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Sammanfattning 

 

Uppsatsen syfte är att undersöka det juridiska språket i tingsrättsdomar 

med användning av H.L.A. Harts teori om språkets öppna struktur. Vidare 

ska även undersökas huruvida teorin kan användas som ett hjälpmedel för 

arbete med läsbarheten av tingsrättsdomar. Den metod som har använts är 

en textanalytisk metod med influenser av innehålls- och idéanalys. Flera 

viktiga begrepp och idéer från Harts teori har återfunnits i det klarspråks-

test som Förtroendeutredningen har utarbetat. Även i de tingsrättsdomar 

som analyserats har många begrepp och idéer återfunnits såväl som Harts 

grundläggande metodik vad gäller en domstols beslutsprocess. Uppsatsens 

slutsatser var att Harts teori gick att tillämpa inom den svenska rättsord-

ningen. Den kan vara ett värdefullt verktyg för att analysera svenska domar 

och öka förståelsen för det juridiska språkets funktion i domtexter. Vidare 

kan teorin även vara ett hjälpmedel för arbete med både domskrivning och 

läsbarhet för de svenska domstolarna. 
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1. Inledning 

 

1.1 Ämne 

 

Det språk vi använder i vår vardag skiljer sig markant ifrån det språk som 

används av jurister i deras arbete. Detta är tydligt framförallt vad gäller 

språket i de domar som de svenska domstolarna producerar. Denna diskre-

pans mellan vardagligt språk och juridiskt språk kan få som konsekvens att 

vanliga medborgare utan juridiska kunskaper har svårt att ta del av och för-

stå innebörden i domar som angår dem. Skillnaderna mellan vardagligt och 

juridiskt språk har självklart sina förklaringar såsom att vissa ord här-

stammar från lagstiftning och måste ingå i domarna eller att viss juridisk 

argumentation innehåller ett språk som är ofrånkomligt och svårt att för-

enkla. Det är dels denna utformning av språket i svenska domar som denna 

uppsats vill undersöka utifrån ett rättsfilosofiskt perspektiv. Den teori som 

kommer att vara i fokus för denna uppsats är utarbetad av Herbert Lionel 

Adolphus (H.L.A.) Hart. Hart var professor i rättsvetenskap mellan 1952 och 

1968 vid Oxford University (England)1 och har skrivit ett flertal välkända 

böcker, varav mest känt är hans verk The Concept of Law2. Hart kan i mångt 

och mycket anses vara anfadern till den moderna rättspositivismen. Detta 

särskilt i hans arbete med att tillämpa analytisk och lingvistisk filosofi inom 

rättsvetenskapen.3 

 

Trots de skillnader som nämnts ovan mellan vanligt språk och juridiskt 

språk finns det ett stort utrymme för domstolarna att anpassa sitt språk i 

domarna och formulera språket på så sätt att mottagarna, dvs. de svenska 

medborgarna, hamnar mer i fokus. Även detta utrymme vill denna uppsats 

undersöka. Det är också denna fråga som Förtroendeutredningen4 delvis 

behandlar. Utredningens uppdrag var att kartlägga hur kommunikationen 

mellan domstolarna och medborgarna fungerar och hur den kan utvecklas 

                                                 
1
 MacCormick, s. 1. 

2
 MacCormick, s. 8. 

3
 Wacks, s. 78. 

4
 SOU 2008:106. 
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och förbättras. Därvid var det av särskilt intresse att se till hur de domtexter 

som produceras ser ut. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka det juridiska språket i tingsrättsdo-

mar. Det grundläggande syftet är därvid att undersöka huruvida en viss 

rättsfilosofisk teori kan beskriva det domskrivningsarbete och den dompro-

cess som föregår dessa domar samt om en sådan teori är användbar för att 

förbättra läsbarheten av svenska tingsrättsdomar. 

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer följande frågor att besvaras: 
 

 Går det att urskilja ett samband mellan Harts teori om språkets öppna 
struktur och Förtroendeutredningens klarspråkstest? 

 
 På vilket sätt kan Harts teori skönjas i Södertörns tingsrätts besluts-

process och domskrivning? 
 

