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Om teoribildning och rättsvetenskap

CLAES SANDGREN*

Sammanfattning

I denna artikel drivs tesen att teoribildning om den materiella rätten, d.v.s. om rättsreglernas inne-
håll, är både möjlig och önskvärd. En sådan teoribildning, som motsvarar teoribildningen inom
andra kulturvetenskaper, kan stärka rättsvetenskapens vetenskaplighet och ge resultat av högre
relevans och nyhetsvärde. Förutsättningarna för en rättsvetenskaplig teoribildning diskuteras emel-
lertid knappast alls i litteraturen. 

Ett rättsvetenskapligt arbete bör ha ett mått av generalisering. Detta är kärnan i en rättsvetenskap
som vill gå i teoretiserande riktning. ”Systematisering”, som kan vara en viktig form av teoribild-
ning, är central för rättsvetenskapens vetenskaplighet men det framstår som diffust vad som hör
hemma inom denna företeelse och hur systematisering bör bedrivas. Utvecklingen av principer,
läror och institut är också betydelsefulla inslag i teoribildningen. 

En förstärkt teoribildning inom rättsvetenskapen skulle inte stå i motsats till – eller gå ut över –
dennas hävdvunna koppling till praktiken. Tvärtom skulle en sådan förstärkning gagna det prak-
tiska rättslivet. Teorier i form av principer och läror m.m. kan nämligen vara mer praktiska än löst
hopfogade detaljanalyser. Kommer också ett ökat bruk av empiriskt material och empiriska meto-
der till stånd kan rättsvetenskapens relevans och kvalitet i övrigt stärkas än mer. Rättsvetenskapen
bör alltså stå kvar med ena benet i den juridiska praktiken och med det andra i vetenskapssamhället.
Omorienteringen skulle dock markera samhörigheten med vetenskapssamhällets synsätt och ideal.

Hörnstenar för all vetenskap är empiri och teoribildning. En tidigare artikel av
min hand rörde empiri i rättsvetenskapen.1 I den här föreliggande artikeln ana-
lyseras teoribildning i rättsvetenskapen. Innan teoribildningen avhandlas är det
dock skäl att beröra användningen och behovet av teori inom rättsvetenskapen
samt begreppet teori inom den allmänna vetenskapsteorin så att den fortsatta
framställningen kan vila på fast grund och rättsvetenskapens egenheter såsom
vetenskap träda fram i klarare ljus. 

1 Om empiri och rättsvetenskap, del I, JT 1995-96 s. 726 ff. och del II JT 1995-96 s. 1035 ff.
* Professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
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1. Användningen av begreppet teori 

Det finns teorier av skilda slag och på s.a.s. olika nivå vilka har relevans för
rättsvetenskapligt arbete.2 

1.1 Teorier på systemnivå

(a) Begreppet teori används om föreställningar om rätten (rättsreglerna/rättssys-
temet), d.v.s. allmänna teorier om denna på systemnivå. Man kan beteckna t.ex.
metafysik, normativism och realism i fråga om rättsbegreppet liksom den skan-
dinaviska rättsrealismen som teorier i denna mening. Ett annat exempel är teo-
rier om normernas karaktär (handlingsregler, kompetensregler o.s.v.). Ytterli-
gare ett exempel är den traditionella (monistiska) teorin om rättens enhet – eller
kanske snarare strävan att upprätthålla ett enhetligt och systematiskt samman-
hängande rättssystem – som står i motsats till nyare tankar om rättens pluralism.
Det förekommer också att en analys av en rättslig företeelse mynnar ut i en teori
om denna som får anses befinna sig på systemnivå. Alf Ross’ prognosteori
angående ”gällande rätt” kan tjäna som exempel på det. 

(b) Man talar också om teorier som bär upp rättsreglerna, t.ex. att alla människor
har samma värde, att lika skall behandlas lika, att en hållbar utveckling skall
vara vägledande för miljörätten, varvid teori närmast används synonymt med
principer för rättsordningen eller delar av denna.

1.2 Positivrättsliga teorier

När begreppet teori används i positivrättsliga sammanhang, är det fråga om teo-
rier om innehållet i rättsreglerna – och därmed indirekt teorier också om ”verk-
ligheten”. Man skulle förslagsvis kunna tala om ett positivrättsligt eller materi-
ellt teoribegrepp, vilket skiljer sig från metanormer (såsom regler om lagtolk-
ning). Det är ett sådant materiellt begrepp som i första hand skulle svara mot de
teorier som utarbetas inom samhällsvetenskaper och andra kulturvetenskaper.
Det är en sådan materiell teoribildning som kommer att stå i förgrunden i det föl-
jande.

2 En vanlig användning av begreppet – kanske den vanligaste – är att teori ställs i kontrast till
praktik eller eventuellt rättstillämpning. Det jämställs då närmast med doktrinen eller akade-
miskt arbete. En variant av detta är att ett arbete sägs befinna sig på hög teoretisk nivå. En sådan
torde vara detsamma som teoretisk i motsats till praktisk och konkret. Det är i dessa fall inte
fråga om teori i egentlig mening.
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1.3 Rättsvetenskapsteori

En uppfattning om rättsvetenskapens karaktär kan betecknas som en veten-
skapsteori avseende rättsvetenskapen eller – kanske bättre – metateori om
denna, t.ex. en teori om rättsdogmatikens förutsättningar.3 Den här föreliggande
artikeln kan mycket väl mynna ut i en teori om rättsvetenskapen. Det är då fråga
om rättsvetenskapsteori.

1.4 ”Utomrättsliga teorier”

(a) Det förbises inte sällan att rättsvetenskaplig forskning mycket väl kan utgå
från teorier som utvecklats inom andra vetenskapliga områden. Exempel är att
en rättsvetenskaplig undersökning kan analysera hur en viss lagstiftning kan
förenas med en naturvetenskaplig teori och hur rättssystemet eventuellt borde
ändras i ljuset av en sådan teori. Man kan också tänka sig att utvecklingstenden-
ser inom rättssystemet analyseras mot bakgrund av utvecklingen i samhället i
stort eller inom viss samhällssektor. Detsamma gäller analyser de lege ferenda.
I sådana fall kan undersökningen bli mer rigorös om den samhällsutveckling
som utgör undersökningens fond uttryckts i en teori (som eventuellt översatts i
en eller flera hypoteser). 

(b) En närliggande ansats är att ta i bruk en teori som läggs till grund för studiet
av rätten, såsom kritisk teori, feministisk teori, teorier om etnicitet och diskrimi-
nering, strukturalism och poststrukturalism o.s.v. Ett likartat angreppssätt är att
lägga en fundamental princip, ett ideal, en avvägning o.s.v. till grund för under-
sökningen. Teori i denna mening inbegriper en föreställning om hur verklighe-
ten är och borde vara beskaffad. Den fyller främst funktionen av riktningsvisare
för valet av problem och tillvägagångssätt men den kan också utgöra en teore-
tisk ram för en undersökning av ett institut; t.ex. kan avtalsrätten belysas med
hjälp av begreppsparet effektivitet – rättvisa.

1.5 Metanormer

Många normer om normer betecknas oegentligt som teorier. Det förekommer att
man talar om en teori för tolkning, t.ex. lagtolkning, varvid teorin närmast är de

3 Som ett exempel kan nämnas en distinktion mellan en kontextinriktad rättsvetenskap (rättskul-
turforskning) och en inåtblickande (rättsdogmatisk); se Modéer, K. Å. Vad är rättskultur? I Rät-
ten, Festskrift till Ankarloo, Lund 2000 s. 386. Ett annat exempel kan ges med följande citat av
Klami: ”…den teleologiska konstruktionen – eller ’tolkningen’ av rättspraxis såsom bestående
av (möjligtvis) målrationella beslut – är ett gott redskap för en kritisk, dynamisk analys av rätts-
praxis och därmed även ett alternativ till rättsfallspositivismen” (Om rättsdogmatisk forskning,
Åbo 1984 s. 91).
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metoder som kan användas och hur dessa förhåller sig till varandra. Lagstift-
ningslära – metod och teknik för lagstiftning – hör hemma i detta sammanhang.
En särskild kategori av metanormer är principerna för juridisk argumentation,
som ofta benämns teorier om sådan argumentation. 

2. Varför teori?

Det är som framskymtat önskvärt att den rättsvetenskapliga forskningen mynnar
ut i teorier. Detta hänger samman med motiven för att bedriva sådan forskning
och de krav som kan ställas på vetenskaplighet. En utredning – i motsats till en
vetenskaplig undersökning – har vanligen till syfte att fastställa ett förhållande
av något slag. Inom juridiken kan det vara att identifiera en rättsregel som kan
vara tillämplig i ett visst fall. Till skillnad från en sådan rättsutredning bör en
vetenskaplig undersökning uppnå resultat som är nya i förhållande till kunska-
pens ståndpunkt. Det innebär att resultaten så långt möjligt bör bygga på tidigare
kunskap, d.v.s. forskningen bör vara del av en kumulativ process. Resultaten bör
fogas in i ett vidare rättsligt och teoretiskt sammanhang eller på annat sätt ge
teoretisk förståelse eller förklaring.4 För att det skall kunna ske bör resultaten
generaliseras så långt som möjligt. Det görs genom teoribildningen, d.v.s.
genom generella påståenden om något förhållande såsom ett rättsområde, ett
rättsligt problem eller del av ett sådant. Inte minst om den företeelse som under-
söks är egenartad eller har mycket liten räckvidd, t.ex. en snävt avgränsad rätts-
fråga, kan det vara behov att sätta in den i en teoretisk ram; en sådan undersök-
ning kan fördjupa förståelsen av det större sammanhanget.

Skälen för teoribildning kan också sökas i komplexiteten hos det förhållande
som undersöks. Ju mer komplicerat detta är, ju svårare det är att förstå och över-
blicka det sammanhang i vilket resultaten skall fogas in, desto större är behovet
av att ställa upp en teori på basis av det material som analyserats. Eller för att
uttrycka samma sak antitetiskt: det finns inte vare sig behov av eller utrymme
för någon teori i den mån som forskaren blott och bart parafraserar lagbestäm-
melser eller annat rättsligt material.

4 I likhet med samhällsvetenskaperna kan dock inte rättsvetenskapen fungera kumulativt på
samma sätt som naturvetenskapen. Det rättsvetenskapliga kunskapsobjektet ändras fortlöpande;
v. Kirchmann talade som bekant om rättsvetenskapen som en disciplin, som ”das Zufällige zu
ihrem Gegenstand macht” (Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, Darmstadt
1960, s. 4). EU:s tillkomst och utveckling är exempel på omständigheter som radikalt ändrat
föremålet för rättsvetenskapen i de europeiska länderna liksom för andra kulturvetenskaper. Jfr
Lundquist, L. Det vetenskapliga studiet av politik, Studentlitteratur, Lund 1995 s. 114 om kumu-
lation inom statsvetenskapen.
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3. Begrepp, teorier och modeller i ett rättsligt perspektiv

3. 1 Inledning

Den vetenskapsteoretiska litteraturen om vetenskaplig metod är mycket omfat-
tande och innehåller starkt divergerande uppfattningar. Vissa grunddrag kan
dock identifieras: klara begrepp för de företeelser som studeras är utgångspunk-
ten för forskningen; teoribildningen, som är kärnan i forskningen, är påståenden
om relationerna mellan begreppen; teorierna antas avspegla den företeelse som
studeras, nämligen ”verkligheten”; hypoteser är tänkbara relationer mellan
begrepp; hypoteser kan testas genom att man mäter huvudbegreppen och analy-
serar de data som därvid erhålls.5 Detta framstår väl som föga upplysande, var-
till kommer att litteraturen innehåller åtskilliga reservationer och alternativa
synsätt. Än mindre givet är hur dessa metodregler skall tillämpas på det rättsve-
tenskapliga området, i den mån det alls är möjligt.6 

3.2 Begrepp och definitioner

Begrepp är viktiga i detta sammanhang därför att de är byggstenar i teoribild-
ningen. I botten för ett begrepp ligger en idé om något. Begrepp är medel som
behövs för att man skall kunna kommunicera effektivt och för att man skall
kunna bedöma ett påståendes logiska status. Begrepp är också medel att relatera
till någon aspekt av det fenomen som man vill studera (t.ex. ”skadeståndsskyl-
dighetens avgränsning”) och ett redskap som gör det möjligt att generalisera,
d.v.s. skapa teorier.7 

Inom juridiken används ömsom ”begrepp” ömsom ”definition” ömsom
”term” utan att någon saklig skillnad nödvändigtvis åsyftas. Detta kan vålla
missuppfattningar, varför de tre bör hållas i sär. Ett rättsligt ”begrepp” utgörs
lämpligen av en ”term” (ett ”ord” t.ex. ”bevistema”) och av en definition (inne-
börd). Det viktiga är att definitionen är klar och rationell samtidigt som det är
önskvärt att termen väl speglar definitionen. Det är tyvärr inte ovanligt inom
juridiken att begreppets innebörd kommit att avlägsna sig från termen (”ordet”)
med följd att man inte av termen kan sluta sig till begreppets innebörd.8 

5 Se t.ex. Blaikie, N. Designing Social Research, Cambridge, 2001 s. 128 ff.
6 För en relativistisk syn på vetenskapsbegreppet från rättsvetenskapligt håll, se Jareborg, N.,

Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1 ff.
7 Se Frankfort-Nachmias C. & Nachmias, D., Research Methods in the Social Sciences, London

1996 s. 25 ff.
8 Lindblom talar om ”termen och dess bakomliggande begrepp”; se Lindblom, P. H. Processens

arkitektur, i Vänbok till Torleif Bylund, Uppsala 2003 s. 199. I en not upplyses följande: ”Jag
uppfattar termer som namn på begreppen.”
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Som har påpekats av Lindahl i en klargörande uppsats har en viss skepsis mot
terminologidefinitioner medfört en motsvarande skepsis mot begreppsanalys
över huvud taget.9 Uppsalaskolans negativa syn på begrepp som annat än fram-
ställningstekniska hjälpmedel spelar här en roll. Även begreppsjurisprudensens
sammanbrott skymtar i fonden. Det må så vara att begrepp eller begreppsanalys
inte kan motivera juridiska lösningar. Men för en analys av hur rättsregler
hänger samman och vad som förenar och skiljer dem åt är begreppsanalys i tra-
ditionell mening oundgänglig. Begrepp är centralare inom juridiken och den
juridiska forskningen än man vanligen är medveten om. Begrepp såsom ”häv-
ning”, ”påföljd”, ”dröjsmål”, ”passivitet”, ”fel” o.s.v. är oundgängliga byggste-
nar för teoribildningen inom civilrätten. Det går inte att föra ett resonemang och
att kommunicera utan en begreppslig klarhet och enighet om begreppsbild-
ningen på området. 

