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Inledning 

För närvarande genomförs fakultetsnämndens rambeslut på juristprogrammet vid Stockholms 

universitet som syftar till att stärka studenters kritiska och vetenskapliga förhållningssätt 

(”Stockholmsmodellen”). Genom reformen ska bättre balans uppnås mellan träning i förmågan 

att arbeta som jurist i en föränderlig värld och detaljkunskap om ”gällande svensk rätt” och 

befintliga rättskällor. Alltför mycket tid har traditionellt ägnats åt att memorera och återge 

information på bekostnad av självständig analys och argumentation vilket har lett till ett passivt 

och oengagerat lärande. Nu är tanken att utbildningen ska breddas vad avser såväl 

kunskapsinnehåll som kognitiva processer. För att illustrera detta genom att använda ett 

vedertaget pedagogiskt verktyg ska alltså lärandet utsträckas från det övre vänstra hörnet till det 

lägre högra hörnet i Blooms reviderade taxonomi. I diskussionerna som föranlett 

fakultetsnämndens rambeslutet används dock en annan terminologi och Stockholmsmodellen är 

tänkt att omfatta tre ”nivåer” där studenten på en lägsta nivå lär sig hantverket att tillämpa 

rättskällor, och på en högre nivå får verktyg att förstå förhållandet mellan olika rättsområden och 

mellan juridik och andra kunskapsområden, för att på den högsta nivån få en djupare förståelse 

för rätten som fenomen och då särskilt dess relation till samhället i stort. Professor Torben Spaak 

har illustrerat behovet av att förstå juridiken som fenomen bortom dess enskilda manifesteringar 

i sinnevärlden genom exemplet att vi vet att ”en katt är en katt” (och inte t.ex. ett ”lejon”) trots 

att det finns en mängd olika varianter på det som ryms inom begreppet ”katt”.    

Stockholmsmodellen är välkommen om inte helt nödvändig för att uppfylla 

Högskoleförordningens lärandemål. Samtidigt råder oklarhet kring centrala begrepp och kring 

vad som i praktiken bör göras för att uppfylla den övergripande målsättningen att stärka 

studentens ”kritiska och vetenskapliga förhållningssätt”. Att det krävs träning i ”kritiskt 

tänkande” för att uppnå reformens målsättning torde vara okontroversiellt men det råder delade 

meningar om vad som menas med ”kritiskt tänkande”. Följaktligen finns det också olika 

uppfattningar om hur Stockholmsmodellen ska genomföras i praktiken och närmare bestämt om 

studiematerial och lärandeaktiviteter på olika kurser. Naturligtvis är det viktigt att nu våga ta 

denna diskussion och sträva efter samsyn i någon mån. För hur mycket man än koketterar över 

akademisk frihet och individualism så är det viktigt att anlägga ett jordnära och ändamålsenligt 

förhållningssätt till massutbildning av tusentals blivande jurister. I denna artikel diskuteras vikten 

av att förankra träningen i ”kritiskt tänkande” på juristprogrammet i lägre lärandemål såsom 

kunskap om rättskällor, fördelning av normgivningsmakt och normgivningsprocesser i 

allmänhet, och i kunskap om europarättens natur och systematik i synnerhet.     
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Några tankar om ”kritiskt tänkande” i allmänhet  

Att tänka kritiskt är någonting väsensskilt från att kritisera någon annans påstående, analys eller 

resonemang. Kritiskt tänkande är en självständig kognitiv process som mycket väl kan leda fram 

till att informationen som någon annan förmedlar ska anses vara riktig, och om man är av en 

annan uppfattning är det ofta bättre att försiktigtvis påvisa bristerna än att kritisera den som man 

anser har fel. Med andra ord är kritiskt tänkande ett sätt att förhålla sig till information för att dra 

välgrundade slutsatser. Kritiskt tänkande kan därför ej existera som ett självständigt fenomen in 

abstracto utan samband med föremålet (objektet) för den självständiga kognitiva processen i 

individens (subjektets) medvetande. Förvisso kan kritiskt tänkande existera fritt som föremål för 

analys vilket den text som du nu läser är ett exempel på, men det innebär bara att ”kritiskt 

tänkande” är objektet för ”kritiskt tänkande” som förhållningssätt och ej att ”kritiskt tänkande” 

som förhållningssätt existerar utan ett objekt. Vi måste alltså hålla isär ”kritiskt tänkande” som 

förhållningssätt och ”kritiskt tänkande” som objekt. Medan ”kritiskt tänkande” som objekt är ett 

kunskapsområde inom praktisk filosofi och pedagogik är ”kritiskt tänkande” som förhållningssätt 

en kognitiv förmåga som är viktig inom alla kunskapsområden. 

Eftersom kritiskt tänkande som förhållningssätt ej kan existera utan ett objekt att förhålla sig till 

krävs kunskap om objektet för att bearbeta informationen och dra slutsatser bortom rent intuitivt 

tyckande. Visserligen finns det sällan några absoluta sanningar och kanske särskilt inom ett 

samhällsvetenskapligt ämne som juridik bottnar även forskning i mer eller mindre 

medvetandegjorda värderingar. Vad som då skiljer ett kritiskt förhållningssätt från rena 

åsiktsyttringar är resonemangens och slutsatsernas relevans och bärkraft (validitet) i ljuset av 

befintlig kunskap och erfarenhet på området.  

 

Några tankar om ”objektet” juridik 

På juristprogrammet är ”juridik” objektet för lärandet och därmed också för studentens kritiska 

förhållningssätt. Visst kan metakunskap om ”kritiskt tänkande” som objekt i någon mån vara 

relevant för studenten, men färdighetsträningen i kritiskt tänkande på juristprogrammet torde 

huvudsakligen avse ett kritiskt förhållningssätt till ”juridik” och ej ”kritiskt tänkande” kring 

”kritiskt tänkande”. Programmet syftar nämligen till att utbilda jurister och ej till att utbilda 

filosofer eller pedagoger.  

