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VAD ÄR RÄTTSVETENSKAP?*

Claes Sandgren

1. Inledning

Rubrikens fråga rymmer i vart fall två närbesläktade spörsmål. Vad
karakteriserar rättsvetenskapen och hur skall rättsvetenskapen avgränsas
mot andra discipliner? Det är grundläggande frågor som är förbundna
med rättens karaktär och de krav som kan ställas på en disciplins veten-
skaplighet. Det finns skäl ibland att ta ett par steg tillbaka för att vidga
synfältet och ställa sig sådana frågor. Det kan bidra till en bättre förstå-
else av rättsvetenskapens betingelser och särdrag och därmed en ökad
teoretisk och metodisk medvetenhet.1 Rättsvetenskapen har en tämligen
otydlig ”vetenskapskultur”; det är ett problem som inte kan angripas
annat än med en fortlöpande diskussion av rättsvetenskapens grundfrå-
gor. 

Till skillnad från andra discipliner har rättsvetenskapen i ringa mån satt
i fråga sina utgångspunkter och metoder, något som möjligen hänger
samman med rättsvetenskapens nära förbindelse med det praktiska rätts-
livet, en förbindelse som ger rättsvetenskapen ett tryggt hemvist men
också understödjer en instrumentell självbild och hämmar självrannsa-
kan och omprövning.

Det behövs en uppfattning om vad som är rättsvetenskap – och vad
som är god rättsvetenskap – också i samband med bedömningar av rätts-
vetenskapliga arbeten, tillsättningar av tjänster och i liknande samman-
hang.2 Härtill kan fogas att indelningen i vetenskaper är administrativt

1 Jfr P. Wahlgren, Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten, SvJT 2002 s. 293 ff.
som bl.a. skriver att ”rättsvetenskapen som företeelse är problematisk att sammanfatta på
ett enkelt sätt” (s. 294) och antyder att ”rättsvetenskapen befinner sig i en identitetskris”
(s. 295).
2 En artikel av H. P. Graver, Hva er rettsvitenskap?, TfR 1994 s. 561 ff. kom till med
anledning av bedömningen av en avhandling. Här kan också hänvisas till N. Bruuns recen-
sion av en avhandling: Ö. Edström, MBL och utvecklingsavtalet. Samverkansförhandlingar
i företag, Stockholm 1994, JT 1994–95 s. 1075 ff. Avhandlingen godkändes för filosofie
doktorsexamen. P.g.a. dess begränsade dogmatiska inslag ansågs det ovisst om betygsnämnden

* Uta Bindreiter, Niklas Bruun, Jørgen Dalberg-Larsen, Hans Petter Graver och Jonas
Malmberg har lämnat synpunkter på ett utkast till denna artikel. Jag är dem stort tack skyldig. 
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nödvändig, eftersom ett universitet måste vara indelat i enheter för att
kunna styras och administreras och inte kan ha professurer i vetenskap
blott och bart. Strängt taget behöver däremot inte den rättsvetenskap-
liga forskningen som sådan någon avgränsning mot andra discipliner.3

Insikten att tvärvetenskaplig forskning i många fall är en förutsättning
för fruktbara resultat pekar i själva verket på att gränser mellan discipli-
ner kan vara till skada. 

2. Ett auktoritativt kriterium

Det finns ingen officiell eller i annan mening hallstämplad definition av
rättsvetenskap. Det finns dock ett formellt kriterium på vad som är rätts-
vetenskap och det är vad de ledande företrädarna för rättsvetenskapen
betraktar som rättsvetenskap.4 De avgör auktoritativt i samband med
doktorsdisputationer, tjänstetillsättningar, anslagsfördelning och lik-
nande sammanhang vad som är rättsvetenskap och vad som är god rätts-
vetenskap.5 De tar också ställning till den saken i sina rättsvetenskapliga
arbeten, inte minst bokrecensioner kan vara upplysande. Juridiska tid-
skrifters beslut om publicering är också en indikator.6 I den mån som det
föreligger bred enighet inom vetenskapssamfundet som kollektiv – och
det alltså inte råder skolstrider av betydelse – kan man sluta sig till vad
som är rättsvetenskap och god rättsvetenskap genom att studera ställ-
ningstaganden av det nämnda slaget. I Sverige råder en bred konsensus,
låt vara att de yngre institutionerna (Göteborg och Umeå) möjligen har
en friare syn än de traditionella fakulteterna.

3 Graver s. 576. Se även P. Nilsson–Stjernquist, Samhällsutvecklingen och rättsvetenska-
pens arbetsfält, Statsvetenskaplig tidskrift 1952 s. 198–205 (s. 205).
4 Också företrädare för andra discipliner – och undantagsvis även lekmän – kan ha ett ord
med i laget som en följd av att de bedömer ansökningar om medel för rättsvetenskaplig
forskning eller deltar i beslut om tillsättningen av tjänster.
5 En reservation är här på sin plats. Om en vetenskap inte producerar resultat som är rele-
vanta och som även i övrigt är av hög kvalitet har det på sikt en negativ inverkan på ansla-
gen till den vetenskapen. Det politiska systemet sätter alltså en gräns för den vetenskapliga
friheten. Denna åtföljs av ett ansvar för vetenskapens utveckling. 
6 Man kan notera att de tre nordiska tidskrifterna Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR),
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTK) och Retfœrd publicerar artiklar som har
betydande inslag av ekonomi, filosofi, historia och kriminologi. 

skulle ha godkänt den för juris doktorsexamen; Bruun kritiserar den bedömningen
(s. 1082). Här kan vara skäl att påminna om I. Agge, Till frågan om rättsvetenskapens
gränser, i Festskrift tillägnad Nils Herlitz, Stockholm 1955 s. 1–16. Agge ville göra en
boskillnad mellan rättsvetenskap och rättssociologi.
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Man kan mena att detta kriterium är cirkulärt, men det är förmodligen
det enda entydiga kriterium som finns att tillgå.7 Det sagda betyder att
det kan skifta från en tid till en annan vad som är rättsvetenskap (och
vad som är god rättsvetenskap).

3. Traditionen

Många rättsvetenskapare skulle nog finna det föga meningsfullt att söka
ställa upp kriterier för vad som är rättsvetenskap. De skulle helt enkelt
mena att det är obehövligt att formulera sådana kriterier, därför att man
av tradition ”vet” vad som är rättsvetenskap – liksom man ”vet” vad som
är god rättsvetenskap – så snart man ställs inför ett sådant arbete. Detta
synsätt är emellertid ointellektuellt; man kan rimligen begära att den
som påstår sig veta vad som är rättsvetenskap förmår att motivera sin
uppfattning. Hänvisningen till traditionen inbjuder också till godtycke.
Många företrädare för rättsvetenskapen skulle räkna ett rättsteoretiskt
eller rättshistoriskt arbete till rättsvetenskapen, möjligen inte ett krimi-
nologiskt eller rättspsykologiskt, och än mindre ett rättsstatistiskt eller
rättsmedicinskt arbete. Den som vill hänföra vissa ämnen till rättsveten-
skapen, och andra inte, måste vara i stånd att lämna en förklaring till var-
för man skall göra en sådan åtskillnad. Finns det t.ex. någon anledning
att göra en åtskillnad mellan rättsekonomi och rättssociologi i detta avse-
ende?

4. Studieobjektet

Rättsvetenskap är enligt sin benämning en vetenskap om rätten. Det lig-
ger därför nära till hands att hävda att ett vetenskapligt studium av
rätten är rättsvetenskap. Så långt torde denna definition vinna anslutning
som rätten måste vara föremål – i någon mening – för rättsvetenskapen.8

7 Här kan förutskickas att också denna uppsats präglas av en given uppfattning om vad
som är rättsvetenskap och att denna ”fördom” tjänar som måttstock för de följande resone-
mangen. Läsaren uppmanas att ha detta caveat i minnet. 
8 Ett vetenskapsteoretiskt problem är rättens flyktighet. Studieföremålet skiftar över
tiden till skillnad från naturvetenskapens och många kulturvetenskapers studieobjekt, som
i huvudsak är konstanta. En följd är att utrymmet för generella utsagor reduceras för rätts-
vetenskapens del i den mån som den inte riktar in sig på rättens struktur (grundmönster),
t.ex. principer, institut och läror, de grundläggande värderingar som ligger i botten för rät-
ten i samhället m.m. Flyktigheten innebär också att rätten ständigt förändras med följd att
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Med rätten åsyftar man då i första hand de rättsregler som åtnjuter en
särskild officiell auktoritet till skillnad från andra normer såsom mora-
liska eller tekniska.9 Det kan också uttryckas så att de normer som legiti-
meras av rättskälleläran är rättsvetenskapens studieobjekt.10 

Rätten respektive rättsregler är dock inte någon entydig företeelse. Det
finns många normer i samhället som inte är knutna till staten utan har
karaktär av ”informell rätt” (”inofficiell rätt”). Detta slag av regler kon-
kurrerar ofta med och överlappar de officiella rättsreglerna och upp-
märksammas bl.a. inom ramen för ”rättens pluralism”.11 De kan lämpa
sig väl för ett rättsvetenskapligt studium, vare sig de ligger på det natio-
nella planet eller det internationella.12 Det kan vara fråga om en sedva-
nerättslig utveckling eller en rättsbildning av privata eller semiprivata
organ.13 Det är inte alls givet vad som skall hänföras till den ”informella
rätten.” Begreppet rätt är obestämt och kan inbegripa religiösa samfunds
normer liksom allehanda medborgerliga aktiviteter och värderingar,
inklusive lokala informella normer, med följd att gränsen mot andra slag
av normer än de rättsliga blir mycket diffus.

