller beslutsfattarens värderingar. Ett annat sätt som rättsprinciper 

med nödvändighet är kopplade till värderingar är att användning av rättsprinciper p.g.a. den höga 

generalitetsgraden lämnar ett stort utrymme för beslutsfattarens skön, d.v.s. avvägning mellan olika 

intressen. När man säger att rättsprinciper är nära kopplade till värderingar är det dock i första hand 

inget av de två nyss nämnda egenskaperna hos rättsprinciper som åsyftas, utan istället en nära 

koppling till vad som kanske kan kallas samhällsmoralen eller samhällets grundläggande 

värderingar, t.ex. de rättsliga ideologierna som ligger inbäddade i författningen. Det är ett välkänt 

faktum att många av de allmänna rättsprinciperna har sitt ursprung i moralen eller religiösa 

trossatser. Allmänna rättsprinciper kan på så sätt sudda ut gränserna mellan rätt och politik eller 

rätt och moral, trots rättspositivismens önskan att hålla dem i görligaste mån åtskilda. Förhållandet 

mellan värderingar och allmänna rättsprinciper framträder kanske tydligast i den f.d. domaren i EU 

domstolen Koopmans beskrivning av allmänna rättsprincipers förhållande till rättskulturen. Han 

avslutar sin komparation av allmänna rättsprinciper i EU och medlemsstaternas nationella 

rättssystem med konstaterandet att: 

“The fact is indeed that general principles of law, however new they may sometimes 

appear in their implementation, are also the very incarnation of legal traditions, as the 

values they represent find often their origin in the written or unwritten law of bygone 

ages. With some slight exaggeration, we can say that they constitute the accumulated 

wisdom of generations of lawyers. That makes them a safe instrument in the hands of 

courts.”145 

Huruvida Koopmans har rätt när han säger att rättsprinciper är ett säkert verktyg i domstolarnas 

händer finns anledning att återkomma till längre fram i uppsatsen. Citatet visar dock på ett målande 

sätt hur rättsprinciperna är kopplade till värderingar och hur principerna kan överleva under lång 

tid i rättssystemet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att oskrivna allmänna rättsprinciper är normer, närmare bestämt 

rättsregler av särskilt generellt och varaktigt slag med riktlinje-karaktär och särskild stark koppling 

                                                 

144 Hellner, Rättsteori, s. 110. 
145 Koopmans, s. 34.    
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till värderingar.146 Det är denna preliminära bestämning av allmänna rättsprinciper som bildar 

utgångspunkten- eller hypotesen om man så vill- för den fortsatta framställningen.  

3.2 Allmänna rättsprinciper- en rättsvetenskaplig skapelse 

Den ovan skisserade bestämningen av en rättsprincip ger upphov till en ytterligare fråga, nämligen 

hur dessa blir en del av rättssystemet? Att rättsprinciper skapas och utvecklas i rättspraxis och 

juridisk doktrin samt förmedlas till nästa generations jurister via juristutbildningen har redan 

nämnts, men det finns anledning att fördjupa analysen av hur rättsvetenskapsmännen och domarna 

går tillväga för att skapa och utveckla rättsprinciperna. Inledningsvis ska dock påpekas att, att 

rättsprinciper i första hand utvecklas i ”juristrätten” inte är en åsikt som delas av alla. Göran 

Schäder hävdar att merparten av de grundläggande principerna i svensk rätt finns uttryckta i våra 

grundlagar eller andra lagar och att det således är en viktig uppgift för lagstiftaren, d.v.s. riksdagen, 

att formulera allmänna rättsprinciper som en del i lagstiftningsprocessen.147 Även om förarbeten 

av tradition mera sällan uttryckligen refererar till den rättsvetenskapliga doktrinen,148 förefaller det 

mindre troligt att lagstiftaren, eller rättare sagt juristerna som tjänstgör i departementen, 

egenhändigt formulerar nya allmänna rättsprinciper. I vart fall torde det ske en växelverkan mellan 

rättsvetenskapsmännen och lagstiftaren.149 Dessutom är föremålet för denna uppsats sådana 

rättsprinciper som inte explicit framgår av lag. Enligt såväl den historiska skolan som enligt Axel 

Hägerström hör skapandet av rättsprinciper till den rättsdogmatiskt inriktade rättsvetenskapens 

främsta uppgifter. Detta stämmer också med nutida rättsvetenskapens syn på sin verksamhet. Marie 

Sandström hävdar t.ex. att det närmast är en truism att påpeka, ”att rättsvetenskapsmannens 

verksamhet i hög grad går ut på att formulera och använda allmänna rättsprinciper.”150 Härvid 

kommer intresset i det följande främst att riktas mot rättsvetenskapens metoder för skapandet av 

allmänna rättsprinciper, d.v.s. induktion ur rättsregler och rättspraxis.  En helt annan sak är att de 

allmänna rättsprinciperna ofta får större tyngd i rättstillämpningen om de upptagits i exempelvis 

en proposition än om de enbart framgår av en rättsvetenskaplig artikel.151 Detta hänger samman 

med förarbetenas starka ställning i svensk rätt. Det torde också vara vanligt att domstolarnas 

användning av rättsanalogier bygger på allmänna rättsprinciper som kommit till uttryck i 

                                                 

146 Det kan poängteras att denna definition ligger nära många rättsvetenskapsmäns bestämning av rättsprinciper. Jfr. 

t.ex. Marcusson, Principer inom den of f entliga rätten, s. 10.  
147 Schäder, s. 213. 
148 Strömholm, s. 510. 
149 Ibid. 

150 Sandström, Romersk rätt- en rättsvetenskaplig europaväg?, s.470. Jfr också t.ex. Tähti, s. 290 för ett lite försiktigare 

uttalande i samma riktning. 
151 Hellner, rättsteori, s. 110. 
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förarbeten.152 Finns inga uttalanden varken i den juridiska doktrinen eller förarbetena som kan vara 

till ledning för lösandet av ett svårt fall och domarna således måste ”destillera fram” en rättsregel 

ur ett stort material så är det just en induktion det är frågan om. Rättsvetenskapens och 

rättsskipningens metoder för att utveckla rättsprinciper sammanfaller således, vilket ytterligare 

motiverar valet att fokusera på rättsvetenskapens metoder. 

3.2.1 Induktivt framställda rättsprinciper och arvet efter uppsalaskolan 

Till rättsvetenskapens främsta uppgifter hör att systematisera rätten.153 Sättet på vilken 

rättsvetenskapsmännen genomför denna uppgift är bl.a. genom uppställandet och bestämningen 

av juridisk- tekniska begrepp och rättsprinciper. Eftersom den traditionella svenska synen på 

rättsprinciper vanligen anses bero på ett rättsligt arv från Axel Hägerström och uppsalaskolan, kan 

en lämplig första utgångspunkt för en analys av hur rättsprinciper blir till sökas i Hägerströms syn 

på rättsvetenskapens uppgifter.154 Den rådande uppfattningen bland svenska jurister är att endast 

positiv rätt kan ligga till grund för rättsliga avgöranden. Hägerström menade att: 

”Därmed har juridiken blivit en specialvetenskap, som liksom exempelvis fysik och 

kemi har till uppgift blott att på visst område konstatera fakta, genom induktion vinna 

allmänna satser och ur de induktivt vunna resultaten göra deduktioner .”155   

En första intressant iakttagelse kan göras med anledning av Hägerströms sätt att definiera 

rättsvetenskapens uppgifter som framgår av citatet. Tvärtemot vad man kan tro när man läser 

uttalanden i den moderna rättsvetenskapliga litteraturen av innebörd att Hägerström var skeptisk 

mot rättsvetenskapliga begrepp och principer, ansåg Hägerström det alltså höra till 

rättsvetenskapens uppgifter att utveckla just allmänna satser- vilket är ett annat ord för allmänna 

rättsprinciper!156  

Hägerström ställde dock upp ett krav på rättsvetenskapen för att den överhuvudtaget skulle 

kunna betraktas som en vetenskap. Begreppen och principerna fick endast induceras fram. 

                                                 

152 Jfr Strömholm s. 462.  

153 Systematisering är för övrigt enligt Einstein syftet med all vetenskap: ”The object of all science, whether natural 

science or psychology, is to co-ordinate our experiences and to bring them into a logical system.” A.a. s.1. 
154 För en utförlig beskrivning av Hägerströms kritik av rättsvetenskapen, se exempelvis Max Lyles avhandling A call 

for sientif ic purity.   

155 Hägerström, Begreppet viljeförklaring på privaträttens område, s. 99. Min kursivering.   
156 En intressant iakttagelse i detta fall är att Ekelöf tycks gå längre i sin kritik av rättsprinciperna än sin läromästare.  

Ekelöf skriver nämligen att det är anmärkningsvärt att ”(…) många rättsvetenskapsmän, som tar avstånd från 

naturrätten, i utformandet av sådana principer se en av sina viktigaste uppgifter.”, se Ekelöf, Processuella grundbegrepp och 

allmänna rättsprinciper., s.207. En rimlig tolkning av det faktum att Hägerström accepterar att en deduktion får ske ur de 

allmänna rättsprinciperna, så länge som de har inducerats ur rättskällorna, är vidare att Hägerström ansåg att de kunde 

få betydelse för rättstillämpningen vid sidan av att vara rena sammanfattningar av gällande rätt.    
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Induktion är en metod för vetenskaplig argumentation med rötter ända tillbaka till antikens 

Grekland och Aristoteles (384- 322 f.Kr.) varigenom tänkaren från enskilda kända fall drar 

slutsatser om det mer generella eller allmänna.157 Ett antal regler som talar i samma riktning kan 

t.ex. genom induktion sammanfattas till en allmän rättsprincip. På samma sätt kan man hitta ett 

mönster i rätts- eller förvaltningspraxis som ger upphov till en generell princip.  På detta sätt är det 

rättsvetenskapliga sättet att bilda rättsprinciper egentligen mer är en frågan om att upptäcka 

mönster i rättsregler eller praxis än något verkligt skapande.   

Det finns två typer av induktion; uppräknande (enumerative) respektive matematisk 

induktion.158  När Hägerström hänvisar till genom induktion vunna allmänna satser är det den förra 

metoden han syftar på. Detta betyder att resultatet av induktionen inte kan bilda absoluta sanningar 

utan endast relativa d.v.s. endast uppställa sannolikheten för att framtida empiriskt givna fall 

kommer eller inte kommer att ge samma resultat.159  Detta är viktigt att komma ihåg eftersom det 

sätter gränser för hur de allmänna satserna, d.v.s. de allmänna rättsprinciperna men också juridikens 

begrepp, får användas. Att induktion inte leder till absoluta sanningar inom juridikens område är 

det nog få som idag skulle ifrågasätta. Som Hellner påpekar är frågan i rättsliga sammanhang ofta 

om något är giltigt, inte om det är sant.160 Detta styrks också för rättsprincipernas del av att de anses 

vara riktlinjer, som dock i ett konkret fall ibland inte får något genomslag.  

För att en allmän rättsprincip ska vara giltig i betydelsen att den kan tjäna som vägledning för 

rättstillämpningen krävs, enligt Hägerström, att den har inducerats fram på grundval av det juridiska 

råmaterialet, d.v.s. rättskällorna.161  Detta innebär att det endast är de rättsdogmatiskt inriktade 

rättsvetenskapsmännen, och inte t.ex. rättsteoretiker eller rättshistoriker, som kan uppställa giltiga 

allmänna rättsprinciper.162 Detta har att göra med att domarna endast får grunda sina beslut på den 

gällande rätten och rättsvetenskapens uppgift är enligt Hägerström begränsad till att hjälpa 

domarna och andra rättsliga aktörer att identifiera gällande rätt genom att analysera, förklara och 

komplettera den gällande rätten.163   

Vad gäller Hägerströms beskrivning av rättsdogmatikens uppgifter generellt eller kravet på att 

rättsprinciperna måste ha stöd i den positiva rätten för att kunna bilda grundval för rättsliga beslut 

                                                 

157 Lyles, A call for sientif ic purity, s.111. Deduktion är induktionens raka motsatts, d.v.s. att från det allmänna dra 

slutsatser om det speciella. Från deduktion ska vidare skiljas subsumtion vilket innebär att en abstrakt rättsregel 

tillämpas på ett konkret fall, se Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 69.  
158 Ibid., s. 112. 
159 För en detaljerad redogörelse av Hägerströms syn på induktion se Lyles,  A call for sientif ic purity , kap 4. 
160 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 71. 

161 Lyles, A call for sientif ic purity , s. 517. 
162 Ibid, s. 528. 
163 Jfr. t.ex. ibid., s. 425. 
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är det i linje med vad som gäller enligt rättspositivismen generellt och stämmer i stort både med 

den historiska skolans uppfattning och den moderna svenska synen. Hägerström och 

uppsalaskolan är dock mest kända för att de ville förgöra all metafysik. Hägerströms kritik riktade 

sig mot det han uppfattade som metafysiska inslag i dåtidens rättsvetenskap generellt och 

begreppsjurisprudensen specifikt.164  

Mycket kort kan sägas att även för begreppsjurisprudensen stod systematiseringen av rätten i 

centrum för rättsvetenskapens uppgifter.165 Målet var dock att genom induktion rensa bort alla 

samhälleliga inslag ur det juridiska stoffet och utvinna ett antal grundbegrepp som tillsammans 

bildade en ”begreppshimmel.”166 Allt rättstillämparen hade att göra var sedan att hänföra de i målet 

aktuella rättsförhållandena till rätt juridisk kategori och därigenom lösa fallet med matematisk 

exakthet. Ett annat karaktäristiskt drag hos begreppsjurisprudensen var att grundbegreppen 

betraktades som levande väsen som självständigt kunde utveckla rätten och fylla ut luckor i 

systemet, inte blott ett dött verktyg.167  

Hägerström menade att även rättsvetenskapsmän som sade sig vara rättspositivister de facto 

skapade och använde sig av begrepp och principer utan adekvat stöd i rättskällorna i sin tolkning 

av rätten.168 Det är alltså dessa icke-positiva principer som Hägerström hade invändningar emot 

och inte rättsprinciper generellt. Icke-positiva rättsprinciper och begrepp ansåg Hägerström vara 

uttryck för känslor, något som enligt honom inte kunde vara föremål för objektiv kunskap och 

därmed föll utanför rättsvetenskapens område.169 Exempel på begrepp som användes inom 

rättsvetenskapen, trots bristen på adekvat stöd, var rättigheter och skyldigheter.170  

Frågan är hur detta förhåller sig till den moderna svenska rättsvetenskapens syn på 

rättsprinciper? Ett av de återkommande karaktärsdragen hos rättsprinciper är att de är nära 

anknutna till värden. Dessutom har många av rättsprinciperna ett nära samband med 

rättighetstänkande- t.ex. genom att de härstammar från EKMR. Slutligen är ett av syftena med 

användningen av allmänna rättsprinciper inom förvaltningsrättens område just att minska risken 

för maktmissbruk från de allmännas sida, d.v.s. att skydda medborgarnas rättigheter. Eftersom 

EKMR utgör svensk lag kan dock argumenteras för att användningen av allmänna rättsprinciper 

grundade i EKMR idag har positivt stöd i rättskällorna. Hägerström hade inget att invända emot 

                                                 

164 Lyles, Uppsalaskolans kritik av den ologiska, overkliga och metafysiska rättsvetenskapen , s. 118.   
165 Ibid. 
166 Angående begreppsjurisprudensen se t.ex. Wilhelm, kap III.  
167 Ibid., s. 58. 

168 Jfr. Lyles, A Call for sientif ic purity , kap. 5.  
169 T.ex., Ibid. s. 290.,  
170 Jfr ibid, s. 356 f. 
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att lagstiftaren uttryckligen ställde upp rättigheter för medborgarna. Det var endast tanken på att 

det fanns objektiva rättigheter som han motsatte sig.  171 Detta hänger samman med att Hägerström, 

i motsatts till vad hans kritiker ofta påstår, inte ville befria juridiken generellt från alla värden och 

värderingar, utan endast rättsvetenskapen.172 Något som i sin tur är kopplat till att legitimiteten i 

rättsvetenskapens arbeten vilar just på ett krav på vetenskapligt grundade slutsatser.  

Slutsatsen såhär långt är därför att det är befogat att säga att den moderna svenska synen på 

allmänna rättsprinciper i stora drag fortfarande präglas av Hägerströms uppfattningar, i vart fall när 

det gäller det grundläggande kravet på stöd i rättskällorna, men att rättighetstänkandet tycks mer 

framträdande idag än vad Hägerström önskade. Tilläggas kan att den motsägelsefullhet och 

obestämdhet som än idag omger principanvändandet ger skäl att anta att Hägerström skulle anse 

att dagens rättsvetenskapliga principanvändning kännetecknas av samma brist på begreppslig 

klarhet som Hägerström fann hos dåtidens rättsvetenskapsmän. Hägerströms uppmaning till 

rättsvetenskapsmännen att fixera begreppen tycks därmed ohörsammad. 173 En fast 

begreppsbestämning var enligt Hägerström förövrigt särskilt påkallad inom det etiska området till 

vilket rättsprinciper bör anses höra.174   

3.2.2 Reception av allmänna rättsprinciper från utländsk rätt 

Avslutningsvis ska sägas att allmänna rättsprinciper även kan bli en del av svensk rätt genom 

reception från utländsk rätt. Detta kan ske indirekt via EU-rätten, t.ex. att en EU-rättslig princip 

får genomslag i svensk rätt även utanför EU-rättens område. Ett sådant exempel är 

proportionalitetsprincipen som gällt inom vissa delar av förvaltningsrätten, t .ex. i politirätten, långt 

före EU-inträdet, men som genom EU-rättens inverkan anses ha fått ställning som allmän 

rättsprincip inom hela förvaltningsrättens område.175 Allmänna rättsprinciper kan också komma in 

i svensk rätt från utländsk rätt utan att gå vägen via EU-rätten. Att utländsk rätt inte är en rättskälla 

enligt svensk rätt generellt är uppenbart. Trots detta är utländsk rätt ett ofta brukat hjälpmedel 

inom rättsvetenskapen även utanför arbeten med uttrycklig internationellrättslig eller 

komparativrättslig prägel, dvs. i analysen av gällande svensk rätt. 176 Lars Björne hävdar t.o.m. att en 

modern doktorsavhandling som saknar en komparativ utblick över hur det aktuella problemet har 

                                                 

171 Lyles, A call for sientef ic purity , s. 356 f.  
172 Lyles, Uppsalaskolans kritik av den ologiska, overkliga och metafysiska rättsvetenskapen , s. 121. 
173 Jfr. Sandström, Axel Hägerström och realismen, s. 847. 