Som inledningsvis har nämnts omfattar objektet ”juridik” enligt Stockholmsmodellen tre 

”nivåer”, nämligen kunskap om rättskällor; kunskap om förhållandet mellan rättsområden och 

mellan juridik och andra kunskapsområden; samt förståelse för rätten som fenomen och dess 

relation till det övriga samhället. Om vi nu accepterar beprövad kunskap inom pedagogik skulle 

Stockholmsmodellens tre ”kunskapsnivåer” kunna förstås som en variant på den vertikala axeln i 

Blooms reviderade taxonomi. Lärandet om rättskällor på varje kurs skulle då kunna motsvara 

”faktakunskap” och ”begreppskunskap” på taxonomins vertikala axel, medan förståelse för 

förhållandet mellan olika rättsområden och mellan juridik och andra kunskapsområden skulle 

motsvara ”procedurkunskap” i taxonomin, och förståelse för rätten som fenomen och dess 

relation till samhället i stort förstås som ”metakunskap”. Sedan skulle studenten utveckla sin 
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kunskap inom varje ämne på juristprogrammet genom att först minnas och förstå den 

ämnesspecifika informationen på kursen för att för att sedan tillämpa och analysera 

informationen och slutligen värdera informationen och skapa självständiga resonemang. Som 

alternativ kan varje ”kunskapsnivå” i Stockholmsmodellen utgöra objektet för lärandet. I stället 

för att lära sig avtalsrätt, immaterialrätt, skatterätt osv i någon vag mening kunde 

lärandeprocessen syfta till att uppfylla lärandemålen med avseende på Stockholmsmodellens tre 

”nivåer”. Studenten skulle då fördjupa sina kunskaper om rättskällorna genom att röra sig nedåt 

längs den vertikala axeln i Blooms reviderade taxonomi och åt höger längs taxonomins 

horisontella axel. Sedan skulle samma lärandeprocess upprepas med avseende på de två högre 

”nivåerna” av kunskap. Vi skulle då ha tre parallella taxonomier för tre olika ”nivåer” av objekt 

för varje kurs på juristprogrammet.    

Kognitiva processer1 

Kunskap 

  Minnas  Förstå  Tillämpa Analysera Värdera  Skapa 

 

Faktakunskap 

Begrepps- 

kunskap 

Procedur- 

kunskap 

Metakognitiv 

kunskap 

 

 

Inget av försöken ovan att förena Stockholmsmodellens tre ”nivåer” av kunskap med Blooms 

reviderade taxonomi eller med någon annan känd kunskapstaxonomi för den delen är särskilt 

övertygande. När det gäller användning av ”kunskapsnivåer” som kriterier på taxonomins 

vertikala axel är det rimligt att förstå kunskap om rättskällor som faktakunskap och 

begreppskunskap men t.ex. kunskap om rätten som fenomen kan knappast anses utgöra 

metakunskap i ett ämne på juristlinjen. När det gäller användning av ”kunskapsnivåer” som 

objekt för lärandet kan det framstå som repetitivt för studenten att på varje kurs diskutera t.ex. 

juridikens förhållande till andra kunskapsområden. Överlag är det föga troligt att 

Stockholmsmodellens alla tre ”kunskapsnivåer” är lika relevanta på juristprogrammets samtliga 

kurser eller att varje ”nivå” ens bör behandlas på varje kurs. Istället får man förstå ”nivåerna” 

som vaga målsättningar för lärandet på programmet i sin helhet i synnerhet då lärandemålen för 

enskilda kurser i dagsläget utformats tämligen fritt utifrån en kunskapstaxonomi. 

                                                           
1 Grundstrukturen i Blooms reviderade taxonomi. För vidare läsning se D. R. Krathwohl, A Revision of Bloom’s 
Taxonomy: An Overview, Theory Into Practice, 2002, 41:4 212-218; och P. W. Airasian och H. Miranda, The Role of 
Assessment in the revised taxonomy, Theory Into Practice, 2002, 41:4 249-254. 
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Vissa ämnen som behandlas på juristprogrammet är naturligtvis bättre lämpade än andra ämnen 

för att ge studenten övergripande kunskap om rätten som fenomen och om dess relation till 

samhället i stort. Medan man på grundkursen i europarätt studerar den svenska rättsordningens 

grundvalar i ljuset av medlemskapet i den Europeiska Unionen (EU) och anslutningen till den 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(EKMR) gör man på t.ex. kursen Civilrätt B tämligen djupa nedslag i tekniska detaljer rörande 

skyddet av immaterialrättigheterna. Även om t.ex. immaterialrättsskyddet har ett samband med 

utvecklingen av samhället i stort definierar unionsrätten en ny samhällsform och rätten som 

fenomen är centralt för ämnet. Följaktligen bör studenterna efter att ha genomgått grundkursen i 

europarätt kunna tillämpa information om ”rätten som fenomen” och till och med skapa egna 

resonemang om vad ”juridik” är. Att på Civilrätt B ägna tid och kraft åt att behandla denna 

högsta ”kunskapsnivå” vore däremot långsökt. Omvänt kan inte kursen i europarätt ge 

studenterna all kunskap som behövs för att minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera eller 

skapa specifik kunskap med avseende på skyddet av immaterialrättigheterna. För även om 

kursen i europarätt ska ge studenterna universalverktyg för att hantera t.ex. förhållandet mellan 

rättskällor och frågan om nationella åtgärder är förenliga med grundläggande rättigheter krävs 

ämnesspecifik sakkunskap för att uppfylla lärandemålen för Civilrätt B. Vad som däremot är 

viktigt att förstå är att kunskap i europarätt är en förutsättning för att en student idag ska kunna 

förhålla sig kritisk till information som förmedlas på kurser där objektet är mer specifik materiell 

rätt. När reglerna på ett område har tillnärmats inom EU eller då området regleras helt genom 

EU-förordningar och tillämpningen av reglerna är underkastad Sveriges åtaganden i enlighet 

med EKMR är det nämligen svårt för studenten att ens ”förstå” regleringen på området utan att 

ha kunskap om relationen mellan nationella rättskällor och de gemensamma rättskällorna inom 

EU och EKMR-systemet. Förståelsen för rättskällor och för rätten som fenomen samt dess 

relation till samhället i stort som ska förmedlas på grundkursen i europarätt är alltså en 

förutsättning för att studenten ska kunna validera påståenden, analyser eller resonemang på 

flertalet andra kurser på juristprogrammet och således en förutsättning för att utveckla kritiskt 

tänkande inom ämnesområdet juridik.     