”Rätten” som avgränsningskriterium är dock inte bara mångtydig. Defi-
nitionen av rättsvetenskap blir också mycket vid, eftersom de discipliner

9 Följande uttalande torde vara representativt för många företrädare för rättsvetenskapen:
”Vad som enligt min uppfattning utmärker rättsvetenskapen är att den i en eller annan
form (eller på ett eller annat sätt) behandlar rättsregler. Detta är, som jag ser det, det främ-
sta sammanhållande momentet.”, R. Lavin, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rätts-
dogmatisk?, FT 1989 s. 117.
10 Sociologer brukar särskilt betona att det finns många typer av normer som påverkar
mänskligt handlande; rättsreglerna är blott en av dessa. Se exempelvis Strömholm, Rätt,
rättsregler och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl., Stockholm 1996
s. 91.
11 Rättens pluralism är ett ganska vagt begrepp som vunnit stort genomslag. Det avser
situationen när det inom en stat finns konkurrerande rättsordningar liksom situationen när
det finns delvis överlappande (icke parallella) rättssystem som påverkar varandra ömsesi-
digt och både kan konkurrera med och komplettera varandra. Rättens polycentri, som kan
ses som en utlöpare av rättens pluralism, betonar närmast rättskällornas pluralism; dessa
härrör enligt denna teori från olika producenter och de har olika räckvidd och innebörd för
olika beslutande organ. Se H. Zahle, Polycentri i retskildelœren, i Festskrift til T. Eckhoff,
Tanum, Oslo 1986 s. 752 ff. Zahles lära kommenteras av bl.a. J. Dalberg-Larsen, Dansk
retsfilosofi. Udviklingslinjer og portrœtter, Köpenhamn 2006 s. 96 f.
12 Hit kan hänföras diverse regler inom affärslivet, arbetslivet, idrottsrörelsen, det militära,
religiösa samfund, sjukvården, vetenskapssamfundet, o.s.v. 
13 Lex mercatoria, etniskt eller religiöst baserade regler, standardformulär, uttalanden av
privata organ, etiska riktlinjer för olika yrkeskategorier osv. Detta är bara ett fåtal exempel
på s.k. utomrättslig normbildning.

ett domstolsavgörande inte nödvändigtvis är bindande i en likartad situation som föreligger
i ett senare mål. Å andra sidan är flyktigheten en styrka för rättsvetenskapen: den gör
rekommendationer meningsfulla (jfr not 70).
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som studerar rättens förutsättningar och allmänna karaktär, rätten såsom
socialt och kulturellt fenomen, dess ställning i samhället och effekter på
detta, dess historiska utveckling o.s.v. faller in under denna definition.
Som rättsvetenskap kan man enligt detta synsätt betrakta kriminologi,
rättsantropologi, rättsekonomi, rättsfilosofi, rättshistoria, rättsinforma-
tik, rättslingvistik, rättspolitik, rättspsykologi, rättssociologi, rättsstatis-
tik, rättsteori, rättsvetenskapsteori o.s.v. En sådan bred syn på ämnet
rättsvetenskap framstår i och för sig som tänkbar, men man måste fråga
sig om den är fruktbar. Innebär den inte att t.ex. en historiker som
använder rättsligt material för ett allmänhistoriskt ändamål kan anses
ägna sig åt rättsvetenskap? 

Studieobjektet (”rätten”) är visserligen väsentligt för att karakterisera
och avgränsa rättsvetenskapen men räcker tydligen inte som kriterium.

5. Perspektivet

För vissa vetenskapliga discipliner är perspektivet centralt. Rättsveten-
skapen är en sådan. David Doublet och Jan Fridthjof Bernt pekar på ”ini-
frånperspektivet” som kriterium för avgränsningen; ett rättsvetenskapligt
arbete bör befinna sig på ”insidan av rätten” som auktoriserat samhälle-
ligt fenomen.14 Det kan uttryckas så att arbetet bör ha ett juridiskt
betraktelsesätt. Görs undersökningen utifrån ett historiskt, ekonomiskt
etc. perspektiv saknas normalt ett sådant betraktelsesätt. Doublet och
Bernt menar att rättspolitik, rättshistoria m.fl. är exempel på rättsveten-
skap i vid mening med motiveringen att de alla har ”…noe å gjøre med
gjeldene rett.”15 Denna definition blir dock mycket vid och de menar att
rättsvetenskapsbegreppet måste avgränsas ”på grunnlag av en samlet
overordnet problemstilling.”16 När t.ex. en historiker gör en undersök-
ning av ett ämne som betecknas som gällande rätt, så framträder inte
undersökningen som annat än historievetenskap, om den genomförs uti-
från ett historiskt perspektiv och icke utifrån ett rättsligt: ”I det rettslige
perspektiv setter den gjeldende rett rammen og utgangspunktet.”17

Tuori uttrycker en tankegång som är besläktad med nämnda synsätt
när han säger följande: ”För rättsvetaren är rätten främst ett normativt

14 D. R. Doublet & J. F. Bernt, Retten og vitenskapen, Bergen 1993 s. 20.
15 Samtidigt betonar de att de nämnda disciplinerna ”har sine sœregne vitenskapelige
metoder med spesielle vitenskapstrekk, og arbeider med problemstillinger som adskiller
seg fra rettsdogmatikken” (s. 21).
16 Id. s. 23.
17 Id. s. 23. 
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fenomen, en rättsordning. För samhällsvetaren visar rätten däremot sitt
andra ansikte: för honom eller henne består rätten i första hand av sam-
hälleliga praktiker.”18 Det kan uttryckas så att rättsvetenskaparen är inne
på spelplanen, hon ser rätten som ett normativt fenomen och närmar sig
rätten i egenskap av deltagare. Samhällsvetenskaparen däremot står
utanför spelplanen, hon producerar inte och reproducerar inte rätten på
det sätt som rättsvetenskaparen gör. 

Inifrånperspektivet, vilket troligen anammas utan närmare reflektion
av många rättsvetenskapare, pekar på vad som är kärnan i större delen av
den rättsvetenskapliga produktionen, samtidigt som anknytningen till
gällande rätt sätter restriktioner som är diskutabla. Detta perspektiv
synes placera rättspolitisk argumentation utanför rättsvetenskapen. Det-
samma gäller utvecklingen av principer och synteser och allmänna
karakteristiker av rättsområden, utvecklingstendenser och liknande, som
också betraktar rättsregler och rättsområden i första hand ”utifrån”.19

Även olika former av argumentationsanalys och begreppsutveckling som
är centrala inom kulturvetenskaperna, rättsvetenskapen inbegripen, fal-
ler utanför. Det görs många undersökningar som har empiriska inslag,
hämtar material från andra discipliner eller som utmärks av en fri argu-
mentation; dessa undersökningar kan ha ett begränsat inifrånperspektiv.
Också många arbeten inom exempelvis allmän rättslära och informatik
skulle exkluderas. 

Inifrånperspektivet pekar alltså på vad som är kärnan i stora delar av
den rättsvetenskapliga praktiken, men det är inte särskilt tjänligt som
kriterium för att identifiera de slag av studier som typiskt sett saknar
hemortsrätt i rättsvetenskapen. 

6. Kultur och självbild

6.1 Inledning

En annan infallsvinkel än de som hittills anlagts är att ta fasta på veten-
skapsutövarnas traditioner, vetenskapssyn, attityder, uppfattningar om
vetenskaplig metod o.s.v. Det handlar då om hur rättsvetenskapen fak-
tiskt bedrivs, dvs. den rättsvetenskapliga praktiken ställs i centrum.

18 K. Tuori, Från ideologikritik till kritisk positivism, Retfœrd nr 85, 1999 s. 10. Se även
dens., Rättsvetenskapen och lagstiftningsarbetet, SvJT 2002 s. 330 ff. Se också Strömholm
(not 10) s. 54 ff.
19 Jfr A. Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, i Festskrift till Strömholm,
Uppsala 1997 s. 50 och 53. 
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Kuhn framhävde som bekant att ett vetenskapsområde kännetecknas av
att dess utövare skolas in i området och bildar ett vetenskapssamfund,
som hålls samman av en grundläggande syn på sin vetenskaps förutsätt-
ningar, metoder och liknande (paradigm). 

Ett närliggande begrepp är ”disciplinär självbild”; varje vetenskapligt
fält har en sådan bild. Som en sådan skulle man kunna betrakta den bild
av disciplinen som tonar fram i vardagliga samtal mellan disciplinens
medlemmar. Denna bild kan skilja sig mer eller mindre från de självre-
presentationer som medlemmarna gör i andra sammanhang.20 Självbil-
den växlar mellan discipliner och kan också skifta från ett lärosäte till ett
annat.21 

6.2 Argumentationen

Det är ett empiriskt spörsmål vilken kultur och självbild som rättsveten-
skaparna har. Troligen skulle en studie visa att metoden betraktas som
central.22 Det kan också, mer precist, uttryckas så att det är argumenta-
tionen som är karakteristisk för rättsvetenskapen.23 Denna argumenta-
tion innebär att verksamheten vilar på en rättspositivistisk respektive
rättsrealistisk grund,24 nära förbunden med förra århundradets regle-
rings- och välfärdsstat. Det har dock ägt rum en rörelse bort från denna
grund vilket kommer till uttryck i en ganska fri argumentation.25 

Utgångspunkter för argumentationen är rättskällorna (nationella,
europeiska och globala), grundläggande rättsäkerhetsideal och ett antal