174 Jfr. Sandström & Peterson, Lex lata- lex f erenda. Fakta eller f iktion?, s. 163 not 5. 
175 T.ex. Ragnemalm, s. 142. 
176 Sandgren, Juridikavhandlingar: vid Stockholms universitet 1957- 2006, s. 464. 
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behandlats i utländsk doktrin lär ha svårt att bli godkänd.177 Att använda sig av utländsk rätt i lex 

ferenda-resonemang framstår som oproblematiskt, eftersom dessa avser frågan om hur rätten bör 

vara. Hur ett annat land löst ett rättsligt problem kan ge mycket god ledning för hur samma problem 

kan lösas i svensk rätt.178 Även i svenska domstolar förekommer de facto regelbundet argumentation 

enligt utländsk rätt, inklusive utländska rättsprinciper, utan att någon tycks höja på ögonbrynen. 

Användning av utländsk rätt är dock ingen modern företeelse, utan har förekommit länge. 179 Det 

räcker därmed i detta sammanhang att konstatera att argumentation utifrån utländska allmänna 

rättsprinciper generellt anses vara ett legitimt inslag i svensk juridisk argumentation. 180  

   Många rättsprinciper härstammar dessutom från romersk rätt, respektive pandektvetenskap, och 

hänvisningar till det förekommer än idag i svenska domskäl. Ett känt exempel på detta från 

civilrättens område är NJA 1999 s. 575, Fortune Finans-fallet, där HD angående solutio indebiti181 

skriver bl.a.:  

”I överensstämmelse med vad som torde ha gällt redan enligt den romerska rätten har det i äldre 

svensk rättspraxis antagits att den principiella återkravsrätten gentemot 

betalningsmottagaren inte föreligger när någon av misstag betalat en annans skuld i 

den felaktiga tron att gäldenären har ställt medel till förfogande för betalningen.”182 

Poängteras ska att det faktum att en princip på detta sätt härstammar från romersk rätt så klart 

inte betyder att principen med nödvändighet har samma innebörd idag som den hade i den 

romerska rätten.  Tvärtom är det vanligt att juridiska begrepp och principer med tiden fått en 

innebörd som inte alls motsvarar den ursprungliga. 183 Detta stämmer också överens med såväl 

Savignys som Nordlings uppfattning att det var de romerska juristernas metod, inte detaljreglerna, 

som skulle hämtas från den klassiska romerska rätten.184 Enligt Savigny var den romerska rättens 

verkliga styrka just de romerska juristernas sätt att ”besitta” de allmänna rättsprinciperna.185 Denna 

förmåga att besitta rättsprinciperna var, enligt Savignys mening, i själva verket kännetecknet på 

                                                 

177 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 176. 
178 Jfr. Hellner, Rättsteori, s. 113. 

179 Jfr Björne, Nordisk rättskällelära, s. 176. 
180 För en motsatt uppfattning, se dock Jan Hellners kommentar till Fortune Finans-fallet, där han motsätter sig HD:s 

användning av conditio indebit som han anser bygger på den tyska regeln om obehörig vinst, varför HD:s resonemang 

enligt Hellner skulle sakna stöd i svensk rätt, se Betalning av misstag , s. 413f. 

181 HD skriver conditio indebiti i domen, men solutio indebiti är det korrekta i detta fall, eftersom conditio indebiti syftar på 

återkravsrätten som sådan, medan solutio indebiti är misstagsbetalningen. 
182 Min kursivering. 
183 Sandström & Peterson, Lex lata- lex f erenda. Fakta eller f iktion?, s. 162. 

184 För en redogörelse över Nordlings och Savignys syn på den romerska rättens plats i juristutbildningen etc., se 

Sandström, Romersk rätt- en rättsvetenskaplig europaväg?. 
185 Ibid s. 469.  
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vetenskaplighet.186 I detta sammanhang ska också påpekas att flera av de principer som anses 

komma från romersk rätt i verkligheten inte har uttryckligt stöd i de romerska rättskällorna utan 

härstammar från det s.k. ius commune, d.v.s. 1800-tals rättsvetenskapsmäns bearbetningar av romersk 

rätt.187 Tilläggas kan slutligen, att trots att begreppsjurisprudensen, som framgått ovan utsattes för 

massiv kritik av uppsalaskolan och termen idag närmast har en pejorativ innebörd har många av de 

begrepp och principer som användes idag utvecklats av begreppsjurister, t.ex. dolus- och culpa in 

contrahendo.188 

3.3 Den perfekta lagkodifikationens utopi: rättsprincipernas raison d’être 

Detta är inte en uppsats om rättsprincipernas vara eller inte vara i svensk rätt. Tvä rtom bygger 

denna uppsats på uppfattningen dels att rättsprinciper är en realitet i svensk rätt, dels att de kan 

fylla en nyttig funktion i förvaltningsrätten.189Som framgått ifrågasatte inte ens uppsalaskolan 

förekomsten av rättsprinciper i sig. Frågan är således inte om rättsprinciper bör användas, utan när 

och hur. 

Rättsprincipernas användbarhet vid lösandet av svåra fall hänger samman med att 

lagkodifikationer aldrig kan omfatta en klar och tydlig lösning på alla potentiella framtida problem 

Savigny uppmärksammade kodifikationens begränsningar redan på 1800-talets början.190 Samhället 

är föränderligt och rätten är, och måste vara, dynamisk. Trots detta måste domaren avgöra varje 

fall han ställs inför. I Italien, som är ett Civil law-land med en civilrättskodifikation, har lagstiftaren 

gett anvisningar till rättstillämparna om hur de ska gå tillväga för att lösa ett svårt fall. I andra 

stycket av art. 12 Disp.prel.cod.civ.191 stadgas att: 

”If a controversy cannot be decided by means of a determined provision, one has to 

take into account provisions which regulate similar cases or analogous matters; if the 

case still remains dubious, one decides according to the general principles of the state legal order” 192   

Av italiensk rätt framgår således uttryckligen att allmänna rättsprinciper ska användas som en 

sista utväg vid lösandet av svåra fall. Något motsvarande stadgande går inte att finna i den svenska 

                                                 

186 Ibid. 
187 Peterson & Sandström, Till f rågan om rättsvetenskapsmannens bevisbörda, s. 761.  
188 De begrepp som är hämtade från begreppsjurisprudensen, rör just civilrättsliga området vilket har att göra med att 

begreppsjuristerna utvecklade ett system för privaträttsdogmatiken som inte bara mötte dåtidens behov utan står sig 

än idag, För en redogörelse över utvecklingen av denna privaträttsdogmatik se, Peterson, The Concept of  Legal Dogmatics: 

From Fiction to Fact , särskilt slutsatsen på s. 125. 
189 Jfr. Marcusson, De förvaltningsrättsliga principerna: Kommentar, s. 301, som har samma utgångspunkt. 
190 För en kortfattad redogörelse för den tyska kodifikationsstriden mellan Savigny och Thibaut, se Petersson, Debatten 

om 1826 års förslag till en allmän civillag – en svensk kodif ikationsstrid?, s. 251 ff. 
191 D.v.s. The Preliminary Provisions of  the Italian Civil Code. 
192 La Torre et al., s. 225. Min kursivering.  
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författningssamlingen. Inte heller har de högsta domstolarna avkunnat något prejudicerande fall 

som på något klart och entydigt sätt klargör när och hur allmänna rättsprinciper ska användas.  Den 

härskande meningen i doktrinen, i vart fall bland dem som anser att rättsprinciper kan ha ett 

självständigt normativt värde, tycks dock vara att allmänna rättsprinciper fyller sin viktigaste 

funktion i svåra rättstillämpningsfall. Två återkommande åsikter är att rättsprinciper fyller en 

funktion som tolkningsbakgrund samt regelutfyllnad i rättssystemet.193 Likt de vedertagna 

tolkningslärorna och andra tekniska grepp i rättssystemet är de allmänna rättsprinciperna således 

användbara i svåra fall, vilket hänger samman med maximen interpretatio cessat in claribus.194 Det är 

vidare svårt att komma till en annan slutsats än att allmänna rättsprinciper vanligen kommer ifråga  

först sedan andra alternativ uttömts.195 Genom att ge ledning till rättstillämparen när sådan ledning 

annars saknas ökar rättsprinciperna förutsägbarheten, likformigheten och därmed 

rättssäkerheten.196 Samtidigt kan det med fog hävdas att allmänna rättsprinciper, p.g.a. sin allmänna 

karaktär, likväl är ett hot mot rättssäkerheten eftersom det är möjligt att med ledning av samma 

rättsprincip komma fram till vitt skilda resultat. Till syvende og sisdt är dock botemedlet, d.v.s. 

kasuistisk allomfattande lagstiftning, en omöjlighet och botemedlet är därmed värre än sjukdomen. 

Alternativet att avgörandet lämnas helt till beslutsfattarens gottfinnande och godtycke är knappast 

heller lockande. Mot denna bakgrund ter det sig rimligt att denna framställning avser gränserna för, 

inte förbjudande av, rättsprinciper i juridisk argumentation. 

3.3.1 Juridiskt skön 

Begreppet skön kommer av verbet skönja som betyder att urskilja.197 Redan därav framgår själva 

kärnan i begreppets innebörd, nämligen att rättstillämparen är fri att välja mellan två eller flera i 

och för sig möjliga lösningar. Egentligen innefattar all rättstillämpning ett element av bedömning 

eller val, som gör det möjligt att tala om rättstillämparens skön; detta är särskilt fallet med de svåra 

rättstillämpningsfallen. Inom förvaltningsrätten brukar dock uttrycket juridiskt skön eller skönsmässig 

rättstillämpning användas i en mer precis mening, nämligen som en benämning på den omständighet 

                                                 

193 Detta överensstämmer med två av rättsprincipernas viktigaste funktioner inom EU-rätten. 
194 När allt är klart finns inga tolkningsproblem, se Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 191. Hellner kritiserar dock 

riktigheten i maximen. Från andra synpunkter än dem Hellner tar upp kan vidare ifrågasättas om inte egentligen alla 

juridiska problem innebär tolkning, eftersom lagen består av ”döda bokstäver” som ska tillämpas i ett praktiskt fall, jfr. 

Samuelsson, Hermeneutik, s. 378 Uttrycket döda bokstäver, liksom andemeningen, härstammar från Savigny. 
195 Jfr. Marcusson, De förvaltningsrättsliga principerna: Kommentar, s 303. 
196 Rättssäkerhet, i betydelsen förutsägbarhet i rättstillämpningen, kan också kallas rättssäkerhet stricto sensu, jfr 

Frändberg, Om rättssäkerhet , s. 274, eller f ormell rättssäkerhet  och är en av grundvärdena för rättsstatsidealet. I denna 

uppsats är detta vad som avses med rättssäkerhet om inget annat anges. 
197 Wennergren, s. 380. 
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att en lagregel lämnar ett utrymme för en förvaltningsmyndighet att bestämma de närmare 

förutsättningarna för sin maktutövning.  Det juridiska skönet är nödvändigt av samma anledningar 

som de svåra fallen.198 Att inte i detalj reglera varje fråga utan istället använda s.k. ramlagsteknik 

kan tjäna flera syften. En anledning kan vara att myndigheten anses mer lämpad än lagstiftaren att 

fatta beslutet, då de har större kännedom om de konkreta förhållandena. Detta öppnar upp för en 

större flexibilitet i rättstillämpningen och även större möjligheter till en effektiv rättstillämpning. 

Men utrymme för skön ger också upphov till problem, framförallt vad gäller risken för illojal 

maktutövning. Det är därmed viktigt att stäva efter att begränsa förvaltningens skön. 

   Trots uttrycket fritt skön rör det sig aldrig om någon full frihet för myndigheten att besluta 

enligt eget gottfinnande. En första begränsning ligger däri att myndigheterna är bundna att 

förverkliga målet med lagen, vilket följer redan av saklighets- och opartiskhetskravet i RF 1:9.199 

Det kan uttryckas så att förvaltningens skön är bundet så till vida att lagregler och offentligrättsliga 

principer sätter upp de legala gränserna för förvaltningsmyndigheternas handlingsfrihet. Inom det 

legala spelrummet för beslutfattandet står det dock förvaltningsmyndigheten fritt att välja det 

alternativ som den finner lämpligast. I denna mening är det därför korrekt att tala om 

förvaltningens fria skön.200 Det är framförallt för att skydda individer mot godtycklig maktutövning 

i fall av skönsmässighet som allmänna rättsprinciper ansetts viktiga  inom förvaltningsrätten. 

Samtidigt ligger det i rättsprincipernas öppna natur att användningen av rättsprinciper i sig 

förutsätter ett betydande mått av skön varför principanvändningen också behöver gränser 

  

                                                 

198 För en utförligare diskussion om rättsanvändelseskönets nödvändighet , se Sæther Mæhle, s. 17.  
199 Wennergren, s. 381 samt Strömberg & Lundell, s. 68 f.  
200 Wennergren, ibid. 
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4 Rättsstatsidealet, legalitetsprincipen och det boströmska 

ämbetsmannaidealet - Gränserna för förvaltningens 

principanvändning 

Det brukar hävdas att Sverige är en demokratisk rättsstat. I korthet innebär rät tsstatlighetsepitetet 

att det yttersta målet för all rättstillämpning är att den ska vara rättssäker. Även om rättsstatsidealet 

är ett överordnat ideal för hela rättssystemet är det extra viktigt att högt ställda krav på rättssäkerhet 

upprätthålls inom offentligrättens område, då offentlig rätt rör de allmännas maktbefogenheter 

gentemot enskilda. Därför är ett kännetecken för en rättsstat att det finns garantier mot statens 

maktmissbruk. En sådan garanti är att den offentliga maktutövningen ska vara lagbunden. Kravet 

på lagbundenhet brukar sammanfattas i den s.k. legalitetsprincipen. En central fråga är hur 

förvaltningens bruk av oskrivna allmänna rättsprinciper i beslutsfattandet förhåller sig till 

legalitetsprincipens krav på lagbundenhet. Detta spörsmål, samt ett tidigt svenskt försök att 

garantera god rättstillämpning - filosofen Christopher Jacob Boströms (1797-1866) s.k. 

ämbetsmannaideal och dess inverkan på dagens rättskultur, är föremålet för förevarande kapitel. 

Kapitlet bildar den sista pusselbiten i sökandet efter, och bestämmandet av, de rättsliga gränserna 

för förvaltningsmyndigheternas principanvändning.  

4.1 Rättstatsidealet 

Inledningsvis ska sägas att begreppet rättsstat används i olika sammanhang och med, i viss mån, 

skilda betydelseinnehåll.201 Som den första generella rättsstatsläran brukar dock Friedrich Julius 

Stahls stats- och rättslära räknas, som Stahl formulerade under 1800-talets första hälft.202 Därmed 

är dock inte sagt att Stahl och historiska skolan var först med att ge uttryck åt de i rättstatsidealet 

ingående värdena. Åke Frändberg spårar t.ex. den för rättstatsidealet centrala tanken om likhet 

inför lagen ända tillbaka till antikens Grekland och Aristoteles, medan legalitetsföreställningar 

spelade en viktig roll i medeltida stats- och rättsdiskussioner.203 Eftersom grunden för den moderna 

svenska juridiska metoden överlag och det svenska idealet för god rättstillämpning, den formella 

rättssäkerheten, är att finna i den historiska skolan och dess dommarideal ska här dock 

utgångspunkt tas i Stahls rättsstatslära.204  

                                                 

201 Jfr. Fogelklou, s. 11 ff. 

202 Jfr. Mellan statsmakt och medborgare Rättstillämparen, bild 2. 
203 Frändberg, Begreppet rättsstat , s. 21 f. 
204 Jfr. t.ex. Croon, s. 278.  
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Statens herravälde består enligt Stahl av två olika element: ” the ruling authority or state power 

(imperium), i.e., the power excercised by men, and the law (lex).”205 De båda elementen står i ett 

ömsesidigt beroendeförhållande till varandra genom att: 

” The law is the ground and presupposition of state power, through which state 

power is state power (…) and it is partly restriction, partly the positive grounds of 

determination of the exercise of state power; this latter must not overstep it, and must 

execute it. On the other hand, state power is the ground and presupposition of the 

law- the law is valid because of the regard of state power, which also has the power to 

change the law (…)”206  

Staten består i sin tur enligt Stahl av två delar: a kingdom of law and a kingdom of etics.207  Det förra 

syftar på formerna för statsmaktens utövande, medan det senare syftar på det materiella 

innehållet.208 Dessa två element bildar tillsammans rättsstaten. Vad gäller det etiska innehållet gäller 

dock att staten endast realiserar de etiska idéerna genom lagstiftningen,209 vilket hänger samman 

med Historiska skolans grundläggande rättspositivistiska inställning att all rätt är positiv rätt. 210 

Detta grundläggande krav på att maktutövning endast får ske i enlighet med lag kommer även till 

uttryck i Stahls krav på en stat för att den ska kunna klassas som en rättsstat. Han skriver:  

“The government with its functions interferes in all legal spheres of subjects (…) and 

in this must proceed according to or within the laws, otherwise it forfeits its character 

as law-state.”211  

Rättstatsläran innebär således en begränsning av statsmaktens maktutövning och en garanti mot 

maktfullkomlighet. Kravet på att maktutövningen måste ske enligt lag ger dock upphov till ett 

dilemma eftersom staten är det högsta samhällsorganet. Lagbundenhetskravet skulle därför lätt 

kunna reduceras till en chimär. Lyckligtvis innehåller Stahls rättstatslära en lösning på denna 

problematik i vilken rättstillämparen har huvudrollen.  