Begrepp är som berördes byggstenar som behövs för teoribildningen. Samti-
digt kan begreppsanalysen vara en form av teoribildning. Begreppsanalys kan
t.ex. skapa nya begrepp som redskap för både rättstillämpning och rättsveten-
skap; särskilt utvecklingen av centrala begrepp kan ligga teoribildningen nära. 

3.3 Teorier

3.3.1 Allmänt

I den vetenskapsteoretiska litteraturen finns åtskilliga uppfattningar om begrep-
pet teori (och närliggande företeelser, t.ex. modell). I en vetenskapsteoretisk
lärobok sägs följande: ”Teorins funktion är att ange av vilken art det studerade
fenomenet är, hur det skall uppfattas, vad som är väsentliga drag, hur olika fak-
torer hänger samman och hur de förklaras. Teorier består av teoretiska begrepp,
strukturella mönster och/eller lagbundenheter, förklaringar samt modeller med
tillämpningsregler. … I en teori ingår ett samband mellan olika fenomen eller
en struktur i vilken de är inordnade. Den starkaste formen av samband är ett axi-
omatiskt system av satser.”10 Teorier är tankekonstruktioner, d.v.s. abstrakta
påståenden, som bygger på avsiktliga förenklingar och hypotetiska antaganden
i form av teoretiska begrepp och modeller.11 

I litteraturen framhävs att teorier kan ligga på olika nivåer (”levels”), från
enkla klassifikatoriska system till empirisk-teoretiska teorier som kan testas och
som kan ha stort förklaringsvärde.12 I litteraturen finns också uppfattningen att
teorier kan ha mycket skiftande räckvidd (”scope”). En i vetenskapssociologisk

9 Lindahl, Lars, Definitioner, begreppsanalys och mellanbegrepp i juridiken, i Rationalitet och
empiri i rättsvetenskapen, Stockholm 1985 s. 39 och 48 f. 

10 Wallén, G., Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund 1996 s. 52 f. 
11 Wallén a.a. s. 12–16.
12 Frankfort-Nachmias & Nachmias a.a. s. 143 f.
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litteratur ofta citerad kategorisering av det slaget har gjorts av Denzin som skil-
jer mellan fyra slags teorier: ”grand theories” också benämnda makroteorier;
”middle-range theories” ligger mellan ”grand theories” och ”empirical genera-
lizations”; ”substantive theories” avser ett särskilt problemområde; ”formal the-
ories” slutligen bygger på den numera kontroversiella uppfattningen att samhäl-
leligt liv kan ges universella förklaringar. Dessa fyra typer av teorier skiljer sig
som synes åt men har en gemensam kärna: ”They constitute a synthesis of com-
monalities in different phenomena into a unified theory”.13

3.3.2 Teorier inom kulturvetenskaperna

I ett färskt arbete om samhällsvetenskaplig metod definieras teori på följande
sätt: ”…a general and, more or less comprehensive set of statements or propo-
sitions that describes different aspects of some phenomenon. In an applied con-
text, theories can be understood as interrelated ideas about various patterns, con-
cepts, processes, relationships, or events. In a formal sense, social scientists
usually define theory as a system of logical statements or propositions that
explains the relationship between two or more objects, concepts, phenomena, or
characteristics of humans – what are sometimes called variables…”14 Denna
definition liksom de tidigare illustrerar som synes teoribegreppets vaghet men
definitionerna är samtidigt påtagligt lika: de framhäver samband, mönster, sys-
tem, likhet m.m. som utmärkande för teorier. 

Det här sagda gäller också rättssociologiska teorier. Dalberg-Larsen relativi-
serar dessa teoriers betydelse och innebörd på ett påtagligt sätt: ”Der findes ikke
eet sæt af teorier, som er rigtigere og mere autoritative end andre, og der vil
oftest eksistere mange dels modstridende, dels gensidigt supplerende teorier om
de samme forhold. Teorier bør derfor opfattes som gode eller dårlige hjælpemid-
ler til at forstå og bringe orden i iagttagelser af virkeligheden og ikke som en
genvej til at forstå denne på en bedre og sandere måde.”15 

Det är utmärkande för en teori att den säger något mer än det källmaterial på
vilket den bygger. Detta framgår inte explicit av de citerade definitionerna men
får anses vara underförstått. Det behövs alltså någon form av generalisering och
samband, som forskaren sluter sig till ur materialet och som inte kan utläsas
direkt ur detta. 

De redovisade uppsättningarna av teoribegrepp visar begreppets elasticitet.
Det som återgavs speglar vad som i grova drag är gemensamt för teorier särskilt

13 Blaikie a.a. s. 144 f.
14 Berg, B. L., Qualitative Research Methods, 5th ed., Boston etc. 2003 s. 15 f. 
15 Dalberg-Larsen, J., Lidt om at indføre samfundsvidenskabelige elementer i den juridiske forsk-

ning, i Regulering og styring – en juridisk teori- og metodebog, red. Basse, E. M., Kbhvn 1989,
s. 76. 
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inom samhällsvetenskapen i stort, men det bör hållas i minnet att vetenskapsom-
rådena skiljer sig åt.16

3.3.3 Ett teoribegrepp för rättsvetenskapen

Den närmare innebörden av teori och teoribildning kan alltså skifta från ett
område till ett annat.17 I väsentliga stycken lär dock rättsvetenskapen vara veten-
skapsteoretiskt homogen. För rättsvetenskapens del ligger närmast till hands att
betrakta teorier som verktyg som kan och bör ges en innebörd och brukas på ett
sätt som är anpassade till rättsvetenskapens förutsättningar, såsom dess studie-
objekt, metodiska arsenal m.m.18 Att teoribegreppet är töjbart innebär dock inte
att en godtycklig attityd är försvarlig. Teoribildningen skall vara logiskt sam-
manhängande, inte ha systematiska fel, kunna prövas o.s.v. Den måste också ha
ett solitt underlag och ge resultat som innehåller mer än de data på vilka den
bygger. Bara så kan teorier vara robusta och ha ett nyhetsvärde. 

Såsom berördes hör det också till rättsvetenskapens förutsättningar att dess
föremål, rätten/normerna, är föränderliga och skiftande i tid och rum, något som
inte är ovanligt för kulturvetenskaperna. Exempel är statsvetenskapliga teorier
om ett visst politikområde eller ekonomiska teorier om företags agerande, men
förhållandet är påtagligt för rättsvetenskapens del. Teorierna kan alltså behöva
revideras som en följd av rättsutvecklingen. Härtill kommer att rättsvetenskapen
står i ett symbiotiskt förhållande till den rättsliga praktiken på samma sätt som
många andra tillämpade discipliner samspelar med sin ”praktik”, t.ex. vissa tek-
niska och medicinska ämnen. Detta understryker att rättsvetenskapens teorier
företrädesvis bör avse grundläggande mönster, ett rättsområdes karaktär eller
utvecklingstendenser o.s.v.19 

16 Inom historievetenskapen, som genomgått en teoretisering under senare decennier, är använd-
ningen av teori ingalunda oomstridd. Det finns de som menar att det visserligen finns mönster
och regelbundenheter i historien men att dessa inte är ”accessible to disciplined enquiry.”
”Almost any theory can be ’proved’ by marshalling an impressive collection of individual
instances to fit the desired pattern.” En invändning är också att teoribildning i historia ”denies
the very essence of the discipline. Human culture, the argument goes, is so richly diverse that
we can only understand man in specific epochs and locations.” Tosh, J. The Pursuit of History,
London & New York, 1991 s. 156 f.

17 Här bortses från att också rättsvetenskapliga fält kan skilja sig åt i vissa avseenden. Man kan
med Nils Jareborg Tala om en straffrättslig vetenskapsteori, Allmän kriminalrätt, Uppsala 2001
s. 19; härom se Lernestedt, C. Kriminalisering, Uppsala 2002 s. 24.

18 En parallell kan dras till företagsekonomiämnet. Författarna av en studie av diverse material och
ämneskonferenser om företagsekonomi frapperas av ”hur få rapporter som behandlat ämnesin-
riktade teori- och metodfrågor. … Rapporterna rör i hög grad vad forskning i allmänhet är, eller
borde vara, …” Författarna efterlyser en ”teoribas” för forskning inom ämnet företagsekonomi.
Gandemo B. och Mattsson, J. Vart är företagsekonomisk forskning på väg?, FE-rapport 1990-
298, Handelshögskolan, Göteborg 1990 s. 21.

19 Se vidare avsnitt 9 nedan.
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Man noterar för övrigt att teorier inte nödvändigtvis behöver vara universella.
Exempelvis är innebörden av s.k. « middle-range theories » att de har begränsad
räckvidd i tid, rum och övrig generalisering.20 

Ett teoribegrepp för rättsvetenskapen kan närmare bestämt – mot bakgrund av
den begreppsbildning som berörts i det föregående – uttryckas med begreppspa-
ren abstraktion och generalisering å ena sidan samt mönster och samband å den
andra. 

(a) En teori är en abstraktion som är uttryck för ett mått av generalisering. Den
grad av generalisering som är tänkbar och önskvärd kan skifta, men typiskt sett
brukar inte kraven på generalisering ställas med samma entydighet inom kultur-
vetenskaperna – rättsvetenskapen inbegripen – som inom naturvetenskapen och
inom vissa av dem i ringa grad.21 I vart fall vissa samhällsvetenskaper, såsom
sociologi och samhällsekonomi, söker dock producera teorier på en mycket
abstrakt och generell nivå. Inget hindrar att rättsvetenskapen genererar mycket
generella teorier, men det hör nog till ovanligheterna inom de discipliner som
här står i förgrunden, de positivrättsliga.

(b) Mönster och samband åter fyller funktionen att hålla samman företeelser
som har en likhet av relevans i sammanhanget. Detta begreppspar är tämligen
oproblematiskt för rättsvetenskapen; för en rättsvetenskap som fäster stor vikt
vid systematik och systematisering blir mönster och samband centrala teoriele-
ment.

(c) Däremot har begreppsparet förklaring och orsakssamband en mer undan-
skymd roll att spela i den rättsvetenskapliga teoribildningen. Textvetenskaperna
– rättsvetenskapen inbegripen – utmärks bl.a. av att tolkningsspörsmål är cen-
trala och att ”förståelse” därför har en relativt sett framskjuten plats jämfört med
”förklaring” och orsakssamband. Ett par förbehåll bör dock göras. Påvisas
mönster och samband kan det i vissa fall ha ett förklaringsvärde. De kan förklara
varför en rättslig företeelse bör behandlas på samma sätt som en annan. Också
andra slags förklaringar kan förekomma inom rättsvetenskapen.22 

(d) I vissa fall betecknas en rättsregel eller grupp av rättsregler som en teori.
Som exempel kan anföras de regler för avtalsrättslig bindning som går under
benämningarna viljeteorin respektive tillitsteorin. Kan de anses vara rättsveten-
skapliga teorier? Om vi håller oss till de definitioner av ”teori” som lämnats i
det föregående framstår dessa bägge ”teorier” närmast som principer som lagts
till grund för rättsregler (såsom 32 § avtalslagen). Samtidigt är det uppenbart att

20 Se bl.a. Nybom, T. Emancipatorisk historieforskning i Förbundsrepubliken Tyskland, Historisk
tidskrift 1982 s. 211 ff. 

21 Wallén a.a. s. 118. 
22 Se Hellner, J. Metodproblem inom rättsvetenskapen, Stockholm 2001 s. 38 ff.
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dessa principer bygger på vissa föreställningar om verkligheten. De söker skapa
en balans mellan förklarare och mottagare mot bakgrund av vad som framstår
som mest ändamålsenligt i avtalsförhållanden. I botten ligger alltså föreställ-
ningar om vad som främjar ekonomiskt utbyte, vad som framstår som rättfärdigt
o.s.v. Dessa föreställningar kan sägas ha karaktären av hypoteser som sällan
uttrycks explicit och som baseras på en vag teori om hur verkligheten är beskaf-
fad, t.ex. om hur avtalande parter handlar och resonerar. Slutsatsen är att vilje-
och tillitsteorierna inte är teorier i egentlig mening utan snarare rättsregler som
dock bygger på teorier om hur verkligheten är beskaffad. Ett annat exempel på
ett till synes oegentligt bruk av begreppet teori är den ”legala bevisteorin”. 

3.4 Idealtyper

Inte sällan kan det framstå som väl pretentiöst att säga att man bildat en teori.
Kanske kan då Webers välkända idealtyp tas i bruk? Weber, som för övrigt var
jurist till skolningen, använde detta begrepp för att lyfta fram det karakteristiska
för en företeelse och renodlade företeelsens drag med hjälp av begreppet. Det
innebar att han identifierade och hårdrog de främsta kännetecknen för en före-
teelse – t .ex. den ”rationella byråkratin” – utan att alltså hävda att alla dessa
kännetecken återfanns i verklighetens företeelser. Det vill synas som om rätts-
vetenskapens kvalitativa inriktning skulle innebära att idealtyp kan vara ett
fruktbart begrepp.23 I vissa fall kan det vara lämpligt att laborera med en sådan
i det inledande skedet av en undersökning, närmast som alternativ till en hypo-
tes.

3.5 Hypoteser

Hypoteser är om möjligt än mer sällsynta än teorier om rättens innehåll. Innebär
det att begreppet hypotes saknar hemortsrätt i ett rättsvetenskapligt samman-
hang? Knappast. Det är nog snarare så att ordet hypotes inte återfinns i det rätts-
vetenskapliga idiomet. Med hypotes brukar man åsyfta en form av operationa-
lisering (konkretisering) av en teori varigenom man kan undersöka teorins
riktighet. Hävdar man att en viss princip genomsyrar europeisk förmögenhets-
rätt är ett sådant påstående så generellt att det behöver brytas ned i en eller flera

23 Grönfors använder visserligen inte begreppet ”idealtyp” men han formulerar sig i sådana orda-
lag när han beskriver Nials metod för att karakterisera associationer. Nial sägs dra upp ”riktlin-
jerna med sammanfattande generella formuleringar, som inte gör anspråk på precision för alla
fall men kompletteras med detaljbeskrivningar på strategiskt viktiga punkter. Avvikande före-
teelser, som ändå inte låter sig inpassas, undantar han som specialfall… Med denna redovis-
ningsmetod vill han tillgodose både helheten och delarna.” Grönfors, K. Avtal och association,
Göteborg 1997 s. 60. 
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hypoteser som man kan undersöka närmare. Visar prövningen att en hypotes
inte håller streck har man därmed försvagat sannolikheten för att den uppställda
teorin är riktig. Man kan t.ex. välja ut några förmögenhetsrättsliga områden och
inom dessa undersöka några företeelser på basis av de hypoteser som man ställt
upp. Ett gott urval kan ge underlag för slutsatser som ger stöd åt eller undergrä-
ver den teori man hävdar (se vidare nedan 5.2 och 5.3). 