20 L. Gerholm & T. Gerholm, Doktorshatten, Stockholm 1992 s. 87.
21 Jfr avsnitt 2 ovan.
22 Också vissa andra discipliner präglas av sin metod. Socialantropologi konstitueras av
den deltagande observationen. Även svensk historievetenskap anses ha fått sin prägel av en
metod, nämligen källkritiken, ett förhållande som kritiserats; R. Torstendahl, Källkritik,
metod och vetenskap, Historisk Tidskrift nr 2 2005 s. 209 ff.
23 Undersökningar som har en icke-juridisk orientering (se uppräkningen av discipliner i
näst sista stycket i avsnitt 4 ovan) har sina egna metoder; de behandlas inte här.
24 Rättspositivism, som är ett omstritt begrepp men brukar förbindas med positivt rätts-
källematerial och en värderingsfri hållning, uppfattas här som en teori om rätten som också
har inverkan på vad som är en rättsvetenskapligt godtagbar argumentation och rättsrealism
som en riktning inom rättspositivismen. Det kanske ledande arbetet om rättsrealismen är
A. Ross, Om ret og retfœrdighed, 2. optrykk, København 1971. För en diskussion av rätts-
positivism och rättsvetenskap kan hänvisas till H. P. Graver, Nyere utviklingslinjer i norsk
rettsvitenskap, Lov og Rett 1998 s. 579–603 och för en diskussion av rättspositivism och
rättsrealism J. Dalberg-Larsen, Pragmatisk rättsteori, Köpenhamn 2001.
25 Flertalet rättsvetenskapare betecknar sig likväl som rättsdogmatiker, tydligen utan att ha
någon klar uppfattning om vari det ”dogmatiska” skulle ligga i dagens rättsvetenskapliga
praktik. Se C. Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk? TfR 4-5/2005 s. 648–656
(s. 649 f.).
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vedertagna, om än oskrivna krav på rationalitet, såsom logisk konsistens,
fullständighet, relevans m.m. Strävan efter en ändamålsenlig systematik,
en god helhet och harmoni mellan regelsystem är delar av detta. Denna
materia flankeras emellertid av hänsyn och överväganden, som ger
dagens rättsvetenskapliga praktik en prägel av ganska fri argumentation.
Inte minst ges ändamålsöverväganden26 och värderingar stort toleransut-
rymme. Härtill kommer extern specialkunskap och externa teorier, vär-
den och principer som är centrala för den juridiska beslutsprocessen.27 

Europeiseringen av rätten i form av Europakonventionens och EG-
rättens genomslag är vidare en betydelsefull faktor och det europeiska
materialet är en central del av rättskällorna. Instanserna i Luxemburg
och Strasbourg har numer sista ordet inom många rättsområden, dom-
stolar som tillåter sig en argumentation och tolkningsstil som står friare i
förhållande till det positiva rättskällematerialet än vad som varit tradi-
tion i Sverige. Även utländsk rätt kan tillerkännas betydelse, särskilt på
områden där gemenskapsrätten eller internationella överenskommelser
är bestämmande.

Det är vanligt att analysen av gällande rätt interfolieras med kritisk
granskning av rättsläget och att olika tänkbara lösningar vägs mot varan-
dra mot bakgrund av det rättsliga materialet och de förmodade effek-
terna av dessa lösningar. Visserligen eftersträvar de flesta att strikt hålla i
sär resonemang de lege lata och de lege ferenda därför att det ger klarhet
och stringens åt analysen, men det kan i vissa fall vara svårt som en följd
av rättskällornas mångfald och öppenhet,28 något som ger utrymme åt
ett spektrum av synpunkter.29 Argumentationsmönstret ger gott om

26 Ändamål kan härledas ur lagstiftningen eller dess förarbeten men också ur t.ex. ekono-
miska teorier. Det är vanligt att de teleologiska synpunkterna vägs samman med andra
argument till en helhet. Jfr J. Malmberg, Anställningsavtalet. Om anställningsförhållandets
individuella reglering, Uppsala 1997 s. 29.
27 Se Doublet & Bernt s. 22. Agell (not 19) talar om en öppning för ”sociologiska, ekono-
miska och andra icke-juridiska synpunkter” (s. 47). Hannu Tapani Klami menar att en
rättsvetenskap som bygger på allmänna läror inte behöver nöja sig med att använda rätts-
källematerialet för att fastställa gällande rätt utan kan se detta i ett vidare perspektiv. H. T.
Klami, Om rättsdogmatisk forskning, Åbo 1984. För en klargörande behandling av värdens
och värderingars roll inom juridiken, kan hänvisas till bl.a. M. Schultz, Värden, värde-
ringar och juridik, JT 1999–2000 s. 986 ff., särskilt s. 996 ff.
28 Det är särskilt Torstein Eckhoffs namn som är förbundet med ett vitt rättskällebegrepp
(”rettskildefaktorer”) men det bör inte förglömmas att redan Nils Stjernberg (1873-1943)
anlade ett sådant betraktelsesätt. I hans efterföljd bestämde I. Agge rättskällebegreppet
genom att hänvisa till ”Alla faktorer som faktiskt påverka domstolarna (och andra myndig-
heter)…”; se Å. Frändberg, Några drag i svensk allmän rättslära och rättsfilosofi efter
Hägerström, i Rättsordningens idé, Uppsala 2005 s. 375 ff. (s. 379).
29 T. Eckhoff & N. K. Sundby, Rettssystemer. Systemteoretisk innføring i rettsfilosofien,
2 uppl. Tano, Oslo 1991 uppehöll sig vid detta. Svein Eng visar att normativa och deskriptiva
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utrymme åt en ”kritisk rättsdogmatik”.30 Hela rättslitteraturen är fylld av
kritik av rättsliga avgöranden och bestämmelser; värderingar tolereras
inom ramen för argumentation såväl de lege lata som de lege ferenda. 

En förklaring till att den juridiska akademin accepterar den här
beskrivna argumentationen som vetenskaplig, trots att den innehåller
åtskilliga resonemang som har svag förankring i de positiva rättskäl-
lorna,31 kan vara att argumentationen, inklusive vissa värderingar och
synpunkter de lege ferenda, uppfattas vara så djupt förankrade i jurist-
samfundets tänkande att synpunkterna framstår som objektiva och väl
underbyggda. Man föreställer sig att rättsvetenskapens kunskap om
området borgar för en objektiv och saklig bedömning, något som också
innesluter resonemang om rättsreglernas effekter.

Det här beskrivna argumentationsmönstret kan ses som ett utflöde av
en otillfredsställelse med en rättsvetenskap, som står på en rättsrealistisk
grund, och av en strävan efter ett kritiskt förhållningssätt. Det har fått
kurage av diverse teoretiska perspektiv som växt sig starka sedan 1970-
talet32 och som samverkar med ett antal ideologiska strömningar, t.ex.
det uppsving som mänskliga rättigheter, jämställdhet, värnet om miljön
liksom skyddet av den personliga integriteten kommit att få. Sådana för-
skjutningar av de allmänna värderingarna i samhället har en inverkan på
vad som godtas i den juridiska argumentationen och med tiden brukar

30 Det har funnits ett tvivel om en ”kritisk rättsdogmatik” överhuvud taget vore tänkbar.
Sådana tankar ventilerades i antologin Rättsdogmatikens alternativ, red. K. Tuori, Helsing-
fors 1988. Möjligen har ordet ”rättsdogmatik” här kortslutit tänkandet hos vissa författare
(jfr Sandgren (not 25) s. 655).
31 Många argument kan dock föras tillbaka på lagstiftningen. På vissa områden finns lag-
regler som uttryckligen ger sanktion åt ett stort mått av öppenhet. Ett exempel är miljö-
balkens inledande ändamålsstadgande (MB 1:1). 
32 Exempelvis hermeneutiskt inspirerad teoribildning, varianter av ”kritisk teori”, kvinno-
rätt (feministisk rätt), rättspluralism och teorier om etnicitet. 

utsagor smälter samman och talar om ”sammensmeltet (deskriptivt og normativt) utsagn”.
Se S. Eng, U/Enighetsanalyse – med sœrlig sikte på jus og allmenn rettsteori, Oslo 1998
s. 48 och 310 ff. Peczenik, som bygger på Eng, skriver att de normativa och deskriptiva
inslagen ”ständigt samverkar med varandra” och att det därigenom ”uppstår ett slags sam-
manblandning mellan det deskriptiva och det normativa, såväl i rättspraxis som i rätts-
vetenskap. Rättsvetenskapen är följaktligen inte enbart deskriptiv, inte heller enbart nor-
mativ, utan både det ena och det andra.” A. Peczenik, Rättsvetenskapen – normativ eller
deskriptiv? I Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen, Oslo 1997 s. 798. Glavå,
som stödjer sig på Eckhoff & Sundby, framför liknande tankegångar samtidigt som han
menar ”att det finns utrymme för att urskilja olika moment i argumentationen.” (M.
Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, Stockholm 1999 s. 36). J. Evald och S.
Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelœre, Köpenhamn 2004 menar
att rättsdogmatik och rättspolitik är två olika fackområden men menar också att det inte
går att göra en skarp skillnad mellan de två” (s. 209).
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sådana rörelser i tidsandan finna sin väg in i rättskällorna, t.ex. i form av
principer.33 Det förhållandet att rättsbildningen i hög grad kommit att
ske utanför domstolarna – i nämnder och andra specialorgan (på natio-
nell eller internationell nivå) ofta med medverkan av lekmän och icke-
juridiska experter – påverkar också förutsättningarna för rättsvetenska-
pen, bl.a. så att domarperspektivet förlorar i betydelse.

Det är en central aspekt av rättsvetenskapens kultur och självbild att
den väger samman – och kritiskt värderar – det spektrum av material
som här berörts, inklusive mer eller mindre öppet redovisade värde-
ringar samt den samhälleliga kontexten. Denna sammanvägning av
materialet framstår som kronjuvelen i den rättsvetenskapliga verksamhe-
ten. Praktiken har avlägsnat sig från den positivistiska vetenskapssyn i
form av rättsrealismen som Ross, Olivecrona, Eckhoff m.fl. företrädde i
olika varianter. Det rättsrealistiska idealet att värderingar skall synliggö-
ras34 vårdas inte med någon större omsorg. Sättet att argumentera stäm-
mer inte minst Rodhes värderingsfria ideal och ovilja mot rekommenda-
tioner i otakt med tiden.35 

Den rättsvetenskapliga praktiken godtar alltså argument och värde-
ringar som har svag förankring i de positiva rättskällorna eller ingen alls.
Praktiken har distanserat sig från positivism och rättsrealism, om än på
ett halvhjärtat sätt. Den utövas dock utan något större mått av själv-
reflektion. Det finns inte någon tydligt utmejslad skolbildning som trätt i
rättsrealismens ställe; en hård och sund kärna av rättsrealism behåller
sitt grepp om praktiken, ett arv från Uppsalaskolan som sätter en gräns
för vad som accepteras som vetenskap.36 

6.3 Vetenskaplighet

Den beskrivna praktiken för oss över till följande fråga: hur kan man
motivera att en rättsvetenskaplig utsaga är vetenskapligt underbyggd?
Denna fråga har särskilt fog för sig som vetenskaplighet främst är en
fråga om metod och en ganska fri argumentation accepteras, efter vad
som just sades. 