 Kan Harts teori om språkets öppna struktur vara användbar för fram-
tida arbete med läsbarheten av svenska domar? 

 

1.3 Ämnets avgränsning 

 

Eftersom H.L.A. Hart är en utav det gångna seklets mest framstående rätts-

teoretiker har hans verk gett upphov till en veritabel uppsjö av sekundärlit-

teratur och kritik. Av utrymmesskäl kommer därför ingen kritik av Harts 

teori att tas upp inom ramen för denna uppsats. Av samma skäl kommer ej 

heller samtliga delar av Harts teori som berör det juridiska språket och dess 

funktion att tas upp. 

 

Att det endast är tingsrättsdomar som analyseras inom ramen för denna 

uppsats har flera förklaringar. Först och främst är det genom domprocessen 

i just tingsrätterna som de flesta av medborgarna möter ett domförfarande. 

Många gånger är tingsrätten också den enda instansen som dessa medbor-

gare möter. Detta är anledningen till att det är tingsrättsdomar som kommer 

att analyseras och inte exempelvis domar från Högsta domstolen. 
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1.4 Metod och material 

 

Uppsatsen första del är rent deskriptiv där relevanta delar av H.L.A. Harts te-

ori har sammanställts och i viss mån förenklats. Ingen typ av textanalys har 

förekommit i denna del utan framställningen är endast av deskriptiv karak-

tär. 

 

Den metod som jag kommer att tillämpa i analysdelen av denna uppsats är 

en form av textanalys. Denna textanalys kommer i sin tur att vara en mel-

lanform mellan dels kvalitativ innehållsanalys och idéanalys. Begreppet in-

nehållsanalys används framförallt om analyser som syftar till att räkna fö-

rekomsten av eller mäta vissa företeelser i en text.5 Innehållsanalys kan 

dock användas på ett vidare sätt och inkludera varje analys som syftar till att 

på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll. Kvalitativ innehållsanalys syf-

tar på en textanalys där ingenting räknas eller mäts.6 Som denna inriktning 

vanligtvis förstås har den sina rötter i empiristisk vetenskapssyn. Det som 

söks är manifesta inslag i texter, dvs. sådant som uttrycks explicit. Samma 

typ av sökning kan dock användas för att komma åt det implicita; det inte 

fullt utsagda. Denna användning av metoden är vanlig och metoden är lätt 

att modifiera utifrån de syften som en analys har. Innehållsanalyser är vi-

dare lättkombinerade med andra analysmetoder såsom idéanalys och lingv-

istisk analys, och det förekommer även mellanformer.7 Det är en sådan mel-

lanform av innehållsanalytisk metod som jag kommer att använda mig av i 

denna uppsats. Metoden idéanalys är i sin tur en mångvetenskaplig analys 

som används inom flera akademiska ämnen.8 Den inriktning av idéanalytisk 

metod som jag kommer använda mig av kan sägas utgå ifrån viljan att ana-

lysera förekomsten av idéer i allmänhet9, och här mer bestämt förekomsten 

av Harts idéer i svenska domslut. 

 

Rent praktiskt kan den textanalytiska metod jag kommer att använda mig 

av beskrivas som följande. Analysen kommer att gå ut på att i de utvalda 

                                                 
5
 Bergström; Boréus, s. 43. 

6
 Bergström; Boréus, s. 44. 

7
 Bergström; Boréus, s. 45. 

8
 Bergström; Boréus, s. 154. 

9
 Bergström; Boréus, s. 155. 



9 

 

domsluten söka efter ord, begrepp, uttryck och tillvägagångssätt som över-

ensstämmer med de idéer som presenterats i den teoretiska bakgrunden. 

 

Vidare kommer jag i analysdelen även att tillämpa det klarspråkstest som 

Förtroendeutredningen utarbetat för att undersöka huruvida de utvalda 

domsluten visar prov på att vara resultat av ett aktivt fokus på klarskrivning 

vad gäller domskrivningsarbete eller ej. 