4.1.1 Rättsstatens paradox och rättstillämpningens mål och funktion 

Kärnan i rättstatsideologin är att den enskilda individen åtnjuter rättsligt skydd mot kränkningar 

genom den offentliga maktutövningen.212 Eftersom staten både enligt modern svensk rätt och 

                                                 

205 Stahl, The philosophy of  law Bok IV § 53, s. 121. 

206 Ibid § 53, s. 121f.  
207 Ibid., § 36, s. 77. 
208 Mellan statsmakt och medborgare Rättstillämparen, bild 4. 
209 Stahl, The philosophy of  law Bok IV. § 36, s. 77. 

210 Stahl, The philosophy of  law Bok II, s. 33ff, se särskilt § 12, s. 36.  
211 Stahl, The philosophy of  law Bok IV § 173, s. 431. 
212 Frändberg, Begreppet rättsstat , s. 24. 
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enligt historiska skolans synsätt är ett odelat helt 213 innebär detta att det är staten som genom 

rättsordningen har att skydda de enskilda från staten själv. Detta kan med Åke Frändbergs 

terminologi kallas rättsstatens paradox.214 För att garantera medborgarna rättsskydd krävs därmed ett 

oberoende organ för rättsskipning. Denna funktion fullgörs av domstolar, vars uppgift är att 

verkställa lagen i enskilda fall i enlighet med rättvisan; domstolens uppgift är att återställa 

människors rättigheter för det fall de offentliga organen (eller andra) brutit mot lagen. 215 Även 

domstolarna är således bundna av lagen och dess oberoende och självständighet i förhållande till 

den lagstiftandemakten brukar karaktäriseras som relativ. Återigen med Stahls ord: 

“As an act of justice, the judiciary can only be determined by the immutable rule of 

the law, not free personal rule, and requires, in that it is directed against personal 

entitlement, an impartial power between the latter and state power. Therefore, it must 

be exercised in independence of the sovereign, by organs bound merely by the proper 

application of the law. This is not contrary to the unity of state power, since the 

judiciary is ever restricted to the individual case and the individual person, and is a 

subordinate task, namely dependent upon, and determined by, legislation.”216    

När det gäller förvaltningens rättstillämpning skiljer sig inte situationen från kravet på 

domstolarnas rättstillämpning. Detta hänger just samman med att staten bildar en helhet vilket 

innebär att domstolar och förvaltningsmyndigheter egentligen är två sidor av samma mynt. Det 

som skiljer dem åt är endast vilka uppgifter de ålagts i utövandet av statsmakten.217 Uppgifter som 

hör till myndigheternas administrativa sida, d.v.s. förverkligandet av politiska mål står, enligt Stahl, 

inte under domstols överprövning.218 I dessa delar står myndigheterna dock i ett lydnadsförhållande 

till statsmakten. När myndigheterna sysslar med maktutövning gentemot enskilda är dock kravet 

detsamma som för domstolarna, nämligen att rättstillämpningen ska vara rättsenlig. Därmed 

åtnjuter de administrativa myndigheterna samma relativa självständighet som tillkommer 

domstolarna i rättstillämpningsfrågor.219 Detta stämmer också överens med situationen i Sverige 

idag där det av tradition inte har gjort någon skillnad på myndigheternas och domstolarnas roller i 

detta avseende utan båda har att verkställa gällande rätt. De flesta statliga myndigheter står vidare 

hierarkiskt under Regeringen (RF 12:1) men det finns ett grundlagsskyddat förbud mot s.k. 

                                                 

213 För Stahls uppfattning se Stahl, a.a. Bok IV § 54, s. 122 f. 
214 Frändberg Begreppet rättsstat, s. 25.  
215 Stahl, The philosophy of  law. Bok IV § 58, s. 127f. 
216  Ibid., § 58, s. 129. 

217 Ibid., § 54, s. 122. 
218 Ibid., § 173, s.431 f. 
219 Jfr Mellan statsmakt och medborgare Rättstillämparen, bild 10. 
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ministerstyre, d.v.s. att en högre myndighet ink. riksdag eller regering blandar sig i hur en 

tjänsteman beslutar i ett enskilt fall (RF 12:2).220  

Sammanfattningsvis kan sägas att rättstatsidealet som krav uppställer att rättstillämpningen ska 

vara rättsenlig, d.v.s. målet är formell rättssäkerhet. Upprätthållandet av rättstatsidealet leder 

därmed till en rättstillämpning som är likformig och förutsägbar i och med att medborgarna genom 

att känna till vad som är stadgat i nu gällande lagar kan planera sitt agerande och därmed undvika 

ingripande från statens sida. Ett påpekande ska dock göras; med kravet att rättstillämpningen ska 

vara förutsägbar avsåg historiska skolans företrädare att den skulle vara förutsägbar för juridiskt 

skolade personer.221 Detta är viktigt att komma ihåg i förhållande till de oskrivna allmänna 

rättsprinciperna, eftersom dem är en del av den dolda juristkunskapen som inte nödvändigtvis är 

notorisk kunskap för icke-jurister. Att rättsprinciperna är okända för icke-jurister diskvalificerar 

dem således inte automatiskt från användning i praktisk rättstillämpning, utan icke-jurister 

förutsätts vända sig till en jurist ifall de är osäkra på innehållet i gällande rätt eller de rättsliga 

konsekvenserna av deras handlande.  

4.2 Det svenska ämbetsmannaidealet 

Historiska skolans uppmaning till domare och ämbetsmän skulle antagligen kunna sammanfattas i 

det fristående imperativet: Lyd lagen! Kravet på laglydnad utgör otvetydigt grundbulten också i den 

moderna juristkårens yrkesetik.222  Ett lydnadsförhållande i förhållande till överheten tillhörde enligt 

den svenske filosofen och idealisten Christopher Jacob Boström ämbetsmännens främsta plikter 

och bildar kärnan i hans s.k. ämbetsmannaideal.223 Boströms statslära kan ses som en rättstatslära 

eftersom ämbetsmännens uppgift enligt Boström just var att skydda rättsstaten, inte ta tillvara 

enskildas rättigheter.224 Ett påpekande är dock på sin plats innan själva innehållet i 

ämbetsmannaidealet klargörs. Trots att läran är känd som samtidens dominerande 

ämbetsmannaideal gällde i princip samma ideal för domare som förvaltningsjurister. Som Modéer 

konstaterar hade i det tidiga 1900-talets Sverige i stort sett varje ämbetsman i centralförvaltningen 

                                                 

220 RF 12:2 motsvaras av RF 11:3 vad gäller förbud mot styrning av domstolars avgöranden i enskilda fall. Intressant 

att påpeka i detta fall är att förbudet mot ministerstyre vad gäller både domstolar och förvaltningsmyndigheter tidigare 

kom till uttryck i samma paragraf (fd. RF 11:7), något som ytterligare visar att Sverige av tradition inte gjort skillnad på 

förvaltningsmyndigheters och domstolars rättstillämpning. Det var först i och med reformen av regeringsformen år 

2010 som förvaltningens och rättsskipningens uppgifter delades upp i olika kapitel. Någon materiell förändring har 

uppdelningen dock inte inneburit.  
221 Jfr. Mellan statsmakt och medborgare Rättstillämparen , bild 7. 
222 Jfr. Hirschfeldt, SOU 1994:99 Bilaga 19 Domaretik, s. 141. 

223 Frängsmyr,  s. 36. 

224 Ibid. 
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fått sin första skolning inom domstolsväsendet225 och den svenska rättskulturen var länge synonymt 

med domarkulturen.226 

4.2.1 Den boströmska statsläran och synen på ämbetsmannayrket som ett kall 

Det finns säkert nästan lika många anledningar till varför någon väljer att bli jurist som det finns 

jurister. Det torde dock vara ovanligt att en modern myndighetsjurist eller domare hänvisar till sin 

valda profession som ett kall i ordets rätta bemärkelse, d.v.s. ett val grundat på kallelse från högre 

makter. Detta är dock en träffande beskrivning på Boströms syn på ämbetsmannens roll .227  

För Boström var rätt inte naturrätt228, utan istället var den formella juridiska rätten (jus) statens 

eviga väsen vilket på samma gång var statens lag.229 Staten kunde således enligt Boström inte 

existera oberoende av rätten och det omvända var också sant.230 Men själva statsmakten 

härstammade inte från folket, Boström trodde därmed inte på folksuveränitetsprincipen, utan 

staten var ett i förhållande till medborgarna högre, förnuftigt väsen närmast under Gud.231 Enligt 

Boström var monarken statens förvaltare.232 I likhet med dagens uppfattning samt historiska skolan 

ansåg Boström att statsmakten var en och odelbar nämligen i formell mening endast tillkommande  

monarken.233 För verkställande av statens idé behövdes dock vissa offentliga funktionärer eller 

ämbets- och tjänstemän.234 Monarken hade staten närvarande i sitt förnuftiga självmedvetande 

medan övriga statsorgan, tjänste-och ämbetsmän, endast fick motta statens befallningar indirekt, 

ytterst via monarken.235 De underordnade organen stod därmed i ett lydnadsförhållande till 

monarken. Ämbetsmännen hade därmed att fullgöra sitt kall i enlighet med ett antal plikter som 

monarken hade att fordra nämligen: 

”1) lydnad för sina befallningar, dock icke för en speciel, som står i uppenbar strid med 

en generel eller gällande lag; 2) trohet och underlåtande af alla sådanna ord eller 

handligar som kunna motverka hans tillkännagifna offentliga ändamål; 3) flit och 

sorgfällighet att i första rummet ombesörja sina embetsåligganden; 4) oegennytta och 

                                                 

225 Modéer, i SOU 1994:99 Bilaga 20, s. 155. 

226 Ibid. 

227 ibid,. s. 156. Uttrycket kall i detta sammanhang härstammar från den av Boström starkt influerade juristen Ernst 

Trygger som 1926  har skrivit att domaren intar en ställning ”som i mycket liknar den, som kyrkans tjänare äga.” se, 

Trygger, s. 396 f.  

228 Frängsmyr,, s. 36. 

229 Boström, § 29, s. 325. 

230 Frängsmyr,, s. 36. 

231 Ibid. samt förordet till Boström a.a. 

232 Boström a.a. § 46, s. 330 f. 

233 Ibid., § 42, s. 329. Jfr. också § 45, s. 330. 

234 Ibid., § 69, s. 338. 

235 Ibid., § 46, s. 330 f. 
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redighet eller befattningens användande endast för statens ändamål; 5) de inskränkningar 

i deras privata fri- och rättigheter som äro nödvändiga för tjenstens tillbörliga skötande och 

statens trygghet; 6) sedlighet, värdighet och humanitet i deras uppförande såväl uti som utom 

embetsförvaltningen.”236 

Det är dessa ämbetsmannadygder som tillsammans bildar ämbetsmannaidealet. I gengäld hade 

ämbetsmännen rätt till bl.a. ersättning för sitt arbete, titel och rang samt pension efter yrkeslivets 

avslutande.237  

4.2.2 En stärkt domarroll till följd av europeiseringen av svensk rätt 

Det traditionella ämbetsmannaidealet som Boströms ämbetsmannaideal är ett uttryck för har 

präglat generationer av domare och ämbetsmän ända in i vår tid238 och märks på dagens 

juristutbildningar genom att: 

“Svenska jurister utbildas i enlighet med det traditionella ämbetsmannaidealet till att 

betrakta egna värderingar och synsätt som ett otillåtet inslag i det juridiska 

beslutsfattandet.”239 

Ämbetsmannaidealet är med andra ord fortfarande en realitet i svensk rätt. Genom 

europeiseringen av svensk rätt och Sveriges accepterande av två överstatliga domstolars 

jurisdiktion, EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter har dock en 

förändring skett, framförallt vad gäller domarkulturen. 240 

Inledningsvis fanns i debatten en allmän skepsis mot den normkontroll av  politiska beslut som 

de europeiska domaridealet skulle kunna komma att innebära.241 En skillnad mellan svensk rätt och 

Europakonventionen i denna mening var att det i Sverige fram till reformen av regeringsformen 

2010 gällde ett uppenbarhetsrekvisit för domstolar eller ämbetsmäns möjlighet att åsidosätta en lag 

eller förordning, något som saknas i Europakonventionen. Idag råder överensstämmelse om att de 

svenska domstolarnas ställning har stärkts till följd av europeiseringen då de nationella domstolarna 

och myndigheterna idag inte endast är den svenska lagstiftarens förlängda arm, utan även har att 

se till att EU-rätten får effektivt genomslag i svensk rätt och att europakonventionens krav inte 

träds förnär.242 EU-rätten har också medfört att många frågor som tidigare hanterats politiskt nu är 

                                                 

236 Ibid., § 75, s. 340 f. Min kursivering. 
237 Ibid., § 76, s. 341. 

238 Frängsmyr., s. 36.  

239 Sandström & Peterson, Till f rågan om rättsvetenskapsmannens bevisbörda, s.755.  
240 För en rättshistorisk undersökning av den svenska domarkulturens utveckling från 1872- 1994 se Modéer, Den 

svenska domarkulturen i SOU 1994:99 Bilaga 20. 
241Ibid, s.192. 
242T.ex Wersäll, s. 233 ff. samt Hettne & Otken Eriksson(red.), s. 21. 
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underkastade domstolsprövning.243  Därmed har det uppstått en ökad debatt på senare år kring 

domstolsaktivism i Sverige, d.v.s. när domstolar inte bara tillämpar rätt utan skapar rätt. Ett område 

där den debatten har aktualiserats är just i förhållande till användningen av allmänna rättsprinciper 

där Högsta förvaltningsdomstolen, inte riksdagen, har gått i bräschen för utvecklingen. 

Omdiskuterat är t.ex. proportionalitetsprincipens utveckling från en lagfäst princip i bl.a. 

polislagens 8§ till en allmän rättsprincip som anses gällande inom hela förvaltningsrättens 

område.244   

4.3 Legalitetsprincipen och allmänna rättsprinciper- en avvägning mellan 

principer? 

Avslutningsvis måste något sägas om legalitetsprincipen. Som noterats är lagbundenhetskravet 

centralt för rättsstatsidealet. Detta oavsett om man ser legalitetsprincipen som själva kärnan i 

rättstatsidealet eller, i likhet med Frändberg, hellre ser legalitetsprincipen - inte som ett värde i sig 

- utan istället som en förutsättning för förverkligandet av de egentliga rättsstatsvärdena t.ex. 

förutsägbarhet i rättsliga angelägenheter.245 Lika central plats har lagbundenhetskravet i det 

boströmska ämbetsmannaidealet och hela juristkulturen överlag. Den förvaltningsrättsliga 

legalitetsprincipen i RF 1:1 st. 3. ska dock inte läsas bokstavligt som innebärande att varje 

förvaltningsbeslut kräver direkt lagstöd. När det gäller icke-betungande beslut räcker det att 

myndigheten har stöd i någon föreskrift. Den yttersta begränsningen är då att beslutet ryms inom 

den aktuella myndighetens kompetensområde.246 När det gäller betungande beslut är dock kravet 

på lagstöd i princip absolut vilket framgår av 8:2 p. 2 RF. Lagregler kan dock vara olika utformade 

och lämna utrymme för skön. Eftersom oskrivna allmänna rättsprinciper inte i sig utgör en 

rättskälla finns det dock inget utrymme för att genom rättsprinciperna utvidga en lagstadgad 

befogenhet så att tillämpningen framstår som contra legem eller att ge myndigheterna befogenhet att 

ingripa mot enskild på områden där lagstöd helt saknas. Slutsatsen i denna del blir därmed att 

allmänna rättsprinciper får och bör användas för att få tillstånd en intresseavvägning mellan olika 

intressen inom lagens gränser- inte för att legitimera ett annars olagligt ingripande från de allmännas 

sida. Trots att legalitetsprincipen således har epitetet princip är det inte frågan om en vanlig 

avvägning mellan två konkurrerande principer när fråga uppstår om en åtgärd är i strid med 

legalitetsprincipen. I teorin är nog alla jurister överens om att så måste vara fallet så länge inte de 

                                                 

243 Wersäll, s. 235. 

244 För en redogörelse över utvecklingen se t.ex. SOU 2010:29, avsnitt 9.4.5-7.   
245 Frändberg, Begreppet rättsstat , s.40 
246Strömberg & Lundell, s. 68. 
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allmänna rättsprinciperna uppnår rättskällestatus av högsta rang. Därmed är sökandet efter 

principanvändningens rättsliga gränser avslutad.  
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5 Användningen av allmänna rättsprinciper i praktisk juridisk 

argumentation- till gagn för eller hot mot rättssäkerheten? 

Även om förhållandet mellan legalitetsprincipen och användandet av argumentation utifrån 

allmänna rättsprinciper i teorin är klar förekommer det att rättsvetenskapsmän kritiserar 

domstolarna för att i sin rättsskipning ha lagt för stor vikt vid allmänna rättsprinciper och 

därigenom fattat lagstridiga beslut.247 Syftet med detta kapitel är därför att mot bakgrund av 

hävdvunna principer för juridisk argumentation analysera hur den praktiska användningen av 

allmänna rättsprinciper förhåller sig till gränserna för principanvändningen. Materiellt fokus ligger 

på proportionalitetsprincipens användning. Kapitlet avslutas med besvarandet av frågan huruvida 

europeiseringen medfört ett skifte i svenska juristers syn på allmänna rättsprinciper. 