33 Exempel är att jämställdhet liksom hållbar utveckling och god miljö är värden som
tagits in i regeringsformen (RF 1:2 och 2:16). Europakonventionen, som numera är direkt
tillämplig i Sverige, har också förankrats i grundlagen (RF 2:23). 
34 Se Doublet & Bernt s. 182. Detta var också Hellners ideal. Se J. Hellner, Metodproblem
i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, Stockholm-Visby 2001 s. 128.
35 K. Rodhe, Beskrivning – prognos – rekommendation. En trosbekännelse, JT 1996–97
s. 1 ff. 
36 De ledande namnen, främst Ross och Olivecrona, är osynligt närvarande – särskilt Ross
är som ett magnetfält i Danmark – trots den ihärdiga kritiken av dem. 
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Rättsvetenskapens utsagor saknar vetenskaplig status enligt strikt posi-
tivistiska vetenskapskriterier, eftersom de inte kan verifieras på empirisk
väg,37 d.v.s. prövas i förhållande till den ”empiriska verkligheten.”38

Dessa utsagor uttalar ju typiskt sett inget om hur denna verklighet är –
jfr dock 12 nedan – utan främst om hur personer bör (tvingande rätt)
eller antas (dispositiv rätt) handla.39 De rättsvetenskapliga utsagornas
vetenskaplighet (“sanning”) måste motiveras på annan väg. En sådan
anvisas av Aulis Aarnio, som – i anslutning till C. H. Perelman och den-
nes begrepp ”auditoriet” – hänvisar till bred konsensus inom det rättsve-
tenskapliga samt det juridiska samfundet i stort (”auditoriet”) som san-
ningskriterium,40 ett kriterium hämtat från en hermeneutisk vetenskaps-

37 Externa, positivistiska kriterier är för övrigt inte heller tillämpliga på logiskt-axioma-
tiska vetenskaper såsom matematik och logik.
38 Här lämnas åt sidan Ross’ tanke att man kan verifiera utsagor de lege lata genom att
hänvisa till en gemensam domarideologi, en verifikationsmetod som mött omfattande kri-
tik. Det argument mot den här teorin som ligger närmast till hands är väl att omvägen över
en prognos om högstainstansens ställningstaganden är märklig och inbjuder till ett okritiskt
förhållningssätt; rimligare vore att tillämpa de regler för juridisk argumentation som är all-
mänt accepterade och att anföra de argument som talar i ena eller andra riktningen. Det
hör också till bilden att det stora flertalet rättsliga spörsmål inte prövas av den högsta
instansen. Forskaren kan därför inte få till stånd en verifikation och är inte heller den som
utför denna i de få fall som den utlöses. Sundby invände att Ross teori innebar att juridiken
omvandlas till en hypotetisk-deduktiv vetenskap om sociala fakta och att teorin vilar på ett
alltför snävt vetenskapsbegrepp: ”Jus er ingen empirisk vitenskap i vanlig forstand, heller
ingen deduktiv pseudo-matematikk. Det gjenstår en tredje mulighet. Denne mulighet –
argumentasjon innenfor kompliserte normstrukturer – innebœrer for jusens vedkom-
mende en begrenset objektivitet…” N. K. Sundby, Om normer, Oslo 1974 s. 265. Se Eng
(not 29) s. 249. En svaghet är också att rättsvetenskapliga utsagor kan påverka rättstillämp-
ningen varför rättsvetenskapen kan verifiera sig själv. Se vidare t.ex. Strömholm (not 10)
s. 107 ff. och Doublet & Bernt s. 14 ff. och 179 ff. 
39 De rättsliga normerna ses vanligen som skilda från verkligheten. Om denna anses inne-
sluta bara företeelser som kan verifieras med externa, positivistiska kriterier, är detta syn-
sätt befogat. Detta är dock inte oomstritt. Exempelvis Jareborg hävdar att det är ”motive-
rat att tala om normativa system som existerande redan därför att det är mest praktiskt att
göra så. Om alla abstraktioner skulle anses vara overkliga, suddar man ut åtskilliga årtusen-
den av intellektuell utveckling. Förnekar man att rättssystem och andra normativa system
kan vara verkliga, då förnekar man också att språkregler är verkliga, dvs. meningsfull kom-
munikation skulle vara overklig och därmed ’egentligen’ omöjlig.” (N. Jareborg, Rättsdog-
matik som vetenskap, SvJT 2004 s. 8 f.). Till skillnad från Jareborg tycks Strömholm hävda
att normer inte utgör del av verkligheten i här antydd mening. Han menar nämligen att det
bara är ”uppställandet av verifierbara utsagor om verkligheten” som brukar betecknas som
vetenskap och att rättsdogmatikerns arbete ”faller utanför vad som vanligen betecknas som
vetenskap” (s. 75). 
40 Aarnio talar om “the support of the majority in a rationally reasoning legal community”
(s. 227). Se A. Aarnio, The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification,
Dordrecht 1987 s. 221 ff. (särskilt s. 225 ff.). Klami uttrycker det så här: ”…eftersom systemet
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tradition snarare än från den logiska positivismen. Aarnio brukar
uttrycket ”rational acceptability” och säger att detta har samma roll som
sanning inom de empiriska vetenskaperna. Det innebär att vetenskaplig-
heten främst grundas på s.a.s. interna kriterier till skillnad från externa
sådana.41 Aarnio betonar också att rättsvetenskapen har ett annat san-
ningsbegrepp än de empiriska vetenskaperna; legitimitet, rationalitet
och förutsägbarhet är nyckelord för normativa ställningstaganden.42 

En bevisföring av detta slag är dock inte utan komplikationer, särskilt i
den mån som värderingar är del av argumentationen. Ett exempel är
åsikten att ”materiell rättvisa”, ”etiskt godtagbara slutsatser” eller lik-
nande skall vara kriterium för en godtagbar argumentation eller kanske
t.o.m. ett överordnat kriterium för den rättsliga argumentationen. Det är
bestickande, men vad är rättvisa och orättvisa lösningar på rättsliga pro-
blem? Vad ger ett påstående om detta vetenskaplig status? Juristsamhäl-
let må ha vissa grundvärden gemensamma, som utgör en bas för bedöm-
ningen av värderingsspörsmål, och en gemensam uppfattning om vad
som argumentationen godtar och kräver. Men accepteras ett visst påstå-
ende om vad som är rättvisa som vetenskapligt bara därför att det juri-
diska samfundet accepterar argumentationen får bevisföringen drag av
cirkelresonemang.43 För rättsvetenskapen blir det därför en huvudupp-

41 Detta resonemang avser som nämnts huvudfåran inom ”den traditionella” rättsvetenska-
pen. Här bortses från exempelvis empiriskt orienterade rättsvetenskapliga undersökningar,
för vilka externa kriterier är tillämpliga. 
42 Id. s. 228 f.
43 Aarnio påpekar att det inte är fråga om någon omröstning inom auditoriet (s. 227),
något som följer av att rättsvetenskapens sanningsbegrepp utesluter en renodlad dikotomi
sant/falskt. Peczenik, som instämmer i uppfattningen att konsensus (enighet) är bas för
rättsdogmatikens grundantaganden, menar att enighet inte räcker till. För att klargöra vad

i fråga är ett öppet, socialt system, där även påståenden om rätten påverkar systemet
såsom ett feed-back-fenomen, blir man s.a.s. tvungen att utgå från ett auditorium och dess
konsensus som den rättsliga sanningens yttersta kriterium” (s. 13). Doublet & Bernt skriver
följande: “Målestokken for hva som er riktige rettslige resonnementer og riktig og galen
juss, synes innebygget i det juridiske fagfellesskap.” (s. 162). De fortsätter: ”Rettsanvendelsen
og rettsvitenskapen finner sted i en løpende dialog med fagmiljø og det samfunn domstoler
og universiteter er satt inn i verden for å tjene. Denne dialog finner sted innenfor rammen
av en felles verdi- og fornuftsmessig forståelsehorisont og referanseramme som lar seg kart-
legge hvis vi analyserer akseptert rettslig argumentasjon” (s. 163). Strömholm talar om
”kompetent juridisk yrkesutövning” (s. 80) och ”korrekt juridisk arbetsmetod” (s. 116). Se
även A. Peczenik, En förståelsemodell för etik, rätt och argumentation, TfR 1992 s. 20 ff. –
Det kan läggas till att konsensus inom forskarsamhället är vedertaget såsom yttersta verifi-
kationskriterium inom all vetenskap. Se G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmeto-
dik, Lund 1996 s. 23. 
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gift att finna och formulera rationella och väl underbyggda motiveringar
för sina ställningstaganden.

Det är också möjligt att analysera värderingsspörsmål på ett objektivt
sätt intill en viss gräns. Värderingar kan byggas under med t.ex. ända-
målsöverväganden som har stöd i rättskällematerialet eller har annan
grund, med rättsprinciper, teorier (t.ex. om olika slags rättvisa), veten-
skapligt underbyggda påståenden om lagstiftningens konsekvenser (t.ex.
enligt ekonomisk eller psykologisk teori) samt med analytiska argument
(om rationalitet, konsistens o.s.v.).44 Föreligger det ett öppet klimat som
medger en förutsättningslös diskussion där ståndpunkter kan brytas mot
varandra, kan också en konsensus växa fram i ett stort antal frågor på
basis av de motiveringar som förs fram för den ena eller andra lösningen.
Sådana ställningstaganden kan komma att omprövas, t.ex. som en följd
av att nya fakta kommer i dagen eller att förskjutningar äger rum på det
värdemässiga planet. 

