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Rättsvetenskap och

samhällsnytta

av Claes Sandgren*

1. Samhällsnytta

1.1 Inledning

Rättsvetenskapens samhällsnytta diskuteras med jämna mellanrum. För
fyra decennier sedan gjorde en arbetsgrupp på Forskningsberedningens
uppdrag en redovisning av rättsvetenskapens problem och utvecklings-
tendenser. Gruppen (Hessler, Bolding, Ekelöf, Hellner, T. Strömberg och
Sveri) framhöll att den traditionella rättsvetenskapen har ”[...] stort värde
för den praktiska juridikens män, då dessa har att lösa invecklade rättsfrå-
gor”.1 Den sparade ingen möda för att påvisa rättsvetenskapens behov av
ökade resurser.2 I ett symposium år 2001 som samlade företrädare för Jus-
titiedepartementet och för landets juridiska lärosäten var en huvudfråga
om rättsvetenskapen borde vara nyttig och vad det i så fall kunde inne-
bära.3 I detta fall intog rättsvetenskapens nytta för lagstiftningen en cen-
tral plats. 

I det följande diskuteras vad samhällsnytta skulle kunna vara, vad
rättsvetenskaplig kvalitet är, vilka roller i samhället som rättsvetenskapen

1 Samhällsforskning, Rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 1968, s. B5. 
2 ”Förvaltningsrätten […] är i jämförelse med andra grenar av rättsvetenskapen underutveck-

lad. […] Folkrätten är ett av de mest försummade områdena […] Det finansrättsliga områ-
det är f.n. underbemannat” osv. (s. B22 ff.).

3 Svensk Juristtidning häfte 3/02 innehåller ett stort antal av debattinläggen.

* Innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap, Stockholms uni-
versitet. Ett utkast har diskuterats på ett seminarium i Oñati (Baskien) med Institutet för
social civilrätt och i Medlefors (Västerbotten) med Juridiska institutionen vid Umeå univer-
sitet. Jag är stort tack skyldig för värdefulla synpunkter.
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kan spela, vad den bör göra samt hur den kan få spridning och komma
till användning. 

1.2 Begreppet samhällsnytta

Är det möjligt att nå enighet om ett överordnat kriterium för vetenskaplig
”samhällsnytta”? Detta framstår som lockande vid en första anblick, inte
minst för en nordiskt tänkande ”social ingenjör”. Begreppet samhälls-
nytta tilltalar den som förbinder samhällsnytta med framsteg och moder-
nitet och som har stor tilltro till rationell planering. Föreställningen om
samhällsnytta har sin rot i ett marxistiskt tänkande snarare än i en liberal
tradition som mer betonar forskningens frihet och det fria kunskapssö-
kandet. Bägge riktningarna önskar en samhällsnyttig vetenskap, men
marxisten tror på att forskningen kan och bör styras åt ett samhällsnyttigt
håll, medan liberalen mer betonar ovissheten om vad som kan komma
ut. För en postmodernistisk syn åter står hela företagets provisoriska och
osäkra drag i förgrunden. I rättsteoretiska termer hör en nyttoinriktad
rättsvetenskap hemma i en pragmatisk, icke-formalistisk tradition som
likställer sanning med praktisk nytta snarare än överensstämmelse med
en objektiv verklighet.4 En sådan pragmatisk och konsekvensinriktad
orientering har tidvis haft en stark ställning i de nordiska länderna liksom
i USA.

Begreppet samhällsnytta är ofrånkomligen relativt redan därför att ett
ämnes samhällsnytta hänger samman med ämnets uppdrag och identitet.
Det är inte bara rättsformalistiska och rättsrealistiska uppfattningar som
bryts mot varandra. Är t.ex. rättsvetenskapens uppdrag att skapa ett rati-
onellt beslutsunderlag för rättstillämpningen, såsom den ovan nämnda
arbetsgruppen definierade uppdraget, blir nytta något annat än om upp-
draget snarare är att stödja svaga gruppers intressen eller hävda den en-
skildes rättssäkerhet och ställning i övrigt i förhållande till det allmänna.
Den som ser ekonomisk effektivitet som överordnat ideal definierar sam-
hällsnytta på annat sätt än den som ger företräde åt människans okränk-
barhet och andra etiska värden. Den som betonar rättens politiska och
samhälleliga karaktär har en annan syn än den som framhäver rättssta-

4 Se Evald, J. & Schaumburg-Müller, S., Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelœre, Jurist- og
Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn 2004, s. 69. 
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tens ideal och andra av rättens egna traditioner som främsta kraft för för-
nyelse.5 En disciplins inflytande och därmed potentiella samhällsnytta är
även en funktion av disciplinens ställning i samhället. Om rättsvetenska-
pen har en stark ställning såsom i Tyskland, där den bildar opinio iuris i
samspel med rättspraxis,6 har den en större potential än den har i andra
länder, där rättsvetenskapens ställning är svagare.

1.3 Andra discipliner än rättsvetenskap

Nyttodiskussionen inom humaniora bedrivs naturligt nog med en annan
vokabulär än rättsvetenskapens nyttodiskurs men i sak finns likheter. Ka-
rin Johannisson betonar humanismens tudelade natur. Å ena sidan har vi
humanismen som en bestämd uppsättning kunskaper (humaniora):
”[h]umaniora betyder kunskaper/vetenskaper som syftar till att förstå
världen och skapa självförståelse, och ytterst till att göra oss ’mer mänsk-
liga’: moraliskt, intellektuellt, politiskt.” 7 Å andra sidan har vi humanis-
men som livshållning, människosyn och värdesystem: ”Ett humanistiskt
förhållningssätt betyder att individperspektivet, den lilla skalans värld,
den mänskliga skalans värld, måste vara utgångspunkten för varje genuint
mänsklig samhällsanalys”.8 

Från humanistiskt håll utfärdas gärna varning mot nyttoresonemang.
Ett exempel är Arne Jarrick, Vetenskapsrådets huvudsekreterare för hu-
maniora och samhällsvetenskap, som sätter i fråga möjligheten att hävda
att ett forskningsområde, snävt sett, skulle vara samhällsnyttigare än ett
annat, t.ex. plattmaskar jämfört med den heliga Birgittas revelationer.
Han menar också att det ligger ”[...] en samhällsnytta i att den vetenskap-
liga forskningen håller distans till anspråk från den politiska och kom-
mersiella sektorn på att vara just samhällsnyttig, anspråk som ofta
formuleras som krav på forskning om vissa företeelser i enlighet med vis-
sa perspektiv. Ju längre akademin går i att tillmötesgå sådana krav, desto

5 Så Doublet, D., Rett, vitenskap og fornuft, Alma Mater, Bergen 1995.
6 Se t.ex. Horn, N., Einführung in die Rechstwissenschaft und Rechtsphilosophie, 3 uppl.,