 

Några tankar om ”kritiskt tänkande” på juristprogrammet  

Vid en första anblick kan det te sig som om färdighetsträningen i ”kritiskt tänkande” på 

juristprogrammet är en separat lärandeprocess som syftar till att uppnå specifika lärandemål i en 

kunskapstaxonomi. Studenten skulle då utveckla sin kunskap om kritiskt tänkande längs 

matrisens vertikala axel från att förstå vad kritiskt tänkande är till att förstå varför kritiskt 

tänkande är och samtidigt utveckla sina kognitiva förmågor längs matrisens horisontella axel från 

att memorera denna kunskap till att analysera, värdera och tillämpa kunskapen genom att ”tänka 

kritiskt” om ”kritiskt tänkande”. Problemet med att förstå lärandet om ”kritiskt tänkande” på 

detta sätt är dock att ”kritiskt tänkande” därigenom blir ett objekt för lärandet och inte längre ett 

förhållningssätt till ”juridik”. Orsaken till detta är som ovan nämnts att ”kritiskt tänkande” i 

betydelsen ett kritiskt förhållningssätt ej kan existera som ett självständigt fenomen in abstracto 

utan samband med ett objekt. Om färdighetsträningen i ”kritisk tänkande” på juristprogrammet 
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skulle abstraheras från utbildningen i ”juridik” skulle studenterna få verktyg att förhålla sig 

kritiskt till lärandet men ej till ”juridik”. Förhållandet mellan kunskap och kognitiv förmåga är 

väl känt inom ämnesområdet pedagogik. Vid en närmare anblick illustrerar ju den horisontella 

axeln i Blooms reviderade taxonomi just utvecklingen av kognitiv förmåga med avseende på 

vilken kunskap det nu än må vara och det som i matrisen kallas ”analysera”, ”värdera” och 

”skapa” är just förmågan att anlägga ett kritiskt förhållningssätt.  

I ljuset av det ovan sagda är det tveksamt om studenterna på juristprogrammets första termin är 

betjänta av att studera ”kritiskt tänkande” som objekt och läsa böcker om ”kritiskt tänkande” 

överhuvudtaget. I själva verket kan det vara direkt förbryllande att som nyantagen student 

behöva införskaffa faktakunskap och begreppskunskap om ”kritiskt tänkande” utöver all ny 

kunskap om ”juridik”. Vad som kan vara värt att fundera lite närmare på är också varför 

studenten ska ha denna kunskap. För även om man på juridisk introduktionskurs och på kurserna 

i europarätt och statsrätt  skulle lyckas förklara sambandet mellan kunskap om ”kritiskt 

tänkande” och kunskap om ”juridik” för majoriteten av studenterna trots en tämligen brant 

lärandekurva avseende enbart ”juridik”, skulle detta vara en bedrift av tämligen perifer betydelse 

för studenternas förmåga att förhålla sig kritiskt till ”juridik”. Som framgår av t.ex. Blooms 

reviderade taxonomi är förmågan att ”analysera”, ”värdera” och ”skapa” kunskap kognitiva 

målsättningar för allt lärande som kan uppfyllas oavsett om studenten har satt sig in i pedagogisk 

jargong och förstår innebörden av begrepp som ”kritiskt tänkande”. Visst kan det vara lämpligt 

att efter något års juridikstudier få metakunskap om processen att lära sig ”juridik” men att lära 

sig detta utan att veta vad ”juridik” är ter sig tämligen opedagogiskt. För att undvika att göra 

metakunskap om ”kritiskt tänkande” till fernissa som täcker ett ihåligt lärande om ”juridik” 

föreslås att boken ”Kritiskt tänkande – i teori och praktik” tas bort från litteraturlistorna på 

juristprogrammets första termin och ersätts av anpassat material senare på utbildningen.2  

När det gäller träningen i ”kritiskt tänkande” i betydelsen förhållningssätt på juristprogrammets 

senare del verkar det råda viss förvirring om vad ett kritiskt förhållningssätt i ”juridik” egentligen 

innebär. På kurser såsom Civilrätt C, allmän rättslära och examensarbete tränas studenterna 

understundom i ett ensidigt perspektiv på ”juridik” under föresatsen att detta är ”kritiskt 

tänkande”. Medan en studentgrupp ska argumentera utifrån t.ex. ett ”feministiskt” perspektiv ska 

en annan grupp argumentera utifrån ett visst ”ekonomiskt perspektiv” eller t.om. utifrån ”critical 

race”. Att argumentera för alternativa lösningar utifrån ett visst perspektiv och att därigenom 

diskutera alternativa ”sanningar” de lege ferenda är dock en anomali inom ämnesområdet 

”juridik”. För den som ska arbeta som jurist är det nämligen tvärtom viktigt att förstå juridikens 

komplexitet eftersom reglering åtminstone i svensk rätt alltid innebär avvägningar mellan olika 

intressen. Särskilt inom ramen för EU-samarbetet är rättsutvecklingen värdegrundsstyrd och 

även om grundläggande rättigheter såsom jämställdhet, yttrandefrihet, och näringsfrihet oftast 

samspelar finns det ett regelverk för hur intressekonflikter kan lösas i en EU-medlemsstat som 

Sverige genom proportionalitetsavvägningar. Att då diskutera reglering av t.ex. arbetsrättsliga 

frågor ur endast ett jämställdhetsperspektiv är inte bara en världsfrånvänd förenkling utan direkt 

rättsvidrigt i en modern demokrati. På samma sätt är det rättsvidrigt att analysera arbetsrättsliga 