Dock återstår de riktigt svåra värderingsfrågorna, de spörsmål om vilka
konsensus inte kan nås. Man når en gräns där varken rättskällor, rättsliga
principer eller läror, filosofiska eller ekonomiska teorier, logiska argu-
ment etc. kan fälla utslag. Många av de grundläggande frågorna illustre-

44 Det bidrar till ökad klarhet om man skiljer mellan värderingar som är en utgångspunkt
för en studie, sådana som inverkar på tolkningen av materialet och sådana som är ett resul-
tat av studien. I det första fallet handlar det närmast om en uppfattning i meningen kun-
skapsintresse, t.ex. önskan att kvinnans ställning i rättssystemet stärks. I mellanfallet hand-
lar det om argumentationen i de fall som rättskällematerialet är mycket öppet. I det
sistnämnda fallet handlar det om en uppfattning som är resultatet av studien, t.ex. påstå-
endet att kvinnans ställning i rättssystemet bör stärkas. Alla uppfattningarna bygger på
såväl fakta som värderingar. I det fall det rör sig om ett kunskapsintresse är det sällan frukt-
bart att sätta i fråga värderingen. I den mån som denna omsätts i en hypotes är det dock
krav att forskaren inte snedvrider forskningsprocessen, t.ex. sitt val av metod och material,
för att få hypotesen bekräftad. I de bägge senare fallen finns större utrymme för kritik av
författarens ståndpunkter.

som krävs därutöver av den rättsdogmatiska analysen för att den skall vara korrekt använ-
der han ord som ”harmoni”, ”sammanhängande regelkomplex” och ”sammanhängande
motivering, d.v.s. koherens”. A. Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och
rättsdogmatiken, FT 1990 s. 41 ff. (50 f.). Se även A. Peczenik, Vad är rätt?, Stockholm
1995 s. 325 f. – Eckhoff brukar ett ganska praktiskt betraktelsesätt: ”Men rettskildeprinsip-
pene setter grenser for vurderingsfriheten…selv om man ikke har formulerte regler å gå
etter, vil den trenede jurist ha en ganske god føling med hvor stor vekt det er forsvarlig å gi
de forskjellige argumenter. Og det er ganske godt samsvar mellom forskjellige juristers
holdning til dette. Man kan kanskje se det slik at forsvarlighetsvurderingen langt på vei sty-
res av normer som unndrar seg formulering.” T. Eckhoff, Rettskildelœre, 5. utg. ved J. E.
Helgesen, Oslo 2001 s. 370 f. 
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rar det: Vad är rättvisa?45 Vad är rättsäkerhet?46 Man får acceptera att
det inte finns någon prövosten som fäller utslag i de riktigt svåra frå-
gorna.47 När t.ex. två grundläggande värden står mot varandra, finns det
inte nödvändigtvis något ”riktigt svar”; det finns bara mer eller mindre
väl underbyggda argument för hur en sådan konflikt skall lösas.

6.4 Relationen till praktiken

Rättsvetenskapens kultur och självbild står under klar influens av dess
nära förbindelse med den rättsliga praktiken. De juridiska institutio-
nerna har monopol på att utexaminera jurister vilka i sin tur har mono-
pol på alla befattningar inom juristprofessionen. Genom utbildningen
sätter därför akademin sin prägel på den rättsliga praktiken. Läroböcker
och rättsvetenskapliga alster är tillämpningsorienterade och används
fortlöpande i rättslivet. De akademiska juristerna har också nära samröre
med praktikerna, t.ex. genom råd, utlåtanden och kurser. 

Här bör även nämnas att rättsvetenskapen inte har monopol på att
avgöra vad som är god juridisk argumentation48 och att juridisk metod
och rättsvetenskaplig metod delvis sammanfaller. 

Praktiker recenserar för övrigt rättsvetenskapliga arbeten, medverkar i
redaktionellt arbete och deltar i publiceringsbeslut samt ingår av och till
i betygsnämnder för bedömning av doktorsavhandlingar. 

45 Rättvisa för vem? Vad skall behandlas som lika fall? Kan de bägge idealen ”rättvisa” och
”effektivitet” legeras? Är det viktigare att resurser fördelas väl (”rättvisa”) än att de tas till
vara väl (”effektivitet”)? Teorier om rättvisa (korrektiv, kommutativ, distributiv rättvisa
osv.) kan ge stöd åt argumentationen men inte ett klart utslag. Är det t.ex. alltid rättvist att
sätta avtals bindande verkan åt sidan till förmån för en svagare part? Antag att en betal-
ningssvag låntagare får rätt att slippa viss betalningsskyldighet med följd att kreditgivare
höjer räntesatsen en aning för att skydda sig mot den ökade risken till nackdel för andra
låntagare. Det må vara rättvist. Men är det rätt och vist?
46 Bör rättssäkerhet ges bara en formell tolkning eller också ett materiellt innehåll? Om
denna diskussion kan hänvisas till K. Tuori, som för sin del avvisar ett materiellt rättsäker-
hetsbegrepp; se Om rättssäkerhet och sociala rättigheter (samt mycket annat), TfR 3/2003
s. 361 f.
47 Peczenik föreslog – i Rawls’ efterföljd – att man skall bygga på ett ”vitt reflektivt ekvili-
brium med juridiska läror som den mest stabila komponenten. Den rätta rättsvetenskap-
liga ståndpunkten är den som följer av ett sådant ekvilibrium, inte den som följer av någon
abstrakt moralteori”. A. Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 269. Det är inte
klart hur långt detta räcker. – Här kan erinras om Jürgen Habermas’ ansträngningar att
finna kriterier. Han betonar bl.a. den s.k. kommunikativa rationaliteten och vikten av fri
debatt bland medborgarna vilken kanaliseras in i det politiska systemet; jfr J. Dalberg-Lar-
sen (not 24) s. 94 ff. 
48 Se vid not 40.
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Doktrinen samspelar med lagstiftaren och rättstillämpningen.49 Rätts-
vetenskapare deltar t.ex. relativt frekvent i offentliga utredningar och en
levande och relevant rättsvetenskap befinner sig nära rättspraxis, lyfter
fram viktiga avgöranden och hämtar material och inspiration från rätts-
tillämpningen. Grannskapet till denna riktar blicken mot relevanta pro-
blem och motverkar inkrökthet. Det främjar också en pragmatism, t.ex.
en känsla för vad som är rimliga lösningar och vad som är konsekvenser
av olika lösningar.50 Samtidigt vakar rättsvetenskapen över den rättsliga
praktikens argumentation och lösningar. Rättsvetenskapen föreslår egna
konkreta lösningar och söker skapa systematik och enhetlighet. Häri
ingår att placera in rättstillämpningens lösningar i ett större samman-
hang. Rättsvetenskapen påverkar således sitt eget studieobjekt. 

Rättsvetenskapen knyter an till praktiken även i den meningen att den
bygger på mänsklig erfarenhet på samma sätt som rätten gör det. Den
skall naturligtvis arbeta logiskt och utnyttja logiska verktyg men den är
mer än logik och kan inte reduceras till ren logik.51 

Mittfåran av rättsvetenskapen uppträder alltså som del av rättssyste-
met, men den är också del av vetenskapssamfundet och tillhandahåller
som sådan kunskap och kritisk reflektion utan sikte på praktisk tillämp-
ning, låt vara att all vetenskaplig produktion ytterst har som mål att göra
mänskligt liv bättre och annars inte skulle förtjäna skattemedel. 

Rättsvetenskapen har sin praktiska orientering gemensam med andra
tillämpade vetenskaper vilka också står i ett symbiotiskt förhållande till
sitt ”praxisfält”.52 Detta förhållande är en styrkefaktor därför att det
bidrar till att rättsvetenskapens resultat får relevans och kommer till
användning. Rättsvetenskapen är ovanlig däri att dess analyser används i

49 Se t.ex. följande uttalande av en ledamot av HD: ”(Däremot) vill jag framhålla att det är
min uppfattning att HD i sin roll som prejudikatinstans inte är betjänt av en okritisk
behandling av dess avgöranden. Det råder ett ömsesidigt beroende mellan lagstiftaren,
domstolarna och doktrinen. Att prejudikaten utsätts för granskning och kritik kan dels leda
till ändrad lagstiftning, men också utgöra ett incitament för HD att i den fortsatta prejudi-
katbildningen utveckla och förändra tidigare intagna ståndpunkter.”, K. Calissendorff, Pre-
judikatbildningen i Högsta domstolen i upphovsrättsliga mål, i Svenska Föreningen för
Upphovsrätt 50 år, 2005 s. 27. – Om växelverkan mellan lagstiftning, praxis och doktrin se
även Malmberg (not 26) s. 25 (m. hänv.).
50 Pragmatiskt tänkande har fått förnyad aktualitet i senare års rättsteori; se S. Blandhol,
Hva er pragmatisme?, TfR 4-5/2005 s. 491 ff.
51 Evald & Schaumburg-Müller s. 246 f. 
52 Vissa grenar av teknik, inklusive arkitektur, och klinisk medicin hör hemma här. Inom
samhällsvetenskapen kan nämnas företagsekonomi och inom humaniora t.ex. språk, film-
och teatervetenskap.
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den dagliga praktiken.53 I så måtto kan rättsvetenskapen tjäna som före-
bild för andra vetenskaper.54 Nackdelen kan vara att rättsvetenskapen
löper risken att reduceras till en ekokammare för den praktiska juridiken
därför att den mer eller mindre reproducerar sitt ”praxisfält.” Motmedel
är teoretisering, bruk av empiriska och andra icke dogmatiska metoder
samt ett öppet och kritiskt förhållningssätt. 

7. Diskursanalys

Dagens rättsvetenskap präglas av en öppenhet för nya infallsvinklar, nya
metodiska grepp och nya teoretiska perspektiv. Det skulle föra för långt
att i detta sammanhang söka redovisa dessa olika strömningar redan där-
för att de akademiska böjningsmönstren skiftar snabbt. Vissa av dem bil-
dade krönet på postmodernismen vilken sedan klingat av. En riktning
som fått en etablerad ställning inom många akademiska discipliner är
diskursanalysen. Denna kan ha ett mångfacetterat bruk därför att den
kan kombineras med ett visst perspektiv såsom genus, etnicitet eller
klass. Den skall här beröras därför att den kan tjäna som redskap för en
analys av rättsvetenskapen. Ett memento är dock på sin plats: den som
använder sig av en diskursanalys måste räkna med att denna är mycket
tidskrävande och bäst ägnad för ett begränsat material, t.ex. en viss rätts-
vetenskaplig eller rättspolitisk debatt.