 

För att avgöra vilken tingsrätt jag skulle fokusera på vad gällde att hitta 

dommaterial till min analysdel genomförde jag en mail-undersökning som 

riktade sig till samtliga Sveriges tingsrätter. Undersökningen syftade till att 

undersöka om Sveriges tingsrätter tagit del av Förtroendeutredningen och 

det klarspråkstest som utredningen utarbetat. Majoriteten av de tillfrågade 

tingsrätterna hade tagit del av Förtroendeutredningen. Nästan lika många 

hade även särskilt tagit del av klarspråkstestet men endast fem tingsrätter 

använde sig av testet i sitt domskrivningsarbete. En av de tingsrätter som 

svarade att de tagit del av både utredningen och klarspråkstestet samt aktivt 

arbetade med att förbättra sin domskrivning var Södertörns tingsrätt. Ef-

tersom Södertörns tingsrätt ligger geografiskt tillgängligt valdes den. För att 

få ett hanterligt material valde jag att undersöka domar under tidsperioden 

2013-02-11 – 2013-02-15. Jag har gått igenom 207 domar från denna tids-

period och därav valt fyra domar som innehöll relevant material. 

 

Ett problem som jag har stött på under arbetet med uppsatsen är att flertalet 

engelska begrepp i Harts teori inte klart definieras och förklaras av författa-

ren. När så skett har jag med hjälp av främst sekundärlitteratur försökt att 

ge egna klara definitioner av begreppen. Detta för att texten inte ska bli allt-

för högtravande och filosofisk. 

 

Ett ytterligare problem har varit att många av de ord, begrepp och uttryck 

som figurerar i Harts teori och i sekundärlitteraturen är svåröversatta. För 

att så långt som möjligt vara trogen Harts teori och för att öka förståelsen av 

teorin har jag därför valt att i vissa partier av texten redovisa ord, begrepp 

och uttryck på originalspråk såväl som i översatt form. Alla översättningar 
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är mina egna, oavsett vilket språk som originalcitaten är författade på. Det 

kommer inte att anges i löptexten att översättningarna är mina egna. I den 

delen av uppsatsen som analyserar domar från Södertörns tingsrätt kom-

mer följande förkortningar att användas. NN kommer att avse antingen den 

åtalade eller den svarande i målet. Övriga individer som figurerar i målen 

kommer att benämnas med användande av deras initialer. 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsens första del består av en genomgång av H.L.A. Harts teori angå-

ende det juridiska språket (kapitel 2). Relevanta delar av Harts teori tas där 

upp i tio kapitel. Det elfte och avslutande kapitlet innehåller en sammanfatt-

ning av de tidigare kapitlen för att öka förståelsen av Harts teori. Därefter 

följer en kort redogörelse av Förtroendeutredningens arbete med fokus på 

det klarspråkstest som utredningen har utarbetat (kapitel 3). I denna del 

kommer även relationen mellan Harts teori och klarspråkstestet att under-

sökas. Uppsatsen avslutas med en analysdel där Harts teori appliceras på ett 

antal svenska tingsrättsdomar (kapitel 4). 
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2. Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Inledning 

 

”If it were not possible to communicate general standards of conduct, which 

multitudes of individuals could understand, without further instruction, as re-

quiring from them certain conduct when occasion arose, nothing that we 

recognize as law could exist.”           H.L.A. Hart, The Concept of Law. 

 

Harts rättsteori kan sägas bestå av tre huvudpunkter: i) rättens sociala 

grunder och teorin om att rättsliga regler är en speciell variant av sociala 

regler; ii) frånvaron av en nödvändig konceptuell länk mellan moral och po-

sitiv rätt; och iii) den nödvändiga obestämbara eller öppna kvaliteten hos 

positiv rätt, som för med sig behovet av skönsmässig juridisk bedömning.10 

Det är denna tredje huvudpunkt av Harts teori som är i fokus för denna 

uppsats. 