3.6 Modeller

Det är inte ovanligt att ”modeller” utnyttjas i rättsvetenskapliga arbeten för att
renodla analysen, vilket ger dem drag av teori. Ibland brukas en modell snarare
som ett analysredskap, d.v.s. befinner sig på metanivån.24 De bägge modeller
som presenteras i avsnitten 5.2 och 5.3 benämns modeller av det skälet. Som en
tredje, vanligt förekommande kategori av modell kan man se s.k. ”argumenta-
tionsmodeller”. Också dessa befinner sig på metanivån. 

Inte sällan – bl.a. inom vissa samhällsvetenskaper – används ”modell” som
ett alternativ eller komplement till teori. Hur olika företeelser hänger samman
kan således uttryckas i en modell som är ett slags ”kunskapsskelett”. Modeller
”...utgör en avsiktlig förenkling och ett hypotetiskt alternativ för att beskriva
eller förklara en företeelse. ...Man talar ibland om beskrivande modeller, men
alla modeller är teoretiska genom idealiseringar och förenklingar. De är alltså
konstruerade även om det finns en verklighetsbakgrund.”25 Modell är här något
mer anspråksfullt än analysredskap; den ligger nära teori. Som ett exempel kan
man kanske se Perssons modell för att beskriva en typisk skadesituation.26 En
annan slags användning av begreppet modell är att bruka det i ett uttryck såsom
”avtalslagens modell för slutande av avtal”.27 Begreppet modell förekommer av
och till i rättsvetenskapliga sammanhang, dock utan att ha en fast innebörd. Det
finns inget hinder för att utnyttja begreppet ”modell” inom rättsvetenskapen,
men det är önskvärt att det då görs klart vad som åsyftas. 

24 Domeij som laborerar med en modell i sin avhandling menar att ”(M)odellerna är inget annat än
forskningsverktyg” och betecknar dem som ”abstrakta stiliseringar.”, Domeij, B. Läkeme-
delspatent, Stockholm 1998 s. 26. 

25 Wallén a.a. s. 59. 
26 ”...inte varit meningen att sammanställa en kod för lösningen av tvistiga fall ...(u)tan huvudsa-

ken har varit att söka identifiera och precisera faktorer, vilka ha en potentiell relevans, och att
systematiskt angiva dessa i en logiskt utformad modell, på det att de rättsliga spörsmålen må
kunna diskuteras utifrån klara utgångspunkter och utan anlitande av dunkla metaforer”, Persson,
U. Skadestånds- och försäkringsrättsliga studier, Stockholm 1962 s. V.

27 Grönfors, K. Avtalsgrundande rättsfakta, Göteborg 1993 s. 17. Det är här inte fråga om ett red-
skap för analys eller en teori utan närmast liktydigt med ett ”knippe regler.” Jfr vad som sades
ovan under 3.3.3 (d). 
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3.7 Metod

Ett otal grepp och begrepp brukas i rättsvetenskapliga sammanhang som medel
för att bearbeta de frågor som behandlas i denna uppsats. Det är en frapperande
grad av begreppslig mångfald, till dels begreppsförvirring, som möter. Inte
minst begreppet metod används på skiftande sätt. Den vanligaste betydelsen av
metod i en rättsvetenskaplig framställning är nog den vardagliga, nämligen hur
man gått tillväga, t.ex. för att finna relevant material. I utryck såsom rättsdog-
matisk metod, rättskällemetod och juridisk metod handlar det snarare om regler
för användningen av rättsligt material. Men metod kan också stå för forsknings-
processen, d.v.s. tjäna som ram för hela det rättsvetenskapliga arbetet och inbe-
gripa val av problem, material, empiri o.s.v. Hellner ger ingen klar definition av
termen ”metod” i sin metodbok28 men tycks åsyfta metod i denna senare, vida
mening. Metod kan emellertid också ha en snävare innebörd, t.ex. när man säger
att det finns en mångfald av rättsvetenskapliga metoder. Rättsdogmatik är då en
bland flera metoder. Metod används vidare närmast i betydelsen metodlära,
d.v.s. hur juridik skall bedrivas. Naturrätt, begreppsjurisprudens och intresseju-
risprudens kan alla tre betecknas som sådana metodläror, vilka brukats både av
praktikens och rättsvetenskapens män. Kanske kan man också beteckna teleolo-
gisk metod som en lära i denna mening. 

4. Empiri 

Empiriskt arbete innebär att välja ut och analysera empiriska data. Rättsveten-
skapen får använda sådana data godtyckligt lika litet som andra discipliner. Till-
vägagångssättet bör redovisas så tydligt och ingående att andra kan gå i forska-
rens fotspår. En rättsvetenskaplig undersökning skall med andra ord vara
intersubjektivt prövbar. 

För rättsvetenskapens del kan man betrakta bl.a. rättskällematerial som empi-
riskt material. Det finns regler och principer – rättskälleläran och juridisk metod
i övrigt – för användning av detta material liksom andra discipliner har sina reg-
ler, t.ex. regler som är vedertagna i ämnet historia om vad som kan användas
som källmaterial och hur detta material får och skall användas.29 

Som framhölls i den tidigare uppsatsen kan rättskällematerial användas för
annat syfte än att fastställa gällande rätt och rättsvetenskapen kan – och bör –
arbeta också med annat material än traditionellt rättskällematerial; när man talar
om empiriskt material i ett juridiskt sammanhang brukar man främst syfta på

28 Se not 22.
29 Se t.ex. kapitlet om historisk källanalys av Holme M. & Krohn Solvang, B. Forskningsmetodik.

Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund 1991 s. 136 – 149. 
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sådant icke traditionellt rättskällematerial. Bakgrunden är då bl.a. strävan att
finna metoder som förbättrar den juridiska argumentationen.30 Inget hindrar att
empiriskt material av detta slag förs in i en analys av gällande rätt. Det är
tvärtom önskvärt att så sker, så att denna analys förbättras, t.ex. genom att den
får ett solidare verklighetsunderlag. Synen på rätten som ett slutet och autonomt
system har numera få anhängare vilket kommer till uttryck i bl.a. en mycket
öppen rättskällelära. En annan sak är att empiriskt material och empiriska meto-
der inte kan ersätta den sammanvägning av allt material som den praktiskt verk-
samme juristen har att göra. Rättstillämpningen får inte gå över i tillämpad sam-
hällsvetenskap.31 

5. Teoribildning

5.1 Allmänt

Teoribildning handlar om relationen mellan teori och empiri. Dessa kan som
bekant bindas samman på i huvudsak två vägar. En rent induktiv ansats som låter
materialet leda till teorier anses vara diskutabel i de flesta fall. Skälen är upp-
fattningen att observationer måste vara styrda av någon teori eller hypotes för
att vara meningsfulla. Det bör dock uppmärksammas att kvalitativt orienterade
discipliner är böjda att arbeta induktivt, d.v.s. låta materialet leda till teorier i
stället för att låta det verifiera teorier.32 Rättsvetenskapen är ett exempel på det,
något som kommer till uttryck i dess materialorientering i motsats till problem-
och teoriorientering. I den hypotetisk-deduktiva metoden har teorin en viktigare
och mer självständig ställning. Hypotes är här ett ur teorin härlett påstående som
sträcker sig utöver hittillsvarande kunskap och som skall prövas empiriskt. Den
vanligaste uppfattningen är sedan länge – om vi talar i allmänna termer – att
empiri och teori bör samspela.33 

Den syn på teoribildning som här förmedlats har rönt kritik vilken kan sam-
manfattas under rubriken konstruktivism. Enligt denna skolbildning, som i sig
innehåller olika riktningar, är data teoriladdade. Vad man observerar beror på
hur man frågar, på mätmetoder, forskarens förhandsuppfattningar m.m.34 Post-

30 Se vidare Sandgren, a.a. (not 1).
31 Se Graver, H. P. Den juristskapte virkelighet, Otta 1986 s. 175. 
32 Se Bryman, A. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Lund 1997 s. 117; se

också Wallén a.a. s. 89.
33 Wallén a.a. s. 45 och 47; Hydén, H., Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund 2002 s. 42.
34 Feyerabend P. K. (Ned med metodologin, Stockholm 1977) hävdade bl.a. att det inte existerar

något kriterium med vars hjälp man skulle kunna fälla avgörande mellan två konkurrerande teo-
rier; se Nordin, S., Paul Feyerabend och den vetenskapsteoretiska anarkismen, i Metod eller
anarki, red. Hansson, B., Lund 1980, s. 51 – 59. 
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modernismens relativisering av begrepp som metod, teori, kunskap o.s.v. fram-
står som ett fullföljande av konstruktivismen. Den betonar den sociala konstruk-
tionen av verkligheten och ser samhällsvetenskap som ett blygsamt och subjek-
tivt företag som karakteriseras av provisoriskhet, fragmentering och
obestämbarhet.35 Det finns en tendens inom ”rättslig postmodernism” att negera
”conceptual theorization and system building routinely practiced by legal aca-
demics and analytical philosophers”.36 Den rättsliga postmodernismen framhä-
ver bl.a. att det inte finns något rättsligt system att ”upptäcka”. Det finns inte
något ”...legal system ’out there’, perfected, formed, complete and coherent,
waiting to be discovered by theory”.37 

Det brukar uppfattas som en egenhet för rättsvetenskapen att den påverkar sitt
studieföremål, eftersom den i sig också är en form av rättskälla. Detta är dock
inte så märkvärdigt som det kan förefalla i ljuset av den här nämnda konstrukti-
vismen, som innefattar synpunkten att vetenskapen påverkar sitt studieföremål,
låt vara att denna påverkan inte är en medveten effekt, däremot en ofrånkomlig
sådan. Rättsvetenskapens egenhet är att den vill påverka sitt studieföremål. 

5.2 En teoretisk modell för teoribildning 

Relationen empiri-teori inom rättsvetenskapen kan illustreras med följande
modell:
Figur 1 (rättsvetenskap) Figur 2 (samhällsvetenskap)
(1) verkligheten (1) verkligheten
(2) rättsliga källor (2) data
(3) begrepp/påståenden (3) begrepp/påståenden
(4) teori (4) teori
(5) rätten/rättssystemet (1) verkligheten
(1) verkligheten o.s.v.
o.s.v.

Verkligheten (1) är det nav kring vilket all vetenskap rör sig och typiskt sett
vetenskapens studieobjekt, låt vara med större eller mindre tydlighet beroende
på hur man uppfattar ”verkligheten”. För rättsvetenskapens del (figur 1) är inte
verkligheten det omedelbara studieföremålet. Det är i stället ”rättsliga källor”
(2). Men eftersom rätten är förankrad i verkligheten är denna senare en ständig
följeslagare till det rättsvetenskapliga objektet.

35 Se närmare t.ex. Alvesson, M. Postmodernism och samhällsforskning, Malmö 2003. Om rätts-
vetenskap och postmodernism se Andersson, H. Constructive Deconstruction, Anglo-Swedish
Studies in Law, ed. Andenaes M. & Jareborg, N. Uppsala 1999 s. 356 ff (särsk. s. 369 ff.). 

36 Minda, G. Postmodern Legal Movements, New York and London 1995 s. 3.
37 Kennedy, D. Critical Theory, Structuralism and Contemporary Legal Scholarship, New Engl. L.

Rev 1985-86 s. 210. 
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En motsvarande cirkel för samhällsvetenskaper i allmänhet (figur 2) skulle
visa upp åtminstone en väsentlig skillnad. Denna är att verkligheten i normalfal-
let är direkt förbunden med teoribildningen inom dessa; deras teorier är utsagor
om verkligheten. Rättsvetenskapens teorier (4) är utsagor om rätten/rättssyste-
met. Grafiskt åskådliggörs det av att ”rätten/rättssystemet” befinner sig mellan
teori och verklighet i den rättsvetenskapliga cirkeln, något som inte skulle ha
någon motsvarighet i en ”samhällsvetenskaplig cirkel”. Det kan dock hävdas att
skillnaden i många fall närmast är en gradskillnad. I viken mening är det ”verk-
ligheten” en ekonom studerar, som undersöker finansiella system eller mark-
nadsföringsstrategier? Samma fråga kan ställas om en statsvetare som undersö-
ker argumentationen i officiella dokument eller i media. 

En annan, mer subtil skillnad är att rättsvetenskapen har en form av rundgång
som saknar motsvarighet inom samhällsvetenskaperna. De främsta källorna för
rättsvetenskapens begrepp och påståenden (3) är rättsligt material (”rättsliga
källor”) men teorierna uttalar sig också om rättsligt material – låt vara på ett
generellt plan – nämligen om ”rätten/rättssystemet”. Samhällsvetenskapernas
källor (data), t.ex. enkätsvar och statistik, är något annat än den verklighet om
vilken teorierna är utsagor. Detta understryker bl.a. vikten av att rättsvetenska-
pen leder till generella utsagor om (delar av) rättssystemet, inte bara om enstaka
rättsregler. Steget från källa (2) till begrepp/påstående (3) kan vara ovanligt kort
inom rättsvetenskapen (figur 1), t.ex. om rättskällan är enkel och klar, medan
motsvarande steg från t.ex. enkätsvar till begrepp/påstående kan vara längre –
och metodiskt komplicerat – inom samhällsforskningen. 