Diskurs är en uppsättning av utsagor, talade eller skrivna, som före-
kommer i ett bestämt socialt sammanhang. Hit hör också de mer eller
mindre uttalade regler som styr vad som ’kan’ och ’inte kan’ sägas eller
skrivas i sammanhanget. Man kan tala om en ”reglerad samtalsordning.”
Diskursen handlar i mångt och mycket om vad som är underförstått
inom ett akademiskt fält, om ramen för verksamheten och vem som har
rätt att uttala sig med auktoritet. En central fråga är hur dagordningen
sätts, särskilt vem som har makten att sätta denna. Enligt diskursanalysen
är gränsen mellan språk och innehåll flytande och makten över språket

53 Sociologen Margareta Bertilsson pekar på ”rättens ökade praktisk-politiska betydelse”,
Inledning till Rätten i förvandling. Jurister mellan stat och marknad, red. M. Bertilsson,
Stockholm 1995 s. 13.
54 Dalberg-Larsen (not 11) påpekar i anslutning till Bertilsson att rättsvetenskapens rela-
tion till praxis ger den en särskild karaktär och en reell betydelse som andra samhällsveten-
skaper saknar (s. 185).
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avgörande – makten ligger i språket enligt Foucault, som talar om ett
antal procedurer som kan kallas ”utestängningsmekanismer”.55 

En diskursanalys av rättsvetenskapen tar sikte på den rättsvetenskap-
liga praktiken liksom på rättsvetenskapares syn på sin och kollegernas
verksamhet, särskilt texter. Vad betraktas som normalt? Vilka argument
är gångbara? Hur uttrycker man sig? Vad är acceptabla ämnen o.s.v.?
Den som inte förstår diskursen riskerar utfrysning ur den vetenskapliga
gemenskapen.56 Den rättsvetenskapliga diskursen har som synes berö-
ringspunkter med rättsvetenskapens kultur och självbild. 

Diskursanalysen framstår som givande för en analys av rättsvetenska-
pen, eftersom den rättsvetenskapliga diskursen s.a.s. kompletterar reg-
lerna för den rättsvetenskapliga argumentationen (rättskälleläran, den
juridiska metoden samt rättsvetenskaplig metod i stort). Diskursanaly-
sen pekar på att det finns mönster och konventioner som påverkar vil-
ken argumentation som godtas och hur denna kan uttryckas trots att
dessa mönster och konventioner inte finns formaliserade och knappast är
fullt medvetna för rättsvetenskaparna.57 

55 Se G. Bergström & K. Boréus, Textens mening och makt, Lund 2000 s. 225. – ”I diskurs-
analyser utgår forskaren från uppfattningen att språket är med och formar verkligheten
och ställer frågor om vad olika texter säger om gränserna för det samhälleligt acceptabla;
vad betraktas som normalt i ett givet samhälle? Och vilka intressen tjänar på att gränserna
dras på det aktuella sättet? I både ideologikritiken och diskursanalysen används således
texten som ett hjälpmedel för att upptäcka förhållanden inom samhällslivet; genom att
studera texten får vi en uppfattning om sakernas tillstånd i ett vidare sammanhang.”
(P. Esaiasson m.fl., Metodpraktikan, 2 uppl., Stockholm 2003 s. 235).
56 Jfr A. Peczenik, Vad är rätt?, Stockholm 1995 s. 325. 
57 Diskursanalys kan också användas i rättsvetenskapliga arbeten för att behandla ett rätts-
område eller rättslig företeelse. Det är i det fallet inte primärt fråga om att undersöka gäl-
lande rätt inom området – även om detta kan ingå – utan snarare att frilägga mönster som
bildar diskurser. Ett exempel på en sådan diskursanalys är U. Andersson, Hans (ord) eller
hennes?, Bokbox förlag, Lund 2004, som handlar om sexuella övergrepp, särskilt offren för
sådana övergrepp. Andersson, vars material är ett relativt litet antal hovrättsdomar, betrak-
tar den straffrättsliga lagstiftningen och tillämpningen som diskurser. Hon beskriver skill-
naden mellan traditionell rättsvetenskaplig tolkning och diskursanalytisk på följande sätt:
”Enligt den förstnämnda existerar fakta och begrepp oberoende av texten eller diskursen
och är samtidigt organiserade på särskilda sätt, exempelvis i givna könskategorier. Diskurs-
analysen bygger däremot på att olika diskurser konstruerar fakta, begrepp och subjekt.
Diskursanalytiska undersökningar har därmed tre gemensamma utgångspunkter. För det
första vilar de på en socialkonstruktivistisk grund. För det andra utgår de från att språket
förmedlar verkligheten och, för det tredje, att subjektet skapas i diskurser” (s. 40). 
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8. Legitimitet

En disciplins legitimitet hänger främst samman med externa bedömares
uppfattning; det kan vara såväl avnämare av de rättsvetenskapliga alstren
som företrädare för andra akademiska discipliner. Som kriterier på legiti-
mitet har följande nämnts: – företrädarna för disciplinen kan anse sig ha
monopol på kunskap av en viss typ; – de kan åtnjuta en respekterad
ställning i vetenskapernas krets; och – de kan inta en säker plats i det all-
männa medvetandet.58 

Såvitt gäller det första kriteriet har rättsvetenskapen visserligen ett
oomstritt monopol inom akademien i fråga om den kunskapsproduktion
som bygger på ett inifrånperspektiv (se avsnitt 5 ovan). Men den är
kringränd av andra discipliner, kanske särskilt av rättsekonomi, vad gäller
studiet av rätten i annan mening. Det finns således rättsekonomer som
menar att rättsekonomin har en generell teori att erbjuda som kan för-
klara mycket som den traditionella rättsvetenskapen inte kan förklara.59

Härtill kommer att rättslivets praktiker har djup kunskap och produce-
rar alster av det slag som de juridiska institutionerna producerar. Det
andra kriteriet ger förmodligen ett ganska vagt utslag. Rättsvetenskapar-
nas verksamhet framstår som något svårgripbar i andra discipliners ögon.
Deras metoder framstår som föga rigorösa och de benämner sin verk-
samhet ”dogmatik”, d.v.s. motsatsen till vetenskap. Andra discipliner har
alltså svårt att förstå och uppskatta rättsvetenskapens material och
metoder och utnyttjar därför inte dessa. Det gäller t.ex. statsvetenskap-
liga arbeten om institutioner. Likaså skulle nationalekonomins modeller
den vägen kunna bli mer realistiska inom vissa områden och därför
användbarare.60

Vad gäller det tredje kriteriet så framstår troligen rättsvetenskapen i
allmänhetens ögon som dubiös såsom vetenskap betraktad, ett öde som
den dock får antas dela med flertalet andra kulturvetenskaper som en
följd av den starka ställning som naturvetenskaperna åtnjuter hos all-
mänheten. Man kan dock lägga till ett fjärde kriterium som hjälper upp
situationen, nämligen rättsvetenskapens nära förbindelse med och bety-
delse för det praktiska rättslivet (se 6.4 ovan). 

58 L. Gerholm & T. Gerholm, Doktorshatten Stockholm 1992 s. 90.
59 Se J. Hellner, Rättsvetenskaplig metod, JFT 1998 s. 485; Hellner menar dock att rättse-
konomins anspråk är överdrivna. 
60 I en nyligen utkommen kriminologisk metodbok finns dock ett avsnitt om juridisk
metod; G. Granström, Att arbeta med juridiskt material – metodologiska möjligheter och
problem, i Frågor, fält och filter, utg. L. Roxell och E. Tiby, Lund 2006 s. 231–251.
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På ett allmännare plan har rättsvetenskapen fått skäl att sträcka på sig i
takt med att snävt positivistiska kriterier på vetenskaplighet förlorat sin
majestätiska position. Bedömningen av rättsvetenskapen måste utgå från
dess särart som vetenskap. Den fria argumentation och metodiska mång-
fald som beskrivits ovan (6.2) har förutsättningar att avkasta goda resul-
tat. Det ökar rättsvetenskapens legitimitet. 

9. Rättsvetenskap och rättstillämpning

En jämförelse mellan rättsvetenskap och rättstillämpning är ägnad att
belysa rättsvetenskapens karaktär. Samma regler gäller för tolkningen av
lag och rättspraxis vare sig det är en praktiker eller en rättsvetenskapare
som tolkar materialet. I så måtto är rättskälleläran en och densamma och
likheten mellan rättsvetenskap och rättstillämpning framstår som påtag-
lig. Vid en närmare betraktelse finner man dock att skillnaderna är bety-
dande, inte minst i fråga om arbetsuppgifterna. 

Det krävs visserligen att praktikern i mångt och mycket arbetar på ett
sätt som är vetenskapligt: systematiskt, objektivt, präglat av rationell
argumentation o.s.v. Men det ställs å andra sidan ett krav på rättsveten-
skapare som ej ställs på praktiskt verksamma jurister, nämligen ett krav
på nyhet. Typiskt sett förutsätts också att den rättsvetenskapliga analy-
sen har ett större mått av rationalitet, att den baseras på ett mer omfat-
tande och allsidigt material samt relateras till litteraturen på området.
Det fordras ett kritiskt förhållningssätt – en odogmatisk attityd – som
inte har en motsvarighet för praktikerns del.61 

En annan skillnad är att värdering av fakta utgör ett centralt inslag i
praktiskt verksamma juristers verksamhet. Detta är i realiteten huvud-
uppgiften i den dagliga verksamheten för flertalet praktiker, dock på en
glidande skala: för en polis är det den allt dominerande uppgiften men
också för en åklagare dominerar inhämtning och bedömning av fakta:
”Vad har hänt?” är frågan. Även domaren har att i sin rättstillämpning
söka fastställa (rättsligt relevanta) fakta, medan inslaget av svåra rättsliga
bedömningar är begränsat.62 

En skillnad ligger också i rättskipningens fokus på det enskilda fallet
och dess uppgift att avgöra detta. Domaren kan ha skäl att avvisa en
talan och bör eftersträva en förlikning av en tvist. Rättsvetenskapens

61 Jareborg uttrycker en liknande tanke när han framhäver det vetenskapliga syftet som
karakteristiskt för rättsdogmatiken; se N. Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT
2004 s. 8. Se även Hellner (not 59) s. 484. 
62 Se vidare C. Sandgren, Vad gör juristen? – Del I, JT 1999-2000 s. 593 f. och 603.
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uppgift är att söka sig till det rättsliga och generella medan de faktiska
omständigheterna i ett enskilt fall saknar intresse. 