C. F. Müller Verlag, Heidelberg 2004, s. 21.
7 Johannisson, K., Humanistiskt credo, i Röster om humaniora, Forskningsberedningens skrift

nr 1, Stockholm 1997, s. 36.
8 Johannisson a.a. s. 37.
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mindre trovärdighet kommer den på sikt att åtnjuta från allmänheten”.9

Samhällsvetare tycks anse det vara en självklarhet att deras forskning är
nyttig i praktisk verksamhet. Detta gäller kanske särskilt samhällsveten-
skaper som – i likhet med rättsvetenskapen – har ett praktikerfält (exem-
pelvis företagsekonomi, pedagogik och socialt arbete).10 Samtidigt kan
noteras en medvetenhet om att praktikeranknytningen inte är utan risker.
Anknytningen kan leda till en alltför instrumentell orientering på bekost-
nad av en begreppslig och perspektivgivande orientering.11 Andra risker
är att ämnet får identitetsproblem, utsätts för utifrånstyrning och i stora
drag blir systemet troget.12 

1.4 En skyldighet att vara nyttig?

Högskolorna har en skyldighet att – utöver undervisning och forskning
– samverka med det omgivande samhället (2 § högskolelagen). Denna
tredje uppgift innebär inte bara att informera om resultaten av sin forsk-
ning utan även att samverka på andra sätt, t.ex. genom att verka för att
resultaten nyttiggörs. Så till vida har rättsvetenskapare en skyldighet att
vara samhällsnyttiga. Finns det härutöver något åliggande att verka för
allmännyttiga ändamål, t.ex. genom att på ideell basis påvisa orättvisor el-
ler engagera sig mot rättsövergrepp?13 Man kan mena att akademiska lä-
rares privilegierade position i samhället i förening med deras juridiska
insikter åtföljs av ett moraliskt åliggande att verka för sådana ändamål.
Däremot torde de inte ha någon skyldighet av det slag som finns fast-
ställd i USA för akademiska lärare ”to engage in public service”.14

9 Jarrick, A., Kunskapsvinster med individen som analysenhet, i Tvärsnitt 4/05, s. 15.
10 Se Bäck-Wiklund, M., Vetenskap och politik i socialt arbete, Göteborgs universitet, Institu-

tionen för socialt arbete, Rapport 1993:8, Göteborg 1993, s. 7, vari hänvisas till en studie av
Edmund Dahlström. För övrigt kan även teknikämnen ha ett praktikerfält, t.ex. arkitektur
och lantmäteri. 

11 Wallin, E., Samhällsvetenskapernas disciplinära självförståelse, i K. Fridjonsdottir (red.),
Svenska samhällsvetenskaper, Carlssons Bokförlag, Stockholm 1990, s. 12. 

12 Bäck-Wiklund a.a., s. 10.
13 Ett aktuellt exempel är Anders Agells engagemang i det s.k. Styckmordsmålet.
14 Se Kuehn, R.R., A Normative Analysis of the Rights and Duties of Law Professors to Speak

Out, South Carolina Law Review, vol. 55 (2003) s. 253 ff. (s. 292 ff.).
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2. Rättsvetenskaplig samhällsnytta och vetenskaplig 
kvalitet 

En förutsättning för att ett rättsvetenskapligt arbete skall vara nyttigt är
att det håller god kvalitet. Det kommer främst an på metoden – rättsveten-
skaplig metod liksom saklighet, rationalitet, akribi och andra allmänna
metodkrav – om ett arbete är vetenskapligt. Vidare krävs att en veten-
skaplig undersökning – till skillnad från en rättsutredning – uppnår resul-
tat som är nya i förhållande till kunskapens ståndpunkt. Resultaten bör
fogas in i ett vidare rättsligt och teoretiskt sammanhang eller på annat vis
ge teoretisk förståelse eller förklaring. För att det skall kunna ske bör re-
sultaten generaliseras i form av generella påståenden om något förhållande
såsom ett rättsområde, det gemensamma för flera rättsområden, ett rätts-
ligt problem osv. Generella påståenden (principer och läror m.m.) är inte
bara mindre bundna till sin tid och robustare gentemot ändringar i det
positiva rättskällematerialet. De kan i många fall vara till större gagn för
det praktiska rättslivet än löst hopfogade detaljanalyser. 

Det mest centrala kvalitetskriteriet i detta sammanhang är emellertid
kravet på samhällsrelevans. Det riktar uppmärksamheten mot ämnets be-
tydelse. Ett olyckligt ämnesval kan inte repareras av en aldrig så driven
metod. Det räcker dock inte att ha ett bra ämne. Det måste också formu-
leras i ett eller flera forskningsbara problem; annars kan resultatet bli oin-
tressant eller intressant men ohållbart.15 Samhällsrelevans föreligger när
rättsvetenskapen utvecklar nya rättsliga institut (t.ex. aktiebolag, juridisk
person), riktar uppmärksamhet mot nya samhällsbehov (t.ex. skydd för
anställda, konsumenter, miljön), drar juridiska konsekvenser av teknikut-
vecklingen (rättsinformatik) eller recipierar en rättsfigur (t.ex. gruppta-
lan). Vanligen har dock relevansen inte en sådan dignitet som i dessa
exempel utan är nära kopplad till den rättsliga praktiken (se 7 nedan).

Samhällsrelevans innebär ett krav att resultaten skall vara användbara
utanför akademin men inte nödvändigtvis att de skall vara samhällsnytti-
ga i en instrumentell mening. Historiska arbeten kan vara utomveten-
skapligt relevanta därför att de ökar juristers självförståelse, förståelsen av
ett rättsområde, ett historiskt förlopp, osv. utan att därmed vara omedel-

15 Jfr Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, Jure, Stock-
holm 2001, s. 82.
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bart nyttiga. Stundom framhävs att särskilt rättshistoria och andra teore-
tiska ämnen kan förse juristen med ett ”systematiskt perspektiv” och vara
nyttiga i den meningen.16 

Relevansen kan också vara inomvetenskaplig. Rättsteoretisk fördjup-
ning har sådan relevans. Det är också inomvetenskapligt relevant att för-
bättra förutsättningarna för forskningen, t.ex. genom att material samlas
in, databaser byggs upp eller metoder förbättras. Saknas en inomveten-
skaplig utveckling förflackas forskningen och dess förmåga till utomve-
tenskaplig förnyelse försvagas. Inomvetenskaplig relevans kan alltså ha
indirekt betydelse för rättsvetenskapens samhällsnytta. 

Det är en fullt legitim uppgift att producera kunskap helt enkelt där-
för att denna är intressant. Men också ett sådant fritt kunskapssökande
bör uppfylla krav på relevans, utom- eller inomvetenskaplig. Produktion
av kunskap för vilken ingen har intresse bör inte finansieras av staten låt
vara att det kan vara svårt att förutse att ett visst projekt får en sådan ka-
raktär. Kunskap som i dag framstår som perifer kan i morgon vara hög-
aktuell.