 

Hart var en av de ledande förespråkarna av vad som kallas linguistic analysis 

(lingvistisk analys) eller ordinary language philosophy (vanlig språkfilo-

sofi).11 Den del av Harts teori som behandlar det juridiska språket influera-

des i mångt och mycket av fyra tidigare filosofer; Russell Bentham, Ludwig 

Wittgenstein, Friedrich Waismann och John L. Austin.12 Även om en del av 

dessa filosofers teorier inte direkt angår det rättsliga livet anser Hart att 

många av deras åsikter kring språket går att applicera på juridiken. Detta i 

synnerhet vad gäller språkets form, karaktären hos generella begrepp samt 

regler som bestämmer språkets struktur.13 Av relevans för denna uppsats är 

främst de influenser som Hart fick ifrån Wittgenstein och Waismann, varför 

endast dessa influenser kort kommer att beskrivas nedan. 

                                                 
10

 MacCormick, s. 40. 
11

 MacCormick, s. 23. 
12

 Hacker, s. 3. 
13

 Hart, Jhering's, s. 274. 
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Från Waismann, som i sin tur baserade sin teori på Wittgenstein, hämtade 

Hart det begrepp som skulle komma att bli ett av de viktigaste i hans teori 

om det juridiska språket. Begreppet är Porosität vilket på engelska översat-

tes till open texture (jag kommer att använda den fria översättningen 'öppen 

struktur' i denna uppsats). Med detta begrepp menar Wittgenstein att det 

inte finns något sätt att skapa regler för språket som är redo för alla tänk-

bara framtida möjligheter. Waismann å sin sida menar att oavsett hur kom-

plexa de definitioner som skapas är kommer de aldrig att kunna formuleras 

så precist att de är obegränsade i alla olika riktningar och det är möjligt att i 

alla tänkbara fall med säkerhet kunna avgöra om ett visst begrepp är till-

lämpligt eller inte. Eftersom möjligheten att oförutsedda situationer upp-

kommer aldrig kan elimineras är det inte heller möjligt att skapa definition-

er eller regler som täcker alla olika situationer. Det är endast möjligt att om-

definiera och förfina de definitioner och regler som skapats för att möta nya 

situationer som uppstår.14 Hart använder två olika citat15 av Wittgenstein 

för att illustrera hur nära Wittgensteins och Waismanns teorier ligger juri-

diken: 

 

”Wir sind nicht fur alle Möglichkeiten seiner Anwendung mit Regeln ausge-

rustet”. 

”Vi är inte utrustade för alla möjliga tillämpningar av regler”. 

 

”Der Umfang des Begriffs ist durch eine Grenze nicht abgeschlossen: er ist 

nicht überall von Regeln begrenzt”. 

”Begreppens omfattning är inte stängd av någon gräns: de är inte överhu-

vudtaget begränsade av regler”. 

 

 

 

 

                                                 
14

 Hart, Jhering's, s. 275. 
15

 Hart, Jhering's, s. 275. 
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2.2 Språkets öppna struktur 

 

Enligt Hart representerar alla rättssystem en kompromiss mellan två sociala 

behov. Det första behovet är det av klara och tydliga regler som medborgar-

na själva kan tillämpa i vardagliga situationer utan att behöva söka vägled-

ning från det styrande organet i samhället. Det andra behovet är nödvän-

digheten av att lämna en stor mängd frågor öppna så att de kan bli ordent-

ligt undersökta, värderade och sedan besvarade av domstolarna först när de 

uppkommer.16 

 

Eftersom samhället består av en stor mängd olika individer måste, enligt 

Hart, generella regler, normer och principer användas som det huvudsakliga 

instrumentet för social kontroll, och inte direkta anvisningar till varje en-

skild individ. Rätten måste därför företrädesvis, men inte endast, avse grup-

per – classes – av individer samt grupper av handlingar, saker och omstän-

digheter. Rättens framgång på samhällets vida område är därför helt bero-

ende av en bred och differentierad förmåga att identifiera handlingar, saker 

och omständigheter som förekomster av de generella klassifikationer – clas-

sifications – som rätten har skapat.17 Hart menar därvid att rätten i princip 

består av sådana generella regler, men accepterar också att regler inte kan 

lösa alla problem som kan uppstå. Han menar att eftersom alla regler for-

muleras med hjälp av språk kommer de alltid att ha en karaktär av öppen 

struktur och därför alltid vara vaga. Vad regler föreskriver kan därför 

komma att vara oklart när de ska appliceras på ett svårt och oklart fall.18 

 