Det sist sagda kan också uttryckas så att rättstillämpning och rättsve-
tenskap har olika uppgifter. Rättstillämpningen skall besluta i konkreta
fall, vartill kommer för prejudikatinstansernas del målet att klargöra
rättsläget där detta är ovisst. Rättsvetenskapen har som överordnad upp-
gift att öka kunskapen inom sitt fält.63 Rättsvetenskapen systematiserar,
påvisar samband eller brist på samband mellan regler och regelkomplex
och analyserar reglernas och begreppens ändamålsenlighet. Den skall
dock tjäna rättstillämpningen och rättslivet i stort. 

Rättstillämparen får sig förelagd en bestämd uppgift, t.ex. lösningen av
en tvist vars innebörd bestäms av parterna. Rättsvetenskapen har inte
någon ”inkorg” i den meningen, något som dock inte betyder att rättsve-
tenskaparen kan fritt välja sina ämnen. Hennes val bestäms i stället av
rådande synsätt inom akademin, tidigare arbeten som stakar ut vad som
kan anses vara relevant o.s.v. Behovet att finna finansiering för forsk-
ningen sätter också gränser. Det är alltså i hög grad rådande vetenskaps-
kultur som bestämmer vad som går för sig. 

Uppgifterna skiljer sig åt även på det sättet att rättstillämparen skall
fatta beslut de lege lata inom ramen för gällande rätt. Rättsvetenskapa-
ren står fri att också göra analyser de lege ferenda och gör i allmänhet
också sådana analyser. Gällande rätt – och dess tillämpning i det enskilda
fallet – är slutpunkten för rättstillämpningen men i många fall ett steg på
vägen för rättsvetenskaparen. 

Rättstillämparen måste ta ställning (om parterna ej förliks i en disposi-
tiv tvist), medan rättsvetenskaparen kan hävda att rättsläget är osäkert
och nöja sig med att visa att goda argument kan anföras för två eller flera
lösningar.

Rättstillämparens argumentation är mera bunden än rättsvetenskapa-
rens. Medan gränserna för den förres argumentation sätts av rättskällelä-
ran och juridisk metod i övrigt kan rättsvetenskaparen tillåta sig allt som
är godtagbart inom den juridiska akademin (jfr vad som sades under
främst 6.2 och 6.3 ovan). Detta innebär att kriterierna för en god rätts-
vetenskaplig argumentation är vidare och mer föränderliga än motsva-
rande kriterier för rättstillämpningen. 

I likhet med all annan offentlig utövning av makt bör rättstillämp-
ningen underkastas granskning och kontroll. Detta är en uppgift för bl.a.

63 Detta är inte oomstritt. Peczenik exempelvis tycks ha en delvis annan uppfattning: ”Att
(således) bistå rättspraxis är den klassiska rättsvetenskapens slutmål”. Peczenik, Vad är rätt?
(not 43) s. 314. 
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rättsvetenskapen, som kan analysera beslutens rationalitet, konsistens,
konsekvenser m.m. och peka på alternativa lösningar.

10. Humaniora eller samhällsvetenskap?

Det är vanligt att rättsvetenskapen betraktas som en samhällsvetenskap.
Det kommer till uttryck i vissa universitets organisation på så sätt att de
juridiska institutionerna ingår i samhällsvetenskaplig fakultet. Det är
naturligt med tanke på att rättsvetenskapen behandlar ett samhällsfeno-
men, normer, samt normernas ändamål och relation till samhälleliga för-
hållanden. Rättsreglerna har syftet att användas på och inverka på den
mänskliga individen och grupper av individer – samhällsvetenskapernas
typiska studieobjekt – och den rättsliga praktiken präglas av ett hand-
lingsperspektiv (se även 12 nedan). Rättsvetenskapen söker och skapar
systematik, generalisering och regelbundenheter. Allt detta förenar rätts-
vetenskapen med samhällsvetenskaperna. 

Å andra sidan är rättsvetenskapen en normativ textvetenskap och har
som sådan en humanistisk sida. Den har gemensamt med humaniora att
den studerar ”meningen” hos sina studieobjekt och den använder därvid i
viss utsträckning samma metoder som humanistiska vetenskaper. Rätts-
vetenskapen ställer tolkning och förståelse i centrum – snarare än förkla-
ring. Den är tvilling med etiken: båda handlar om normer och står i kon-
trast till kausalvetenskaper för vilka förklaring är ett mål. Hermeneuti-
ken, som betonar förståelsens betydelse, har tagit intryck av den
juridiska tolkningsläran och ser denna som exempel på en hermeneutiskt
präglad lära.64 Den juridiska tolkningen bedrivs hermeneutiskt i form av
ett samspel (”cirkel”) mellan delen (t.ex. en lagbestämmelse) och helhe-
ten, där rättssystemet bildar meningssammanhanget.65 Tolkningen sker
mot bakgrund av ett antal förutsättningar som ligger till grund för rätts-
systemet eller del av detta.66 

64 För en utförlig diskussion av hermeneutiken kan hänvisas till Doublet & Bernt (not 14)
s. 81 ff. och 186 ff., vilka förespråkar en värdeorienterad hermeneutisk form av rättsveten-
skap. Hermeneutiken är av relevans även för samhällsvetenskaper; se M. Alvesson och K.
Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapfilosofi och kvalitativ metod, Lund 1994
s. 114 ff.
65 Alvesson och Sköldberg uppehåller sig – i anslutning till Gadamer – vid vikten av ”…en
genomskinlig förståelse av helhetens mening, och att det finns en sådan entydig helhetsme-
ning” (s. 156 f.).
66 Som berördes hör också rättsvetenskapens ”sanningskriterium” (avsnitt 6.3 ovan)
hemma i en hermeneutisk vetenskapstradition. 
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Till rättsvetenskapens samhörighet med humaniora bidrar även rätts-
vetenskapens vacklande hållning inför teoribildning något som bl.a.
inverkar på valet av utgångspunkter för rättsvetenskapliga arbeten. Till
skillnad från samhällsvetenskaperna är det mer sällan som en teori eller
annan föreställning får styra val av ämne och undersökningens inriktning
(se vidare 13 nedan). 

Rättsvetenskapen har sin särart men också förbindelser med såväl de
samhälleliga som de humanistiska vetenskaperna. Rubrikens fråga kan
alltså besvaras varken-eller och både-och.

11. Empiri och teoribildning

Empiri och teoribildning är vetenskapens hörnstenar. Det gäller också
för rättsvetenskapen. Dess i huvudsak normativa karaktär har kommit
att fördunkla detta förhållande men jävar inte att empiri som företeelse
har sin relevans för rättsvetenskapen och att generalisering i form av teo-
rier likaså passar väl för rättsvetenskapen. Rättsvetenskapen kan även
nyttja empiri och teorier som hämtas från samhällsvetenskaperna, t.ex.
för att tolka en bestämmelse, bedöma rättstillämpningen och bestäm-
melsens ändamålsenlighet, för att rekommendera en lagändring o.s.v.
Teoribildning i form av principer kan ge rättsvetenskapen ökad relevans,
t.ex. principer som kan fungera som integrativa mekanismer i dagens
splittrade, specialiserade och internationaliserade samhällen och rättssys-
tem.67

En annan sak är att empiri och teoribildning och samspelet dem emel-
lan präglas av rättsvetenskapens förutsättningar och särart. Bruket av
empiriskt material kringgärdas med särskilda regler, något som dock gäl-
ler för varje disciplin, och förutsättningarna för teoribildning påverkas av
att även generaliserbarheten har sina begränsningar.68 

67 Rätten som integrativ mekanism framhävs av Bertilsson (not 53) s. 12. Jfr också Th.
Wilhelmsson, Europeiseringen av privaträtten: För ett fragmenterat utbyte av erfarenheter,
TfR 1/2001 s. 1–32 och H. P. Graver, I prinsippet prinsipiell – om rettsprinsipper, TfR
2006 (under utgivning).
68 Detta utvecklas inte närmare här utan jag hänvisar till tidigare uppsatser i ämnet. Se JT
1995-96 s. 726 ff. och s. 1035 ff. samt 2004-05 s. 297 ff. Se även not 8 ovan.
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12. Är rättsvetenskapen rent normativ?

Rättsvetenskapen kan betecknas som normativ i flera meningar. Som
berörts är den normativ i den meningen att argumentationen kan inne-
hålla värderingar. Den fungerar dessutom normerande och är del av
rättssystemet (och därmed en rättskälla) när den bearbetar det rättsliga
materialet genom att peka på argument, utveckla begrepp, systematisera
stoffet, föreslå lösningar o.s.v.; den är deskriptiv-normativ.69 Den kan
vidare mynna ut i rättpolitiska ställningstaganden och rekommendatio-
ner (se ovan 6.2 och 6.3). Detta likställer den med ekonomiämnena som
också lämnar rekommendationer men skiljer den från många naturve-
tenskaper och kulturvetenskaper.70 

När man brukar beteckna rättsvetenskapen som en normativ veten-
skap – nära besläktad med etiken och liksom denna icke en kausalveten-
skap71 – hänger det dock i första hand samman med att den skiljer sig
från empiriska vetenskaper, t.ex. flertalet samhällsvetenskaper, som
beskriver faktiska yttre förhållanden och strävar efter att påvisa orsaks-
samband och lägga fram förklaringar. Här skall normativiteten i denna
senare mening kommenteras.