3. Rättsvetenskaplig samhällsnytta på ett allmänt 
plan

Rättsvetenskapens roll har kommit i ett nytt ljus som en följd av de för-
djupade insikter som vunnits under senare decennier om grunderna för
västvärldens ekonomiska framsteg och välfärd.17 Dessa vilar i hög grad på
de institutioner som vuxit fram under loppet av många sekel och som ga-
ranterar att egendom skall respekteras, att löften skall infrias, att tvister
kan lösas på fredlig väg, att domstolsutslag verkställs, att korruption be-

16 Gunnerstad, A., Lyles, M. & Nordquist, R., Rättshistoria – ett ämne i tiden, i Juridiska fakul-
teten 1907–2007. En minnesskrift, red. C. Peterson, Stockholm 2007, s. 187.

17 Med stöd hos Douglass North, Mancur Olson & Hernando de Soto sammanfattar national-
ekonomen Lars Werin kunskapsläget på följande vis: ”The growth of an economy and the
amount of redistribution do not depend solely on the structure of the legal framework, of
course. Growth theory points at various other factors. But we cannot rule out the possibility
that the institutional framework, and the legal framework in particular, is the most impor-
tant single factor.” Se Werin, L., Economic Behavior and legal Institutions, World Scientific,
New Jersey 2003, s. 65 f.
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kämpas osv. – omständigheter som innebär att investeringar, handel, spa-
rande, utbildning, forskning osv. lönar sig.18 

En parallell utveckling är det skydd för individen mot kränkningar och
diskriminering som fick världsvitt genomslag under senare delen av
1900-talet. Rättsväsendet är garanten för detta skydd som baseras på ett
stort antal konventioner till skydd för de mänskliga rätttigheterna. Rätts-
vetenskapen har en central roll att spela även för uppbyggnaden av en
rättskultur som främjar denna utveckling. 

De bägge nämnda utvecklingslinjerna korsar varandra på så vis att
rättssäkerhet och andra rättsstatliga värden är centrala för bådadera. Ex-
empelvis är goda judiciella system liksom skydd mot diskriminering
grundläggande för såväl tillväxt och välfärd som för den enskildes rättsli-
ga skydd. 

Rättsvetenskapen är till samhällelig nytta som en följd av att den är del
av den institutionella grunden för den utveckling som här beskrivits och
del av den rättskultur som ger individen rättsligt skydd. Denna samhälle-
liga nytta är mycket betydelsefull men dock av så allmän karaktär att den
knappast ger ledning för hur rättsvetenskapen bör bedrivas. Den kom-
menteras därför inte närmare i det följande.

4. Rättsvetenskaplig samhällsnytta på ett konkret 
plan

Av avsnitt 2 följer att ett rättsvetenskapligt arbete, som är samhällsrele-
vant och även i övrigt av god kvalitet kan antas vara samhällsnyttigt. Frå-
gan är nu vad detta mer konkret kan innebära för rättsvetenskapen, en
handlingsinriktad vetenskap till skillnad från flertalet andra textvetenska-
per. Ett rättsvetenskapligt arbete är inte värdefullt därför att det varit
svårt att genomföra eller forskningsuppgiften omfattande utan därför att
det påverkar samhället på ett gynnsamt sätt. 

18 Denna institutionella teoribildning har med tiden fått allt starkare empirisk stöd. Se från
senare tid Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M., Governance Matters V: Governance
Indicators for 1996–2005, World Bank Institute & World Bank, Washington D.C. 2006. Se
även Kaufmann, D., Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge Orthodoxy,
World Bank Institute, Washington D.C. 2003. 
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Begreppet samhällsnytta i sig är dock så vagt att det ger ringa ledning
för rättsvetenskapens bedrivande.19 Går det att finna ett kriterium på
samhällsnytta som har substans och ger ledning för verksamheten? Sva-
ret är troligen nej därför att det inte är möjligt att nå enighet om något
konkret (materiellt) nyttokriterium för rättsvetenskapen som alltså skulle
kunna ge innehåll åt begreppet samhällsnytta.20 Välfärd liksom demokra-
ti, rättvisa, bärkraftig utveckling, tillväxt, jämlikhet, jämställdhet, osv. är
alla goda värden som vinner allmänt gillande, men deras innehåll och in-
bördes avvägning är inte givna och de är politiskt kontroversiella.21 

Kan man tänka sig att likställa samhällsnytta med praktiska konsekven-
ser av visst önskvärt slag? Nej. Problemet är återigen att det knappast är
möjligt att finna entydiga och okontroversiella kriterier för de konsekven-
ser som är önskvärda.22

Den misstro mot de stora berättelserna som postmodernisterna lan-
serade på 1970-talet pekar till synes i samma riktning;23 det finns ingen
överordnad lära som kan berätta vad som är samhällsnyttan med

19 Här kan erinras om att Fr. Vinding Kruse, Stang, Knoph & Lundstedt alla sökte bruka ”sam-
hällsnyttan” som överordnat värde, dock utan framgång. Ross, som kritiserade Lundstedt,
menade att olika personer utifrån sina egna intressen lägger in olika saker i vad som skall
betraktas som nyttigt. Han såg samhällsnyttan som ”[...] ett falsum, der dœkker over denne
disharmoni og fingerer en enkelt harmonisk interesse og tilsvarende nytte”, Om ret og ret-
fœrdighed, Köpenhamn 1953 s. 382. Se även Eckhoff, T., Rettslige vurderinger, i Festskrift
till Agge, Norstedts förlag, Stockholm 1970, s. 85 f.

20 Välfärd anges av vissa författare som kriterium inom samhällsvetenskapen: ”The purpose of
social science should be to improve the quality of life”, Hoover, K.R., The Elements of Social
Scientific Thinking, St. Martin’s Press, New York 1988, s. 129.

21 En svårighet är även att samhällsnyttan så formulerad inbegriper tanken att konsekvenserna
av olika handlingsalternativ kan bedömas. Detta är dock i många fall knappast möjligt, låt
vara att rättsvetenskapliga framställningar innehåller åtskilliga spekulationer i den vägen.

22 Posner är det namn som kommer i tankarna. Han hävdar att den praktiska nyttan skall vara
ledstjärna och att nyttan skall bedömas utifrån en lösnings konsekvenser. Det kontroversiella
är att han definierar dessa helt i termer av ekonomisk nytta; se The Problems of Jurispru-
dence, Harvard University Press, Cambridge och London 1993 och Economic Analysis of
Law, 6 uppl., Little, Brown and Co., Boston etc., 2003. Posners tänkande och människosyn,
som rönt mycket kritik, kommenteras utförligt av Evald & Schaumburg-Müller (not 4)
s. 78 ff.

23 Lyotard, J.-F., La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Les Éditions de Minuit,
Paris 1979.
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stort S.24 Man får nog sikta lägre: kan rättsvetenskapen bara bidra till ett
bättre rättssystem är detta gott nog, t.ex. nya perspektiv på rätten, string-
entare analys, nya insikter och metoder, ökad förutsebarhet, rättssäkrare
förfaranden, bättre avvägningar av motstående intressen, effektivare be-
visbörderegler, effektivare sanktioner, minskad diskriminering osv. 