5.1  Allmänna rättsprinciper och icke-juridiskt skolade tjänstemäns 

rättstillämpning 

Av den preliminära bestämningen följer att allmänna rättsprinciper är rättsregler som ingår i 

gällande rätt, vilket innebär att de ska beaktas i myndigheternas rättstillämpande verksamhet. Att 

det överensstämmer med den faktiska situationen framgår av att Justitieombudsmannen vid ett 

flertal tillfällen riktat kritik mot myndighetsanställda för rättstillämpning i strid med grundläggande 

förvaltningsrättsliga principer.248 Ett problem som är associerat med allmänna rättsprincipers 

oskrivna karaktär samt det faktum att de utgör en del av juristernas dolda yrkeskunnande är att en 

stor del av rättstillämpningen i förvaltningsmyndigheterna ombesörjs av icke- juridiskt skolade 

tjänstemän, för vilka rättsprinciperna inte på samma sätt som hos juristerna kan förväntas vara 

kända.249 Det är visserligen möjligt att icke-jurister, till följd av annan akademisk utbildning 

innehållande någon grundläggande juridisk kurs känner till relevanta rättsprinciper inom sitt 

arbetsområde. Vidare kan kunskap om rättsprinciper ha upparbetats genom de praktiska 

arbetsuppgifterna. I inget av fallen är det dock nödvändigtvis säkert att icke-juristen har förmågan 

att tillämpa rättsprinciperna på ett rättssäkert sätt. Icke-jurister tenderar nämligen i sin 

rättstillämpning att förhålla sig friare i förhållande till rättskällorna än sina juristkollegor. 250    

Empiriska studier har visat att icke-juristers rättstillämpning snarare styrs av praktiska skäl och 

pragmatiska överväganden än rättssäkerhetsskäl251 och den främsta ”rättskällan” bland icke-jurister 

                                                 

247 Se t.ex. Helmius, s. 157 ff. för några exempel avseende proportionalitetsprincipens praktiska användning.   
248 Se t.ex. JO 1996/97, s. 356.  

249 Jfr. Lemann Kristiansen, s. 51 ff. samt Sandgren, Vad gör juristen? Och hur? del II, s. 880 ff., särskilt s. 882.  
250 Ibid. Se också särskilt Sandgren, a.a., del I, s. 600 f.   
251 Lemann Kristiansen, s. 55 ff. 
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vid osäkerhet om hur en bestämmelse ska tolkas eller tillämpas i ett enskilt fall har angivits vara att 

rådfråga chefen eller en kollega.252 Att icke-jurister inte i sin rättstillämpning använder sig av 

allmänna rättsprinciper kan tillsammans med det faktum att icke-jurister står för en betydande del 

av förvaltningens maktutövning vidare tyda på att EU-rättens ev. inverkan på den svenska synen 

på allmänna rättsprinciper i praktiken inte har fått så stor betydelse. 253 Visserligen ligger fokus i 

denna uppsats på svåra rättstillämpningsfall och med rättstillämpningens ökade komplexitetsgrad 

torde sannolikheten för att jurister handhar handläggningen och beslutsfattandet öka. Det går 

emellertid oftast inte att på förhand veta om ett fall är svårt. Dessutom kan ett fall som för en 

erfaren jurist framstår som ett rutinartat typfall, för en icke-jurist ändå uppställa betydande 

svårigheter. Det motsatta kan naturligtvis också vara fallet: Ett icke tränat öga kanske missar den 

rättsligt komplicerade frågan som aktualiseras i ett fall. Icke-juristen kan förledas att tro att svaret 

är klart och därmed underlåta att rådfråga en jurist. Under alla omständigheter är det ett  

rättssäkerhetsproblem om olika tjänstemän använder olika metoder för att lösa likartade 

rättstillämpningsfrågor. Ett problem som kan tänkas öka om juristerna, till följd av EU-rätten, i sin 

rättstillämpning i högre grad överger den pragmatiska rättstillämpning som varit kännetecknande 

för nordisk rätt till förmån för argumentation utifrån för icke-jurister okända rättsprinciper.  

5.2 Bunden lagtolkning och legalitetsprincipens krav  

Enligt den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen får myndigheter endast företa åtgärder som har 

stöd i lag eller annan föreskrift.254 Detta skulle kunna innebära att endast sådana åtgärder som följer 

av en ren tillämpning av en författningsbestämmelse kan komma i fråga. En sådan strikt tolkning 

av legalitetsprincipen skulle få till resultat att endast en logisk-grammatisk tolkning av lagregler vore 

förenlig med legalitetsprincipen. Samtidigt kännetecknas förvaltningsrättens område  i stor 

utsträckning av en lagstiftningsteknik där lagstiftaren lämnar sina direktiv till rättstillämparen i form 

av ramlagar. Det säger sig självt att en ren bokstavstolkning av lagens ordalydelse i dessa fall inte 

leder så långt. En sådan tolkning skulle tvärtom undergräva hela syftet med den valda flexiblare 

lagstiftningstekniken. För svåra fall gäller dessutom att de karaktäriseras som svåra just därför att 

de inte direkt kan subsumeras under en rättsregel. Å andra sidan skulle legalitetsprincipen inte 

                                                 

252 Sandgren, a.a., Del I, s. 600.  
253 Jfr. Lemann Kristiansen, s. 51, som anger just detta, dock utan hänvisning till EU-rättens inverkan. 
254 Jfr. SOU 2010:29, där legalitetsprincipen föreslås ges just denna innebörd (4 § i lagförslaget) , se t.ex. s. 148. 
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kunna fylla sin viktiga funktion i den formella rättssäkerhetens tjänst om rättstillämparen tilläts att 

tolka lagstiftningen helt enligt eget gottfinnande.255  

Det ska poängteras att kraven på att rättstillämpningen ska vara förutsägbar och fri från 

godtycke, d.v.s. likformig, gäller inom alla rättsområden. Detta betyder att all lagtolkning för att 

vara rättssäker måste vara bunden. Med att lagtolkningen är bunden menas då att den, i likhet med 

rättstillämpningen i övrigt, är bunden till rättskällorna. 256 Legalitetsprincipen ställer dock upp en del 

krav på lagtolkningsmetoderna. Inom de förvaltningsrättsliga området råder enighet om att 

lagtolkningen ska vara strikt.257 Enligt Fredrik Sterzel kan ett s.k. indirekt lagstöd accepteras inom 

ramen för vad som ryms inom lagens normala betydelseområde , ”men den ramen får inte sprängas 

med hjälp av ändamålssynpunkter etc.”258 För att rättstillämpningen ska bli likformig och 

förutsägbar krävs vidare, enligt Hans Thornstedt, att lagtolkningsmetoderna är lätthanterliga för 

genomsnitsjurister, d.v.s. i normalfallen inte kräver ett stort mått av skarpsinne eller, som han också 

uttrycker det  förutsätter ”ett svindlande intellektuellt äventyr.”259  

En funktion som allmänna rättsprinciper anses kunna fylla enligt den tidigare uppställda 

hypotesen är som tolkningsbakgrund. Frågan är hur användningen av allmänna rättsprinciper i 

lagtolkningen förhåller sig till de ovan angivna kraven på lagtolkningsmetoderna? Av Sterzels åsikt 

rörande den strikta lagtolkningens ramar och förhållandet till beaktandet av ändamålsynpunkter 

framgår att svaret är beroende av i vilket syfte som allmänna rättsprinciper åberopas. Mot bakgrund 

av rättsprincipernas karaktär av värdeprinciper samt det faktum att rättsprinciper är resultatet av 

rättsvetenskapens systematiseringsarbete skulle åberopandet av rättsprinciper både kunna ses som 

ett systematiskt och ett teleologiskt argument.  

5.2.1 Allmänna rättsprinciper som tolkningsbakgrund: Systematisk lagtolkning 

Systematisk lagtolkning innebär, kort sagt, att ett lagstadgande tolkas mot bakgrund av sin plats i 

rättssystemet, medan teleologiska argument lägger fokus på ändamålet med en lag. Det ska dock 

poängteras att det inte finns några vattentäta skott mellan systematiska och teleologiska argument.  

Att använda allmänna rättsprinciper i systematiserande syfte är det minst kontroversiella av de båda 

metoderna. Enkelt uttryckt kan sägas att systematisk lagtolkning utifrån allmänna rättsprinciper 

                                                 

255 Jfr Thornstedt, a.a., som framhåller att det just är skyddet mot godtycke, och att domstolsavgöranden bör vara 

förutsägbara, som motiverar legalitetsprincipens iakttagande i ett modernt demokratiskt samhälle, t.ex. s 331 f samt 

335 passim. 
256 Sandström & Peterson, Till f rågan om rättsvetenskapsmannens bevisbörda, s. 754.   
257 Sterzel, Legalitetsprincipen, s. 83.  

258 Ibid. 
259 Thornstedt, s. 336f. Thornstedt anser därutöver att lagtolkningsmetoderna med hänsyn till förtroendet för 

rättsväsendet måste leda till resultat som framstår som rimliga för allmänheten, se a.a., s. 338.  
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innebär att om det finns en gällande allmän rättsprincip som är tillämplig på det område som den 

lagregel som man är i färd att tolka, så ska lagbestämmelsen ges den innebörd som bäst 

överensstämmer med den allmänna rättsprincipen.260  Den systematiska lagtolkningsmetoden 

bygger på den rättsdogmatiska synen på rättssystemet som ett sammanhängande helt, fritt från 

motsägelser. När lagstiftaren stiftade en viss specifik lag förutsätts detta ha skett med beaktande av 

de vid tidpunkten gällande rättsreglerna, inklusive allmänna rättsprinciper261, och om lagstiftaren 

velat att en tidigare gällande rättsprincip inte skulle äga fortsatt giltighet är denne hänvisad till att 

utrycka detta direkt genom lag eller i vart fall göra sin vilja känd genom förarbetes uttalanden. 262  

För myndigheternas myndighetsutövning innebär detta att de regler om t.ex. serviceplikt, 

partsinsyn, kommunikation, utredningsskyldighet och motiveringsplikt som kommer till direkt 

uttryck i förvaltningslagen (1986: 223) (FL)263 och förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) i 

lagtolkningen blir till tolkningsprinciper, eller ”arbetshypoteser” för tolkningen. 264 Detsamma gäller 

de ännu oskrivna principerna om t.ex. negativ rättskraft för gynnande beslut. I förhållande till 

legalitetsprincipen kan sägas att en systematisk lagtolkning generellt anses ha en konservativ prägel 

eftersom systemet förändras långsammare än enskilda regler. 265 Därmed kan en systematisk 

tolkning antas bidra till både ökad förutsägbarhet och likformighet i rättstillämpningen. Detta 

stämmer också om rättsprinciper bidrar till systematiseringen. Att använda sig av vedertagna 

allmänna rättsprinciper som ett led i lagtolkningen kan, mot bakgrund av vad som sagts om 

allmänna rättsprinciper som en naturlig del i juristutbildningen etc., inte heller ses som onödigt 

komplicerat för genomsnitsjuristen. En långt driven systematisk tolkning är dock oförenlig med 

legalitetsprincipen. Detta kan illustreras med ett rättsfall: NJA 1994 s. 480, ett brottmål, berör 

förhållandet mellan lagtolkning och det straffrättsliga analogiförbudet. Något generellt 

analogiförbud råder emellertid inte inom förvaltningsrätten. 266 Av intresse för den aktuella frågan, 

om allmänna rättsprinciper som tolkningsbakgrund, är dock HD:s uttalande att legalitetsprincipen 

inte utgör något hinder mot att:  

”(…)ett straffbud tolkas enligt vedertagna grundsatser, så att dess rätta mening utröns. 

En sådan tolkning måste ske med försiktighet, och en tolkning som vunnit hävd i 

rättspraxis bör inte frångås utan tungt vägande skäl.”  

                                                 

260 MacCormick, s. 109. Detta motsvarar vad som i EU-rättsavsnittet kallats “allmänrättsprincip-konform”-tolkning.  
261 Jfr. Strömholm, s. 452. 
262 Jfr Marcusson, Principer inom den of f entliga rätten, s.10. Se också Bulls skiljaktiga mening i RÅ 2015 ref. 16 
263 Omtryckt SFS 2003:246. 

264 Adolphson, s. 39. 
265 Strömholm, s. 453. 
266 Sterzel, Legalitetsprincipen, s. 91. 
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   Det är naturligtvis vanskligt att dra slutsatser om ett rättsområde utifrån ett rättsfall som avser 

ett annat rättsområde. Eftersom den straffrättsliga legalitetsprincipen generellt är striktare än den 

förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen kan slutsatsen dock dras att legalitetsprincipen inte ställer 

upp något förbud mot användandet av allmänna rättsprinciper som tolkningsbakgrund Däremot 

anbefaller den viss restriktivitet. Även HFD har i praxis gett uttryck för en strikt lagtolkning. 267 

 

5.2.1.1  Fallstudie: Proportionalitetsprincipen och systematisk lagtolkning 

I föreliggande begränsade praxisundersökning har inte hittats några tecken på att 

proportionalitetsprincipen använts som ett systematiskt argument i den i detta sammanhang 

diskuterade meningen. Detta är i och för sig föga förvånande eftersom proportionalitetsprincipen 

enkelt uttryckt ställer upp krav på att det ska råda proportionalitet mellan medel och mål. Principen 

gäller således det materiella innehållet av ett beslut och kräver att det ska ske en intresseavvägning 

mellan enskilda och allmänna intressen. Utfallet av avvägningen är beroende av omständigheterna 

i det enskilda fallet. En annan sak är att systematiska hänsyn inverkar på själva intresseavvägningen. 

Enligt praxis ska proportionalitetsbedömningen ske i tre steg, nämligen;  

1. Är det aktuella ingreppet ägnat att tillgodose det avsedda ändamålet? 
2. Är ingreppet nödvändigt för att uppnå det avsedda ändamålet eller finns det mindre långtgående 

alternativ? 
3. Står den fördel som det allmänna vinner genom ingreppet i rimlig proportion till den skada som 

ingreppet förorsakar den enskilde?268 

Det är främst i det sista ledet som brukar kallas proportionalitet i strikt mening, som systematiska 

hänsyn spelar in. I rättsprövningsmålet RÅ 1999 ref. 76, som rörde bl.a. frågan huruvida ett 

regeringsbeslut om att avveckla kärnkraftsreaktorn Barsebäck I var förenligt med 

proportionalitetsprincipen, uttalade HFD med hänvisning till Europadomstolens praxis att:  

”När det gäller kravet på proportionalitet i strikt mening gör domstolen en 

helhetsbedömning av de förhållanden under vilka ingreppet företas. En viktig faktor 

är vilka ersättningsvillkor som gäller. Även andra omständigheter, t.ex. förekomsten 

av en varseltid och tillgången till effektiva rättsmedel, vägs in.”269 

Ett rättsfall från senare år, RÅ 2015 ref. 16, förtjänar också att nämnas i sammanhanget. Frågan 

i målet var om en körkortsinnehavare som intagit narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares 

                                                 

267 För exempel på hur legalitetsprincipen påverkat lagtolkningen, se Sterzel, a.a., s. 85 ff. 
268 Denna trestegsprövning gäller såväl inom EU-rätten som enligt EKMR och anses ha bekräftats för svensk 

förvaltningsrätts del genom det i proportionalitetssammanhang omtalade RÅ 1999 ref. 76 ”Barsebäck”, se domskälen i 

avsnitt 5.5.  
269 RÅ 1999 ref. 76, ”Barsebäck”, avsnitt 5.5.1. 
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ordination ska anses ha brukat narkotika och om ett beslut om villkor om alkola ̊s da ̈rmed ska 

undanröjas. Bakgrunden till målet var i korthet att en person dömts för rattfylleri varpå hans 

körkortsinnehav blivit villkorat med brukande av alkolås. Ett sådant villkorat körkortsinnehav 

förutsätter att körkortsinnehavaren inte brukar narkotika. Under villkorstiden hade 

körkortsinnehavaren dock genomgått en operation och under sjukhusvistelsen erhållit 

narkotikaklassade smärtstillande läkemedel. Av förarbetena till lagen framgick att förbudet mot 

narkotikabruk var absolut. Transportstyrelsen hade därför beslutat att återkalla körkortet. HFD:s 

majoritet upprätthöll beslutet med hänsyn till regleringens utformning och särskilt det faktum att 

lagstiftaren inte undantagit brukande av narkotikaklassat läkemedel enligt läkares ordination från 

den aktuella bestämmelsens tillämpningsområde, något som var fallet med rattfylleri genom 

narkotikabruk enligt 4 § 2 st. i lagen om straff för vissa trafikbrott.  

Justitierådet Bull var skiljaktig. Även om denna mening inte är prejudicerande , för Bull ett 

utförligt resonemang kring frågan om huruvida det aktuella ingreppet var förenlig med 

proportionalitetsprincipen där han uttryckligen hänvisar till vikten i att beakta lagstiftningens 

systematik, varför det är befogat att behandla den skiljaktiga meningen. I principfrågan yttrar Bull 

bl.a. att proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip i svensk rätt som gäller även utan 

uttryckligt lagstöd. Bull hävdar vidare att proportionalitetsprincipen främst aktualiseras när aktuell 

författning lämnar utrymme för myndigheternas skön. Emellertid anger han, med hänvisning till 

HFD:s egen praxis, att en proportionalitetsprövning enligt såväl EU-rätten som EKMR kan göras 

även i fall där utrymmet för skön är mindre.270 Enligt dissidentens mening finns ingen anledning 

att anse att den förvaltningsrättsliga proportionalitetsprincipen ska ha ett väsentligt annorlunda 

tillämpningsområde. Bull framhåller att:   

”/d/et ligger nämligen i en rättsprincips roll i en rättsordning att dess tillämpning inte 

alltid kan vara beroende av hur lagstiftningen på ett visst område utformats. Och även 

om lagstiftningens utformning skulle kunna begränsa de situationer där principen kan 

tillämpas så måste den i varje fall kunna beaktas när det gäller regler där det inte klart 

framgår att lagstiftaren avsett att en sådan bedo ̈mning ska vara utesluten. Av betydelse 

är också att även när lagstiftning är utformad så att den ger ett visst utrymme fo ̈r 

bedo ̈mningar av denna karaktär så kan detta utrymme vara begränsat genom andra 

fo ̈rfattningar. En fo ̈rfattnings utformning kan således inte ensamt vara avgo ̈rande fo ̈r 

om och hur proportionalitetsprincipen beaktas. Hänsyn måste också tas till 

lagstiftningens systematik.”  