5.3 En praktisk modell för teoribildning

Forskningsprocessen kan också beskrivas i mer praktisk form. Det skulle kunna
göras med följande modell.
Figur 3
(1) Förförståelse
(2) Ämnesval: material, problem, föreställning
(3) Problemformulering
(4) Metod
(5) Materialinsamling
(6) Tolkning
(7) Analys/systematisering
(8) Resultat/teoribildning <> begrepp
(9) Förståelse; förklaring
(3) Problemformulering 
(4) Metod
o.s.v.
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Undersökningen tar sin utgångspunkt i forskarens förförståelse av området lik-
som av förförståelsen av problem, tillgängligt material, kunskapsintresse o.s.v.
(1). Termen ”förförståelse” hämtas från Gadamer, som emellertid använde den
i samband med tolkningen av en text.38 Denna fas i processen är ofta omedveten
men styr i mångt och mycket hela förloppet. Utgångspunkt för ämnesvalet (2)
kan vara a) visst material, b) ett visst problem eller c) en viss föreställning, t.ex.
en teori.39 På basis av detta formuleras undersökningens problem (3). Metoden
(4) är normalt en funktion av punkterna (1) – (3). Det första konkreta arbetet
brukar vara insamlingen av det material (5) som framstår som relevant mot bak-
grund av punkterna (1) – (4). Materialet skall ställas samman och tolkas (6), var-
efter det läggs till grund för en analys/systematisering (7) som mynnar ut i ett
resultat, kanske en teori (8), t.ex. i form av en princip för rättsområdet/proble-
met. En sådan teori formuleras med hjälp av begrepp m.m. Teorin ökar förståel-
sen – både kunskapen om området och om forskningsprocessen – och ger kan-
ske också förklaring (9). Den kan också peka på problem och frågor som borde
inkluderas, varför problemformuleringen kan behöva modifieras (3). Detta
leder till att metoden kan behöva justeras (4), materialet kompletteras (5) och en
ny tolkning (6) och analys (7) kan göras. Denna tolkning kan vara bättre därför
att den baseras på ett vidgat och mer relevant material och kan göras med led-
ning av den nämnda teorin. Denna kan i sin tur revideras och utvecklas (8), i
bästa fall till att omfatta också företeelser utanför det material som analyserats,
d.v.s. det kan visas att en vidare generalisering är hållbar, t.ex. att en princip som
omfattar ett område också kan omfatta ett annat. 

Cirkeln övergår i en spiral som i princip är utan slut. I praktiken tenderar här
nämnda led i forskningsprocessen att smälta samman. Men det är nog till nytta
att ha de olika leden klara för sig och se hur de samverkar. Leden skall ses som
byggnadsställningar som delvis kan monteras ned när arbetet är klart. Har arbe-
tet ett metodavsnitt kan delar av processen redovisas där.40 

6. Diskussionen om teoribildning 

6.1 Litteraturen 

Den rättsvetenskapliga metoddiskussionen var intensiv i Norden i det sena
1800-talet; man ”sysslade med metodfrågor som aldrig förr”.41 Det blev nu van-

38 Se Bergström G. & Boréus, K. Textens mening och makt, Lund 2000 s. 26 f.
39 Se Sandgren a.a. s. 734 ff. 
40 Cirkeln bygger på ett traditionellt positivistiskt synsätt men ett hermeneutiskt element har till-

förts i form av förförståelsens betydelse, processens cirkelform och tonvikten på förståelse –
dock utan att förklaring lämnas åt sidan.

41 Björne, L. Den konstruktiva riktningen. Den nordiska rättsvetenskapens historia, Del III, Lund
2002 s. 454. Björne som betecknar epoken som den ”konstruktiva riktningen” sammanfattar den
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ligt att akademiska avhandlingar inleddes med ett metodavsnitt. De synpunkter
som förfäktades vid denna tid är påtagligt lika dagens tankegångar. I så måtto
var de metodologiska framstegen under förra århundradet beskedliga.42 Björne
pekar – med hänvisning till Montgomery – på att det rådde en osäkerhet om vad
rättsvetenskap i själva verket var och vad som konstituerade dess vetenskaplig-
het. Montgomery förordade en ”systematisering av rättssatserna och en logisk
begreppskonstruktion.”43 Också Nordling, som var ett av tidens ledande namn i
diskussionen, var representativ för sin epok när han pekade ut systematiseringen
som ledstjärna för rättsvetenskapen.44 

Det saknas alltjämt – den dag som är – en elaborerad debatt om teoribildning
inom den nordiska rättsvetenskapen. Detta är ägnat att förvåna med tanke på att
den nordiska diskussionen om rättsvetenskapens karaktär och uppgifter tidvis
har varit intensiv de senaste 20-25 åren.45 Begreppet ”teori” förekommer för-

42 I viss mån kan man säga att utvecklingen gått tillbaka om man beaktar de försök som Nordling
gjorde. ”Nordling försökte bygga en deduktiv framställning.... Ur en gemensam huvudprincip
förklara... specialteorier ...en och samma huvudgrundsats...” (se Björne a.a. s. 128 f.). En annan
sak är den välgörande utrensning av metafysik och annan bråte som kom till stånd under 1900-
talet tack vare den skandinaviska rättsrealismen. 

43 A.a. s. 231.
44 Sandström, M. Rätt eller vetenskap? Till frågan om rättsvetenskapens nytta, SvJT 2002

s. 282 ff. 
45 Exempel är boken Rättsdogmatikens alternativ (Tammerfors, 1988) som har sin tyngdpunk i fin-

ländsk diskussion, de tre böcker som utgavs i Danmark om rättslig styrning och reglering,
(Regulering och styring. Del I Köpenhamn 1989 (red. E.M. Basse), del II 1990 (red. E. M. Basse
& V. Jensen) och del III 1992 (red. E. M. Basse & V. Jensen), den debatt som varit i Norge med
utgångspunkt i Eckhoffs rättskällelära (förutom Eckhoffs egna stora arbete om rättskälleläran
Eckhoff, T. Rettskildelaere, 2. uppl. Tano1987. kan här nämnas arbeten av Graver H. P. och
Doublet D. R. och Bernt J. F. (Retten og vitenskapen, Bergen 1993). I Sverige kan hänvisas till
de stora böckerna i allmän rättslära av Peczenik (Peczenik, A. Vad är rätt?, Stockholm 1995)
och Strömholm (Strömholm, S. Rätt, rättskällor och rättstillämpning, Stockholm 1988) samt
bidraget av Glavå (Glavå, M. Arbetsbrist och kravet på saklig grund, Stockholm 1999 s. 23–
127). Härtill kommer värdefulla bidrag av Agell (i Festskrift till Strömholm och Rationalitet och
värderingar, SvJT 2002 s. 243 ff.) samt den omfattande uppsats av Olsen som nyligen publice-
rats (SvJT 2004 s. 105 ff.). I den uppsatsen sägs inget om teoribildning men det finns ett ymnigt
bruk av ordet teori vilket på några ställen används på ett förvånande sätt. Olsen betecknar såle-
des rättsdogmatik som en teori, inte som en metod enligt gängse synsätt. Hon skriver således att
rättsdogmatiken är den ”grundläggande teorin i samband med rättsvetenskap riktad till rättstil-
lämparen” (a.a. s. 124). Ett exempel på en representativ formulering är följande: ”auktoritativa
utsagor om gällande rätt enligt rättsdogmatisk teori” (a.a. s. 133). Hon skriver också följande:
”Allmän sett bör det vara omöjligt att integrera andra vetenskapers teorier med den rättsdogma-
tiska teorin, eftersom det då blir en teorikollision” (a.a. s. 130). Hon skriver vidare så här: ”En
systemanalytisk teori kan t.ex. innebära att forskaren måste välja bland olika tolkningsteorier.
Den enklaste modellen är kanske att ta fasta på ordens lexikala betydelse...” (kurs. tillagd; s.
124). På vilket sätt det är en teori (och tydligen också modell) att ta fasta på ordalydelsen för-
klaras inte. Olsen betecknar också olika syften med komparativ rätt som teorier (a.a. s. 127 f.).
Härtill kommer att ”komparation” som sådan betecknas som en teori (s. 140). Ett intresseväckande

med följande ord: ”tolkningen av gällande rätt byggde på logik, systematisering och en kombi-
nation av induktion och deduktion”, a.a. s. 460.
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visso i rättsvetenskapliga arbeten, men det handlar då närmast om ”teori” i
någon rättsteoretisk mening, inte teorier om rättens innehåll (1.2). Inte något av
de (i not 45) nämnda arbetena innehåller en explicit analys av teoribildningen
inom rättsvetenskapen med anknytning till den allmänna vetenskapsteorin. I
den mån som en sådan analys förekommer är den outtalad, närmast genom att
det hävdas att systematisering är rättsvetenskapens – i praktiken ”rättsdogmati-
kens ” – kärna. 

En i någon mån avvikande röst är Jan Hellner som i sin metodbok, hans sista
större arbete, explicit talar om teorier i innehållslig/materiell mening. Han är
dock skeptisk mot resonemang om teori inom rättsvetenskapen: ”Det kan ges ett
antal exempel på vad som kan antas vara teorier inom rättsvetenskapen. Exem-
plen är dock mest ägnade att sätta frågetecken för den funktion ‘teorierna’ antas
fylla i de juridiska resonemangen”.46 Hellners engagemang kommer till liv först
när han går över till begreppet systematik (avsnitt 8.2). Som ett exempel på en
funktionell systematik nämns begreppet ”ersättningsrätt”. 

Helt avvisar dock inte Hellner utrymmet för ”teori” inom rättsvetenskapen.
Han menar visserligen att systematiken i ett rättsvetenskapligt arbete ”inte har
utpräglad karaktär av teori” men lägger till att systematiken måste ”likväl bygga
på någon form av likhet eller samband mellan rättsreglerna, för att inte fram-
ställningen skall bli helt kasuistisk. Såtillvida förutsätter den vetenskapliga
behandlingen av ett ämne att i botten ligger någon form av förklarande teori.”47 

6.2 Misstron mot teoribildning

Rättsvetenskapsteoretiska spörsmål upptar liten tankekraft hos de positivrätts-
liga disciplinernas företrädare. Det finns inom den juridiska akademin en miss-
tro mot teoribildningens relevans för rättsvetenskapen. Häri ingår föreställning-
arna att teorier är komplicerade och något för naturvetenskap och matematik
och att teorier inom kulturvetenskaperna är utsagor om stora samhällsförlopp,

46 A.a. (not 22) s. 147. Han skriver vidare så här: ”De teorier som har nämnts nu har bl.a. fungerat
som styrmedel för rättsvetenskapen. De har fungerat som tema för rättsvetenskapliga arbeten
eller influerat det sätt på vilket den rättsvetenskapliga analysen har genomförts. Teorier av detta
slag har präglat en äldre rättsvetenskap lika mycket som de metodläror som skildrades i föregå-
ende kapitel” (s. 150).

47 A.a. s. 151. Han har för övrigt i annat sammanhang upplyst att han använt ”systemteori”. Hell-
ner, J. Rättsvetenskaplig metod, JFT 1998 s. 486 f. 

men inte alldeles lättillgängligt bidrag förtjänar här till sist uppmärksamhet. Det är en uppsats
av Mikkola i vilken han lyfter fram begreppet ”rättsenlighet”:”...det viktigaste som en rättsve-
tenskaplig forskning kan erbjuda, är just djup insikt om vad som är rättsenligt. På basen av denna
utformas sedan de juridiska principerna och begreppen. Ett empiriskt forskningsbegrepp, som
inte uppfyller kravet på en tillräckligt djup teoretisk förståelse och inte heller tar sikte på rätts-
enlighetsbedömningar förtjänar inte epitetet självständig rättsvetenskaplig forskning.”(Mikkola,
M. Teser om rättsvetenskaplig forskning, TfR 1981 s. 296). 
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om samhällets beskaffenhet o.s.v. Månne spelar också den svenska rättskultu-
rens principlöshet sin roll. Den här bilden av metodologisk halvbildning bekräf-
tas av de diffusa uppfattningar som är i svang rörande skillnaderna mellan juri-
disk metod, rättskällelära och rättsvetenskaplig metod.48 Vidare spelar rättsve-
tenskapens självbild en roll i sammanhanget. Rättsvetenskapen ser sig inte som
grundforskning som ägnar sig åt teoriutveckling utan som en tillämpad veten-
skap – gränsande till hantverk – för vilken den praktiska tillämpbarheten är ett
överordnat kriterium.49 

Som framgått klargör emellertid den vetenskapsteoretiska litteraturen att teo-
rier kan ha högst skiftande karaktär. De kan även ligga på olika nivåer (”levels”)
allt ifrån enkla klassifikatoriska system till empirisk-teoretiska teorier som kan
testas och som kan ha stort förklaringsvärde. Som också framgått kan teorier
även ha starkt varierande räckvidd (”scope”) och de behöver inte vara helt gene-
rella.50 Slutsatsen är att en diskussion om rättsvetenskapens vetenskapsteori kan
och bör bereda marken för ett ökat och mer medvetet bruk av teoribildning även
inom den positivrättsliga forskningen. 

7. Förutsättningarna för teoribildning inom rättsvetenskapen

7.1 Teoribildning om normer

Rättsvetenskapens studieobjekt brukar beskrivas som en bestämd typ av aukto-
riserade normer, i motsats till de faktiska yttre förhållanden eller orsakssamband
som studeras av empiriska vetenskaper. Från vetenskapsteoretisk synpunkt
finns det dock inte något som står i vägen för en rättsvetenskaplig teoribildning
som en följd av rättsvetenskapens sätt att bestämma sitt studieobjekt. En sådan
är tänkbar på samma sätt som teorier kan bildas om andra tankekonstruktioner
och om axiomatiska system.

Även andra discipliner har ett annat studieföremål än verkligheten i den
nämnda fysiska meningen. Det gäller kulturvetenskaperna som – till skillnad
från naturvetenskaperna men i likhet med logik och matematik – behandlar arte-
fakter såsom konstnärliga verk, språk, ekonomiska system, filosofiska texter,
tidningstexter, o.s.v.: alla är av människan skapade företeelser som i sina res-
pektive vetenskaper är föremål för teoribildning. Att bilda teorier av innehålls-
ligt slag (1.2 ovan) om normer ter sig i detta perspektiv som både möjligt och
naturligt.51 

48 Jfr härom Doublet & Bernt a.a. s. 25.
49 Jfr Kjaer Jensen, M. Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare, Lund 1995 s. 14. 
50 Se Frankfort a.a. s. 143 f. och Nybom a.a. Se även 3.3 ovan.
51 En parallell kan dras till textanalys inom samhällsvetenskapen. Exempel på en textanalytisk frå-

geställning är den ”systematiserande” vilken är en variant av en beskrivande analys. Andra exem-
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7.2 Rättsvetenskapen såsom tolkande och kvalitativ vetenskap

Tolkning av rättsligt material har en framskjuten plats inom rättsvetenskapen
liksom inom vissa humanistiska ämnen och textanalytiska riktningar inom sam-
hällsvetenskaper. Rättsvetenskapens karaktär av tolkande vetenskap innebär att
den främst är kvalitativ i motsats till kvantitativ, d.v.s. den använder ”sådana
metoder som i första hand syftar till att beskriva ett fenomen och dess egenska-
per så grundligt som möjligt, till skillnad från kvantitativa metoder som främst
syftar till att beskriva fenomenets utbredning.”52 Rättens kvalitativa karaktär
innebär att ett lagrum kan ha större betydelse än 100 andra och att ett senare
rättsfall kan vara mer värt än 100 tidigare rättsfall. Det saknar därför ofta
mening att kvantifiera. Ingen skulle komma på idén att räkna lagar eller författ-
ningsändringar för att säga att ett rättsområde är viktigare än ett annat. Inte hel-
ler säger frekvensen av ett lagrums användning nödvändigtvis någonting om
dess betydelse; ett vältaligt exempel är straffbudet mot spioneri. 