Rättsvetenskapen kan bidra till bättre lösningar på problem i det lilla
formatet genom att analysera olika argument, lämna förslag till lösning-
ar på besvärliga tillämpningsproblem, förbättra systematik och begrepp
osv. Rättsvetenskapen kan på detta vis bidra till rationella beslut i rättsli-
vet.25 

Rättsvetenskaparen kan välja ett visst perspektiv som kan fungera som
ett riktmärke för hennes forskning, t.ex. att stärka en viss utsatt grupps
ställning, jämställdheten, egendomsskyddet, decentralisering osv. Fors-
karen ger då rättsvetenskapen en viss identitet och det ”blir” samhällsnyt-
tigt om forskningen bidrar till att det perspektivet får förståelse och helst
också genomslag. På motsvarande sätt kan en forskare bestämma sig för
vad som är samhällsnyttigt i ett visst sammanhang, t.ex. vid utformningen
av ett rättsinstitut.26

En särskild form av samhällsnytta föreligger om rättsvetenskapliga ar-
beten har en gynnsam allmän inverkan på rättens utveckling. Exempel
kunde vara stormän som Ross och Eckhoff.27 Ett svenskt exempel kunde
vara Folke Schmidt som var målsman för arbetsrätten under många år.28

På ett likartat sätt har Peter Seipel medverkat till att sätta rättsinformati-

24 En nordisk frontfigur för de små berättelserna är Th. Wilhelmsson som utvecklar detta i
Senmodern ansvarsrätt. Privaträtt som redskap för mikropolitik, Juristförbundets Förlag,
Helsingfors 2001. Boken är en idérik och kraftfull plädoajé för ”små goda ansvarsberättelser”
(s. 193 ff.). Det sammanhållna och systematiska synsättet boken igenom – byggt på visionen
”privaträtt som ansvarsrätt” (s. 19) – är på sitt sätt en megaberättelse om privaträtten.

25 ”Kvalificerad juridisk forskning har mycket stor betydelse som stöd för kvaliteten i sådana
viktiga samhällsfunktioner som lagstiftning och rättstillämpning”, Lambertz, G., Nyttig och
onyttig rättsvetenskap, SvJT 2002, s. 276.

26 För ett exempel se Ekelöf vid not 38.
27 Varje dansk rättsvetenskapare tycks ha behov att förhålla sig till Ross som alltså utövar ett

ständigt inflytande trots att han inte har anhängare längre (undantag är Blume och Gram
Jensen); se Dalberg-Larsen, J., Dansk retsfilosofi, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
Köpenhamn 2006, s. 104.

28 Se Sigeman, T., Hur en rättslig specialdisciplin etableras, i Juridiska fakulteten 1907–2007
(not 16) s. 512–531.
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ken på den vetenskapliga kartan.29 Enstaka studier kan lägga grunden för
en god och enhetlig tillämpning inom ett rättsområde. Det gäller stan-
dardverk som kan ha använts i grundutbildningen och flitigt brukas inom
en bransch; ett exempel kunde vara Hellners Försäkringsrätt. 

5. Att mäta samhällsnytta
Det är inte möjligt att mäta om rättsvetenskapen är samhällsnyttig så till
vida som det saknas ett ”materiellt kriterium” för samhällsnytta som kan
användas (4 ovan). Man får nöja sig med mer formella kriterier såsom kri-
terier på samhällsrelevans.30 Bibliometriska data om rättsvetenskapliga
publikationer och hänvisningar till dessa upplyser om vilka arbeten som
publiceras i ansedda tidskrifter och i vad mån som de citeras m.m.31

Dessa data anses därför vara ett sätt att mäta arbetenas kvalitet.32 Sådana
data ger dock inte besked om den kvalitet som den samlade produktio-
nen inom ett fält besitter eller om de relevanta frågorna inom fältet be-
handlas på ett sätt som täcker fältet väl. Än mindre kan de visa hur stor
den konkreta användningen av resultaten är och vilken betydelse denna
användning får, faktorer som är centrala för en handlingsinriktad veten-
skap som rättsvetenskapen. Det kan ju vara så att ett stort antal publika-
tioner inom ett fält citerar varandra i ett kretslopp – vilket alltså tolkas
som kvalitet – utan att detta egentligen påverkar samhällsutvecklingen; i

29 Se dennes bidrag Rättsinformatiken på väg, i Juridiska fakulteten 1907–2007 (not 16) s. 486–
511.

30 En utvärdering av svensk arbetsrättslig forskning använder följande kriterier för att mäta
samhällsrelevansen, nämligen AD:s hänvisningar till litteraturen, rättsvetenskapares bidrag
till och medverkan i offentliga utredningar och medverkan i debatten i Lag och Avtal. Se
Hanau, P. & Gotthardt, M., Utvärdering av svensk arbetsrättslig forskning 1995-2001, FAS,
Stockholm 2003 s. 20. En utvärdering av ämnet statsvetenskap översätter ämnets samhälls-
nytta (”utility value”) till fyra kategorier: praktiskt värde för särskilda grupper av klienter eller
institutioner; deltagande i offentliga utredningar; opinionsbildning i pressen; samt tjänstgö-
ring i offentlig tjänst. Se Swedish Research in Political Science, Vetenskapsrådet, Rapport
2002:1, Stockholm 2002, s. 20. 

31 Förekomsten av en viss författare i den internationella standardlitteraturen kan också använ-
das som indikator. Bland nordiska rättsteoretiker kan man då konstatera att det bara är två
namn som förekommer, nämligen Olivecrona & Ross, vilkas internationella berömmelse
vilar på Law as Fact (1939) respektive On Law and Justice (1958). 

32 Sandgren, C., Hänvisningar i rättsvetenskapen, JT 2005-06, s. 65–87 (s. 71 f.).
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själva verket torde detta tidvis vara fallet inom åtskilliga vetenskapliga
fält. 

En indikator på samhällsnyttan skulle däremot kunna vara statsmak-
ternas anslag över tiden till en vetenskap. Så bedömd skulle rättsveten-
skapen troligen inte få en gynnsam bedömning.33 Det skulle dock vara
ovisst om vikande anslag (i relativa termer) speglade juridikens allmänna
ställning i samhället eller hur rättsvetenskaparna skött sitt värv. Man bör
också vara medveten om de långa ledtider som här spelar in; dagens an-
slag reflekterar rättsvetenskapens ställning för 10–20 år sedan.  