 

                                                 

270 Av intresse i detta sammanhang är att Skog & Tuomela hävdar att den dominerande uppfattningen i Finland idag 

är att principerna gäller vid all prövning, inte enbart skönsmässig, se s. 81. 
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Efter att ha vägt körkortsinnehavarens intresse av att fortsatt kunna bruka bilen i sitt arbete mot 

de allmännas intresse av bl.a. trafiksäkerhet som är regleringens syfte, samt särskilt att 

körkortsinnehavaren inte utgjort en ökad trafiksäkerhetsfara under sjukhusvistelsen vilket också 

Transportsstyrelsen medgett genom att lämna in ett förslag om lagändring för att öppna upp 

regelverket för en lämplighetsprövning i liknande fall, fann Bull därför att 

proportionalitetsbedömningen utföll till körkortsinnehavarens förmån.  

5.2.2 …eller teleologisk lagtolkning?  

Teleologisk lagtolkning delas vanligen in i två skilda metoder; subjektiv respektive objektiv 

teleologisk lagtolkning. Med subjektiv teleologisk lagtolkning avses sådan tolkning där lagstiftarens 

syfte med lagen beaktas. I svensk rätt anses den s.k. historiska lagstiftarviljan normalt vara 

”kodifierad” genom förarbeten. Eftersom allmänna rättsprinciper ofta får större tyngd om de 

kommit till uttryck i lagförarbeten kan argumenteras för att argumentation utifrån allmänna 

rättsprinciper istället bör ses som ett uttryck för en strävan att förverkliga lagstiftarens ursprungliga 

intentioner med lagen. De problem som användandet av allmänna rättsprinciper initialt uppställer 

ur rättssäkerhetssynpunkt, främst att de är vaga och oskrivna, mildras vidare om principargumenten 

hämtas ur de för alla jurister lättillgängliga förarbetena, utformade just i avsikt att vägleda 

lagtolkningen. Som Göran Schäder konstaterar angående överväganden om allmänna rättsprinciper 

i regeringskansliet: 

”(…) (I)t is regarded as bad draftsmanship just to mention a certain principle. The exact 

meaning and significance of a principle can often be a moot point and a legal 

technique where the principles are just mentioned can thus in itself lead to disputes. In 

the interest of legal certainty you should therefore not just refer to the applicable principle but 

instead state the content of it in the law where it should be applied.”271    

Samtidigt torde det vara vanligare att förarbeten anses strida mot en rådande allmän rättsprincip 

än att en lagtext gör det.272 Att ett motivuttalande strider mot en allmän rättsprincip kan i sådana 

fall vara en anledning till att frångå uttalandet.273 Att rättsprinciper används i det sistnämnda syftet 

kan tolkas på olika sätt. Närmast tillhands ligger kanske att betrakta det som ett systematiskt 

argument på så vis att om uttalandet fått genomslag skulle enhetligheten i rättssystemet hotas och 

                                                 

271 Schäder, s. 213. Min kursivering. Jfr dock Abrahamsson, särskilt avsnitt 4, som anser att lagstiftaren försummar att 

motivera lagars förenlighet med proportionalitetsprincipen. Abrahamsson tycks dock dela Schäders uppfattning att 

detta är ett uttryck för dåligt lagskrivande, eftersom han rekommenderar att lagstiftaren i förarbetena bör ta ställning i 

proportionalitetsfrågan, se a.a. avsnitt 9 och 11.   
272 Strömholm, s. 370.  
273 Lind, s. 355 f. 
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därmed rättssäkerheten. Detta visar också tydligt att allmänna rättsprinciper, trots att de inte är 

rättskällor av egen rätt, inte bara är slagord utan har normativ karaktär och kan få avgörande 

inverkan på utfallet av ett juridiskt spörsmål i praktiken. Det kan också vara så att uttalandet, p.g.a. 

samhällsutvecklingen, framstår som föråldrat och i strid med den praktiska funktion som den 

aktuella lagen vid tolkningstillfället anses böra fylla i rättssystemet. Kanske ger senare lagstiftning 

uttryck för andra värden eller rättsprinciper än den som kommer till uttryck i det aktuella förarbetet. 

Genom att frångå förarbetsuttalandet, och istället tolka lagen mot bakgrund av en rättsprincip som 

framgår av den senare rättsutvecklingen, kan den gamla lagen anpassas till den rådande 

samhällsutvecklingen.274 I detta exempel används allmänna rättsprinciper som ett objektivt 

teleologiskt argument.   

Objektiv teleologisk tolkning kan sägas ligga rättsskapandet särskilt nära vilket gör det till en 

omdiskuterad metod särskilt i förhållande till kravet på rättssäkerhet och i synnerhet på områden 

där legalitetsprincipen är framträdande. Av utrymmesskäl kan dock den debatten inte beröras inom 

ramen för denna uppsats.  275 Det får räcka med att påpeka att ändamålsargument i någon 

utsträckning är ett nödvändigt inslag i all lagtolkning. 276 Dessutom är teleologisk argumentation 

mindre problematisk när regler annars saknas. Hela användningen av ramlagar och andra  regler 

som ger utrymme för skön inom förvaltningsrätten förutsätter vidare att teleologiska argument får 

framföras till stöd för en vald åtgärd. 

Vad gäller allmänna rättsprincipers förmåga att fungera som objektivt teleologiska argument 

torde detta hänga samman med det faktum att allmänna rättsprinciper anses vara värdeprinciper av 

riktlinjekaraktär. Ett åberopande av en allmän rättsprincip är därmed ett åberopande av att de i 

principen inneboende värdena bör få genomslag. Eftersom dessa värden kan sägas vara objektiva 

i den meningen att de inte ger uttryck för rättstillämparens personliga åsikt om vad som är lämpligt 

utan istället är grundade på mer vedertagna intressen i rättssystemet kan detta sägas leda till ökad 

förutsägbarhet och likformighet.277 Ett problem ur rättssäkerhetssynpunkt är dock att olika 

allmänna rättsprinciper kan strida mot varandra, varför det inte är enkelt att förutse vilken vikt, om 

någon, en rättsprincip kommer att få i ett konkret fall. Motiveringsplikten av domar och beslut är 

                                                 

274 Jfr. Schmidt,  s. 297 där han angående domstolens rättskapande framhåller att: ”Värderingar och principer, som 

legat till grund för ny lagstiftning, bör tillerkännas större betydelse än grundsatser hämtade från äldre lagstiftning.” 

Ett sådant förfaringsätt skulle enligt hans mening leda till att den gamla lagstiftningen kontinuerligt anpassas till den 

nya.  
275 För en belysning av problematiken, se t.ex. Thornstedt, Legalitet och teleologisk metod i straffrätten 
276 Thornstedt, a.a., s. 319 och 338f. 

277 Se Thornstedt, s. 338. Detta betyder dock inte att de allmänna rättsprinciperna nödvändigtvis likställas med det 

s.k. ”allmänna rättsmedvetandet.” Med allmänt rättsmedvetande avses vanligen rådande värderingar om lag och rätt i 

samhället i stort, medan rättsprinciper är knutna till värderingar i rättssystemet.  
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tänkt att främja rättssäkerheten genom att tvinga rättstillämparen att öppet redovisa sina 

ställningstaganden. Rättspraxis visar dock upp flera exempel där hänvisningar skett till allmänna 

rättsprinciper utan någon närmare förklaring kring dess innebörd. Med tanke på att rättsprinciper 

är vaga normer, riskerar detta leda till bristande transparens och därmed ökad risk för godtycklig 

rättstillämpning.  

Beträffande proportionalitetsprincipen gäller, i likhet med vad som sagts om systematiska 

argument, att teleologiska argument är en förutsättning för proportionalitetsbedömningen vilket 

framgår uttryckligen av att prövningen gäller just beslutets ändamålsenlighet, nödvändighet och 

proportionalitet i strikt mening. Att hävda att ett beslut står i strid med proportionalitetsprincipen 

kan dock vidare i sig betraktas som ett teleologiskt argument. Innebörden av ett sådant påstående 

är helt enkelt att beslutet under rådande omständigheter inte vore ägnat att fylla sin tilltänkta 

funktion i rättssystemet. Eftersom vad som är att anse som proportionerligt varierar från fall till 

fall är det svårt att dra några generella slutsatser om allmänna rättsprincipers praktiska användning 

ur detta. 

Avslutningsvis kan sägas att Thornstedt, vid sidan av de ovan diskuterade kravet på 

lätthanterlighet för genomsnittsjurister, anser att goda lagtolkningsmetoder bör leda till avgöranden 

som framstår som rimliga för allmänheten. Orsaken till det sistnämnda kravet är att det ökar 

förtroendet för rättsväsendet.278  Som exemplet med rättsprincipernas förmåga att anpassa en 

föråldrad lagstiftning till rådande förhållanden visar, kan rättsprinciper i bästa fall tänkas fylla även 

denna funktion.279 I sammanhanget är det dock viktigt att poängtera att även om ett åsidosättande 

av ett förarbetsuttalande på här angivna grunder t.o.m. kan anses främja rättssäkerheten, får inte 

ändamålssynpunkter drivas så långt att tolkningen inte ryms inom en rimlig tolkning av 

författningsbestämmelsen.  280 Detta vore i strid med legalitetsprincipen och dessutom ett indirekt 

kringgående av den s.k. formella lagkraftens-princip enligt vilken en lag endast kan ändras genom 

en lag, se RF 8:18.  

5.3 Regelutfyllnad med hjälp av allmänna rättsprinciper 

Den andra huvudsakliga funktion som allmänna rättsprinciper anses ha, enligt den preliminära 

bestämningen, är att fylla ut luckor i rättssystemet. Perspektivet skiftas således härvidlag från 

lagtolkning till det som brukar kallas rättsbildning eller domstolarnas rättsskapande verksamhet. 

                                                 

278 Ibid. 

279 Ibid. 
280 Ett uppenbart fall av dylikt lagtrots framgår av JO 1990/91 s. 283, där en miljö-- och hälsoskyddsnämnd 

åberopade att lagstiftningen var föråldrad och i behov av komplettering, varför de underlät att tillämpa lagen.  
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Som torde framgått av redogörelsen rörande lagtolkningen ovan går det dock inte att dra en skarp 

gräns mellan var tolkningen slutar och rättsbildningen börjar. Detta är extra tydligt vad gäller 

HFD:s prejudikatskapande verksamhet. Redan av det faktum att ett prejudikat syftar till att tjäna 

som vägledning för rättstillämpningen281 följer att den har en rättsskapande funktion. Prejudikatet 

bidrar således per definition till att förändra gällande rätt i en viss riktning oavsett om utfallet bygger 

på en av domstolen genomförd lagtolkning eller en annan grund. 282 Av detta följer också att varje 

form av rättsskapande från HFD:s sida inte kan anses utgöra - en otillåten - domstolsaktivism. Ett 

vedertaget sätt genom vilket domstolen kan fylla ut luckor i lagstiftningen är via lag- eller 

rättsanalogi. I det följande ska intresset dock riktas mot regelutfyllnad med hjälp av rättsprinciper 

utan att juristen tvingas gå ”omvägen” via analogislut. Diskussionen begränsar sig till två aspekter; 

principanvändningen när en lagregel saknas som reglerar det aktuella fallet samt användningen av 

rättsprinciper för att utsträcka en myndighets befogenhet.  

5.3.1 Användningen av allmänna rättsprinciper vid en lucka i lagen 

Lagstiftningens nödvändiga ofullständighet har diskuterats tidigare i denna uppsats. Det är därmed 

en självklarhet att domstolarna ställs inför frågor som lagstiftaren inte har reglerat. Man talar i dessa 

fall om luckor i lagen. Dessa luckor kan vara av olika slag. Vissa är avsiktliga på så vis att lagstiftaren 

överlämnar åt domstolarna att närmare reglera situationen. 283 I sådana fall är rättsbildning genom 

praxis inte kontroversiellt, utan istället förutsatt. En annan anledning till att en lucka i lagstiftningen 

existerar kan vara relaterat till samhällsutvecklingen.284  

Av den preliminära bestämningen framgår att de allmänna rättsprinciperna anses kunna 

användas som en sista utväg när domstolen ställs inför en lucka i lagen. Ett konkret exempel där 

HFD använt sig av allmänna rättsprinciper på detta sätt är medborgarskapsmålet, RÅ 2006 ref. 73. 

Målet rörde ett barn som förvärvat svenskt medborgarskap genom att födas inom ett äktenskap 

där mannen var svensk medborgare. Sedermera förklarades dock den svenska mannen inte vara far 

till barnet. Som en konsekvens av det upphävda faderskapet hade den tidigare svenska 

medborgaren förlorat registreringen som svensk medborgare i folkbokföringsregistret. Frågan i 

målet var om registreringsåtgärden varit korrekt. Efter att ha gått igenom lagstiftning och 

folkrättsliga förpliktelser rörande medborgarskap förklarar HFD i sina domskäl att:   

                                                 

281 Schmidt, s. 264.  

282 Ibid, s. 270. 
283 Se Peczenik & Bergholtz, s. 313. Författarna nämner även andra anledningar till luckor i lagen.  
284 Jfr. Sandström & Peterson, Lex lata- lex f erenda. Fakta eller f iktion?, s. 169. 
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“Det saknas tillämplig lagreglering i fråga om konsekvenserna i medborgarskapshänseende 

av att mannen sedermera förklarades ej vara far till B.R. Frågan får därför avgöras mot 

bakgrund av allmänna rättsprinciper, och särskilt med beaktande av de redovisade 

bestämmelserna i 2 kap. 7 § regeringsformen.”285  

Precis som fallet med lagtolkningen gäller att domstolen inte är fri i sin regelutfyllnad utan 

bunden till rättskällorna. Även om rättsprinciperna inte är rättskällor är de en del i gällande rätt så 

länge de har stöd i rättskällorna. Det kan därför inte finnas några principiella hinder mot att en 

domstol använder rättsprinciper i utvecklingen av rätten när fråga är om ett svårt fall. Som 

framhållits tidigare bidrar ett sådant förfaringssätt till rättssäkerheten genom att vedertagna 

rättsprinciper används istället för domarnas egna värderingar. En invändning ur 

rättssäkerhetssynpunkt som kan göras mot användningen av allmänna rättsprinciper i detta  fall är 

dock att domstolen kort och gott anger att de använt sig av allmänna rättsprinciper för att nå sitt 

resultat, men vilka allmänna rättsprinciper det rör sig om eller vilken inverkan de fått i det enskilda 

fallet framgår inte. Argumentationen kretsar istället kring RF 2:7 och den absoluta rättigheten att 

inte förlora sitt medborgarskap samt tidigare rättspraxis. Mot denna bakgrund förklarar sig HFD:s 

majoritet vara av meningen att ett svensk medborgarskap inte kan upphöra genom att fingera att 

något medborgarskap aldrig existerat. Det framstår således som oklart huruvida rättsprinciperna i 

detta fall verkligen bidragit till regelutfyllnad eller om domstolen hade kommit till samma slutsats 

även utan de allmänna rättsprinciperna. I så fall framstår hänvisningen till allmänna rättsprinciper 

närmast som en skenmotivering för att förstärka rättfärdigandet av avgörandet. En annan tolkning 

av hänvisningar till allmänna rättsprinciper utan närmare precisering, som i detta fall, är att 

domstolen uppfattat de allmänna rättsprinciperna som axiom som i likhet med notoriska fakta inte 

behöver motiveras.286  

 

                                                 

285 RÅ 2006 ref. 73. Min kursivering. Det kan tilläggas att detta rättsfall fick ett mycket omdiskuterat efterspel i allmän 

domstol genom skadeståndsmålet NJA 2014 s. 323, i vilket B.P. sökte skadestånd för den ideella skada han lidit genom 

avregistreringen. Även i detta fall aktualiseras den för denna uppsats centrala frågan om hur allmänna rättsprinciper 

kan användas i utvecklingen av rätten. Justitierådet Calissendorff anger t.ex. i sin skiljaktiga mening att även om det 

finns synnerligen goda skäl att tillkänna en enskild ersättning i den uppkomna situationen så saknas det lagstöd för att 

nu tillerkänna B.P. ersättning; “Det finns inte heller i svensk rätt någon allmän skadeståndsrättslig princip eller någon 

folkrättslig förpliktelse som utgör stöd för ett utvidgat rättighetsansvar”. På dessa grunder anser hon att en utveckling 

av rätten för att täppa igen luckan är en fråga för lagstiftaren. Det intressanta är att uttalandet tyder på att hon anser 

att en allmän rättsprincip i och för sig hade get tillräckligt stöd. Fallet rör dock skadeståndsrätt som inte på samma sätt 

som förvaltningsrätten aktualiserar legalitetsprincipen. Fallet ska därför inte kommenteras vidare.   
286 Jfr. Adolphson, s. 41. 
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5.3.2  Finns det något utrymme att med hjälp av rättsprinciper frångå lagregler? 