                                                           
2 E. Sporrong och K. Westin Tikkanen (red.), Kritiskt tänkande – i teori och praktik, Studentlitteratur AB, 2016.   
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frågor enbart utifrån ett näringsfrihetsperspektiv. I det sammanhanget ska nämnas att det 

fortfarande verkar finnas föreställningar om att endast vissa rättigheter skulle behöva beaktas 

beroende på rättsområdet. Medan man lätt glömmer bort näringsfriheten i den arbetsrättsliga 

eller miljörättsliga diskursen glöms jämställdheten lätt bort t.ex. i den konkurrensrättsliga eller 

immaterialrättsliga diskursen. Ännu finns specialkurser i konkurrensrätt som uppehåller sig 

nästan uteslutande kring ekonomisk teori trots att EU-domstolen med all önskvärd tydlighet 

förklarat att unionens alla värden och målsättningar inbegripet EU:s rättighetsstadga alltid måste 

beaktas inom ramen för unionsrätten.3 Om man höjer blicken ovanför juristprogrammets horisont 

och betraktar utbudet av magisterprogram för benämningen ”European Economic Law” närmast 

tankarna tillbaka till ett snävt perspektiv på unionsrätten som diskuterades på 1990-talet.4 Till 

följd av Lissabonrevisionen 2009 och erkännandet av EU:s rättighetsstadga som primärrätt i 

Fördraget om Europeiska Union (FUE) artikel 6, kom unionens sociala dimension att  utvecklats 

medan allokeringseffektivitet har tonats ned som målsättning och återfinns nu endast i ett 

tilläggsprotokoll. I själva verket berättigades dock inskränkningar i näringsfriheten långt tidigare 

av sociala hänsyn inom EU och inom den Europeiska Gemenskapen och Europeiska Ekonomisk 

Gemenskapen.5 

Eventuellt kan missuppfattningen att ett kritiskt förhållningssätt till information om ”svensk rätt” 

skulle innebära ett ensidigt perspektiv på en fråga ha sitt ursprung i influenser från andra 

rättstraditioner. Här är det dock svårt att tänka sig att dessa influenser skulle komma ifrån vårt 

närområde. För om det finns någon gemensam nämnare för de olika rättstraditionerna i Europa 

torde det vara strävan efter samstämmighet genom rigorös kodifiering eller legitimering av 

rättskällor. I t.ex. federal rätt i Amerikas Förenta Stater är däremot argumentationen av central 

betydelse. Även om de federala domstolarna är bundna av prejudikat så är domarna mer benägna 

att anamma nya och radikala teorier och ge gehör för parternas argument än vad som är vanligt i 

Europa.6 I förening med att utbildningen i juridik vid amerikanska universitet till stora delar är 

rättsfallsbaserad blir det naturligt att träna studenterna i att argumentera en fråga utifrån olika 

perspektiv.7 Naturligtvis är inte kontrasten knivskarp med olika juristutbildningar i Europa men 

så mycket kan sägas att lärande genom polarisering är svårförenligt med en värdegrundsstyrd 

unionsrätt.     

Att på forskarnivå experimentera med ensidiga analyser utifrån valda perspektiv kan kanske 

berika kunskapsmassan så länge forskaren har förståelse för rättsläget de lege lata och förhåller 

sig till denna verklighet. På en grundutbildning i juridik eller på en magisterutbildning i ämnet är 

detta mindre lämpligt. Visst har alla rätt till en åsikt och om man vill lyfta fram vissa frågor ska 

man engagera sig i samhällsdebatten. Vad som skiljer ett kritiskt förhållningssätt från rena 

åsiktsyttringar är dock som sagts resonemangens och slutsatsernas validitet i ljuset av befintlig 

                                                           
3 Se t.ex. mål Åkerberg Fransson C-617/10 EU:C:2013:105. 
4 Se t.ex. C. Joerges, The Economy as Polity: The Political Constitution of Contemporary Capitalism, Routledge 
2005.  
5 Se t.ex. mål Roland Rutili C-36/75 EU:C:1975:137 och mål Schmidberger mot Österrike C-112/00 EU:C:2003:333. 
6 Se t.ex. R. A. Posner, Economic Analysis of Law, 9e uppl., Wolters Kluwer, 2014. 
7 Undertecknad tillbringade läsåret 2006-2007 som doktorand vid New York Univeristy (NYU) och deltog i deras 
juristutbildning. 



7 
 

kunskap och erfarenhet på området. Även om reduktionistiska argumentationsövningar kan vara 

ett kuriöst och roligt inslag på juristutbildningen är det knappast träning i ”kritiskt tänkande” som 

jurist.  

För att inte blanda ihop rättsvetenskaplig experimentlusta med kritiskt tänkande är det viktigt att 

vara tydlig med målsättningen att kunna ”analysera”, ”värdera” och ”skapa” kunskap om 

”juridik”. För att uppnå dessa högre lärandemål på juristutbildningen är det viktigt att man på 

kurserna som följer efter grundkursen i europarätt fortsätter träna studenterna i rätten som 

fenomen och dess relation till samhället i stort genom att lyfta ”konstitutionella” frågor om t.ex. 

svensk lags förenlighet med ett EU-direktiv eller ett myndighetsbesluts förenlighet med EKMR. 

Inom ramen för EU-samarbetet finns nämligen fastställda utgångspunkter för att validera 

påståenden, analyser och resonemang om ”juridik” oavsett om man ”tycker” att det är bra eller 

dåligt.         