Ett sätt att söka bedöma om och på vilket sätt som rättsvetenskapen
är samhällsnyttig är att utnyttja intervjuer och enkäter som riktar sig till
avnämare och rättsvetenskapare.34 Man kan också ta fasta på uttalanden
av väl placerade brukare av rättsvetenskapliga arbeten.35

6. Juridikens samhällsnytta eller rättsvetenskapens?
Man bör hålla isär juridikens samhällsnytta och rättsvetenskapens, låt
vara att de två ibland kan sammanfalla. Några exempel kan illustrera
detta. När Lundstedt framhävde samhällsnyttan i kontrast mot rättvisan
som ledstjärna,36 var det i första hand dess betydelse för den rättsveten-
skapliga analysen av skadeståndsrätten som han hade i tankarna; men
samhällsnyttan kunde vara ledstjärna även för den skadeståndsrättsliga
praktiken enligt Lundstedts analys.37 

En rättsvetenskapare kan mycket väl undersöka hur en rättsregel
lämpligen tillämpas eller ett rättsinstitut utformas för att resultatet skall

33 Det kan inte förnekas att nyttoresonemangen fyller en legitimerande funktion. Samhälls-
nytta är ett argument för att forskningsresurser skall anslås. Jfr vid not 2 ovan.

34 I sin utvärdering av svensk arbetsrättslig forskning gjorde Hanau & Gotthardt (not 30) inter-
vjuer i detta syfte. 

35 Se noterna 25, 42, 44 och 46. 
36 Rent allmänt kan man säga att det numera framstår som mindre fruktbart att betrakta sam-

hällsnytta som ett mer användbart (ickemetafysiskt) begrepp än rättvisa redan därför att
begreppet rättvisa kommit att få allt mer av positivistiskt innehåll av Europakonventionen
och andra instrument till skydd för de mänskliga rättigheterna, vilka tagna tillsammans ger
individen ett starkt rättsligt skydd, särskilt mot diskriminering.

37 Se Schultz, M., Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation, Jure Förlag AB,
Stockholm 2007, s. 184 ff.
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bli så samhällsnyttigt som möjligt i en viss mening. Ekelöf är ett exempel.
Han laborerade med ”samhällsnyttan” i den meningen att processens
handlingsdirigerande funktion var viktigare för honom än den konfliktlö-
sande.38 Han betonade således ”det allmänna intresset” framför det en-
skilda. Detta fick betydelse för bl.a. utformningen av hans bevisbörde-
teori. I detta fall pekar alltså rättsvetenskapen ut ”allmänintresset” som
överordnad (samhällsnyttig) princip för ett visst juridiskt problemområde
– bevisbördans fördelning – och ser som sin uppgift att skapa en bevis-
bördeteori med denna utgångspunkt.39

Ett annat exempel är att den praktiska juridiken kan utnyttja insikter
från andra discipliner i sin faktahantering medan rättsvetenskapen, som
inte hanterar fakta, snarare analyserar hur en sådan praktisk tillämpning
kan och bör gå till. Rättsvetenskapen kan t.ex. visa hur ekonomisk teori
kan bidra till en effektivare rättstillämpning, hur rättspsykologisk kunskap
kan brukas för att göra bedömningen av vittesutsagor tillförlitligare osv. 

7. Den rättsliga praktiken

7.1 Allmänt

De flesta vetenskapers publikationer riktar sig till vetenskaparna själva.
Rättsvetenskapen utmärks emellertid av sina nära förbindelser med prak-
tiken, något som ger dess utövare god inblick i vilka ämnen som har sam-
hällsrelevans och därför förtjänar uppmärksamhet (jfr 2 ovan). De
rättsvetenskapliga publikationerna har i många fall en tillämparoriente-
ring (något som gäller även avhandlingar)40 och de akademiska juristerna
lämnar bidrag till praktiken genom rådgivning, utlåtanden, kurser, konfe-
renser, tvistelösning m.m. 

Den delvisa överlappningen av juridisk metod och rättsvetenskaplig
metod väver också samman teori och praktik. Juristsamfundet i stort ut-

38 Ekelöf, P.O. & Boman, R., Rättegång: fjärde häftet, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm
1992.

39 Heuman, som ställer sig kritisk till Ekelöfs teori, frågar sig varför allmänintresset skall vara
främsta prioritet och pekar på svårigheten att fastställa dess innebörd; se Heuman, L., Bevis-
börda och beviskrav i tvistemål, Norstedts Juridik, Stockholm 2006, s. 140 ff. 

40 Se Sandgren, C., Juridikavhandlingar vid Stockholms universitet 1957–2006, i Juridiska
fakulteten 1907–2007. (not 16) s. 440–470 (s. 468 f.).
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gör det auditorium som avgör vad som är en godtagbar argumentation i
rättsvetenskapliga arbeten; rättsvetenskapen har inte monopol på att av-
göra vad som är god juridisk argumentation. Rättsvetenskapens egenart
framträder även däri att doktrinen samspelar med lagstiftaren och rätts-
tillämpningen, varför rättsvetenskapen påverkar sitt eget studieobjekt. 

7.2 Lagstiftning, rättstillämpning och rådgivning

Rättsvetenskapare har särskilda kunskaper som kan komma arbetet med
lagstiftning till godo i form av specialkompetens inom ett visst rättsom-
råde och en blick för principiella, teoretiska och systematiska argument.41

Praktiskt taget alla slag av rättsvetenskap kan få relevans för lagstiftnings-
arbete. Traditionella studier kan påvisa brister i lagstiftningen, t.ex. oklar
begreppsbildning och systematiska svagheter, liksom lagstiftningens
oförenlighet med internationella förpliktelser. Rättsjämförande studier,
rättspolitiska studier liksom rättspolitisk kritik kan ge impulser till rätts-
liga reformer och påverka deras utformning.42 Empiriska studier kan be-
lysa hur en lag efterlevs och fungerar och vilka konsekvenser den har fått. 

Rättsvetenskapliga arbeten kan leda till att lagstiftning initieras, även
om en sådan direkt påverkan inte är så frekvent.43 Vanligare är att rätts-
vetenskapliga arbeten används som underlag i beredningen av ny lagstift-
ning.44 Rättsvetenskapares kompetens tas också i anspråk i lagstiftnings-
arbetet, t.ex. genom att de arbetar i Justitiedepartementet, verkar som

41 Asp, P., Rättsvetenskap och lagstiftningsarbete, SvJT 2002, s. 314 f.
42 Lambertz (not 25) betonar betydelsen av resonemang de lege ferenda för lagstiftaren

(s. 270) medan Backer även framhäver vikten av jämförande rättsforskning för lagstiftaren;
Backer, I.L., Rettsforskernes medvirkning i lovgivningsarbeidet, SvJT 2002, s. 322 ff. 

43 Från senare år kan nämnas P. H. Lindbloms studie av grupptalan (Grupptalan. Det anglo-
amerikanska class actioninstitutet ur svenskt perspektiv, Norstedts förlag, Stockholm 1989)
som medförde att ett sådant institut införts i svensk rätt. Från Norge kan nämnas en avhand-
ling om brottsoffers ställning: Robberstad, A., Mellom tvekamp og inkvisisjon. Straffepro-
sessens grunnstruktur belyst ved fornœrmedes stilling, Oslo 1999; se Backer s. 326. 