Vanligen upptas större delen av en traditionell rättsdogmatisk studie av tolk-
ning av det rättsliga stoffet, såsom rättsfall, enskilda lagrum m.m. Det är nor-
mernas ”meningsinnehåll” som står i centrum för ett sådant arbete.53 Står denna
huvudinriktning av det rättsvetenskapliga studiet i motsättning till den teoribild-
ning som här förespråkas? Nej. Det bör snarare ses så att tolkningsresultaten kan
utgöra stenar i teoribygget. En lång serie av enskilda analyser av svåra tolk-
ningsproblem – så som sedvanliga rättsvetenskapliga undersökningar är upp-
lagda – har inte bara ett egenvärde för rättslivet. Tolkningsresultaten kan också
utnyttjas för generella slutsatser i form av teorier om det rättsliga stoffets inne-
håll. 

Det har redan påpekats att teorier inte måste omfatta stora samhällsförlopp.
Också bearbetningen av en begränsad frågeställning kan lämna ett bidrag till
teoribildningen inom ett område. Resultatet av en sådan bearbetning kan inte
gärna ensamt visa att en generalisering kan vara hållbar men det kan vara ett
bidrag till en sådan slutsats genom att – i förening med andra bidrag – visa att
en viss generalisering är möjlig; det är ett normalt förfarande att man på vägen
till en generell sats har behov att analysera ett stort antal enskilda faktorer.

7.3 Rättsvetenskapen såsom kvantitativ vetenskap

Rättsvetenskapens i huvudsak kvalitativa karaktär utesluter inte att den också
kan ha kvantitativa inslag. Annan rättsvetenskap än rättsdogmatik – t.ex. en

52 Kjaer Jensen a.a. s. 6 med hänv.
53 Se t.ex. Doublet & Bernt a.a. s. 9.

pel är ett ”argumentationsanalytiskt studium” och ett ”kritiskt granskande”. – Jfr Bergström &
Boréus, a.a. passim. 
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empiriskt inriktad sådan – kan naturligtvis ha kvantitativa inslag. Men också
teoribildning angående normernas innehåll (jfr 1.2 ovan) kan ha sådana inslag.
Ett exempel är att en undersökning av förekomsten av en princip inom ett fält,
t.ex. inom europeisk förmögenhetsrätt, kan ha ett kvantitativt inslag. Ett påstå-
ende om förekomsten av en sådan princip måste baseras på en uppfattning om
principens utbredning. 

7.4 Förståelse och förklaring

Rättsvetenskapens karaktär av tolkande vetenskap tyder på att den har förmåga
att skapa förståelse snarare än förklaring. Som ”förstående” vetenskap kan rätts-
vetenskapen sägas beskriva rätten sådan den framträder genom olika värde-
ringar, normer, samhällsrelationer och andra av människan skapade perspek-
tiv.54 Detta förhållande påverkar karaktären hos de teorier som framställs så till
vida som de typiskt sett inte tillhandahåller förklaringar. Denna begränsning av
rättsvetenskapliga teorier är dock inte absolut, eftersom systematisering i hög
grad utmärks just av att samband påvisas, något som är en form av förklaring.55

Härtill kommer att rättsvetenskapen kan producera förklaringar på ett mer all-
mänt plan (se 3.3 ovan).

7.5 Prövningen av teorierna

Prövningen av teoriers hållfasthet är en öm punkt inom alla vetenskaper, särskilt
kulturvetenskaperna. En generell svårighet är förbunden med valet av kriterier
för att pröva en teori. Det tycks stå klart att det inte finns annat sätt att säkerställa
att den valda operationaliseringen ger ett riktigt utslag än att forskarsamhället är
enigt om kriteriernas lämplighet. Objektiva kriterier för bedömningen av de kri-
terier som väljs för teoriers prövning saknas alltså. Bakom kravet på ”intersub-
jektiv” prövning ligger främst tanken att det vetenskapliga resultatet, t.ex. en
teori, skall kunna kontrolleras, medan det sätt på vilket det görs är en andra-
handsfråga. Rättsvetenskapens karaktär av tolkande, kvalitativ vetenskap inne-
bär att prövningen av de teorier som framställs inte kan göras med något objek-
tivt och entydigt kriterium för verifikation av teorins hållfasthet på samma sätt
som en teori om ett orsakssamband i naturen kan prövas. 

För det fall rättsvetenskapen vore en allt igenom normativ, icke-empirisk
vetenskap skulle konsekvensen vara att sanningshalten av dess påståenden inte

54 Doublet & Bernt a.a. s. 17. 
55 I det ovan nämnda arbetet av Blaikie sägs teorier ”...provide explanations by establishing con-

nections between the subject of interest and other phenomena.” (s. 141). 
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kunde prövas empiriskt.56 En sådan beskrivning av rättsvetenskapen är dock
föga realistisk och står inte i överensstämmelse med hur rättsvetenskap faktiskt
bedrivs.57 Rättsvetenskapen – också där den betecknas som rättsdogmatik –
består normalt av en mängd argument som vägs för och emot varandra. Påstå-
enden och värderingar blandas ganska fritt, t.ex. i form av analyser av lagstift-
ningens ändamål och reglernas och rättspraxis förenlighet med dessa ändamål.58

Dessa förhållanden talar för en ganska förutsättningslös syn på kriterierna för
prövningen av teorier. Man får göra en bedömning från fall till fall vilka kriterier
som kan vara mest ändamålsenliga. Anser man att inga kriterier kan ställas upp
är det svårt att se hur hållfastheten i ett typiskt rättsvetenskapligt resonemang
överhuvud taget kan bedömas. Ett flertal kriterier kan brukas vilka samman-
tagna får tjäna som underlag för prövningen. Antag att en studie förordar en viss
princip för skadeståndsansvarets avgränsning (genom en analys av argumenten
för och emot denna). Efter vilka kriterier skall en sådan princip prövas?

(a) Rättskälleläran och juridisk metod har en roll att spela för bedömningen av
argumentationen i den mån som rättskällematerial och eventuellt annat skade-
ståndsrättsligt material används som stöd för argumentationen. 

(b) Skadeståndsrättens systematik kan också vara ett kriterium: Är principen
förenlig med denna systematik? Går det att foga in denna på ett motsägelsefritt
sätt i skadeståndsrätten? 

(c) Ett närliggande kriterium är en logisk-analytisk prövning. Denna kan gran-
ska principens konsekvens, inre logik och uppbyggnad liksom dess rationalitet
i ljuset av grundläggande rättsprinciper inom ersättningsrätten i stort.

(d) Principen kan vidare prövas empiriskt med ledning av sin förenlighet med
kutym inom försäkringsbranschen eller liknande kriterium.

(e) Ett annat empiriskt kriterium kan vara beprövad erfarenhet, t.ex. erfarenhe-
ten av principens effekter i ett visst sammanhang.

(f) En prövning kan också göras med hjälp av ”utomrättsligt material” såsom
rättsekonomisk ”ersättningsteori” eller annan samhällsvetenskaplig teori, empi-
riska data såsom skadestatistik o.s.v.

56 En reservation får här göras för en rättsvetenskap som ser som sin uppgift att göra prognoser om
domstolsavgöranden. 

57 Olsen a.a. påvisar mångfalden i den rättsdogmatiska forskningen.
58 Som ett exempel kan nämnas att Wetterstein talar om ”en dynamisk rättsdogmatik” som förut-

sätter ”en glidning från detaljdogmatik till friare värderingar (i förhållande till de ’traditionella
rättskällorna’), en tyngdpunktsförskjutning från auktoritetsskäl till sakargument...”, Synpunkter
på sjörättsforskningen, i Festskrift Brækhus, Oslo 1988 s. 572.
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(g) Slutligen kan också hänvisas till det ”auditorium” vars konsensus angående
argumentationens halt kan betraktas som ett sanningskriterium.59 Auditoriet kan
i detta fall vara den akademiska professionens bedömning av principen i fråga. 

Kriterierna a – c kan sägas vara ”interna”, medan d – f bygger på tanken att teo-
ribildningen inte är en renodlat normativ verksamhet vars resultat inte alls kan
prövas empiriskt mot verkligheten. Rättssystemet är i så måtto öppet mot
omvärlden. Samtidigt får medges att kriterierna knappast ger grund för en så
robust teoribildning som vissa andra vetenskaper förmår prestera i kraft av pre-
cisa och testbara hypoteser som härletts ur den teori som skall prövas. Men vi
får finna oss. Det sagda ger för övrigt ingen dispens från de krav som kan ställas:
skärpa i detaljanalysen, logiska och sammanhängande argument och motive-
ringar, o.s.v. Ett påståendes sanningsvärde kan aldrig få vila bara på forskarens
auktoritet; så till vida är rättsvetenskapen odogmatisk.

Den tämligen fria modell för prövning av rättsvetenskaplig teoribildning som
här förespråkas korresponderar med den tämliga fria (”odogmatiska”) argumen-
tation som utmärker dagens rättsvetenskap. Man får i varje enskilt fall ta ställ-
ning till vilka kriterier som lämpar sig. För man t.ex. ett resonemang de lege
ferenda om skadeståndsansvarets avgränsning kan utomrättsliga kriterier vara
uppenbart lämpade för prövningen. För man däremot – för att ta ett motsatt
exempel – ett resonemang om gällande principer för lagtolkning i svensk rätt
blir utrymmet för en sådan empirisk prövning mer begränsat.

8. Generalisering

Den tes som drivits i det föregående är att teoribildning inte bara är möjlig inom
rättsvetenskapen utan också önskvärd. Skälen är att ett ökat mått av teoribild-
ning kan stärka rättsvetenskapens vetenskaplighet och ge resultat av ökad rele-
vans och högre nyhetsvärde, d.v.s. bättre motsvara vetenskapens krav. Det är nu
dags att söka konkretisera vad som kan förstås som teoribildning inom rättsve-
tenskapen – i tillägg till rättsteoretiska och likartade typer av teoribildning som
här är mindre aktuella. 

Ett rättsvetenskapligt arbete bör ha ett mått av generalisering. Detta är kärnan
i en rättsvetenskap som vill gå i teoretiserande riktning. Det kan också uttryckas
så att alla former av rättsvetenskaplig teoribildning eftersträvar en generalise-
ring. För att denna skall kunna gå utöver det material som ligger till grund för
generaliseringen krävs en analys av materialet som visar att generaliseringen är

59 Klami a.a. s. 13. Peczenik, som menar att sanning inte är något övergripande slutmål för rätts-
dogmatiken, betonar argumentationens betydelse: ”Begreppet ’sammanhängande motivering’
spelar en central roll i rättsdogmatiken.” (Peczenik, A. Om den förvaltningsrättsliga forskningen
och rättsdogmatiken, FT 1990 s. 51). 
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hållbar. I kvantitativt orienterad analys baseras generaliseringen på en urval-
sprocedur som garanterar representativitet. I en kvalitativ analys – t.ex. av rätts-
vetenskapligt snitt – är regelbundenheten knuten till analysens blottläggande av
konstitutiva drag i beskrivningen”.60 Om en generalisering inte är möjlig eller är
det bara i ringa mån, så betyder det inte att resultatet nödvändigtvis saknar
vetenskapligt värde. En detaljanalys som blottlägger en svaghet eller pekar på
något annat förbisett förhållande kan utgöra ett framsteg.61 

En strävan att generalisera är egentligen en självklarhet om man betänker vad
som är motsatsen till generalisering – parafrasering – och vad som är skillnaden
mellan rättsvetenskap och rättstillämpning: den senare sätter fokus på det
enskilda fallet. Samtidigt bör hållas i minnet att en ”brukarorienterad” (tillämp-
ningsorienterad) form av rättsvetenskap är dominerande vilken främst består av
en serie detaljanalyser av enskilda (svåra) tolkningsfrågor; många undersök-
ningar stannar vid detta. Som redan sagts är det dock normalt möjligt att utnyttja
dessa analyser för generella påståenden. I vart fall bör de sättas in i ett större
sammanhang (se 7.2 ovan).

9. Rättens struktur

Det här sagda om generalisering anger en allmän färdriktning. För att vi skall
komma ett steg längre är det önskvärt att vi har en analytisk ram som ger fasthet
åt teoretiseringen. Olika teorier om rättens struktur i form av ”nivåer” räcker här
en hjälpande hand. Gemensamt och karakteristiskt för dessa teorier är att en
konkret nivå, som består av rättsreglerna, hålls i sär från en abstrakt nivå, som
består av grundläggande mönster, principer, allmänna läror o.s.v. 

Idén att det finns grundläggande rättsliga mönster var central för historiska
skolans tankar om rättsreglernas ursprung i sedvänjor och rättens gradvisa
utveckling i samspel med samhällsutvecklingen. En konservativ företrädare för
historiska skolan, nämligen F. J. Stahl, talade om ”rättens idé”. Denna ”förefal-
ler, i motsats till de enskilda rättsreglerna, vara såväl allmängiltig som oförän-
derlig till sin natur”.62 Visserligen framstår Stahl såsom spekulativ, men han sät-
ter här fingret på skillnaden mellan alla disparata rättsregler å ena sidan och de

60 Kjaer Jensen a.a. s. 45f.
61 Inom kvalitativt orienterad samhällsvetenskaplig forskning hävdas inte sällan att generalisering

inte är enda vägen till vetenskaplig utveckling. Man talar bl.a. om ”det goda exemplets makt.”
Se Lundquist, L. Det vetenskapliga studiet av politik, Lund 1995 s. 105 med hänv. 