 

Om ”kritiskt tänkande” och unionsrättens teleologi  

För att studenten ska kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt krävs god kunskap om ”gällande 

rätt”. Inom EU legitimeras och förstås nationella och överstatliga rättskällor genom teleologi och 

samstämmighet. Faktum är att EU-medlemsstaterna har ålagt EU-institutionerna att arbeta 

teleologiskt genom att skriva in i artikel 5(2) FEU att unionen ska handla endast inom ramen för 

de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen ”för att nå de mål som 

fastställs där”. Vidare ska EU enligt artikel 13 FEU ha en ”institutionell ram med syfte att främja 

dess värderingar, sträva efter att förverkliga dess mål, tjäna dess egna, dess medborgares och 

medlemsstaternas intressen...” När det sedan gäller samstämmighet stadgas i artikel 13 FEU 

vidare att unionens institutionella ramverks ska säkerställa ”...konsekvens, effektivitet och 

kontinuitet i dess politik och verksamhet.” I Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) artikel 7 uttrycks sedan på ett mer konkret sätt att unionen ska ”säkerställa 

samstämmigheten mellan all sin politik och verksamhet, med beaktande av samtliga sina mål och 

i enlighet med principen om tilldelade befogenheter.”  

Medlemsstaternas gemensamma värdegrund återfinns primärt i artikel 2 FEU, första meningen, 

där det står att EU ”ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för 

personer som tillhör minoriteter.” Vad sedan avser de ”mänskliga rättigheterna” har de 

preciserats och kompletterats med en vidare krets av ”grundläggande rättigheter” genom EU:s 

rättighetsstadga som till följd av Lissabonrevisionen 2009 fick samma rättsliga värde som 

grundfördragen i enlighet med artikel 6 FEU. Unionens målsättningar som är mer konkreta än 

värderingarna återfinns främst i artikel 3 FEU och här kan t.ex. skapandet av en inre marknad, 

men också sociala hänsyn och miljöhänsyn särskilt nämnas. 

Av kravet på lojalt samarbete i artikel 4(3) FEU följer att också medlemsstaterna och de 

nationella domstolarna måste säkerställa att direkt tillämpbar unionsrätt tillämpas teleologiskt 

och samstämmigt. Vad som kanske kan ta lite längre tid att acceptera i en EU-medlemsstat är att 

även nationella rättskällor såsom svensk lagstiftning ska tillämpas på så sätt för att genomföra 
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EU-direktiv. Som framgår av artikel 288 FEUF är nämligen resultatet som åsyftas med att anta 

ett direktiv bindande även om nationella institutioner med normgivningsmakt avgör hur 

resultatet uppnås. Att tillämpa ett direktiv på ett annat sätt än EU-domstolen är alltså oförenligt 

med EU-medlemskapet. Då EU:s värdegrund och målsättningar preciseras som syften i skälen 

till lagstiftningsakterna förstås instrumenten snarare genom ”syftestolkning än genom 

”teleologisk tolkning”.  

Av det ovan sagda följer att en kurs i t.ex. immaterialrätt, skatterätt, eller arbetsrätt som inte 

behandlar utgångspunkterna i unionsrätten och de överstatliga rättskällornas företräde och 

effekter  är bristfällig med avseende på att ge studenterna förmåga att förhålla sig kritiskt till 

”gällande svensk rätt”. Med andra ord kan inte studenten förvärva förmågan att ”analysera”, 

”värdera” och ”skapa” kunskap om ”juridik” på kursen utan att förstå utgångspunkterna i 

unionsrätten och den nya rättskälleläran. Som nämnts är även förståelsen för EKMR 

grundläggande för ”kritiskt tänkande” i ”juridik”. För även om unionsrätten är oerhört mycket 

mer omfattande vad avser innehåll såsom rättskällor än EKMR-systemet så omfattas all offentlig 

maktutövning i Sverige av bestämmelserna i Konventionen medan vissa rättsområden såsom 

allmän avtalsrätt och fastighetsrätt ligger utanför unionsrätten. Eftersom unionsrätten griper in i 

och omdanar svensk rätt och samhället i stort ska dock några ytterligare ord sägas här om hur 

just EU-medlemskapet påverkar juristens ”kritiska tänkande”.  

Ytterst syftar teleologi och samstämmighet till att säkerställa rättssäkerhet och bottnar i idén om 

rättsstaten. Rättsstatsbegreppet har förvisso givits något olika innebörd i EU-medlemsstaternas 

rättstraditioner, men gemensamma nämnare är att den lagstiftande, verkställande och dömande 

makten hålls åtskild i enlighet med maktdelningsläran och att den enskilde i enlighet med 

legalitetsprincipen skyddas mot övergrepp av statsmakterna i form av godtycklig och orättvis 

behandling.  

I svensk rätt har legalitetsprincipen inneburit att offentlig maktutövning ska baseras på lag eller 

annan författning.8 Man brukar säga att svensk rätt är positivistisk eftersom skriven lag är den 

yttersta rättskällan och att rättsnormerna legitimeras av det blotta faktum att de skapats av 

institutioner med normgivningsmakt. Rättspositivism bottnar i en tilltro till att lagstiftaren 

upprätthåller grundläggande värden och rättigheter eftersom lagstiftaren kan definiera sina egna 

och andras befogenheter genom lagändringar. Som huvudregel säkerställs förutsebarhet och 

därmed rättssäkerheten genom att domstolarna så långt som möjligt följer lagstiftarens vilja, 

såsom den har kommit till uttryck i lagens förarbeten. Domstolarna blir därför obenägna att 

överpröva lagstiftningens förenlighet med t.ex. allmänna rättsprinciper och lagprövningsrätten 

har traditionellt utövats med stor försiktighet i Sverige.9 I anda länder såsom Tyskland har 

författningsdomstolar däremot en uttalad roll att pröva lagstiftning och även om grundläggande 

värden och rättigheter ofta har kodifierats i grundlag eller konstitution så anses vissa värden och 

rättigheter i sig utgöra en universell grund för övriga rättskällor. Man brukar säga att en 

rättsordning är naturrättslig när legalitetsprincipen förstås på så sätt att alla rättsnormer måsta ha 

sin utgångspunkt i vissa av förnuftet, tron eller naturen givna ”sanningar”. I praktiken har alla 

                                                           
8 För vidare läsning se t.ex. L. Marcusson, K. Åhman, J. Reichel m.fl. Offentligrättsliga principer, Iustus 2017.  
9 För vidare läsning se SOU 2007:85.  