44 ”Rättsvetenskapliga arbeten används i relativt stor utsträckning som underlag i berednings-
arbetet inför ny lagstiftning”, Wersäll, F., Samverkan mellan rättsvetenskapen och lagstifta-
ren – problem och möjligheter, SvJT 2002, s. 304.
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konsulter åt departementet, deltar i utredningar,45 deltar i förhandlingar,
skriver remissvar, deltar i hearings m.m. Allt detta sker i ganska stor ut-
sträckning.46 Denna samverkan är till nytta för lagstiftningsarbetet men
ger också kunskap och idéer som kan berika forskningen. 

Även relationen till rättstillämpningen – domstolar, myndigheter m.fl.
– har flera inslag. Rättsvetenskapen analyserar och systematiserar doms-
och förvaltningsmaterial. Rättstillämpning är offentlig maktutövning som
bör underkastas kritisk granskning, rättsvetenskapen har den uppgiften
vilken kan fullgöras i alla slags arbeten, inklusive rättsfallskommentarer.
Domstolar och myndigheter använder rättsvetenskapliga arbeten i be-
svärliga tillämpningsfrågor. Stöd söks i litteraturen särskilt om de gängse
rättskällorna har luckor eller är motstridiga. I enstaka fall kan rättsveten-
skapen också påverka rättstillämpningen på ett mer genomgripande
sätt,47 bl.a. om rättsläget är öppet och argument de lege ferenda därför får
betydelse för rättstillämpningen. Rättsvetenskapliga arbeten citeras i
domstolsavgöranden (i Sverige i mindre mån, i t.ex. Tyskland och USA i
stor utsträckning). Detta växlar mellan jurisdiktioner, rättsområden och
över tiden i vad mån som så sker. 

Den största mängden av juridiskt arbete bedrivs vid advokatbyråer.48

Rättsvetenskapen kan göra nytta här både genom att ge goda argument
för en viss lösning av en viss rättsfråga, sätta in rättsfrågan i sitt större
sammanhang och lägga fram det material som är relevant för bedöm-
ningen. Det förekommer också att akademiker tjänstgör på advokatbyrå-
er (liksom på revisionsbyråer och vid företag) för längre eller kortare tid.

45 Rättsvetenskapare har haft uppdrag inom vissa betydelsefulla områden, kanske särskilt
inom civilrätten (t.ex. Bernitz, Grönfors, Hellner, Hessler, Håstad & Nial för att nämna
några). Statliga utredningar kan för övrigt (liksom domstolar) dra nytta av rättsvetenskapliga
arbeten utan att dessa nödvändigtvis citeras. Rättsvetenskapare skulle dock kunna anlitas
mer än som nu sker för att göra utredningar, t.ex. åt Regeringskansliet.

46 Wersäll a.a., 306 ff.
47 Bengtsson, B., Om rättsvetenskapen som rättskälla, TfR 2002, s. 14–32, särskilt s. 21 ff.
48 Detta gäller även Sverige fastän vi har så få advokater (det finns ca 4 400 advokater i Sverige

och ca 1 700 domare, dvs. det går 2,6 advokater på varje domare i Sverige). Motsvarande
siffra är för Frankrike 8,9; Tyskland 3,3; USA 13,6; Japan och Storbritannien har långt högre
tal. Se Raiser, Th., Grundlagen der Rechtssoziologie, Mohr Siebeck, 4 u., Tübingen 2007,
s. 338. 
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Än vanligare är att rättsvetenskapare är rådgivare; det förekommer en
stor mängd informella kontakter. 

7.3 Kommentarer, manualer, lathundar, formulärsamlingar

Praktiserande jurister använder åtskillig litteratur av ganska praktisk ka-
raktär. Det kan vara traditionella lagkommentarer, manualer, lathundar,
formulärsamlingar osv. Dessa författas i hög grad av praktiker med teo-
retiska intressen. Dessa praktiker kan mycket väl ha tid och engagemang
att ta del av rättsvetenskapliga alster som på så vis får spridning genom
”praktikerlitteraturen”.

8. Integritet och självständighet
Det ligger i öppen dag att rättsvetenskapens samverkan med den rättsliga
praktiken kan skapa risker för att forskarnas kritiska hållning påverkas.
Särskilt om en forskare under lång tid deltar i lagstiftningsarbete kan hen-
nes yrkesidentitet lösas upp och lojaliteter byta karaktär. Problemens be-
tydelse minskas dock av det förhållandet att rättsvetenskaparens roll i
lagstiftningsarbetet är begränsad därför att detta arbete är ett lagarbete
och dessutom hårt styrt av direktiv och andra faktorer. 49 Erfarenheterna
tycks inte heller tyda på att de som varit anställda i departementet inte
längre står obundna till följd av anställningen.50 Rättsvetenskapare bör
dock låta forskningen förbli huvudsaken och har goda skäl att inte slukas
av sin samverkan.51

Integriteten är troligen mindre utsatt för rättsvetenskapare som ställer
sina tjänster till förfogande för advokatbyråer, revisionsbyråer eller lik-
nande där rena tillämpningsproblem står i förgrunden. Ett undantag är
utlåtanden i tvister. Det är inte ovanligt att sådana utlåtanden färgas av
uppdragsgivarens intressen och därför förlorar i trovärdighet.

Kravet på integritet aktualiseras också när akademiska jurister deltar i
den allmänna samhällsdebatten. Det kan ställas högre krav på saklighet
när akademiker uttalar sig än när intresseföreträdare gör det och akade-

49 Asp a.a., s. 317.
50 Wersäll a.a., s. 309.
51 En parallell finns till forskare som finansieras av en sektormyndighet. Ett alltför stort bero-

ende av sådan finansiering kan undergräva deras kritiska hållning.
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mikerna bör inte luta sig mot sin akademiska titel och auktoritet när de
uttalar sig i frågor som ligger utanför deras ämnesmässiga kompetens. 

9. Vad bör rättsvetenskapen göra?
Produktionen av juridisk litteratur är mycket omfattande och de juridiska
lärosätena svarar bara för en del av denna. Det görs statliga utredningar
av hög kvalitet och rättslivets praktiker producerar publikationer av stort
värde, inte sällan på basis av rättsutredningar som företagits i samband
med tvister. De juridiska lärosätena är å andra sidan ganska små enheter
som dock har monopol på forskningsanslag för rättsvetenskap. 