Att använda rättsprinciper för att fylla ut luckor i lagstiftningen är en sak. Delvis andra 

överväganden aktualiseras när det gäller användningen av rättsprinciper när det aktuella fallet täcks 

av lagstiftning. Av den preliminära bestämningen av rättsprinciper följer att legalitetsprincipen 

sätter hinder i vägen mot att använda allmänna rättsprinciper till att rättfärdiga ett annars olagligt 

beslut eller utvidga myndigheternas befogenheter utanför det genom författning tilldelade  

ansvarsområdet. Detta innebär att domstolen först måste förvissa sig om att adekvat 

författningsstöd finns för ett visst ingripande, innan exv. en proportionalitetsbedömning kan 

komma i fråga. Rättsprinciperna är således begränsningsregler eller säkerhetsventiler som minskar 

myndighetens skön, inte ökar det. Att detta även i praxis tycks vara rättsprincipers roll framgår 

exempelvis av en mängd notisfall som alla innehåller uttalanden i stil med att det granskade beslutet 

inte heller är oförenligt med proportionalitetsprincipen.287 Således begränsar rättsprinciper 

myndigheternas skön på två sätt: dels genom att binda argumentationen till i rättsordningen 

ingående värden, dels genom att minska utrymmet för skön överhuvudtaget.  

Helmius nämner dock i sin redogörelse om proportionalitetsprincipens förhållande till 

legalitetsprincipen288 ett par exempel på fall där hon anser att såväl JO som båda högsta 

domstolarna har använt proportionalitetsprincipen felaktigt i detta avseende. Här ska endast 

hennes argumentation rörande RÅ 2003 ref. 41 beröras närmare. 289 Denna argumentation är särskilt 

intressant eftersom den berör en principiellt viktig fråga, nämligen frågan om det är mer acceptabelt 

att med hjälp av rättsprinciper göra avsteg från legalitetsprincipens krav på lagenlighet om utfallet 

är till förmån för den enskilde?     

Bakgrunden till målet var att en student hade beviljats studiebidrag för utlandsstudier. Bidraget 

betalades ut i förskott i slutet av ett år, men avsåg kommande vårtermin. Som en följd av 

förskottsutbetalningen kom studenten att bli återbetalningsskyldig för ett tidigare  tilldelat 

bostadsbidrag avseende det innevarande året. Knäckfrågan i målet var om studiemedlet under dessa 

omständigheter skulle ingå i den bidragsgrundande inkomsten vid bestämmande av det slutliga 

bostadsbidraget eller ej. HFD konstaterade att det av den i aktuell lagstiftning lagstadgade s.k. 

kontantprincipen följer att en intäkt ska hänföras till det beskattningsår under vilket den blev 

tillgänglig. Denna princip gällde också beträffande bostadsbidrag. Utifrån en strikt lagtolkning, och 

även med beaktande av förarbetsuttalanden, var det därför korrekt att ålägga studenten 

                                                 

287 Se Helmius, s. 155 och uppräkningen av fall i not 59. 

288 Se ibid., avsnitt 4. De andra exempel hon anger är NJA 1993 s. 360 II och JO 1983/84 s. 190, vilka båda rörde 

polisingripanden.  
289 Helmius, s. 160 f. 
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återbetalningsskyldighet. HFD menade emellertid att en sådan tillämpning skulle få “orimliga 

konsekvenser.” HFD tillade att: 

“Avfattningen av 4 § BoL synes inte hindra en viss flexibilitet i tillämpningen när det gäller 

icke skattepliktiga intäkter som utbetalas i nära anslutning till ett årsskifte”290 

På dessa grunder ansåg ett enhälligt HFD att studiebidraget inte skulle ingå i studentens 

beskattningsbara inkomst utbetalningsåret, utan tillhöra nästa beskattningsår.  Även om 

proportionalitetsprincipen inte nämns i avgörandet, anser Helmius att detta fall ger uttryck för ett 

proportionalitetsresonemang där den enskildes intressen anses väga tyngre än de allmännas. Det 

finns inget att invända mot att detta skulle kunna vara ett proportionalitetsresonemang. Det är inte 

heller ovanligt att domstolar tycks använda sig av principer utan att detta explicit framgår av 

domsmotiveringen. Avgörandet skulle emellertid likaväl kunna ses som resultatet av ett 

reduktionsslut grundat på lagregelns förnuftiga ändamål. 291 Av intresse för den här förda 

diskussionen är emellertid att Helmius anser att beslutet fattats utanför de rättsliga gränserna för 

det fria skönet.292 Å andra sidan säger sig Helmius förstå varför domstolen väljer att fatta det beslut 

den gör, eftersom det vore orättvist att straffa studenten för att hon hade varit ute i god tid. 293 

Domen har fått Helmius att tvivla på om legalitetsprincipen alltid ska försvaras i varje enskilt fall, 

när utfallet är till förmån för den enskilda.294  

5.3.3  Allmänna rättsprinciper i den materiella rättssäkerhetens tjänst? 

Det som hittills sagts i detta avsnitt har kretsat kring frågan hur användningen av allmänna 

rättsprinciper förhåller sig till legalitetsprincipens och därmed den formella rättssäkerhetens krav 

på likformighet och förutsägbarhet. Vid sidan om den formella rättssäkerheten brukar man tala om 

den materiella rättssäkerheten.295 Den materiella rättssäkerheten utmärks av en strävan efter att 

tillgodose de praktiska eller moraliska krav som gör sig gällande i det enskilda fallet. 296 Det ska 

framhållas att det i sig inte råder någon motsättning mellan att sträva efter formell rättssäkerhet 

och uppnående av materiellt riktiga domar. I normalfallet torde tvärtom formell rättssäkerhet leda 

till materiellt riktiga domar.297 Ett avgörande helt i enlighet med en viss lagbestämmelse kan dock - 

                                                 

290 RÅ 2003 ref. 41. Min kursivering.  

291 Strömholm, s. 436. 
292 Helmius, s. 160. 
293 Ibid. 
294 Helmius, s.161. 

295 Se t.ex. Cronn, s. 279.  
296 Strömholm, s. 426.  
297 Jfr. Croon, s. 279.  
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som RÅ 2003 ref. 41 visar - få oönskade konsekvenser i det enskilda fallet. Alla 

lagtolkningsmetoder, och den juridiska metodläran generellt, kan sägas bidra till att överbrygga 

dessa potentiella problem genom kravet att rättstillämparen vid lösandet av juridiska problem ska 

beakta den gällande rätten och inte enbart en viss rättsregel. Den inom förvaltningsrätten vanliga 

lagstiftningstekniken med ramlagar och betydande utrymme för myndigheternas skön är ett sätt 

för lagstiftaren att låta domstolarna inom lagens gränser ”lappa efter lämplighet”298 och därmed nå 

materiellt riktiga beslut.  I dessa fall har tidigare hävdats att de allmänna rättsprinciperna tjänar den 

formella rättssäkerheten eftersom de binder domarens skön till i rättsordningen ingående värden 

istället för personliga åsikter. Utan att på något sätt försöka sätta detta omdöme i fråga, kan dock 

därtill frågan ställas om inte de allmänna rättsprinciperna, med hänsyn till deras egenskap av 

värdeprinciper, ofta med ursprung i moraliska eller religiösa principer, samt sin generella 

utformning kan anses särskilt lämpade att axla rollen som den materiella rättssäkerhetens väktare?  

För att illustrera vad som menas med att allmänna rättsprinciper kan spela rollen som den 

materiella rättssäkerhetens väktare kan åter igen hänvisas till proportionalitetsprincipens 

användning. Att åberopa att ett beslut är fattat i strid med proportionalitetsprincipen är nämligen 

inte ett objektivt teleologiskt argument i vanlig mening. Åberopandet innebär nämligen i typfallet 

ett medgivande av att ett beslut i och för sig är lagenligt, men att det ändå på grund av specifika 

omständigheter i det enskilda fallet inte är lämpligt. Utgångspunkten är då att 

proportionalitetsprincipen ska användas för att fastställs ett lämpligt beslut inom en laglig ram. 299 

Detta kan liknas vid ett reduktionsslut; d.v.s. proportionalitetsbedömningen, om den faller ut till 

den enskildas fördel, kan sägas göra att ett fall som vid en första anblick verkar falla in under 

rättsregel i verkligheten inte ska avgöras enligt rättsregeln. Detta eftersom det med hänsyn till b.la. 

lagregelns ändamål finns en avgörande skillnad mellan det konkreta  fallet och den situation som 

lagstiftaren avsåg att reglera. 300 Reduktionsslut är således i denna mening analogins motsats.  

 Ett belysande exempel på användningen av proportionalitetsprincipen för att undkomma ett 

formellt riktigt beslut, därför att det ledde till ett materiellt olyckligt resultat i det enskilda fallet, är 

det nyssnämnda RÅ 2003 ref. 41. Ett annat exempel där motsvarande försök gjordes att 

åstadkomma ett materiellt riktigt avgörande är det ovan diskuterade alkolås- målet, RÅ 2015 ref. 

16. I detta fall verkar nämligen såväl HFD:s majoritet och transportstyrelsen som dissidenten i sak 

vara överens om att en strikt tillämpning av lagen ledde till olyckliga konsekvenser i det enskilda 

                                                 

298 Jfr. Strömholm, s. 427, som dock främst rör generalklausuler.   

299 Helmius,  s. 157. Jfr. också Strömholms ovan angivna åsikt om generella reglers förmåga att låta domstolarna 

”lappa efter lämplighet”. 
300 Angående reduktionsslut, se Strömholm, s. 436. 
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fallet. Skiljelinjen låg istället i synen på tolkningens ram. Utslaget kan också sägas vittna om att 

majoriteten har fäst större vikt vid att upprätthålla den formella rättssäkerheten på den materiella 

rättssäkerhetens bekostnad. Detta stämmer för övrigt överens med historiska skolans uppfattning 

om hur en konflikt mellan materiell och formell rättssäkerhet ska lösas. 301 Bulls skiljaktiga mening 

visar däremot att han ansåg att det gick att med bevarande av rimlig formell rättssäkerhet 

(systematiska argument etc.), komma fram till det materiellt riktiga resultatet. En jämförelse av 

resonemangen i det båda rättsfallen visar dock att det är svårt att fastställa exakt vilket utrymme 

som finns för en myndighet att med hjälp av allmänna rättsprinciper frångå uttryckliga lagregler, 

om resultatet är till förmån för den enskilde. Sakomständigheterna i de båda målen är vitt skilda 

och det är troligt att HFD tyckt ”mer synd” om den ordentliga studenten än rattfylleristen. Klart 

är i alla fall att även om legalitetsprincipen är mindre sträng vad gäller gynnande beslut måste 

huvudregeln vara att lagregler - om de finns - följs. 

5.4 Kodifikation av allmänna rättsprinciper 

Genomgången av den praktiska användningen av allmänna rättsprinciper, såväl i 

lagtolkningssamanhang som i fråga om regelutfyllnad, visar att även om de allmänna 

rättsprinciperna kan leda till ökad rättssäkerhet kan också betänkligheter resas mot deras 

användning. Det råder viss tveksamhet om vilket utrymme det finns för att t.ex. frångå lagregler 

med hjälp av allmänna rättsprinciper. Ett sätt att tydliggöra när och hur allmänna rättsprinciper ska 

eller får användas är genom kodifikation av de allmänna rättsprinciperna.  På detta sätt skulle 

problemet med att allmänna rättsprinciper inte är en självständig rättskälla undanröjas , samtidigt 

som legalitetsprincipens krav på att offentlig maktutövning ska ske under lagarna uppfyllas. I SOU 

2010:29 föreslås några av förvaltningsrättens allmänna rättsprinciper; legalitetsprincipen, 

objektivitetsprincipen och proportionalitetsprincipen tas in i den nya förvaltningslagen. Den 

följande presentationen av för- och nackdelar med kodifikation av rättsprinciper syftar till att 

diskutera huruvida den föreslagna kodifikationen vore önskvärd. Det rör sig således om en lex 

ferenda-diskussion.  

5.4.1 För- och nackdelar med kodifikation av rättsprinciper  

Som framgått tidigare i denna uppsats skapas och utvecklas rättsprinciper idag främst genom 

doktrin och rättspraxis. En kodifikation skulle innebära att makten över rättsprinciperna skiftas till 

lagstiftaren. Därmed skulle rättsprinciperna erhålla ökad demokratisk legitimitet. Även de i den 

                                                 

301 Croon, s 279. 
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formella rättssäkerheten ingående kraven på förutsägbarhet och likformighet i rättstillämpningen 

skulle öka genom att juristerna kunde hänvisa till för dem välbekanta lagregler istället för vaga 

principer. En kodifikation skulle helt enkelt tvinga domare och myndigheter att mer systematiskt 

och konsekvent ta de nedskrivna rättsprinciperna i beaktande.302 Därmed skulle principernas 

förmåga att begränsa förvaltningens fria skön stärkas.303 Några direkta normkonflikter mellan 

legalitetsprincipen och andra allmänna rättsprinciper skulle inte på samma sätt som idag 

aktualiseras. Och intressekonflikter mellan olika rättsprinciper skulle i sådana fall få lösas enligt de 

vanliga hanteringsreglerna vid normkonflikter såsom lex specialis eller lex posterior. Kodifikation 

medför vidare att gällande rätt synliggörs. Även problemet med att de allmänna rättsprinciperna i 

hög grad är okända för icke-jurister vore, i vart fall i teorin, därmed löst. Detta eftersom svensk rätt 

som bekant bygger på den – fiktiva - grundtanken att det som är publicerat i SFS är känt för envar.   

Det finns emellertid också nackdelar med att kodifiera allmänna rättsprinciper. Dessa problem 

är relaterade till det faktum att den perfekta lagkodifikationen är, och under överskådligt tid kan 

antas förbli, en utopi. En fråga är om inte de allmänna rättsprinciperna genom en kodifikation 

riskerar att tappa den funktion som anses vara deras huvudsakliga raison d’être, nämligen att ge 

rättstillämparen ledning när de vedertagna rättskällorna inte ger något klart svar?  

5.4.2 Lagstiftningsteknik 

Ett påpekande ska inledningsvis göras. Allmänna rättsprinciper kan ligga bakom en mängd olika 

lagstadganden. Lena Marcusson nämner motiveringsplikt, kommunikation och jäv som exempel 

på nu gällande förvaltningsrättsliga regler som utvecklats ur principer. 304 Det är inte denna form av 

”kodifikation” som följande diskussion avser, utan kodifikation av principerna som sådana. En 

kodifikation av allmänna rättsprinciper kan i sin tur ske på olika sätt. Christina Moëll identifierar 

tre möjliga lagstiftningstekniker som lagstiftaren kan överväga: För det första kan lagstiftaren avstå 

från att kodifiera. För det andra kan lagstiftaren välja att införa allmänt hållna lagstadganden, d.v.s. 

generalklausuler som ger uttryck för olika principer. För det tredje nämner Moëll möjligheten att 

införa mer detaljerade lagregler.305 Jörgen Hettne har, beträffande kodifikation av allmänna 

rättsprinciper, skrivit att:  

                                                 

302 Hettne, s. 275. 

303 Ibid. 
304 Marcusson, De förvaltningsrättsliga principerna: Kommentar, s.307. 
305 Moëll, s. 299. 
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“Allmänna rättsprinciper är i regel för vaga för att det ska vara meningsfullt att 

försöka uttrycka dem i lagtext, men det hindrar inte att de kodifieras av lagstiftaren 

som därmed tillerkänner dem politisk och demokratisk legitimitet.” 306 

Mot bakgrund av bestämningen av allmänna rättsprincipers som generella, värdebaserade 

rättsregler med riktlinjekaraktär, är det svårt att invända mot riktigheten i Hettnes påstående. 

Svårigheten med att kodifiera rättsprinciper hänger också samman med de generella svårigheter 

som ligger i att försöka kodifiera rättspraxis. Rättspraxis är mer flexibel än lagstiftning. Som Hettne 

i ett annat sammanhang konstaterat riskerar en kodifikation av rättsprinciper därför att leda till en 

komplex lagstiftningssystematik.307 Därmed skulle syftet att genom kodifikationen klarlägga vad 

som gäller kunna gå om intet. Dessutom är det svårt att tala om kodifikation av allmänna 

rättsprinciper om resultatet är närmast kasuistiska lagregler. Det är ju raka motsatsen till principer. 

En sista anledning värd att nämna till varför detaljregler inte vore lämpligt är att 

förvaltningsverksamhet är av mycket olika beskaffenhet och förvaltningslagen är avsedd a tt gälla 

generellt för myndigheters ärendehandläggning.  

Hettnes påstående, att allmänna rättsprinciper egentligen är för vaga för att kodifieras men att 

en kodifikation skulle kunna ge demokratisk legitimitet, kan också tolkas så att det författaren 

förespråkar närmast är målsättningsstadganden. Eftersom dessa i svensk rätt av tradition inte anses 

juridiskt bindande skulle emellertid en sådan kodifikationsform av rättsprinciper istället för önskad 

effekt att göra domare och andra uppmärksammade på principerna och vikten av att de beaktas i 

rättstillämpning, istället kunna få motsatt effekt. Genom detta förfaringssätt skulle principerna - 

som idag inom förvaltningsrätten ofta har en betydande inverkan på utfallet i enskilda fall - istället 

framstå som mindre värdefulla, ja närmast som suggestiva slagord! 

Kvar blir då frågan om rättsprinciperna bör kodifieras i generalklausulform vilket skulle 

medvetandegöra såväl rättstillämpare som allmänheten om de lagstadgade principernas existens 

och leda till att principerna beaktades i rättstillämpningen, samtidigt som den lämnade spelrum för 

rättstillämparna att anpassa rättstillämpningen till det enskilda fallet. 308 Makten att klargöra de 

närmare förutsättningarna för generalklausulens tillämpningsområde skulle då  fortsatt ligga hos 

domstolar och rättsvetenskapsmän. Generalklausuler kan därmed ses som ett sätt att försöka 

åstadkomma en avvägning mellan materiell och formell rättssäkerhet. Det är också en 

generalklausulsliknande kodifikation som föreslås i 2010 års lagförslag: 

4 § En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i lag eller annan föreskrift.  