62 Sandström, M. Rättsvetenskapens princip, Stockholm 2004 s. 190. Stahl pekar på ”rättens idé”
som en väg att gå för att undvika rättens oenhetlighet, d.v.s. att föremålet varierar i såväl tid som
rum. Jfr även Björne, Brytningstiden. Den nordiska rättsvetenskapens historia, del II, Lund 1998
s. 238.
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grundläggande mönster som kan urskiljas hos denna mångfald av regler å den
andra. 

Aarnio gör en åtskillnad mellan rättsordningen, som är konkret och kan inne-
hålla både motsägelser och luckor, och rättssystemet, som är både exakt och
fullständigt.63 Tuori pekar på rättens olika nivåer, vilka handlar om de mest
grundläggande dragen hos en rättstyp. Han skiljer mellan ytnivån (lagformen),
där enstaka lagbestämmelser, avgöranden m.m. befinner sig; mellannivån (rätt-
skulturen), där de allmänna lärorna befinner sig; samt djupstrukturnivån (rätts-
formen). Denna senare nivån omfattar grundläggande antaganden av stor stabi-
litet för hela rättstypen, t.ex. begrepp såsom rättssubjekt och subjektiv rätt. I
djupstrukturen återfinns vidare de för rättstypen fundamentala normativa prin-
ciperna. Varje enskild rättstyp kännetecknas på djupstrukturnivån av en för den
specifik rationalitetstyp.64 På svensk botten återfinns snarlika tankar, om än for-
mulerade med mindre anspråksfull vokabulär, hos Agell, som liknar rättsreg-
lerna vid en byggnad där ”de grundläggande principerna och ändamålsskälen
utgör källaren”.65 

Christensen anslöt sig till historiska skolans tänkesätt när hon myntade
begreppet ”normativt grundmönster”: ”En stor del av rättsreglernas innehåll,
inte minst i Den sociala dimensionen, är helt enkelt en juridisk kodifiering av de
moraliska sedvänjor och grundhållningar som utbildats i samhället.”66 

Här refererade tankar om rättens struktur tvingar fram en reflektion om rät-
tens mest grundläggande drag och klargör förutsättningarna för en rättsveten-
skap som syftar till teoribildning: ju djupare ned i strukturen som man befinner
sig desto bättre är förutsättningarna för en sådan teoretisering. Föremålet för
teoribildningen blir då stabilt och likheten med naturvetenskapens objekt ökar i
motsvarande mån. Det är emellertid lång ifrån klart vad som hör hemma ”längst
ned” och det är inte lätt att hålla de olika nivåerna i sär. Tuori är t.ex. inte särskilt
meddelsam i fråga om djupstrukturnivåns innehåll; och inte heller Agells eller
Christensens framställningar är särskilt upplysande.67 

63 Aarnio, A.Om rättssystemets slutna natur, i Rättsdogmatikens alternativ, Tammerfors 1988 s. 9.
64 I sin marxistiskt inspirerade avhandling skilde Tuori likaså mellan tre nivåer. Ytnivån beteckna-

des som ”lagformen” (enstaka lagbestämmelser, domstolsavgöranden m.m.). Mellannivån
beskrevs som ”rättsideologin”. Djupstrukturnivån, betecknad som ”rättsformen,” definierades
som ”nödvändiga rättsliga förmedlare i kapitalets kretslopp.” Se Tuori, K. Från ideologikritik
till kritisk positivism, Retfaerd nr 85 1999 s. 5 ff.

65 A.a. i Festskrift till Strömholm, del I, Uppsala 1997 s. 45.
66 Christensen, A. Skydd för etablerad position – ett normativt grundmönster, TfR 1996 s. 527. Se

även Hydén, H. Normativa grundmönster – mot en teori om rättsliga förändringsprocesser, i
Normativa perspektiv. Festskrift till Anna Christensen Lund 2000 s. 119 ff.

67 Glavå hänför till djupnivån ”generella rationalitets- och ekonomiska/politiska föreställningar
som på ett djupare plan förbinder rätten med andra sociala delsystem” (a.a. s. 68). Också Gus-
tafsson, som bygger på Aarnios distinktion av rättsordning och rättsystem, förlägger i sin analys
djupnivån till ett fält som är externt i förhållande till rätten. Han lyfter fram normtransformatio-
nen som går ”från sociala normer till rättsnormer vidare till en intern systematisering i rättsprinciper
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Föreställningarna om rättens struktur i form av nivåer ger en analytisk ram för
analysen av teoribildningens förutsättningar. Det spelar mindre roll att uppfatt-
ningarna skiljer sig åt om hur nivåindelningen lämpligen görs i detalj och fram-
för allt vad som hör hemma i ”djupnivån”. Avgörande är insikten att den på ytan
synliga regelmassan har en motsvarighet i principer, läror o.s.v. som är djupt
förankrade i rätten och samhället.

10. Systematisering

10.1 Systematisering såsom rättsvetenskapens kärna

Systematisering är ett huvudstråk för teoretiseringen inom rättsvetenskapen.
Som redan framskymtat betraktas systematisering som rättsvetenskapens adels-
märke. Detta synsätt som har anor långt tillbaka i tiden var dominerande under
1800-talet (v. Savigny m. fl.) och har så förblivit. 

Det kan här räcka att som typexempel nämna Nordling från en tidigare epok;
Aarnio, Alexy och Peczenik som företrädare för modern rättsvetenskapsteori,
Wilhelmsson och Agell som typiska för dagens nordiska civilrättsgeneration
och Peterson som banérförare för modern rättshistoriesyn. Enligt Nordling var
det rättsvetenskapens huvudsakliga uppgift att systematisera de fragment av
gällande rätt som återfinns i de olika rättskällorna.68 Aaarnio m.fl skriver föl-
jande: ”The task of legal domatics has generally been defined as (i) the investi-
gation of the content of the legal order, and (ii) the systemisation of legal con-
cepts and norms.”69 

Wilhelmsson uttalar sig på följande sätt: ”Rättsvetenskapen ägnar sig inte
blott åt lösning av enskilda tolkningsfrågor. En viktig del av rättsvetenskapen –
enligt min mening den del som gör rättsdogmatiken förtjänt av beteckningen
vetenskap – är den verksamhet som syftar till en systematisering av det rättsliga
stoffet.”70 Också Agell betonar systematiseringen såsom rättsvetenskapens upp-

68 Se Sandström, a.a. (not 44) s. 289. 
69 Aarnio, A. Alexy R. & Peczenik, A. The Foundation of Legal Reasoning, Part III, Rechtstheorie,

12 (1981), s. 423. Peczenik har uttryckt det än klarare: ”Rättsvetenskapens främsta uppgift är att
utforska rättens inre systematik”. Peczenik, A. Sverige behöver en ny konstitution, Svensk Tid-
skrift 1999 s. 21. 

70 Wilhelmsson, T. Den nordiska rättsgemenskapen och rättskälleläran, TfR 1985 s. 195. Den
rättsvetenskap som bara ägnar sig åt ”lösning av enskilda tolkningsfrågor” vill Wilhelmsson inte
beteckna som vetenskap. En betydande del av den juridiska, akademiska litteraturen hamnar
därmed utanför den vetenskapliga sfären. 

och rättsregler....en rättsprincip är alltså en översättning av en social värdeprincip till det juri-
diska området...” Gustafsson, H., Rättens polyvalens, Lund 2002 s. 68.
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gift.71 Peterson talar för sin del om systematiseringen som ”rättsvetenskapens
prerogativ”.72

Systematisering är m.a.o. central för vetenskapligheten och har stor betydelse
för rättsvetenskapens självförståelse: systematisering konstituerar vad det är att
bedriva rättsvetenskap och vad som gör denna vetenskaplig. Mot den bakgrun-
den framstår det som överraskande att innebörden av företeelsen ”systematise-
ring” avhandlas knapphändigt i litteraturen. Granskar man litet närmare den
innebörd som kan ges ”systematisering” så visar det sig att den ingalunda är
otvetydig. 

10.2 Systematiseringens postulat

Systematiseringens primat bygger på några föreställningar – sinsemellan nära
förbundna – vilka normalt är underförstådda i ett rättsvetenskapligt arbete.
(a) En sådan föreställning är systematiken såsom grundbult i rättssystemet. Utan

systematik vore, som det uttrycks ibland, rättsreglerna som ett röse av sten.
Systematiken, som tas för given, ger mening åt reglerna och gör det möjligt
att finna lösningar på rättsliga problem. Systematiken anses tydligen vara
del av rätten under ytnivån ungefär som principer och läror.

(b) Den andra föreställningen – eller kanske bättre idealet – är att rätten så långt
möjligt skall vara enhetlig. Den skall bilda en sammanhängande och motsä-
gelsefri helhet.73 Peczenik menar att traditionell rättsvetenskap (rättsdogma-
tik) bygger på ett grundantagande om ”rättssystemets enhet”. I den mån man
inte accepterar detta antagande skulle slutsatsen bli att ”den traditionella
rättsvetenskapen måste avvecklas”74 Detta är en monistisk teori om rätten
som står i relief mot de synsätt som framhäver rättens pluralism i form av
parallella, eventuellt konkurrerande normsystem, vari kan ingå konkurre-
rande rättskällor och en heterogen rättstillämpning av olika rättstillämpande
organ (polycentri). Den monistiska teorin har ett normativt drag, medan plu-

71 Agell, A. Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvJT 2002 s. 253 och id., i Festskrift
till Strömholm, s. 43. 

72 Peterson, C. Anmälan av J. Hellner, Rättsteori, 2 uppl., FT 1996 s. 180.
73 Se t.ex. M Sørensens beskrivning: ”Den retsvidenskabelige virksomhed går ud på at præcisere

retsnormernes indhold gennem fortolkning og udfyldning, at afbøde inkonsekvenser i normsys-
temet og at fremstille dette som et sammenhængende hele.” , cit efter Basse, E.M. Juridisk empi-
risk forskning med administrativ praksis som studieobjekt, i Regulering og styring, Kbhvn 1989
s. 80. En kraftfull företrädare för detta synsätt är Peczenik som framhäver vikten av koherens
inom rättssystemet. Se t.ex. Peczenik, A. Koherens och juridik, Filosofisk tidskrift 34, 1999 s.
34 ff. Ett inträngande studium av koherens, särskilt ”normativ koherens”, återfinns hos Gunnars-
son, Å. Skatterättvisa, Uppsala 1995.

74 Peczenik, A. Vad är rätt? Stockholm 1995 s. 279. Peczenik har också uttryckt sig på följande
sätt: ”Ett viktigt rättsvetenskapligt mål är att framställa rättsordningen som ett sammanhängande
nätverk av huvudregler och undantag.”, a.a. (not 69) s. 23. 
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ralistiska synsätt beskriver hur rättsordningen i många avseenden faktiskt
fungerar.

(c) Den tredje föreställningen – också närmast ett ideal – handlar om att lika
skall behandlas lika, d.v.s. om rättvisa, i första hand av formellt slag. Skall
lika kunna behandlas lika finns det behov av en systematik som motverkar
godtycke, gör analogier möjliga o.s.v.

(d) De nämnda idealen ställer höga krav på rättstillämpning och rättsvetenskap.
Det är ideal som omhuldas av juristprofessionen eftersom de är dennas ratio.
Skulle det behövas professionella jurister om inte rättsordningen hade dessa
ideal?

10.3 Konkretisering

Vad innebär det att systematisera?
(a) Systematisering innebär i flertalet rättsvetenskapliga arbeten inte annat än

att materialet analyseras och sätts in i sitt sammanhang. Tolkning kan beskri-
vas som en form av systematisering på så sätt att man vid en ”systematisk
tolkning” betraktar en ”lagregel i sitt sammanhang med sådana tolknings-
data som andra lagregler, lagens systematik och rättsdogmatiska teorier.”75 

(b) Något mer ambitiöst är att söka rättsliga lösningar som kan fogas in i
rådande systematik på ett motsägelsefritt sätt. Som ett exempel på systema-
tisering i denna mening kan anföras följande uttalande av v Eyben: ”Teorien
har sin styrka där den kan inpassa lösningen av problemet i ett större sam-
manhang”.76 En variant av detta är att påvisa inslag i rättssystemet som är
oförenliga med dess systematik och logiska konsistens samt att framställa
normsystemet som en sammanhängande helhet.77 Systematisering betyder
här ungefär kontextualisering. 

(c) En grundläggande form av systematisering är undersökning av regel- och
systemkoherens (konsistens). Det handlar om att analysera reglers inbördes
konsistens liksom deras konsistens med det system i vilket de ingår, t.ex.
strukturen inom ett rättsområde.78 

75 Peczenik, A. a.a. (not 59) s. 50.
76 Återgivet hos Strömholm, S. Är rättspraxis annat och mera än en riktig eller oriktig tillämpning

av den juridiska doktrinen?, TfR 1991 s. 10. 
77 Se Sørensen i not 73 ovan. 
78 Jfr följande uttalande av Lehrberg: ”Rättssystemet är inte bara en regelstruktur. Bakom reglerna

finns reglernas ändamål, och även dessa bildar en struktur. Genom att uppställa ett krav på kohe-
rens eller systemkonsistens i första hand inom denna värdestruktur, kan man med den teleolo-
giska metoden uppnå en hög grad av rättssäkerhet (förutsebarhet).” Lehrberg, B. I aktiebolagens
skymningsland, Uppsala 1990 s. 25. Se även Agell, som pekar på att det här är ”fråga om har-
monin i regelsystemet” och även påpekar att ”Domstolarna sällan (får) anledning att ta ställning
till dessa övergripande frågor.” (a.a. i Festskrift till Strömholm s. 53). 
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(d) Systematisering handlar ofta om att påvisa samband. ”Den centrala uppgif-
ten för rättsvetenskapens verksamhet bör enligt min mening avse sambandet
mellan grundläggande regler och deras samhälleliga funktion, sambandet
mellan olika regler inbördes samt ändamålsenligheten i den använda
begreppsbildningen.”79 

(e) Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedöma en eller flera regler i ljuset av en
viss rättsprincip. I ett sådant fall tjänar alltså principen som utgångspunkt för
undersökningen, som typiskt sett har syftet att klarlägga reglernas förenlig-
het med principen. Detta kan ses som en form av systematisering, som dock
inte ligger långt från en tolkning av materialet.80 Ett fruktbart tillvägagångs-
sätt är i många fall att undersöka ramlagstiftning med rättsdogmatisk metod.
Vilket innehåll har ramlagen fått i domar och myndighetsbeslut? Bara en
sådan analys kan ge besked om vad riksdagens delegering fått för resultat. 