Detta understryker att rättsvetenskapen bör göra vad den gör bättre
än andra.52 Detta betyder inte att rättsvetenskapen inte bör ägna sig åt
traditionella undersökningar av gällande rätt – denna typ av undersök-
ningar med medeltida anor kan otvetydigt vara till nytta – men sådana
undersökningar bör inriktas på ämnen som ligger på ett principiellt-teo-
retiskt plan eller kräver att ett stort material samlas in och analyseras. Sys-
tematisering och generalisering är ledord som bl.a. pekar på värdet av
undersökningar som omfattar flera rättsinstitut, rättsområden osv. och
deras samspel. Undersökningar som syftar till att utforma läror och andra
teorier hör hemma här. Rättsvetenskapen bör alltså främst vara analytisk,
inte bara dogmatisk (som ”fastställer gällande rätt”). Det faktum att rätts-
vetenskapens informationsfunktion i form av utförlig redovisning av
rättskällorna blir mindre viktig som en följd av nya sökhjälpmedel (mate-
rial online, Karnov m.m.) talar också för en analytisk och principiell an-
sats. Rent allmänt kan sägas att universiteten bör ha ambitionen att
producera nydanande studier på ett annat sätt än praktikerna. 

Det behöver kanske inte sägas att rättshistoriska och rättsteoretiska äm-
nen är rättsvetenskapens prerogativ. Arbeten av detta slag är främst av in-
omvetenskaplig relevans. Rättshistoria kan dock vara samhällsrelevant53

52 Gränsen mellan praktiker och rättsvetenskapare är inte skarp. Det är inte ovanligt att prak-
tiker meriterar sig inom universiteten genom att disputera, i första hand advokater (Dahl-
man, Hernmarck, Hobér, Lindskog, Svernlöv m.fl.) och domare (Edlund, Erenius,
Lagerbielke, Nathorst-Böös, Nordh, Sundberg-Weitman, Svensäter m.fl.). Många praktiker
har lämnat bidrag av hög kvalitet (Fitger, Gregow, Hellners, Holmberg, Höglund, Mellqvist,
Teleman, Walin, Westerlind m.fl.).

53 Se ovan vid not 16.
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och även rättsteoretiska arbeten kan vara av praktiskt värde bl.a. om de
grundas på positivt källmaterial, dvs. hänför sig till sådant material som
stöd för sina utsagor; rättsteori bör alltså inte bara handla om rättsteori.

Utländsk rätt har alltid varit en källa till argumentation (såväl de lege
lata som de lege ferenda) i inhemsk rätt men rättsjämförande studier har
fått ett uppsving i spåren av europeiseringen, integrationen och interna-
tionaliseringen i övrigt. Medan den komparativa rätten tidigare var en
disciplin som i viss mån sökte uppgifter och nytta framstår det nu som
uppenbart att rättsjämförelser behövs i många sammanhang och att rätts-
vetenskapen här har en central roll att spela. En grundlig rättsjämförelse
kan belysa nationell rätts goda sidor och tillkortakommanden och vara
underlag för synpunkter de lege ferenda till nytta både för lagstiftningen
och rättstillämpningen.54 Rättsvetenskapen kan inte minst bidra till att
förklara innebörden av det utländska materialet med hänsyn till dess his-
toria och systematiska sammanhang. En annan aspekt på detta är att föra
ut svenskt och nordiskt tänkande på den internationella arenan som do-
mineras av engelskspråkiga länder och några större kontinentala länder
på ett sätt som saknar proportioner.

Empiriska undersökningar, inklusive rättspolitiska studier som grun-
das på empiriskt material, bör vara en central uppgift för rättsvetenska-
pen; om det empiriska materialet integreras väl i det normativa kan resul-
tatet bli operativt (och därmed samhällsnyttigt).55 Exempel är empiriska

54 Ett färskt exempel är Carlson, L., Searching for Equality. Sex Discrimination, Parental Leave
and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US Law, Iustus Förlag AB, Upp-
sala 2007.

55 Här kan erinras om att empirisk juridisk forskning har ärorika hävder i Tyskland. Martin
Wolff började 1906 undersöka BGB:s faktiska betydelse och tillämpning och Arthur Nuss-
baum myntade 1914 begreppet ”Rechtstatsachenforschung” för denna forskningsriktning. I
Tyskland var det tidigare främst civilrätten som undersöktes empiriskt; numera ägnas han-
dels- och arbetsrätt ökad uppmärksamhet. Se Raiser (not 48) s. 16 f. I USA har på senare år
ett förnyat intresse för empiriskt orienterade undersökningar vuxit fram som ett komple-
ment till traditionella studier. Det hölls t.ex. ett symposium år 2001 om ”Empirical and
Experimental Methods in Law”; se University of Illinois Law Review, vol. 2002, No. 4, vilket
ägnas detta ämne. ”New Legal Realism methodologies” används som en samlingsbeteck-
ning för dessa typer av studier. Se för ett intressant exempel, Mitchell, T.W., Destabilizing
the Normalization of Rural Black Land Losses: A Critical Role for Legal Empiricism, Wis-
consin Law Review 2005, pp. 557-616.
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studier som belyser ett samhälleligt behov av lagstiftning liksom studier
av hur lagstiftning fungerar och vilka konsekvenser den får. Rättsveten-
skapen kan göra nytta också om den pekar på svårigheterna att veta nå-
got om konsekvenserna av en viss lagstiftning eller rättstillämpning. Det
empiriska materialet kan i många fall hämtas från redan existerande da-
tabaser eller andra källor varför rättsvetenskaparen inte själv nödvändigt-
vis behöver ta fram det empiriska underlaget.

Även interdisciplinära studier som hämtar teorier och insikter från an-
dra discipliner och fogar in dessa i den juridiska kontexten kan vara nyt-
tiga.56 Det finns inget principiellt hinder för att ge interdisciplinärt arbete
större plats överlag inom rättsvetenskapen.57 Den som samarbetar med
andra forskare behöver inte själv vara så förfaren i den teknik som skall
begagnas.

Kan inte den här skissade utvecklingen leda till att andra discipliner
"tar över rättsvetenskapen”? Frågan är kanske särskilt relevant för ämnet
rättsekonomi som visat sig vara till nytta för lösningen av rättsliga pro-
blem inom en mängd områden, något som haft stort inflytande på dom-
stolarna i USA. Tack vare sitt eget, interna betraktelsesätt och orientering
mot den egna professionen står emellertid rättsvetenskapen väl rustad att
hävda sig mot imperialistiska vetenskaper såsom nationalekonomin.
Forskare i andra discipliner ser knappast relevansen av sina resultat för
juridiken och gör sig än mindre tankar om hur resultaten praktiskt kan
nyttiggöras inom juridiken. Rättsvetenskapen bör internalisera andra dis-
cipliners insikter, dvs. göra dem till del av det interna betraktelsesättet,
något som blivit mer naturligt i takt med att rättskälleläran blivit allt öpp-
nare och mindre positivistisk. 

En rättsvetenskapare kan emellertid också inta en systemkritisk håll-
ning genom att bedriva en rättsvetenskap på annan ideologisk grund än
den förhärskande eller genom att sätta i fråga grundläggande rättsteore-
tiska postulat utan påtagligt samband med den praktiska juridiken. En så-

56 Omvänt kan rättsvetenskapen vara nyttig genom att erbjuda insikter som kan användas av
samhällsvetare såsom nationalekonomer; se närmare Cooter, R. & Ulen, T., Law and Eco-
nomics, Pearson, Addison, Wesley, 4 uppl., Boston etc. 2004, s. 10 f.