9 
 

nationella rättsordningar inom EU drag av både positivism och naturrätt i någon mån och en 

rättsordning kan endast förstås i sitt samhälleliga och historiska sammanhang. 

När det gäller EU är det naturligtvis svårt att tala om en ”rättsstat” i ordets egentliga mening 

överhuvudtaget. EU är ej en ”stat” utan en ny samhällskonstruktion som bygger på mellanstatligt 

samarbete. Visst beaktas maktdelningsläran och Europaparlamentet har med tiden fått en allt 

viktigare roll i processen att anta lagstiftningsakter, men det finns ännu ett betydande 

”demokratiskt underskott”. Vidare har medlemsstaterna genom EU:s grundfördrag tilldelat EU-

institutionerna befogenheter att agera endast inom vissa bestämda områden vilket ger 

maktdelningsläran en ny dimension. Naturligtvis är det också svårt att förena rekvisitet i svensk 

rätt att all offentlig maktutövning skulle vara baserad på lag eller annan författning med 

unionsrättens definition av rättsstatlighet. Såväl EU:s primärrätt som dess sekundärrätt är till sin 

natur olik det som vi kallar för ”lag” i Sverige då grundfördragen är resultatet av förhandlingar 

mellan medlemsstaternas regeringar, och lagstiftningsakterna är resultatet av förhandlingar 

mellan tjänstemän i Europeiska kommissionen, folkvalda representanter i Europaparlamentet, 

samt diplomater och ministrar i Rådet. Ofta är det också svårt att identifiera en enhetlig 

”lagstiftarvilja” även om EU-domstolen har erkänt att lagstiftningsakternas tillkomsthistoria kan 

beaktas för att säkerställa enhetlig rättstillämpning.10 Överlag innebär EU:s partiella och 

outvecklade samhällsform att måttstocken för att bedöma rättskällornas validitet är deras 

förenlighet med övergripande målsättningar för samarbetet. Kravet på teleologi och 

samstämmighet mellan rättskällor påverkar legalitetsprincipen i Sverige. Lagen är ej längre den 

främsta rättskällan i svensk rätt utan universella värden och rättigheter som förvisso ofta har 

manifesterats i vaga ordalag genom lagar och rättsakter som måste beaktas. Vidare är ej 

förarbetena längre den främsta källan till stöd för lagtolkning i ljuset av unionsrätten.11 

Visserligen genomförs ofta direktiv i svensk rätt genom lagändringar och då behandlas 

direktivets ordalydelse och syfte i lagförarbetena, men om det nu skulle uppstå en diskrepans 

mellan lagförarbetena och direktivets ordalydelse och syfte, eventuellt såsom det har förklarats 

genom förhandsavgöranden från EU-domstolen, måste alltså lagförarbetena stå tillbaka. Till följd 

av den ändrade rättskälleläran har domstolarna i Sverige fått axla ett större ansvar för att 

säkerställa att svensk rätt är förenlig med unionsrätten vilket innebär en utökad 

lagprövningsskyldighet.12 Som bekant har varje nationell domstol i enlighet med artikel 267 

FEUF också rätt att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen och i sista instans har 

domstolarna en skyldighet att begära svar på kvarstående rättsfrågor som är relevanta för att 

kunna avgöra ett mål i sak.  

Faktum är att EU-medlemskapet får konsekvenser för den svenska rättsordningen även utanför 

unionsrätten. Genom kallharmonisering får unionens värdegrund ett generellt genomslag i 

medlemsstaterna. Ett exempel i svensk rätt på denna informella effekt av unionsrätten är NJA 

2011 s. 444 (PMP) som rörde genomförandet av förbudet mot dubbelbestraffning (”ne bis in 

idem”) som återfinns i både EU:s rättighetsstadga artikel 50 och i artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 

                                                           
10 Mål Inuit Tapiriit Kanatami C-398/13 EU:C:2015:535. 
11 Mål Björnekulla, C-371/02 EU:C:2004:275, punkt. 13 
12 Jämför SOU 1993:99 s. 197 med K. Calissendorff, Europarätten 1995-2014 i Högsta Domstolen, Europarättslig 
Tidskrift 1, 2015, s. 21 ff. 
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till EKMR. I målet hade Högsta Domstolen (HD) att avgöra om kombinationen av ett 

administrativt skattetillägg och straffrättslig påföljd för skattebrott avseende inkomstskatt och 

mervärdesskatt var oförenliga med Sveriges åtaganden i enlighet med EKMR och 

lojalitetsplikten inom unionsrätten. Medan underlåtenheten att betala mervärdesskatt träffas av 

svenska lagar som genomför ett EU-direktiv har medlemsstaterna huvudsakligen exklusiv 

befogenhet rörande inkomstskatt. I PMP-målet var det tydligt att kombinationen av skattetillägg 

och påföljd för skattebrott var oförenliga med Sveriges åtagande att genomföra direktivet i den 

del som rörde mervärdesskatt. Däremot var det oklart hur HD skulle bedöma kombinationen av 

skattetillägg och påföljd för skattebrott med avseende på inkomstskatt som alltså ligger utanför 

EU-samarbetet. Även om all offentlig maktutövning i Sverige ska ske i enlighet med EKMR och 

således även beskattning av inkomst i näringsverksamhet, har HD traditionellt ansett sig ha en 

vid tolkningsmarginal och har åsidosatt lagregler endast om det funnits ”klart stöd” i rättspraxis 

från Europadomstolen.13 I praktiken har det krävts domar som rör Sverige eller ett annat nordiskt 

land och man har ansett att svensk skatterätt är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning i 

EKMR. Samtidigt skulle det få oacceptabla följder om ne bis in idem skulle innebära olika saker 

och få olika konsekvenser med avseende på mervärdesskatt och med avseende på inkomstskatt i 

Sverige. HD valde därför att tillämpa ne bis in idem på samma sätt med avseende på båda 

skattebrotten nämligen i linje med hur EU-domstolen hade förklarat innebörden av nämnda 

direktiv. I målet övergav HD kravet på ”klart stöd” i allmänna ordalag vilket gör det möjligt att 

anpassa tillämpningen av EKMR utanför unionsrättens domäner till kraven som följer av EU-

medlemskapet inom ramen för unionsrätten även på andra områden för att säkerställa intern 

samstämmighet. 