                                                 

306 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 63.  
307 Hettne, s. 275.  
308 Ang. generalklausuler generellt se Strömholm, avsnitt 11.4.2. 
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I sin verksamhet ska myndigheten iaktta saklighet och opartiskhet.  

Myndigheten får ingripa i ett väsentligt enskilt intresse endast om ingreppet kan antas 

leda till det avsedda resultatet. Ingreppet får aldrig vara mer långtgående än vad som 

behövs och får göras endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de 

olägenheter som uppstår för den som ingreppet riktas mot.309 

Justitieombudsmannen har i sitt remissvar till lagförslaget behandlat  frågan om lagfästande av 

principer.310 Vad först gäller intagande av legalitets- och objektivitetsprinciperna, som redan idag 

har grundlagsskydd i regeringsformen, går JO:s kritik främst ut på två saker: För det första motsäger 

JO utredarens uttalande att tillsynsorgan känner sig obekväma med att inte kunna luta sig mot mer 

handfasta regler i vanlig lag då man vill påtala brister i myndigheternas ärendehandläggning. För 

det andra pekar JO på problem av normhieriarkiskt slag som kan uppstå om dessa bestämmelser 

tas in i den nya förvaltningslagen. JO framhåller särskilt att en sådan kodifikation kan leda till 

tveksamheter rörande grundlagens tillämplighet i förhållande till lagar där en sådan kodifikation 

inte görs. JO rekommenderar därför istället att en hänvisning görs i förvaltningslagen till 

grundlagen. Vad gäller proportionalitetsprincipen säger JO att något hinder mot kodifikation i och 

för sig inte finns. Hans slutsats blir att pedagogiska skäl talar för att ett omnämnande sker.  

Angående proportionalitetsprincipen har även lagrådet vid ett flertal tillfällen haft anledning att 

uttala sig om huruvida en uttrycklig proportionalitetsprincip borde tas in i olika lagar.311 Enligt Rune 

Lavin skedde det en helomvändning i lagrådets förstaavdelnings uppfattning i frågan mellan år 

2007- 2009 och den förhärskande uppfattningen hos samma avdelning under nästa treårsperiod. 

Från att under den förstnämnda tidsperioden vid flera tillfällen ha påpekat att 

proportionalitetsprincipen uttryckligen borde skrivas in kom lagrådet senare att ifrågasätta om det 

var nödvändigt att i lag föra in en uttrycklig bestämmelse ”om den numera i svensk rätt fast 

etablerade proportionalitetsprincipen.”  

Förutom att kravet på lagenlighet vore lättare att uppfylla om proportionalitetsprincipen skrevs 

in i förvaltningslagen, så är frågan om så mycket vore vunnet ur rättssäkerhetssynpunkt med tanke 

på att generalklausuler kännetecknas av i stort sätt samma vaghet som principer. Generalklausuler 

är dock inte riktlinjer på samma sätt som principer, utan ”i princip” tvingande rättsregler312 varför 

                                                 

309 SOU 2010:29 s.185. Det kan tilläggas att den finska förvaltningslagen sedan 2003 innehåller en liknande 

bestämmelse.  

310 Ang. detta stycke se, Remissyttrande: En ny f o ̈rvaltningslag (SOU 2010:29), i JO:s ämbetsberättelse 2011/12,  s. 615f.  
311Ang. detta stycke se, Lavin, s. 159. 

312 Strömholm, s.165. Jfr också ibid på s. 245, där han förklarar att en skönsregel ofta har karaktär av ”skola- regel”, i 

motsats till tumregler som han på 244 i definierar som ”böra-regler.” Detta överensstämmer med den inom denna 

uppsats gjorda preliminära bestämningen av principer som riktlinjer. 
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det kommer bli nödvändigt med mer uttryckliga reduktionsslut.313 Precis som JO påpekar angående 

legalitets-och objektivitetsprinciperna kan vidare sättas ifråga vad en kodifikation av dessa principer 

medför för statusen av de icke-lagfästa principerna? Det ligger nämligen i farans riktning att de 

uppfattas som mindre viktiga. Här ska särskilt poängteras att en proportionalitetsbedömning inte 

alltid leder till att det lindrigaste ingreppet väljs eftersom detta endast är ett led i 

proportionalitetsbedömningen. I svensk förvaltningsrätt har på vissa områden av tradition gällt en 

lindrigaste ingreppets princip.314 I dessa fall innebär ett införande av en fullständig 

proportionalitetsprövning ökade möjligheter för ingrepp gentemot enskilda. Detta särskilt som den 

nya förvaltningslagen, om den antas i enlighet med förslaget, skulle innehålla ett lagkrav beträffande 

avvikelser från lagen.315 Inte heller torde en generalklausulslösning i praktiken lösa problemet med 

att icke-jurister inte känner till rättsprinciper. Som Sandgren konstaterar föresätter allmänt hållna 

regler av detta slag i realiteten särskilt goda kunskaper om lagstiftarens intentioner och 

rättssystemets systematik.316  Vidare pekar Sandgren på det faktum att kännedom om just 

rättsprinciper är av särskild vikt för att allmänt hållna regler ska kunna tillämpas rättssäkert .317  

5.4.3 Finns det andra alternativ för att minska osäkerheten kring principernas 

användning?  

Denna analys leder till slutsatsen att kodifikation av rättsprinciper skulle lösa problemet med 

förvaltningsrättens lagbundenhetskrav. I gengäld skulle dock principernas karaktär av principer gå 

förlorad. Förutsatt att bedömningen är riktig blir frågan, om det finns andra sätt att öka 

medvetenheten om principernas vikt och bringa klarhet i principanvändningen?   

Ett självklart sätt att uppnå dessa mål är genom utbildning. Även om det tillhör juristernas 

yrkeskunskap att känna till rättsprinciper, och undervisning i och om rättsprinciper utgör en 

naturlig del av juristutbildningen318, sker sällan några djupare diskussioner i metodhänseende före 

specialkursnivån. I EU-rätten har man sökt lösa problemen med rättsprincipernas vaghet och 

målinriktade karaktär genom att utveckla en särskild metod, eller en på förhand given 

argumentationsmodell, som rättstillämparna måste använda sig av vid tillämpningen av 

rättsprinciper.319 Centralt för denna metod är intresseavvägning.320 Med inspiration från EU-rätten 

                                                 

313 Jfr Strömholm, s.463. 

314 Lavin, s. 160. 
315 SOU 2010:29 s. 127 f. 
316 Jfr. Sandgren, Vad gör juristen? Och hur?, del II, s. 882. 
317 Ibid. 

318 Jfr. Gunnerstad et al., s.178 f.  
319 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 63.  
320 Ibid. 
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vore ett möjligt alternativ till att kodifiera de allmänna rättsprinciperna att utveckla en motsvarande 

metod för principanvändningen i svensk rätt, kanske i form av nya hanteringsregler. Denna uppgift 

bör i så fall åligga rättsvetenskapsmännen och domstolarna gemensamt.  Även JO bör spela en 

viktig roll i utvecklingen av en sådan metod. 

Rättsvetenskapsmännens medverkan i utveckling av hanteringsregler för principanvändningen 

ligger i linje med rättsvetenskapsmännens uppgifter att sörja för en dynamisk utveckling av rätten.  

Stahl var av uppfattningen att: 

”Where the necessary norms can be derived from existing principles, one should not 

pass a law but rather refer jurists to their own scientific activity”321   

Inte heller denna lösning på problemet med rättsprincipers oklara tillämpning är invändningsfri.  

En given invändning mot det här förda resonemanget är att avvägning mellan värden är svårt att 

göra på rent vetenskapliga grunder. Beträffande HFD:s medverkan i utvecklandet av en metod för 

tillämpning av rättsprinciper kan sägas att detta vore ett steg mot en ökad domstolsaktivism. En 

avvägningsmodell för motstående intressen kan därmed sägas höra till politikens kärnområde. Mot 

detta kan återigen anföras att rättsprinciper har sin viktigaste funktion i svåra fall där lagstiftningen 

inte ger ett fullgott svar.  

I detta sammanhang finns anledning att påminna om att det i dagsläget ofta inte framgår 

uttryckligen vilka metodologiska överväganden som varit vägledande för en viss dom. Det finns 

exempel på fall där HFD endast hänvisat till allmänna rättsprinciper utan någon som helst 

precisering. Detta är olyckligt. I dessa fall framgår inte ens indirekt hur domstolen har resonerat 

och dessa fall kan därför inte tjäna till vägledning för förvaltningsjurister i deras 

ärendehandläggning. Till försvar för en utveckling av rättsbildning i metodhänseende kan därför 

slutligen anföras att så länge vi anser att oskrivna allmänna rättsprinciper utgör en del av gällande 

svensk rätt och därmed ska beaktas i rättstillämpningen kommer intresseavvägningar med 

nödvändighet ske. Under sådana omständigheter är det väl bättre att  avvägningarna sker under 

öppen ridå än att domstolen försöker att framstå som helt objektiv eller använder intetsägande 

motiveringar?  

 

                                                 

321 Stahl, The philosophy of  law Bok II, § 22, s. 65.  
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5.5  Har europeiseringen av svensk rätt medfört ett skifte i svensk 

rättskultur avseende synen på allmänna rättsprinciper? 

Den här genomförda diskussionen om de allmänna rättsprincipernas praktiska användning inom 

förvaltningsrätten ur ett rättssäkerhetsperspektiv lämnar fortfarande en för uppsatsens syfte 

fundamental frågeställning obesvarad. Tidigt i denna uppsats diskuterades skillnaderna mellan den 

traditionella svenska synen på allmänna rättsprinciper och den roll rättsprinciperna spelar inom 

EU-rätten. Inom EU-rättskretsar anses en kulturkrock ha uppstått i mötet mellan den 

principbaserade EU-rätten och den mer pragmatiska svenska rätten.  Så här dryga 20 år efter det 

svenska EU-inträdet, och när den värsta chocken får antas ha lagt sig, kan man fråga sig om EU-

rätten har medfört en förändrad syn på rättsprinciper inom svensk rätt? Eftersom EU-samarbetet 

i mångt och mycket är ett förvaltningsrättsligt samarbete är det logiskt att tänka sig att en sådan 

förändring i så fall borde manifestera sig inom förvaltningsrätten.   

5.5.1 Det självklara svaret om alltings föränderlighet 

Spontant kan svaret på frågan om EU-rättens inverkan på svensk rätt antas vara en självklarhet. 

Redan på 500-talet f.Kr ska den grekiska filosofen Herakleitus ha uttalat den välkända sentensen 

panta rei, d.v.s. allt flyter och förändrar sig.322 Ingen skulle nog idag förneka att EU-rätten medfört 

genomgripande förändringar i svensk rätt. EU-rättsliga regler genomsyrar snart sagt hela det 

svenska rättssystemet genom direkt tillämpliga förordningar och krav på implementering av 

harmoniseringsdirektiv. Dessa EU-rättsakter måste lojalt tolkas och tillämpas i enlighet med den 

EU-rättsliga metoden. För de svenska domarna har europeiseringen av svensk rätt medfört en i 

viss mån stärkt position genom kravet att beakta att svensk rätt står i överensstämmelse med EU-

rätten och EKMR. Rättskulturen står inte vid sidan av den allmänt rådande kulturen i ett samhälle, 

utan det sker en kontinuerlig växelverkan mellan rättskulturen och samhället i övrigt. Det är därför 

en truism att rättskulturen kommer att förändras av genomgripande samhällsförändringar såsom 

EU-inträdet. Kjell Å. Modéer skriver angående EU-rättens inverkan på svensk rättskultur att:  

” För Sveriges vidkommande har medlemskapet 1995 i den Europeiska Unionen i 

realiteten inneburit ett övergivande av den monolitiska rättskultur som 1900-talets 

rättsliga och politiska modernitet hade skapat. Erkännandet av överstatliga domstolars 

kompetens samt inkorporerandet i det svenska rättssystemet av externa rättskällor 

(exempelvis EG-rätten och Europakonventionen för mänskliga rättigheter)har 

introducerat en pluralistisk rättskultur, som på sikt - i likhet med andra kulturfenomen- inte 

                                                 

322 Se t.ex. Peterson, Introduktion till naturrättens historia, s.6. 
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bara kommer att fokusera frågorna kring juridik och politik utan också successivt förvandla 

juristernas kognitiva strukturer.”323 

 Sedan Modéers artikel publicerades år 2000 har ytterligare 15 år av EU-rättslig integration 

förflutit. Frågan är därför om Modéers prediktioner angående EU-rättens succesiva förvandling av 

juristernas kognitiva strukturer gjort sig till känna? 

 

5.5.2  Ytliga tecken på förändring eller förändring av djupstrukturen, det är frågan 

Vad gäller svenska juristers förhållande till allmänna rättsprinciper är det, som Lena Marcusson 

konstaterar, lätt att hitta ytliga tecken som skulle kunna tyda på att en förändringstendens satte 

igång i och med EU-medlemskapet. Ett sådant tecken som Marcusson framhåller är att 

förvaltningsrättsliga principer för första gången dyker upp i sakregistret till JO:s ämbetsberättelser 

i samband med EU-inträdet.324  Vad gäller proportionalitetsprincipen säger Marcusson att det 

”/o/nekligen är påfallande att principen börjar åberopas flitigt ungefär samtidigt som rubriken EU-

mål dyker upp i Regeringsrättens årsbok(…)”325 Den uppmärksamme läsaren kan också notera att 

samtliga rättsfall, utom ett, i praxisgenomgången ovan härstammar från tiden efter 1995.326 

Detsamma gäller merparten av den nordiska rättsvetenskapliga litteratur speciellt inriktad på 

rättsprinciper som utnyttjats vid skrivandet av denna uppsats. Det är inte heller svårt att hitta 

uttalanden i såväl i rättspraxis och förarbeten som i den juridiska doktrinen av innebörd att 

rättsprinciperna (eller någon särskild rättsprincip) fått en ökad betydelse i svensk förvaltningsrätt 

på senare år. Beträffande proportionalitetsprincipen kan läsaren t.ex. notera bruket av ordet 

”numera” i lagrådets yttrande avseende frågan om varför en uttrycklig proportionalitetsregel i den 

granskade lagen ansågs obehövlig.327 Samma uttryckssätt förekommer långt tidigare i ett i 

proportionalitetssammanhang välkänt avgörande från HFD rörande strandskyddsdispens, RÅ 

1996 ref. 44. I sina domskäl konstaterar HFD bl.a. med hänvisning till ett förarbetsuttalande 

rörande inkorporeringen av EKMR att en allmän proportionalitetsprincip vunnit hävd i svensk 

rätt.  Därefter säger HFD: 

”I förevarande mål gäller det närmast att avgöra huruvida den praxis som föreligger i 

fråga om dispenser i strandskyddsärenden och som tillämpats av länsstyrelsen och 

regeringen kan anses ligga i linje med den proportionalitetsprincip som enligt vad nyss 

                                                 

323 Modéer, Vad är rättskultur?, s. 384. Min kursivering. 
324 Marcusson, De förvaltningsrättsliga principerna: Kommentar, s. 304. 

325 Ibid., s 305. 
326 För exempel på rättsfall rörande tiden före 1995 se dock t.ex. ibid samt SOU 2010:29, avsnitt 9.4.7.  
327 Se avsnitt 5.4.1. ovan. 
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anförts har vunnit hävd i svensk rätt och som i varje fall numera - sedan Europakonventionen 

upphöjts till lag i Sverige - måste beaktas av prövande myndigheter och domstolar.”328 

Av uttalandet framgår uttryckligen att domstolen anser att en förändring, eller i vart fall en 

förstärkning av proportionalitetsprincipen, inträffat i och med inkorporeringen av EKMR. 

Uttrycket hävdvunnen princip används även i den ovannämnda Barsebäcks-domen, i vilken HFD 

hänvisar till såväl Europadomstolens som EU-domstolens rättspraxis. Ett ofta åberopat uttalande 

i dessa sammanhang är vidare Hans Ragnemalms uttalande i analysen av huruvida den europeiska 

förvaltningsrätten är bättre än den svenska, där han visserligen tycks dra den generella slutsatsen 

att så inte är fallet, men sedan tillägger att: 

“Däremot är det säkert riktigt, att EG-rätten påverkat svensk rättstillämpning genom 

att vissa principer, som visserligen även tidigare accepterats inom speciella områden, 

fått ett mera generellt genomslag. Jag tänker då bl. a. på proportionalitetsprincipen, sedan 

gammalt erkänd inom svensk politirätt, som Regeringsrätten efter den svenska 

anslutningen till EU i flera fall - utan anknytning till EG-rätten - skjutit i 

förgrunden.”329  

I uttrycket säkerligen riktigt ligger en viss försiktighet i Ragnemalms uttalande, men sammantaget 

med vad som ovan sagts om rättspraxis och doktrin så tyder mycket på att europeiseringen har 

medfört att principtänkande ökat såväl i rättsvetenskapen som i svensk rättstillämpning.  

Det är ungefär på detta sätt som de som är av åsikten att EU-rätten har  inneburit en förändring 

i synen på rättsprinciper i svensk rätt brukar styrka sitt påstående: Med hänvisning till ett antal 

kända rättsfall och något doktrin- eller förarbetsuttalande. Den uppmärksamme läsaren noterade 

säkert ordet ”ytliga” framför exemplifieringen av bevis eller indicier för europeiseringen av 

rättskulturen. Att innehållet i JO:s sökregister bör betraktas som ett relativt ytligt argument, kräver 

kanske ingen ytterligare motivering. Men hur är det med de andra uppräknade argumenten: 

Rättsfall, doktrin och förarbeten är ju vedertagna rättskällor. Borde inte ett skifte i dessa anses som 

substantiella tecken på att en förändring i vart fall är i vardande? Så är onekligen fallet. Den 

metodologiskt intressanta frågan är dock inte huruvida en förändring har skett eller ej, utan om 

europeiseringen på ett avgörande sätt förändrat svensk juridisk metod, ty det är nämligen däri 

juristernas kognitiva strukturer återfinns. För att kunna svara på den frågan krävs följaktligen en 

djupare analys. 