(f) Syftet kan också vara att undersöka en princips hållfasthet mot bakgrund av
ett antal konkreta regler. I detta fall kan resultatet bli att principen bör modi-
fieras. En typisk uppgift är att undersöka hur en viss företeelse förhåller sig
till civil- eller förvaltningsrättsliga principer samt att använda resultatet till
en utveckling av allmän civilrätt eller förvaltningsrätt. Systematisering kan
också ha en vidare syftning än så. Det kan vara att värdera tolkningsresulta-
ten utifrån hela rättsområdets grundläggande principer och läror. Detta inne-
bär en teoretisering av det slag som behandlas under 11.1 (allmänna läror). 

(g) Systematisering kan vidare vara att jämföra och söka harmonisera två rätts-
områden som p.g.a. sin respektive rationalitet är svåra att förena. Konkur-
rensrätten är ett sådant område som kan stå i konflikt med såväl civilrättsliga
discipliner, t.ex. arbetsrätten och immaterialrätten, som offentligrättsliga
regleringar.81 Också rättsregler inom ett och samma rättsområde kan i vissa
fall vara svåra att förena, t.ex. därför att olika värderingar bär upp reglerna
eller de skiljer sig åt i något rättstekniskt avseende. Agell betecknar denna
senare form av systematisering som systemrationalitet.82 

(h) Strävan kan också vara att skapa en systematik, helst en systematik som är
mer ändamålsenlig än den rådande. En sådan kan uppenbarligen gå på tvärs
mot rådande systematik, varför kriterium på dess hållfasthet inte gärna kan
vara konsistensen med denna. Denna form av systematisering kan ses som

79 Agell a.a. i Festskrift till Strömholm s. 43.
80 Utgångspunkter kan bl.a. vara Europakonventionen och EG-rätten på samma sätt som konstitu-

tionen och Supreme Court’s domar i USA kan tjäna som utgångspunkter för analyser inom snart
sagt varje rättsligt område i USA. En variant av detta är att undersöka ett område utifrån en
utomrättslig princip (icke positivrättslig princip) såsom ekonomisk effektivitet eller ”rättvisa”.

81 Det är ingen tillfällighet att det under senare år skrivits avhandlingar om dessa ämnesområden.
Se Norberg, P. Arbetsrätt och konkurrensrätt, Lund 2002. Jfr rec. av Wahl, N. SvJT 2003 s. 395 ff.
samt repliker i SvJT 2003 s. 1130 ff. (Norberg) och 2004 s. 198 (Wahl). Se likaså Eklöf, D. Upp-
hovsrätt i konkurrens, Stockholm 2004 samt Edwardsson, E. Konkurrenslagen och konkurrens-
begränsande offentliga regleringar, Uppsala 2003.

82 Agell, A. a.a. (not 71) s. 250.
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en rättsvetenskaplig form av teoribildning, vars syfte är att skapa enhet och
sammanhang. Hesslers och Rodhes arbeten inom den centrala förmögen-
hetsrätten hade en sådan karaktär. Flera drag som är utmärkande för syste-
matisering i denna mening återfinns också hos generering av teorier i den
mening teorier gavs i det föregående (3.3). 

(i) Att systematisera kan vara att förklara. Att bygga ett system innebär visser-
ligen i första hand att peka på att vissa företeelser har gemensamma drag, är
förbundna med varandra o.s.v. Genom att peka på ett samband kan man
emellertid förklara vissa förhållanden. Systematisering innebär alltså att
rättsvetenskapen inte bara är en tolkande vetenskap som skapar ”förståelse”
utan också kan tillhandahålla ”förklaring”. 

(j) Gränsen mellan systematisering och analogisering är inte alltid skarp. Att på
basis av ett rättsinstitut analogivis utveckla ett annat institut bär drag av sys-
tematisering. 

(k) Ett sätt att ge konkretion åt den diffusa figuren ”systematisering” är att hän-
visa till en praktisk beskrivning som visar hur man kan gå till väga. Grönfors
uttrycker sig på följande sätt: ”Infallsvinklarna växlar och svaren påverkas
av den avtalsrättsliga omgivning man råkar befinna sig i. Helhetsbilden som
framträder genom svaren på de uppställda frågorna bildar ett mönster för
den del av avtalsläran som refererar till avtals ingående och rättsverkan.
Detta mönster är en viktig del av regelstrukturen i rättssystemet. Genom
denna struktur uppkommer ett inbördes sammanhang mellan reglerna och
därmed ett system med anspråk på följdriktighet som erbjuder ledning vid
tillämpning av rättsreglerna”.83 

10.4 Systematisering och rationalitet

Rationalitet är ett honnörsord i de flesta framställningar av juridisk argumenta-
tion. Man har traditionellt brukat skilja mellan mål- och normrationalitet. Det är
begrepp som inte brukar relateras till systematisering utan närmast syftar på
modeller för rättsligt beslutsfattande. Men det är inte svårt att se att det finns
nära förbindelser mellan systematisering och målrationalitet. Att undersöka nor-
mers målrationalitet liknar starkt systematisering i den mening som nämndes i
några av punkterna i 10.3 ovan. Det handlar då främst om att undersöka om
vissa normer är väl lämpade att tillgodose de mål och ändamål som ligger till
grund för normerna. En variant av detta är att undersöka vissa begrepps motsva-
rande målrationalitet.

83 Grönfors, K. a.a. (not 27) s. 14f. 
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11. Principer

11.1 Allmänna läror och principer

Allmänna läror spelade en framträdande roll i 1800-talets rättsvetenskap. Redan
1837–1838 höll dansken J.E.Larsson föreläsningar om privaträttens allmänna
läror. Den första framställningen i Norden av civilrättens allmänna läror gavs ut
i Sverige författad av Schrevelius,84 låt vara att begreppet allmänna läror använ-
des i något skiftande mening. Begreppet allmänna läror tycks ha slagit rot sär-
skilt i Finland, där i modern tid bl.a. Tolonen utvecklat begreppet.85 De all-
männa lärornas ställning har skiftat men tycks under senare decennier ha
genomgått en renässans. 

Det är svårt att finna en entydig och klargörande definition av allmänna läror
och principer, kanske därför att det ligger i begreppets natur att en sådan defini-
tion blir mycket allmän. Principer behöver här inte nödvändigtvis sammanfalla
med Dworkins välkända definitioner, som närmast ställer principer mot regler
och främst brukas för att kritisera rättspositivismen.86 

Läror, principer och rättsinstitut handlar om rättens innehåll, till skillnad från
lagtolkningsläror som kan betecknas som metanormer, vilka ger ledning hur
man skall gå till väga när lagen är oklar. Det betyder att principerna omfattar de
grundläggande dragen inom de olika rättsområdena.87 Principer kan omfatta
också företeelser på en lägre nivå, t.ex. avtalsnivån: vad utmärker en viss avtal-
styp? Vad kännetecknar närbesläktade rättsinstitut? Vad karakteriserar påföljds-
systemet inom ett visst rättsområde i jämförelse med den allmänna skadestånds-
rättens och straffrättens påföljdssystem? 

11.2 Synteser och utvecklingstendenser

I vissa fall kan det vara mer träffande att tala om synteser än allmänna princi-
per.88 Fördelen skulle vara att en syntes kan sammanfatta ett större förlopp eller
regelmassa. Syntesen är s.a.s. lösligare i konturerna än allmänna läror. Synte-
sens forte är att den kan fånga ett mycket stort material och ge rum för vidare
tankesätt. Agell talar om synteser med syftning på ”undersökningar som i det

84 Björne, a.a. (not 62) s. 51, 161, 248 ff. och 349.
85 Jfr Klami: ”allmänna läror har analyserats mästerligt av Juha Tolonen”, a.a. s. 77.
86 För en klargörande analys se Simmonds, N. E. Central Issues in Jurisprudence. Justice, Law and

Rights, London 1986 s. 97 ff.
87 Jfr Klami a.a. s. 54 ff. Tuori nämner begrepp såsom rättshandlingar och förvaltningsakter och

principer såsom proportionalitet och objektivitet. Tuori, K. a.a. (not 64) s.11.
88 En parallell till historievetenskapen ligger här nära till hands. Under 1960-talet började man dis-

kutera teori- och metodproblem i historia, varvid bl.a. behovet av synteser låg i botten på metod-
diskussionen. Se Lilja, S. Historia i tiden s. 68 ff., 94 och 116 f.
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stora hela betraktar de existerande rättsreglerna ’utifrån’ och mynnar ut i en
övergripande karakteristik”.89 Baksidan är det kan uppstå dubier om syntesens
vetenskaplighet p.g.a. dess löslighet. En variant av syntesen är att ta fasta på
utvecklingen inom ett rättsområde eller av en rättsfigur. Undersökningen kan då
sikta till att identifiera och analysera en sådan utvecklingstendens. Ett annat
spörsmål är om rättsvetenskapen skulle kunna bli ett ”syntesernas fält” på
samma sätt som litteraturvetenskap har fått den karaktären i kraft av sin idéim-
port från vitt skilda fält.90 

11.3 Relationen till systematik

Läror och principer har i första hand ett egenvärde tack vare att de kan skapa
överblick i ett stort material och förklara varför en viss kategori av rättsliga pro-
blem bör lösas på ett enhetligt sätt och varför ett rättsligt problem skall lösas på
ett visst sätt. De kan också ge de enskilda reglerna ökad konkretion och ge led-
ning för tillämpningen av enskilda regler. Deras funktion liknar så till vida den
funktion som teorier fyller inom t. ex samhällsvetenskaperna.

Att systematisera å ena sidan och att avtäcka och/eller konstruera allmänna
läror och principer å den andra kan ses som två parallellställda företeelser som
har det gemensamt att de kan vara former av rättsvetenskaplig teoribildning, i
vart fall om de s.a.s. höjer sig över det material på vilket de bygger (teorin inne-
håller mer än ”det råa materialet”). Som ett exempel kan nämnas det förhållan-
det att förmögenhetsrätten är i ständig tillväxt och de olika specialdisciplinerna
allt mer lever sitt eget liv. En rättsvetenskaplig uppgift kan då vara att systema-
tisera och utveckla den allmänna förmögenhetsrätten såsom ett medel att mot-
verka splittringen. Det kan skapa överblick och bidra till att disciplinerna kors-
befruktar varandra. 

Samtidigt står det klart att konstruktionen av institut, principer och läror (lik-
som begrepp) har samband med systematisering. I första hand är sambandet att
systematiseringen kan leda till sådana konstruktioner. Systematiseringen är ett
led i konstruktionen, som alltså är att gå ett steg längre. Det är så saken fram-
ställs i modellen 5.3 ovan.91 

89 A.a. i Festskrift till Strömholm s. 53. Som ett färskt exempel kan nämnas Lindbloms miljöpro-
cessrättsliga studie, Miljöprocess, del I Uppsala 2001 och del II Uppsala 2002. Lindblom drar
samman trådarna i ett avslutande kapitel som mynnar ut i ett avsnitt rubricerat ”syntesen” (del
II s. 768 ff.; se även JT 2000-01 s. 805 ff.). 

90 ”Allt” är där relevant. ”Litteraturvetenskapen suddar ut disciplingränserna och blir ensam kvar.”
(Se Gerholm L. & Gerholm, T. Doktorshatten, Stockholm 1992 s. 94). Det kan inte förnekas att
en sådan expansionism skulle kunna bidra till en förflackning och identitetsförsvagning för
rättsvetenskapens del. Företagsekonomins inbrytningar i granndiscipliner som ett led i studier
av management och av företagskulturer har inte varit odelat framgångsrika. (Gerholm & Ger-
holm a.a. s. 97). 

91 Peczenik har uttryckt en variant av detta: ”Framsteg i systematiken ledde till utveckling av gene-
rella läror och begrepp.” Peczenik A. i Svensk Tidskrift 1999 s. 21. Också Wilhelmsson har uttalat
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Ibland är det mer nyanserat att säga att systematiseringen – eller kanske sna-
rare systematiken i fråga – utgör en teoretisk ram inom vilken principer och
läror utarbetas. Ett närbesläktat synsätt är att betrakta principer och läror som
komponenter i systematiseringen.92 Principerna kan nämligen vara medel som
behövs för att ett sammanhängande rättssystem skall föreligga.93 Också metoder
för tolkning aktualiserar relationen systematik – allmänna läror. Systematiska
hänsyn spelar typiskt sett en roll för tolkningen och allmänna principer och läror
bildar en fond för tolkningen. 

11.4 Makro- och mikroteorier

Läror och principer kan ha vitt skilda anspråk och befinna sig på skilda nivåer.
I flertalet fall blir det aktuellt med ”mikroteorier” som avser ett begränsat rätts-
område och ett begränsat material. Ett sådant mikroperspektiv är närmare för-
bundet med den klassiska juridiska tankemodellen och med vardagligt etiska
resonemang än storslagna teorier på makronivå.94 Man kan kanske säga att den
nämnda tankemodellen utvecklats genom en generaliserande begreppsapparat
som ligger på mikronivån.

Det ideala vore dock att finna principer och läror som är så allmänna att de
täcker alla tänkbara fall i fråga om ett visst problemområde. Ett klassiskt område
är skadeståndsansvarets avgränsning, där under århundraden olika läror prövats.
Det skulle inte vara omöjligt att formulera en princip som täckte alla fall. Pro-
blemet är att en sådan skulle bli så allmän att den inte skulle ge nämnvärd led-
ning. Här träder juridikens och rättsvetenskapens användarorientering in i bil-
den. Så allmänna principer förlorar värde om de inte kan vara till nytta i den juri-
diska praktiken, till skillnad från t.ex. en sociologisk princip om samhället som
inte förväntas ha den karaktären. Överhuvudtaget får man vaka över att inte ”all-

92 Tuori tycks mena det, när han säger följande: ”Att utveckla de allmänna lärorna är en viktig del
av det juridiska systematiseringsarbetet” (a.a. s. 11). 