 

Om ”kritiskt tänkande” och unionsrättens samstämmighet  

Förutom att utgångspunkterna för att förstå svensk rätt nu återfinns i unionens värdegrund får 

rättskällorna inom ramen för unionsrätten ej vara motstridiga utan ska passa in som bitarna i ett 

pussel. Då unionsrätten till stora delar materialiseras i nationell rätt innebär kravet på 

samstämmighet att direkt tillämplig unionsrätt och EU direktiv så långt som möjligt ska förstås 

på samma sätt i alla medlemsstaterna. I praktiken är det dock ännu lång väg att gå innan 

medlemsstaterna har utvecklat det administrativa samarbete som krävs för att domstolarna ska 

kunna ta del av varandras rättspraxis och säkerställa mellanstatlig samstämmighet vid all 

tillämpning av berörda rättskällor i nationell rätt.14 Istället är det endast samstämmigheten mellan 

EU:s överstatliga rättskällor i sig som avses i nuläget. I sammanhanget utkristalliserar sig fyra 

dimensioner av samstämmighet, nämligen vertikal-, horisontell-, och evolutionär samstämmighet 

samt samstämmighet mellan externa och interna åtgärder.      

Vertikal samstämmighet tar sin utgångspunkt i doktrinerna om normhierarki och unionsrättens 

företräde. Medan normhierarki och företrädesprincipen löser konflikter mellan motstridiga 

rättsnormer på olika nivåer inom den gemensamma rättsordningen innebär kravet på vertikal 

                                                           
13 Se t.ex. RÅ 2009 ref. 94 och NJA 2010 s. 168. 
14 Genom arbetet med unionens e-juridikportal och European Case Law Identifier (ECLI) möjliggörs mellanstatlig 
samstämmighet, se https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv, senast besökt 2017-11-01. 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv
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samstämmighet att man så långt som möjligt ska undvika att skapa sådana motsättningar redan 

från början. Följaktligen ska EU:s sekundärrätt som antas på basis av grundfördragen endast 

precisera primärrätten. Ett direktiv eller en förordning får alltså vare sig inskränka eller utvidga 

unionens befogenheter. Om det däremot finns en lagstiftningsakt som preciserar primärrättens 

innebörd på området ska lagstiftningsakten tillämpas och ej primärrätten som annars skulle ha 

tillämpats. Exempelvis det s.k. tjänstedirektivet 2006/123/EG preciserar reglerna om fri rörlighet 

av tjänster i artiklarna 56-62 FEUF och tillnärmar de nationella reglerna rörande samhandel med 

tjänster.15 I ett mål inför svensk domstol som rör tjänstehandel ska alltså svensk lag tillämpas i 

enlighet med direktivets ordalydelse och syfte eventuellt på sätt som EU-domstolen har förklarat 

i förhandsavgöranden. Om däremot tjänsteutövningen skulle undslippa tjänstedirektivets 

tillämpningsområde är det möjligt att falla tillbaka på de öppna skrivningarna i artiklarna 56-62 

FEUF som har direkt tillämplighet och som således ska tillämpas ex offico av den nationella 

domstolen.16       

Vertikal samstämmighet har ett direkt samband med teleologi eftersom det är kravet att tillämpa 

materiell unionsrätt i enlighet med artiklarna 2-3 FEU och EU:s rättighetsstadga som säkerställer 

måluppfyllelse. I ljuset av unionsrättens teleologi framgår det tydligt att vertikal samstämmighet 

inte bara ska gälla mellan kategorier av rättsnormer såsom primärrätt, sekundärrätt och 

tillnärmad nationell rätt, utan också mellan olika bestämmelser inom primärrätten. Medan 

portalstadgandena i artiklarna 2-3 FEU och bestämmelserna i EU:s rättighetsstadga definierar 

unionens värdegrund och målsättningar är exempelvis artiklarna 56-62 FEUF materiell rätt som 

ska tillämpas på så sätt att värdegrunden och målsättningarna materialiseras. Särskilt EU:s 

rättighetsstadga har fått ett tydligt normerande genomslag i EU-samarbetet. I artikel 51(1) i 

rättighetsstadgan sägs att bestämmelserna riktar sig till EU och medlemsstaterna när 

”unionsrätten” tillämpas och de ska därför respektera rättigheterna, iaktta principerna och främja 

tillämpningen av stadgan inom ramen för sina befogenheter.17  

Vid sidan om vertikal samstämmighet måste rättsnormer av samma dignitet inom olika områden 

vara förenliga med varandra och således uppställs ett krav på horisontell samstämmighet inom 

unionsrätten. Visserligen har EU-domstolen klargjort att man inte kan tillämpa reglerna på olika 

områden samtidigt utan först måste man fastställa vilken fråga som egentligen ska regleras.18 

Vidare är det av processuella skäl ofta svårt att tillämpa reglerna om fri rörlighet och 

konkurrensrätt simultant särskilt då det i första hand är konkurrensmyndigheter som tillämpar 

konkurrensreglerna. Samtidigt vore det ju olämpligt om regleringen av t.ex. handel med varor, 

tjänster och konkurrens skulle vara motstridig eftersom det skulle ge formuleringen av 

rättsfrågan alltför stor materiell betydelse. Dessutom kan det mycket väl hända att frågor som 

hänskjuts från flera olika nationella domstolar i olika ärenden till EU-domstolen förenas och 