 

                                                 

328 RÅ 1996 ref. 44, ”Strandskyddsmålet.”.  
329 Ragnemalm, s. 142. Referenser utelämnade. 
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5.5.3 ”Man skall icke skjuta sparvar med kanon”330 eller något om 

proportionalitetsprincipen i svensk rätt före 1995 

Som framgår av t.ex. HFD:s uttalanden i strandsskyddsmålet var proportionalitetsprincipen en 

hävdvunnen princip i svensk rätt redan före EU-inträdet. Särskilt lång tradition har 

proportionalitetsbedömningar haft på politirättens område. I varje fall går krav på 

behovsöverväganden att spåra tillbaka till överståthållarämbetets regler från 1771. 331 Av intresse är 

också att Christopher Jacob Boström dryga 100år senare i sin statslära som en av de ”högsta eller 

allmännaste lagarne för statsförvaltningen” uppställde kravet att den bör göra allt som erfordras 

för statsändamålet, men underlåta allt annat.332 Det är kanske lite att sträcka ut uttalandet för långt 

att säga att det är en uppmaning till proportionalitet, men väl en tidig behovsprincip. 333  Termen 

proportionalitetsprincip kan sägas härstamma från Gustav Pétren som år 1949 skrev om en 

proportionalitetsregel, vilken skulle beaktas vid statens våldsanvändning. Numera är 

proportionalitetsprincipen bl.a. lagstadgad i 8 § polislagen.  

   Är det då kanske så att proportionalitetsprincipen före EU-inträdet var en skriven rättsprincip i 

ett antal lagar men att EU-rätten omvandlat denna speciella rättsprincip i politirätten till en allmän 

rättsprincip för hela förvaltningsrätten? Förevarande undersökning är inte tillräckligt omfattande 

för att kunna ge ett klart svar på den frågan, men det kan noteras att Nils Herlitz redan år 1949 

argumenterade för uppfattningen att polisrättens proportionalitetsregler ”giva uttryck åt en allmän 

princip, som bör behärska all verkställighet.”334 Flera rättsvetenskapsmän är av uppfattningen att 

hänvisningen till de europarättsliga proportionalitetsprinciperna vid sidan av den hävdvunna 

svenska i de ovan nämnda rättsfallen, främst skett av pedagogiska skäl, men att utfallet hade blivit 

detsamma oavsett.335 

5.5.4 Rättsprinciper efter 1995: Stärkta, men inte starka 

Det råder i och för sig inga tvivel om att Ragnemalm har rätt i sin iakttagelse att 

proportionalitetsprincipen fått större genomslag i rättspraxis sedan EU-inträdet. Detta behöver 

dock inte betyda så mycket som först kan tros. En svårighet med denna analys är, som ovan 

                                                 

330 I svensk förvaltningsrätt brukar detta uttalande tillskrivas Halvar G. F. Sundberg, som år 1955 använt uttrycket i 

sin argumentation för att maktutövning inte får vara oproportionerlig, se SOU 2010:29, s. 170. 
331Helmius, s 134 särskilt not 5.  

332 Boström, § 53, s. 333  
333 Helmius noterar i a.a., s. 135, i och för sig att det i den äldre svenska doktrinen råder oreda rörande skillnaderna 

mellan behovs- och proportionalitetsprinciperna. I detta fall används termen behovsprincip i innebörden nödvändigt för 

syftet; jfr proportionalitetsprincipens första steg enligt ovan.    

334 Herlitz, 545 f. 
335 Se t.ex. Sterzel, Proportionalitetsprincipen s. 333, jfr också Helmius, s. 151. För motsatt uppfattning se dock Westerlund, 

s. 249.   
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påpekats, att det inte är ovanligt att domstolar företar proportionalitetsbedömningar utan att någon 

uttrycklig hänvisning görs till proportionalitetsprincipen. Ett sådant exempel är ovannämnda 

studiemedelsmålet RÅ 2003 ref. 41, som i och för sig härstammar från tiden efter EU-inträdet, 

men poängen är den samma.336 Sådana mål kommer inte upp i en vanlig sökning i t.ex. Zeteo, vid 

användandet av sökordet proportionalitetsprincipen. Kvantitativa undersökningar försvåras också av 

att alla de fall där proportionalitetsprincipen åberopas av någon part, utan att den senare får någon 

inverkan på avgörandet, också kommer upp på träfflistan vid en sådan sökning. Detsamma gäller 

fall där proportionalitetsprincipen används - inte i sin egenskap av oskriven allmän rättsprincip i 

för uppsatsen relevant mening - utan som en lagstadgad rättsregel eller europarättslig princip.337 

Det skulle alltså mycket väl kunna vara så att EU-rätten, istället för att egentligen göra medel-mål 

avvägningar i enlighet med proportionalitetsprincipen mer vanliga, i realiteten gjort 

proportionalitetsprincipen till ett modeord.338 I sådana fall är iakttagelsen att 

proportionalitetsprincipen förekommer i fler domar sedan EU-inträdet, en lika ytlig markör för en 

verklig förändring som ett nytt sökord i JO:s register.  

   Även om man accepterar det inte osannolika påståendet, att EU-rättens inverkan på svensk rätt 

faktiskt inneburit en stärkt position för de oskrivna rättsprincipernas del i allmänhet och 

proportionalitetsprincipen i synnerhet, ska inte tros att rättsprinciper åberopas i vart och vartannat 

fall, såsom fallet i exempelvis EU-domstolen.339 En empiriskstudie rörande europarättens 

genomslag i svensk rätt mellan 1995-2015 visar att inte ens med beaktande av svenska domstolars 

användning av EU-rättsliga principer är principanvändningen särskilt stor i svensk rätt. 340 Det skulle 

därför kunna säga att rättsprinciperna genom europeiseringen blivit stärkta, men inte är särskilt 

starka.  

Sammantaget leder detta till slutsatsen att den svenska rättskulturen och juristernas kognitiva 

strukturer inte annat än marginellt tycks ha genomgått en förändring som en konsekvens av 

europeiseringen av svensk rätt. Till samma slutsats kommer Hettne och Otken Eriksson. De 

skriver: 

                                                 

336 Jfr Marcusson, De förvaltningsrättsliga principerna: kommentar, s. 305 för motsvarande exempel från tiden före 1995.    
337 För en kvantitativ undersökning av allmänna rättsprinciper i finsk rätt se Skog & Tuomela särskilt avsnitt 3.2.2 och 

framått.. 
338 Jfr Marcusson, s. 305, där hon ger uttryck för motsvarande tankegångar genom uttalandet att behovsbedömningar 

förekommit under 1900-talet såväl i svensk rättstillämpning som i rättsvetenskapen ”(…) även om man inte direkt klätt 

dem i proportionalitetsprincipens klädedräkt”. 

339 Vad gäller bruket av proportionalitetsprincipen i EU-domstolen, hade principen enligt Jacobs redan i juli 1995 blivit 

åberopad eller tillämpad i minst 500 fall, se Jacobs förord till Emiliou a.a., s. XI.  
340 Se Derlén & Lindholm, s. 176.  
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”Det lär sannolikt dröja innan den ”europeisering” som följer av medlemskapet i EU 

vinner gehör i vidare kretsar i det svenska juristsamhället och rättsordningen. Man kan 

därför knappast säga att den svenska rättskulturen (djupstrukturen) annat än 

marginellt har ändrats till följd av medlemskapet.” 341    

 Lägges till detta vad som sagts rörande icke-juristernas rättstillämpning och rättsprinciperna 

stärks slutsatsen ytterligare vad avser rättsprincipernas genomslag i praktiken.   

   Om denna slutsats är riktig uppstår frågan hur det kommer sig att det är så vanligt att hitta 

uttalanden om att rättsprinciperna fått en ökad roll i svensk rätt och särskilt i förvaltningsrätten? 

En möjlig orsak är att det är resultat av ett cirkelresonemang. Rättsvetenskapsmän och domare 

hänvisar helt enkelt till varandra. En annan förklaring är att personen som gör uttalandet önskar 

att rättsprinciperna finge en högre status i svensk rätt. Således uttalar t.ex. Fredrik Sterzel 

uttryckligen att han gärna ser att allmänna rättsprinciper får en mer framskjuten plats i 

förvaltningsrätten.342 Han tillägger att ”jag vill koppla samman detta med att domstolarna har 

kommit att tona ned förarbetenas förut något överdrivna betydelse i svensk rättskipning.” Det 

därigenom uppstådda tomrummet bör enligt Sterzel fyllas med hjälp av allmänna rättsprinciper. 343 

Sterzel är inte ensam om sin önskan.344 Slutligen kan det vara resultatet av ett logiskt resonemang 

utifrån EU-rättens stora betydelse i svensk rätt generellt.  

 

  

                                                 

341 Hettne & Otken Eriksson (red.), s. 38. 
342Sterzel, Proportionalitetsprincipen, s. 319 & 334. För att vara helt korrekt hävdar han att principerna återfår en 

framträdande roll. Sterzel menar nämligen att allmänna rättsprinciper var ”ett värdefullt inslag i en äldre tids 

rättsteknik.”s. 319. Han hävdar vidare på s. 321, att: ”De allmänna rättsprinciperna fördes i bakgrunden under 60-,70- 

och 80-talen, men har återkommit på 90-talet”. Detta arbete är för begränsat för att svara på om detta är sant, men 

klart är att stiltje inte rådde i principanvändningen på 60-80 talen, se t.ex. Adholpson, s. 41 ff. för ett antal rättsfall och 

JO-avgöranden, där principer aktualiserats. Avgörandena är företrädesvis från 70-talet.    

343 Sterzel a.a,. s. 334. 
344 Nordquist, s. 141. Nordquist underkastar påståendet att förarbetena har minskat i betydelse under senare år en 

rättshistorisk analys.  
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6 Avslutande reflektioner 

Det huvudsakliga syftet med detta arbete har varit att analysera gränserna för och den praktiska 

användningen av allmänna rättsprinciper i svensk förvaltningsrätt ur ett rättshistoriskt perspektiv 

med särskilt fokus på rättssäkerhetsaspekter. Syftet med detta avslutande kapitel är att sammanfatta 

resultaten och lägga fram några generella slutsatser.  

Den övergripande slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att det råder betydande 

kontinuitet i svensk förvaltningsrätt när det gäller vilken rol l som rättsprinciperna har tillmätts i 

den rättsliga argumentationen från 1800-talet tills idag. I modern svensk juridisk doktrin är en 

vanlig uppfattning att den traditionella svenska synen på allmänna rättsprinciper beror av Axel 

Hägerström och uppsalaskolans inflytande på svensk rätt. I sökandet efter en preliminär 

bestämning av uppsatsens objekt – rättsprinciper - slogs fast att dessa påståenden är befogade i 

vart fall vad gäller det grundläggande kravet på att rättsprinciper måste ha stöd i rättskällorna. 

Den främsta förklaringen till kontinuiteten i bruket av allmänna rättsprinciper är med stor 

säkerhet motsvarande kontinuitet i rättskälleläran under samma tid.  

Denna kontinuitet betyder dock inte att den svenska rättskulturen och synen på allmänna 

rättsprinciper skulle ha varit helt statisk och således opåverkad av europeiseringen av svensk rätt. 

Tvärtom är rättighetstänkandet mer framträdande idag än vad Hägerström antagligen skulle ha 

önskat. Dessutom har europeiseringen i viss mån inneburit en förändrad domarroll. Vad gäller 

rättsprinciperna har undersökningen visat på flera mer eller mindre ytliga tecken på förändring. 

Principernas ställning bör emellertid bedömas efter deras verkliga genomslagskraft och inte efter 

förekomsten av uttryckliga hänvisningar till proportionalitetsprincipen (eller andra rättsprinciper) 

Slutsatsen i denna del kan därmed sammanfattas i konstaterandet att principerna visserligen har 

blivit stärkta genom europarättens inverkan på svensk rätt, men att de fortfarande inte utgör 

särskilt starka argument. 

Att rättsprinciperna fortfarande inte är särskilt starka betyder dock inte att allmänna 

rättsprinciper är oviktiga i svensk förvaltningsrätt. Tvärtom fyller rättsprinciperna en viktig roll 

både vid lösandet av svåra fall och i begränsningen av myndigheternas skön. Såväl vid utvecklandet 

som i den praktiska användningen av rättsprinciper är den juridiska argumentationen bunden till 

rättskällorna. Detta leder till att en argumentation utifrån allmänna rättsprinciper inte kan se s som 

att rättstillämparen gör bruk av ett fritt val. Tvärt om innebär argumentation utifrån allmänna 

rättsprinciper att rättstillämparen, istället för eget godtycke, vägleds av rättens innehåll. Därmed 

bidrar de allmänna rättsprinciperna till upprätthållandet av den formella rättssäkerheten.   

Av uppsatsen framgår vidare att rättsprinciper kan vägleda rättstillämparen i svåra fall på 

huvudsakligen två sätt; antingen som ett led i lagtolkningsprocessen eller för att fylla ut luckor i 
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lagstiftningen. En intressant aspekt av att rättsprinciper kan fylla denna dubbla funktion, som 

emellertid inte har diskuterats tidigare i uppsatsen, är att detta de facto ger rättsprinciperna en 

särställning i den juridiska metodläran. Analogier kommer nämligen först i fråga sedan 

lagtolkningen är avslutad och Savignys canones gäller endast lagtolkning.  

En annan skillnad i förhållande till analogier är att rättsprinciper inte på samma sätt som analogin 

är begränsad till likartade fall. Istället är principer värdeladdade. Det är framförallt allmänna 

rättsprincipers starka koppling till värderingar som har gjort att principanvändningen genom åren 

utsatts för kritik. Den genomförda undersökningen tyder dock på att kopplingen till värderingar 

också är rättsprincipernas styrka. Genom sin flexibilitet och värdeladdade funktion kan 

rättsprinciper på ett smidigt sätt användas för att anpassa föråldrade lagregler till rådande 

förhållanden samt bidra till materiellt riktiga avgöranden i enskilda fall. Därmed tjänar 

rättsprinciperna även den materiella rättssäkerheten. 

Vad gäller den centrala frågan, om användningen av allmänna rättsprinciper i praktisk juridisk 

argumentation utgör ett hot mot legalitetsprincipen, är det svårt att ge ett generellt svar.  

Legalitetsprincipen sätter en gräns för myndighetsutövningen. Det generella intrycket är att 

domstolarna i praktiken oftast håller sig inom dessa gränser. Det förekommer dock att 

rättsvetenskapsmän kritiserar domstolarna för att ha lagt för stor vikt vid rättsprinciper och därmed 

fattat lagstridiga beslut. Det är också till viss del oklart huruvida allmänna rättsprinciper kan 

användas till förmån för enskilda i fall där det aktuella lagstadgandet inte ger utrymme för skön.  I 

uppsatsen diskuteras två möjliga vägar för att komma till rätta med denna oklarhet; kodifikation av 

allmänna rättsprinciper samt metodutveckling via praxis och doktrin. Båda alternativen har såväl 

för- och nackdelar. En kodifikation av rättsprinciper kan dock sägas innebära att principen förlorar 

sin karaktär av princip. Eftersom principerna kan sägas tjäna rollen av en räddare i nöden, när 

alternativet annars är att rättstillämparen utelämnas åt sitt gottfinnande samt dessutom 

generalklausuler inte ger mycket mer stadga åt rättstillämpningen, är det dock inte säkert att det 

som vinns i legalitetshänsyn genom kodifikationen väger upp nackdelarna. Dessutom föresätter 

generalklausuler i sin tur förekomsten av rättsprinciper för att generalklausulen ska kunna tillämpas 

på ett rättssäkert sätt.  Även om oskrivna allmänna rättsprinciper i och för sig kan sägas vara ett 

hot mot legalitetsprincipen i snäv mening, d.v.s. lagbundenhetskravet, så tyder dennapå att 

rättsprinciper samtidigt är en förutsättning för båda de i legalitetsprincipen ingående värdena, d.v.s. 

skyddet mot godtycke och förutsägbarhet i rättsliga angelägenheter. Allmänna rättsprinciper är 

därmed något att värna om. Denna slutsats har i sig inget nyhetsvärde; jurister har i alla tider använt 

sig av rättsprinciper i olika sammanhang. Redan Nordling var av uppfattningen att det endast var 
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genom systematisering av det rättsliga stoffet under rättsprinciper som god och säker, d.v.s. 

förutsägbar och likformig, rättstillämpning var möjlig.345  

Samtidigt är det viktigt att värna om legalitetsprincipens lagbundenhetskrav som utgör en av 

grundbultarna i rättsstatsidealet. Axel Hägerström och uppsalaskolans brukar ofta beskyllas för allt 

som är dåligt med svensk rätt.346 I detta fall tycks det dock som om Hägerströms kritik av den 

samtida rättsvetenskapens bruk av begrepp och principer som om de vore uttryck objektiva värden, 

och den skepsis som fortfarande tycks finnas hos svenska jurister mot allt för långtgående 

tolkningar med hjälp av principer, har skapat en slags gyllene medelväg mellan den formella 

rättssäkerhetens krav på förutsägbarhet och den materiella rättssäkerhetens krav på riktiga 

avgöranden i enskilda fall.  

  

                                                 

345 Sandström, Romerskrätt- En rättsvetenskaplig europaväg?, s. 463 f. 
346 Sandström, Hägerström och realismen, s. 847. 
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