93 Tuori skriver följande: ”Med att utveckla och bearbeta de allmänna lärorna inom olika rättsom-
råden försöker den teoretiska rättsdogmatiken skapa koherens i det motstridiga rättsliga materi-
alet på ytnivån. Detta sker genom att bestämmelser och domstolsavgöranden tolkas i ljuset av
rättsprinciper samt att den reciproka vikten av rättsprinciper avvägs” (a.a. s. 14 f.). Klami
uttrycker sig på likartat sätt: ”...frågor hör till rättssystematiken... som omfattar allmänna läror,
begrepp, begreppslig hierarki o.s.v. ... Men även rättssystematiken indelar fakta i relevanta och
irrelevanta. ... Olika allmänna läror ger utryck för ställningstaganden i vissa sociala frågor... ”
(a.a. s. 98). 

94  Lindahl menar att ”(D)e juridiska begreppen härrör från den äldre tradition, som mikromodellen
anknyter till. För mikroperspektivet har därmed begreppen och deras analys en särskild bety-
delse.” (a.a. s. 49). 

sig i den riktningen när han – i anslutning till sin kommentar om systematisering (se ovan not
70) – säger att ”man kreerar de allmänna principer som sägs bära upp rättsordningen och dess
delsystem” (a.a. s. 195). 
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männa principer” blir så allmänna att de reduceras till närmevärden utan konkret
innebörd. ”Rättssäkerhetens intresse” är exempel på en princip som åberopas till
stöd för de mest skiftande argument och intressen. Ett exempel på en teori på
makronivån är doktrinen om ”samhällsnyttan” som ledstjärna för lagstiftning
och rättstillämpning. Fr. Vinding Kruse, Stang, Knoph och Lundstedt var alla
anhängare av denna doktrin i en eller annan version. Denna doktrin är ett bely-
sande exempel på risken att en mycket allmän lära kan bli nära nog intetsä-
gande.95

11.5 Klassiska och moderna exempel

Det finns ett stort antal civilrättsliga läror som utvecklats i Tyskland som kan ses
som paradexempel på allmänna läror. Klassiska läror är läran om ”Rechtsgrund-
lage”, Raisers lära om allmänna avtalsvillkor, Jherings lära om det negativa kon-
trakstintresset och Windscheids lära om förutsättningar samt skadeståndsrätts-
liga läror om skyddsändamål och producentansvar. Rättssubjektivitetsläran som
en förutsättning för privaträttens utveckling kan också nämnas med Knut Olive-
crona som central gestalt. Från straffrätten kan hämtas läran om dolus eventualis
som utvecklades av Thyrén. 

Det ligger i sakens natur att läror inte bara växer fram utan också förlorar sin
relevans, därför att nya tankar tar över. Rättsstridighetsläran som fick stort
genomslag på sin tid inom skadeståndsrätten, särskilt i våra grannländer, illus-
trerar det. Den får väl anses vara överspelad numera.96 

Går vi till Norden i modern tid kan man nämna den utveckling av ”ägande-
rättsanalysen/äganderättsbegreppet” som möjliggjorde mera förfinade lösnings-
modeller för behandlingen av komplicerade förhållanden i fråga om olika dis-
positioner (fördelar för omsättningen).97 

Som andra exempel på teorier kan nämnas läror som utvecklats av Ross, Eke-
löf och Eckhoff. Ross’ prognosteori om gällande rätt har mött mycket kritik,
men liksom många andra av hans idéer utövar den fortfarande stort inflytande
som en referenspunkt. Också läran om begrepp som enbart ”framställningstek-
niska hjälpmedel” vid formuleringen av rättsregler har Ross som upphovsman
(bland andra). Ekelöfs bevisvärdemetod och hans äldre temametod sådana de
utvecklas i Rättegång är högt kvalificerade teorier som dock fått begränsat

95 Se Eckhoff, T. Rettslige vurderinger, i Festskrift till Agge, Stockholm 1970 s. 85 f. Om
Lundstedts lära se Strömberg, H. Är Uppsalafilosofin död? TfR 1986 s. 212 samt Lindahl a.a.
s. 48 f. 

96 Se Kleineman, J. Ren förmögenhetsskada, Stockholm 1987 bl.a. s. 106 och 218. 
97 Se Klami a.a. s. 100. Peczenik nämner som exempel på en rättsdogmatisk teori ”som förfinar

juristernas begreppsbildning” den nya teorin om äganderättsbegreppet. i Teori eller principlös-
het, odaterad stencil, s. 2 f. 
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genomslag i det praktiska rättslivet.98 Eckhoffs rättskällelära är exempel på en
pionjärinsats som är ett stort teoretiskt framsteg. Hans ”realistiska” rättskälle-
lära ersätter den slutna dogmatiska rättskälleläran med en öppen och deskriptiv
lära som är elastisk nog att fånga upp motstridande utvecklingstendenser i både
teori och praxis.99 Från straffrätten kan som ett godtyckligt valt exempel nämnas
grunderna för ansvarsfrihet vilka spaltas upp med hjälp av begreppsparet ursäk-
tande och förlåtande grunder. Hellner har begagnat en ”systemteori” för analy-
sen av lagstiftning. Kärnan i denna består i att rättsvetenskapsmannen söker pre-
cisera ett antal ultimära mål och primära mål. ”Med en sådan stomme kan man
sedan värdera rättsreglerna och söka fastställa, hur väl eller illa de fungerar som
medel för olika ändamål.”100 

Det tycks inte vara särskilt vanligt att rättsvetenskapliga framställningar har
som syfte att undersöka om det finns en allmän princip som präglar ett helt
område. Kanske skulle man som ett konkret exempel kunna hävda att ett
”gemensamt ändamål” är emblematiskt för hela associationsrätten och att denna
rättstyps rationalitet är förverkligandet av detta ändamål?101 Ett exempel på teo-
ribygge från senare tid är Anderssons skadeståndsrättsliga avhandling”.102 En
studie som också förtjänar uppmärksamhet är Wilhelmssons epokgörande
arbete om ”senmodern ansvarsrätt.” Wilhelmsson ställer bl.a. upp en huvudtes
att ”ansvarsrätten” kan erhålla nya funktioner och därmed en mer central bety-
delse i det senmoderna samhällets privaträtt (s. 13 f.).103 Som ett färskt exempel
på ett teoretiskt ambitiöst grepp kan här också nämnas Norbergs tidigare
berörda avhandling arbetsrätt och konkurrensrätt.104 

98 Se Rättegång, Fjärde häftet. Zahles bevisrättsliga polycentri är ett annat exempel, SvJT 2002
s. 861.

99 Jfr Doublet & Bernt a.a. s. 166 f. Eckhoffs teoretiska arbeten har över huvudtaget varit mycket
inflytelserika. 

100Hellner a.a. (not 47) s. 486. Man kan också nämna hans begrepp ”ersättningsrätt”. Härom se
Roos, C. M. i Festskrift till Hellner, Stockholm 1984 s. 501 ff.

101Nial betonar detta drag hos bolag, se Nial, H. Om handelsbolag och enkla bolag, Stockholm
1993 s. 46 ff. Principen ger en grund för analysen av associationsrätten och för tolkningen av
enskilda rättsregler och kanske också för bedömningen av enskilda handlingar och därmed
också för lösning av tvister. Principen är därmed väl lämpad som föremål för teoribildning. 

102Andersson, H. Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, Uppsala 1993.
Andersson analyserar framför allt den tyska läran om skyddsändamål som medel att avgränsa
skadeståndsansvaret.

103Wilhelmsson, T. Senmodern ansvarsrätt. Privaträtt som redskap för mikropolitik, Helsingfors
2001.

104Norberg beskriver sitt tillvägagångssätt enligt följande: ”Jag går dock längre än så när jag påstår
att dessa två gränsdragningsprinciper också utgör allmänna rättsprinciper i EG-rätten och i den
svenska rätten …. Jag uppställer därför hypotesen att de gemensamma gränsdragningsprinci-
perna också är allmänna rättsprinciper och undersöker hållbarheten av denna hypotes i del 2.”
Uttalandet görs i en replik till Wahl N. som kritiserat Norberg i en anmälan av hans avhandling;
se not 81.
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11.6 Ursprung

Varifrån hämtas principer och läror? Hur konstrueras de? Det går inte att ge ett
enhetligt svar, men det är troligen typiskt för i vart fall nordisk juridik att de växt
fram nedifrån, induktivt, ytterst som svar på konkreta behov inom rättslivet, och
alltså inte bildats på teoretisk väg genom deduktion ur något begreppssystem.
Genom att explicit bli föremål för en lära konkretiseras de och blir tydligare del
av gällande rätt. Vanligt är nog att rättspraxis ger inspiration och att lärorna är
en syntes av en större, måhända svåröverskådlig judikatur. Men också enstaka
lagregler – kanske särskilt av konstitutionell art – kan vara utgångspunkten. Inte
minst luckor i rättskällematerialet och godtyckliga eller på annat sätt otillfreds-
ställande resultat av reglernas tillämpning påvisar behovet av en allmän princip
som ger ledning.105 

En inte ovanlig uppfattning är att ett stort antal läror och principer s. a. s. ver-
kar i det fördolda; de är mer eller mindre outtalade och läggs intuitivt till grund
för rättsliga avvägningar.106 Det är uppenbart en uppgift för rättsvetenskapen att
frilägga principer av detta slag och precisera deras innehåll. 

12. Syntes: en vetenskapsteori för rättsvetenskapen

Rättsvetenskapens kultur och självbild är ganska vaga. Häri ingår att det inte är
någon självklarhet vad som konstituerar rättsvetenskap: är det metoden, perspek-
tivet eller föremålet? Häri ingår också att teoribildningens plats inom det rätts-
vetenskapliga paradigment är obestämd. Både förutsättningarna för teoribild-
ningen och innebörden av en sådan behöver belysas bättre för att teoribild-
ningen skall få en klarare och mer framskjuten plats inom rättsvetenskapen.
Åtskilliga vetenskapliga områden har förnyat sig i metodiskt hänseende under
senare årtionden och tagit upp nya forskningsfält. Exempel är historieämnena
som utvecklats väsentligt tack vare att forskningen gått i en ”teoretiserande”
riktning och öppnat nya forskningsfält såsom mentalitetsforskning, antropolo-
gisk forskning, kvinnoforskning, vardagslivets historia m.fl.107 Ett för rättsve-
tenskapen bättre känt exempel är väl nationalekonomin som utvecklat mer

105Lehrberg beskriver sitt arbetssätt på följande vis: ”...(där) jag måste ta min utgångspunkt i de
lagstadganden och rättsfall som fanns för sakligt sett avgränsade situationer och utifrån dessa
härleda principer av större räckvidd.” Lehrberg, B. I aktiebolagens skymningsland, Uppsala
1990 s. 25.

106Dworkins välkända ”principles” är av det slaget. Bl.a. hans bok Taking Rights Seriously från
1977 behandlar detta ämne. Också Peczenik menar att det finns ett stort antal principer som är
välkända för jurister men lever i det fördolda: ”Principerna kan vara stadgade i lagen, men de
flesta är oskrivna. Även om de senare inte åberopas särskilt ofta i svensk rättspraxis är de kända
för alla jurister och bildar en viktig beståndsdel av den juridiska traditionen, a.a. (not 69) s. 21.

107S. Lilja, a.a. s. 106. Klas Åmark har också pekat på uppbygganden av ”ett omfattande ’know-
how’ om teori- och metodproblem.” Lilja a.a. s. 98. 
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robusta metoder och expanderat in på nya områden, av vilka juridiken är bara
ett av många exempel.108 Rättsvetenskapen har i liten mån beträtt en motsva-
rande väg. 1900-talet innebar visserligen att mycken metafysisk bråte kunde
mönstras ut men i övrigt påminde den metodiska diskussionen i det sena 1900-
talet om den diskussion som förevar ett hundra år tidigare. 

Det ges ut mer juridisk litteratur än aldrig tillförne. Men den metodiska och
teoretiska förnyelsekraften är ganska ringa. Rättsvetenskapen står i mångt och
mycket där historieämnet befann sig för ett par decennier sedan.109 I den här
föreliggande uppsatsen förordas en ökad teoretisk medvetenhet – om man så vill
en ökad ”teoretisering” – i tillägg till ett ökat bruk av empiriskt material som
vägar att gå för att vitalisera rättsvetenskapen. Utan en förnyelse av det slaget
kan det på goda grunder förmodas att rättsvetenskapen kommer att ytterligare
trängas undan på den vetenskapliga arenan. 

Detta är inte att förneka behovet av traditionella framställningar av gällande
rätt. Rättsvetenskapen bör ha en bred forskningsrepertoar och det är en styrka
för den att ha ett ben i vetenskapssamfundet och ett i rättstillämpningen. De
nämnda framställningarna kan dessutom vara värdefulla element i en fördjup-
ning och teoretisering; många av dem innehåller för övrigt teorielement, mer
eller mindre utvecklade och medvetna. 

Denna artikel bygger på uppfattningen att teoribildning bör vara en överord-
nad ambition för rättsvetenskapen. Det råder bred enighet i litteraturen om att
systematisering är rättsvetenskapens huvuduppgift och att det är systematise-
ringen som skänker verksamheten dess karaktär av vetenskap. Detta framstår
emellertid som en snäv syn på huvuduppgiften, vartill kommer att ”systemati-
sering” inte är en särskilt rättvisande term för verksamheten, vare sig för verk-
samheten som den faktiskt bedrivs eller bör bedrivas. Termen är för all del inte
så missvisande som ”rättsdogmatik” men för ändå tankarna till knappologi. 

Systematisering – sådan denna beskrivs ovan i avsnitt 10 – bör vara en central
del av teoribildningen men denna kan inte stanna vid detta. Ett vidare synsätt
skulle skapa bättre förutsättningar att nå resultat som är nya och originella lik-
som av hög relevans. 

En utveckling i en sådan riktning skulle inte stå i motsats till – eller gå ut över
– den hävdvunna kopplingen till praktiken. Tvärtom skulle, som redan sagts, en
ökad tonvikt vid teoribildning kunna vara till gagn för det praktiska rättslivet.
Teorier i form av principer och läror m.m. kan nämligen vara mer praktiska än
löst hopfogade detaljanalyser. Kommer också ett ökat bruk av empiriskt mate-
rial och empiriska metoder till stånd kan rättsvetenskapens relevans och kvalitet
i övrigt stärkas än mer. Rättsvetenskapen bör alltså stå kvar med ena benet i den
juridiska praktiken och med det andra i vetenskapssamhället. Omorienteringen
skulle dock markera samhörigheten med vetenskapssamhällets synsätt och
ideal.

108Jfr Werin, L. Economic Behavior and Legal Institutions, Singapore 2003.
109Se t.ex. Odén, B. Metodologisk meny, Historisk tidskrift 1997 s. 3 ff.
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