                                                           
15 Direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, EU:s officiella tidskrift (EUT) L 376, 27.12.2006, s. 36-
68. 
16 Se NJA 2012 s. 1073. 
17 Se också mål Åkerberg Fransson supra not 3, punkt 21. 
18 Mål Schindler C-275/92 EU:C:1994:119.  
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besvaras i ett och samma förhandsavgörande och domstolen är då benägen att hitta en röd tråd i 

svaren på de olika frågorna.19   

Som följer av artikel 19(1) FEU är det till syvende og sidst EU:s domstolar och särskilt EU-

domstolen som har till uppgift att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av 

fördragen.20 EU-domstolen är formellt sett inte bunden av sina tidigare avgöranden eftersom det 

till skillnad från i t.ex. engelsk rätt inte finns någon unionsrättslig doktrin om s.k. ”stare decisis” 

men kravet på evolutionär samstämmighet syftar till en förutsebar rättstillämpning i enlighet med 

legalitetsprincipen.21 I mångt och mycket har EU-domstolen visat vägen för rättsutvecklingen 

och exempelvis erkände man grundläggande rättigheter som unionsrättsliga principer långt innan 

stadgan blev primärrätt.22 Ibland händer det dock att EU-domstolen finner det nödvändigt att helt 

frångå ett tidigare resonemang och vid enstaka tillfällen har den uttryckligen förklarat tidigare 

resonemang obsoleta.23  EU-domstolen kan när som helst upphäva en lagstiftningsakt i mål som 

rör ogiltighetstalan specifikt eller genom förhandsavgöranden för att säkerställa 

samstämmigheten i regelverket.24 

Avslutningsvis ska här några ord sägas om samstämmighet mellan unionens ”interna” och 

”externa” åtgärder. Medlemsstaterna har tilldelat EU befogenheter att agera gentemot icke 

medlemsstater (tredje land). Unionen har bl.a. exklusiv befogenhet att utveckla en gemensam 

handelspolitik i enlighet med artikel 3(1)(e) FEUF och således kan den enskilda medlemsstaten 

ej längre ingå egna externa handelsavtal. För att säkerställa samstämmighet har EU enligt artikel 

3(5) FEU som målsättning att i alla internationella förbindelser bekräfta sina värderingar och 

intressen, och när det gäller målsättningarna rörande just de externa handelsförbindelserna 

preciseras de ytterligare i artikel 21 FEU. Vid några få tillfällen har EU-domstolen till och med 

ansett det nödvändigt att åsidosätta sina internationella åtaganden för att på så sätt kunna 

säkerställa intern samstämmighet inom unionsrätten.25 

Naturligtvis kan man på juristutbildningen inte alltid ta hela unionsrätten i beaktande i analysen 

av enskilda rättsnormer, men med kunskap om unionsrättens natur och systematik blir det 

möjligt att tänka självständigt och bedöma om det som sägs av auktoriteter, kollegor eller lekmän 

verkligen är vederhäftigt. Som ett första steg till att ge studenterna på juristprogrammet verktyg 

att ”tänka kritiskt” är det därför viktigt att lärarna inom ämnen som berörs av unionsrätten har 

förståelse för utgångspunkterna. Naturligtvis är det viktigt att i utbildningen av doktorander ha 

inslag av grundläggande unionsrätt och om så skulle behövas bör Stockholmsmodellen 

säkerställas genom internutbildning.  

                                                           
19 Se t.ex. Förenade målen om Premier League C-403/08 och C-429/08 EU:C:2011:631.   
20 Vid sidan om EU Domstolen, består EU:s somstolsorganisation av Tribunalen och det finns möjlighet att inrätta 
specialdomstolar.   
21 För vidare läsning se t.ex. D. H. Chamberlin, The Doctrine of Stare Decisis: its reasons and its existence, Gale 
2010.  
22 Mål Roland Rutili supra not 5. 
23 Se t.ex. mål Adidas.Salomon AG C-408/01 EU:C:2003:404.  
24 Se t.ex. ang. personuppgiftsskydd förenade målen Digital rights Ireland och Kärtner Landesregierung C-293/12 
och C-594/12 EU:C:2014:238.  
25 Mål Kadi och al Bakaraat C-402/05 P EU:C:2008:461. 
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Slutsats 

På juristprogrammet är ”juridik” objektet för lärandet och inte kunskap om ”kritiskt tänkande” 

som sådant. Istället är ”kritiskt tänkande” ett naturligt resultat av kognitiva processer som 

kännetecknar djupinlärning. Inom ämnesområdet pedagogik är detta beprövad kunskap och i 

Blooms reviderade taxonomi illustreras studentens rörelse mot ett kritiskt förhållningssätt till 

”juridik” av den horisontella axeln. Att studera ”kritiskt tänkande” som objekt på 

juristprogrammets först termin är således förfelat.  Vidare är ”kritiskt tänkande” väsensskilt från 

akademisk experimentlusta och polariserad diskussion mellan alternativa sanningar. I en 

europeisk rättstradition är samstämmighet och rättfärdigandet av rättsnormer helt centralt och 

träning i att fritt argumentera utifrån ensidiga ståndpunkter har därför lite bäring på djupinlärning 

av ”juridik” och förmåga att validera information och utveckla självständiga resonemang om 

”juridik”. Däremot är de kunskaper som studenten förväntas tillägna sig på den första terminens 

kurser av helt central betydelse för att under den fortsatta utbildningen kunna utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt. Fokus bör här ligga på juridiken som fenomen och dess förhållande till övriga 

samhället. I synnerhet kunskaper i europarätt ger nödvändiga nycklar för att kunna ”analysera”, 

”värdera” och ”skapa” information på andra kurser i juridik och således utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt i ämnet. EU-medlemsstaterna har kommit överens om att all rättsutveckling 

inom unionen ska styras av teleologi och samstämmighet. Medan teleologi innebär att den 

svenska rättsutvecklingen blir värdegrundsstyrd snarare än styrd av skiftande politiska beslut, 

uppnås samstämmighet genom koordinering av rättskällor i fyra olika dimensioner; vertikalt, 

horisontellt, evolutionärt över tiden samt mellan interna och externa åtgärder. För att genomföra 

Stockholmsmodellen och uppnå den övergripande målsättningen att stärka studenternas kritiska 

och vetenskapliga förhållningssätt kan internutbildning på Juridicum i europarätt vara ett viktigt 

led.   

 