Det gängse synsättet är att de normer, som rättsvetenskapen studerar,
uttalar sig om hur verkligheten borde vara beskaffad, inte om hur den
är.72 Mot detta synsätt, som innebär att rättsvetenskapens föremål (nor-
merna) inte uttrycker kunskap om empiriska fakta, kan emellertid ställas
en annan s.a.s. ”realistisk syn”, nämligen att normer och (fysisk) verklig-
het är mer eller mindre sammanflätade. De principer som kan utläsas ur
det rättsliga stoffet är resultatet av en erfarenhet som kan ha vuxit fram
under lång tid av rättslig praktik. Detta stoff reflekterar i många fall en
beprövad erfarenhet; praktiken är rättsreglernas genesis.73 

69 Se Eng (not 29) a.st.
70 En astronom rekommenderar inte att solen borde snurra runt jorden och det tjänar inte
mycket till för en latinist att uttala sig om hur romarna borde ha talat eller för en historiker
hur Rom borde ha fört de puniska krigen. En annan sak är att en krigshistoriker kan ge råd
om framtida krigsstrategi på basis av de lärdomar som kan dras från de puniska krigens för-
lopp.
71 Rättsvetenskapen kan dock ha kausala inslag, se Sandgren, JT 2004-05 s. 317.
72 För en diskussion av relationen normer – ”real verklighet”, se H. Andersson, Skyddsän-
damål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, Uppsala 1993 s. 184 ff.
73 Ett sådant synsätt – i linje med historiska skolans – behåller sin relevans, men dess grund
har tunnats ut med åren i takt med att lagstiftningen fått en allt mer rättsskapande funk-
tion på bekostnad av den kodifierande. Anna Christensen kan ses som en modern företrä-
dare för den historiska skolan; se hennes uppsats Den juridiska mentaliteten, i Mentalite-
ter, red. P. Sällström, Åbo 1986 s. 79 ff. samt M. Zaremba, Minken i folkhemmet, Timbro,
1992 s. 94 f. 
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Vidare kan man hävda att reglerna kan förstås, tolkas och tillämpas
enbart med den aktuella samhällskontexten för ögonen, t.ex. med en
förståelse för hur ”idealtyper” såsom köpare, konsumenter, vittnen o.s.v.
tänker och handlar. Rättsreglerna får sin betydelse av det sammanhang i
vilket de tolkas och tillämpas ungefär som historiska fakta får sin bety-
delse av det sammanhang i vilket de placeras.74 Reglerna skulle i själva
verket vara obegripliga för den rättstillämpare som inte ”såg igenom”
dem vid deras tillämpning. Också detta förbinder normer och verklig-
het. 

Samma följd har det att reglernas effekter – eller snarare tänkta effek-
ter – ständigt är närvarande vid deras tillämpning.75 Utan en uppfattning
om reglernas ändamålsenlighet för sina uppgifter och tillämpningens
effekter skulle rättstillämparen producera oväntade och egendomliga
resultat. Detta gör det problematiskt att – som är det etablerade – fram-
ställa föremålet för rättsvetenskapen som ett helt och hållet normativt
system, eller om man så vill, ett ideologiskt system. Redan en ändamåls-
orienterad rättsvetenskap lyfter fram rättssystemets koppling till verklig-
heten.76 Härtill kommer att stoffet ger väl underbyggda handlingsregler
för framtiden.77 Även ett diskursanalytiskt sätt att betrakta rättsreglerna
binder samman rätt och verklighet, eftersom ”språket är med och formar
verkligheten” och texten används ”som ett hjälpmedel för att upptäcka
förhållanden inom samhällslivet”.78 

Det synsätt som här redovisats knyter ihop rätten med verkligheten:
rätten förbinder platser och tider. Att säga något om normerna är också
att säga något om verkligheten i gången tid, i dag och i framtiden. Den
som utvecklar och/eller konstruerar läror och principer gör det utifrån
föreställningar om hur verkligheten är beskaffad och hur den skulle
kunna ändras. Sådana principer står därför outtalat i förbindelse med
verkligheten eller i vart fall föreställningar om denna. Den juridiska kun-
skapen har emellertid inte formulerats i skarpa och väl underbyggda
principer och läror vilka prövats med ledning av hypoteser och systema-

74 Jfr t.ex. H. Arvidsson, Dåtiden – tur och retur, Historisk Tidskrift nr 3 2002 s. 410. 
75 Hellner, som bekänner sig till positivismen, skriver så här: ”Positivismen karakteriseras [i
detta avseende] som den rättsvetenskapliga metodinriktning som såvitt det är möjligt häm-
tar vägledning i lag, förarbeten och prejudikat samt i rättens konsekvenser för samhällslivet”
(kurs. är Hellners), Hellner (not 34) s. 125; se även s. 219. 
76 Jfr H. P. Graver, Den juristskapte virkelighet, 1986 s. 144 ff. som behandlar bl.a. Ekelöfs
metod.
77 Om kunskapsbildningen i juridiken och om normernas legitimering, se G. B. Nilsson,
Den källkritiska processen, Scandia 2002 s. 180. Jfr Klami (not 27) s. 18 f.
78 Se not 55 ovan.
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tiskt empiriskt arbete.79 Rättsvetenskapen kan frilägga och precisera
sådana principer och läror, utveckla dem och ge dem en generell utform-
ning. Genom att göra det kan rättsvetenskapen lyfta fram den kunskap
som finns förborgad i rättssystemet.

13. Utgångspunkter

En rättsvetenskaplig undersökning kan ha i vart fall tre olika utgångs-
punkter (inriktningar): a) En första utgångspunkt, den klart vanligaste,
är rättsregler eller ”rättsligt stoff” av annat slag. Detta kan benämnas en
”materialorienterad” inriktning. Exempel är att viss lagstiftning eller en
viss lagregel är undersökningens utgångspunkt. b) En andra utgångs-
punkt är ett problem, ett faktiskt förhållande och liknande. Detta kan
betecknas som en ”verklighetsorienterad” inriktning. Exempel är att ett
samhällsproblem är utgångspunkt. c) En tredje utgångspunkt är en teori,
referensram, värdering eller annan ”föreställning”. Kanske kan vi kalla
detta en teoriorienterad inriktning.80 De tre inriktningarna kan kombine-
ras och bör ofta kombineras i form av en rättsvetenskap som innefattar
fri argumentation och metodisk mångfald. a) och c) kan kanske sägas
motsvara en idealistisk syn inom vetenskapsteorin, medan b) motsvarar
en realistisk. 

Det är ett särdrag hos rättsvetenskapen att perspektivet c) spelar en
undanskymd roll, medan ett sådant perspektiv för många samhällsveten-
skaper tvärtom är det dominerande. Denna egenhet hänger samman
med de diffusa uppfattningar om teoribildningens förutsättningar och
innebörd som är i svang inom den juridiska akademin och därmed obe-
nägenheten att tillgodogöra sig ett teoretiskt perspektiv till gagn för
forskningens relevans, nyhetsvärde och kvalitet i övrigt. Valet av
utgångspunkt inverkar alltså på undersökningens potential. Ett tecken
på att ett ämne är illa valt är att ett streck av lagstiftaren kan radera ut
undersökningens relevans. Utgångspunkterna b) och c) har i detta avse-
ende ett försteg framför a).

79 Som exempel kan nämnas begreppet ”tillit”, som bekant en faktor som tillmätts avgö-
rande betydelse i juridiken sedan mycket länge utan att rättsvetenskapen generaliserat
detta begrepp på samma sätt som skett inom samhällsvetenskapen när denna under senare
decennier upptäckt tillitens betydelse för en god samhällsutveckling. Den juridiska kun-
skapsbildningen saknar den robusta karaktär som samhällsvetenskaplig empirisk forskning
kan ha i sina bästa stunder.
80 C. Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, del I, JT 1995-96 s. 733 ff.
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14. Till sist

Vi är så komna till vägs ände. Det kanske inte är så långt med tanke på
ämnets omfattning och svårighetsgrad. Många fler koordinater kunde
stakas ut, inte minst kunde behandlas alla moderna och halvmoderna
strömningar inom rättsvetenskapen – alternativ jurisprudens, empiriska
studier, experimentell rättsvetenskap, feministisk rätt, globalisering och
rättsteori, gränsöverskridande ämnen, informatik, jurimetri, marxistisk
och annan kritisk (och okritisk) rättsteori, mänskliga rättigheter som vär-
degrund, ”rätt och litteratur”, rättens pluralism, rättsekonomisk analys,
teorier om rättskulturer, terapeutisk juridik, topik o.s.v. – liksom den
metodutveckling som gått hand i hand med att nya ämnen och perspek-
tiv blivit accepterade. Men vi får finna oss. Allt detta kräver sin egen
framställning. 

En slutsats är att det i första hand är rättsvetenskapen själv som
bestämmer sin karaktär och avgränsar sig mot andra discipliner.81 Som
berördes inledningsvis kan en sådan bestämning leda till en bättre förstå-
else av rättsvetenskapens potential och därmed bidra till en slagkrafti-
gare rättsvetenskap, men det behövs en bestämning också i åtskilliga
sammanhang där bedömningar görs av rättsvetenskapliga arbeten. 

Innebörden av den föregående analysen är att det inte finns ett enda
kriterium – bortsett från det auktoritativa (se avsnitt 2) – som kan
användas som slagruta. Det är bara samfällt som kriterierna (i avsnitt 4–
13) förmår karakterisera rättsvetenskapen och avgränsa den. Det skulle
vara givande att göra en vetenskapssociologisk studie av rättsvetenska-
pens kultur, självbild och diskurs. En sådan empirisk undersökning skulle
inte bara kasta ljus över sakernas tillstånd utan också tvinga fram en
självrannsakan: Hur kan rättsvetenskapen vitaliseras? Hur kan den teore-
tiska och metodiska medvetenheten stärkas? Hur kan samhällsrelevan-
sen höjas? Vilka helt nya fält bör plöjas? Detta är frågor som är centrala
för rättsvetenskapens framtida ställning inom akademin och i samhället i
stort.

81 Graver (not 2) menar att ”avgrensningen av en vitenskap heller ikke er et vitenskapelig
spørsmål som kan besvares gjennom denne vitenskapen selv” (s. 566).