57 Det har under många decennier skrivits ett otal volymer och artiklar om denna och närlig-
gande former av interdisciplinaritet. Bland färska och insiktsfulla artiklar kan nämnas
McCrudden, C., Legal Research and the Social Sciences, Oxford Legal Studies Research
Paper No. 33/2006; Law Quarterly Review 2006.
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dan studie av paradigmatiskt slag kan vara en marxistiskt baserad kritik
av skyddet för konsumenter eller arbetstagare, en diskursanalytisk studie
inom straffrätten, en ekologiskt grundad kritik av miljörätten osv.58 Den
långsiktiga samhällsnyttan av sådana insatser kan vara större än de prak-
tiskt orienterade insatser som här berörts. Vi måste därför från rättsveten-
skapens sida vara beredda att försvara denna typ av arbeten också om
enskilda studier framstår som mindre övertygande. 

10. Publicering och spridning
Det räcker inte att göra god forskning. Resultaten måste också få en ef-
fektiv spridning, om forskningen skall komma till nytta, särskilt som den
rättsvetenskapliga produktionen ökat kraftigt under senare decennier
och konkurrensen om uppmärksamhet därmed ökat. Valet av kanaler för
publiceringen, typer av publikationer, effektiva och sökbara titlar på pu-
blikationerna, marknadsföring osv. har blivit allt viktigare. Den som vill
få genomslag måste också anpassa framställningssättet (urval, disposi-
tion, form, stil m.m.) till de tänkta avnämarna.59

Det handlar om att finna effektivare former för de traditionella pap-
perspublikationerna: böcker (avhandlingar, lagkommentarer, handböck-
er och andra monografier, läroböcker osv.) och tidskrifter. Det gäller att
finna former för att utnyttja nätet på ett optimalt sätt (hemsidor, nättid-
skrifter, bloggar osv.) och – inte minst för rättsvetenskapen som troligen
kommer att hålla fast vid papperspublikationer en lång tid framåt – att
finna former för att kombinera papperspublicering med nätpublicering.

11. Utbildning 
De juridiska lärosätena har privilegiet att ha juridikstudenterna till hands
under fyra-fem års tid. Universiteten har monopol på denna av staten fi-
nansierade verksamhet och har lätt att rekrytera juridikstudenter redan

58 Jfr Westerlund, S., Världsbilder, rättsvetenskap, juridik och hållbar utveckling, SvJT 2006,
s. 309–344. 

59 Författaren kan göra klokt i att kommentera vem den tänkta läsarkretsen är. I sin avhandling
redovisar Wong på ett exemplariskt sätt till vem han vänder sig och hur hans val av läsekrets
påverkat inriktningen av hans arbete; Wong, C., Criminal Act, Criminal Jurisdiction and Cri-
minal Justice, polpress, Krakow 2004, s. 49 ff. 
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därför att dessa i sin tur får monopol på ansedda och välavlönade yrken.
Lärosätena bestämmer vad som skall undervisas, vilka läroböcker som
skall användas och vad som är ”rätt” (på tentamina).

Juridiken är öppen för impulser från många håll: andra discipliner, ut-
ländsk rätt, den allmänna samhällsutvecklingen m.m. En jurist ägnar vida
mer tid åt att finna och värdera fakta än att göra svåra rättsliga bedöm-
ningar. Utbildningen bör därför träna juristen att finna och värdera argu-
ment och material av de mest skiftande slag.60 

Utbildningen påverkar juristernas sätt att tänka och vänjer dem vid
viss litteratur. Den som gått igenom juristutbildningen får inte bara ”tek-
nisk träning i juridik” utan blir även del av en värde- och intressegemen-
skap. Det behövs inte bara tekniker som utövar en ”experträtt” med
Webers ord – utan även kritiskt tänkande jurister som har yrkesetos och
vid samhällsorientering. En bred och till synes onyttig utbildning är sam-
hällsnyttig.

12. Samhällsdebatt – skönlitteratur
Samhällsdebatten, i första hand om rättspolitiska spörsmål, är ytterligare
en kanal för rättsvetenskapen att sprida kunskap och värderingar. Rätts-
vetenskaparna står ofta fria i aktuella stridsämnen och vissa rättsveten-
skapare deltar också flitigt i denna debatt.61 Det är nog igen tillfällighet
att dessa verkar inom ämnesområden som tilldrar sig ett stort allmänin-
tresse men de har också förmåga att uttrycka sig på ett slagkraftigt sätt.
Andra som varit flitiga debattörer har rört sig i juridikens utkant i sina in-
lägg.62 Det är notabelt att åtskilliga ledande namn knappast alls synts till
i debatten; man kan fråga sig varför.63 De som går över till domarbanan
ikläder sig väl dock ofta själva munkavle. Inom vissa rättsområden är för-

60 I Stockholmsfakultetens utbud av specialkurser ingår kurser i bolagsstyrning, kemi, rätts-
ekonomi och rättspsykologi. 

61 Från senare år kan nämnas Axberger, Bernitz, Bring, Diesen, Leijonhufvud och Mahmoudi. 
62 Exempel är Christensen (socialpolitik m.m.) samt Lodin och Mutén (skattepolitik).
63 Nationalekonomen Lars Calmfors har berört detta i inlägg på Dagens Nyheters debattsida

(den 2.1 2007 och den 6.2 2007; se även Olof Ruins inlägg den 30.1 2007). Calmfors menar
att många akademiker avstår från att engagera sig i den allmänpolitiska debatten p.g.a. den
allmänt låga debattnivån, missbruk av samhällsvetenskaplig forskning och politiskt färgade
påhopp på forskare som deltar i debatten. 
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utsättningarna för ett rättsvetenskapligt deltagande goda men debattin-
läggen likväl få; exempel är familjerätt, konstitutionell rätt och miljörätt.
Det vore önskvärt att rättsvetenskapligt tänkande på den internationella
arenan kunde bli del av samhällsdebattens allmängods ungefär så som
skett med Marx’, Webers och Bourdieus tänkande, för att nämna några
samhällsforskare.

Också skönlitteratur och teater kan vara vägar att föra ut rättsveten-
skapligt tänkande på ett slagkraftigt sätt. Några rättsvetenskapare har
brukat denna kanal.64

64 Jon Bing, professor i rättsinformatik i Oslo, torde vara den mest produktive skönlitteräre
rättsvetenskaparen i Norden med sina 35–40 skönlitterära verk (novellsamlingar, romaner,
deckare, barnböcker, teater- och radiopjäser samt TV-serier). I Finland utmärker sig Aulis
Aarnio med ett flertal romaner och skådespel. Exempel från Sverige på skönlitterära förfat-
tare är Bolding, Boman, Diesen, Strömholm och Westerlund. Diesen har också fått en tea-
terpjäs uppförd. 