Hart anser därmed att rätten till stor del är obestämbar. Problemet med 

denna obestämbarhet inom rätten gäller såväl själva språket som tillämp-

ningen av de generella klassifikationerna som skapats.19 Han menar att 

någonting som är betecknat med användande av sådana generella klassifi-

                                                 
16

 Slattery, s. 61. 
17

 Hart, Concept, s. 124. 
18

 MacCormick, s. 38. 
19

 Stavropoulos, s. 88. 
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kationer endast kan vara delvis bestämt.20 Även om Hart delar in problema-

tiken med obestämbarhet i två distinkta delar, språket och tillämpningen, 

behandlar han dem på samma sätt. Han anser att båda källorna till proble-

matiken i princip är identiska. Detta hänför Hart till att den grundläggande 

problematiken ligger i den klassifikation som rätten gör när den skapar ge-

nerella regler, normer och principer. Alla dessa tre har en utsträckning eller 

ett område för deras tillämpning och obestämbarheten består i att det inte 

finns några fakta för huruvida de går att tillämpa på vissa saker.21 Alla regler, 

normer och principer kan därför sägas bestå av en kärna av bestämdhet – a 

core of certainty – och en halvskugga av obestämdhet – a penumbra of 

doubt – när specifika situationer ska inordnas under generella regler.22 

Denna uppdelning mellan kärnan och halvskuggan utgör en av de viktigaste 

delarna av Harts teori och kommer senare i denna uppsats att undersökas 

grundligare. Som en hänvisning till vad som nedan kommer att redovisas 

vad gäller Harts teori om det juridiska språket, kan inledningsvis sägas att 

Harts teori i stora drag fäster stort avseende vid avkontextualiserade regler 

och förekomsten av förutsättningsvillkor.23 

 

2.3 Kommunikation av sociala regler 

 

Hart identifierar två olika mekanismer som används av rätten för att i för-

väg kommunicera sådana generella regler, normer och principer för socialt 

beteende som sedermera ska komma att tillämpas. Båda mekanismer an-

vänder sig av ord som är generellt klassificerade av rätten. Med detta menas 

ord och begrepp som har skapats för att rymma många olika grupper av 

handlingar, saker och omständigheter. Den första mekanismen har en max-

imal användning av ord som är generellt klassificerade – lagstiftning. Den 

andra utmärks av en minimal användning av generellt klassificerade ord – 

prejudikat. Eftersom prejudikat fungerar genom exempel som ofta är situ-

ationsspecifika och icke generella har de en karaktär av obestämdhet. Reg-

                                                 
20

 Stavropoulos, s. 89. 
21

 Stavropoulos, s. 90. 
22

 Hart, Concept, s. 123. 
23

 Weissbourd, s. 623. 
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ler som fastslagits i ett prejudikat kan alltså inte med lätthet tillämpas i en 

förändrad kontext. I motsats till detta kan kommunikation av regler och 

normer genom lagstiftning istället upplevas som klar, pålitlig och bestämd.24 

 

Trots detta menar Hart att distinktionen mellan kommunikation genom pre-

judikat och kommunikation genom lagstiftning egentligen inte är lika be-

stämd som påståendena ovan vill göra gällande.25 Även om en regel är fast-

slagen i ett prejudikat är det alltså sällan så att en nyuppkommen situation 

eller handlingssätt passar inom ramen för den fastslagna regeln. Enligt Hart 

finns det en inneboende gräns i språket i sig vad gäller till vilken grad ett 

generellt språk kan vägleda människor i deras handlingssätt.26 Detta får till 

resultat att rätten inte endast kan ses som ett kommunikationssätt genom 

vilket det styrande organet i samhället ger klara instruktioner till medbor-

garna för hur de ska handla i alla upptänkbara situationer. Det finns också 

ett behov av kontextualiserad bedömning när olika typer av situationer 

uppkommer.27 En domstol kommer naturligtvis att möta fall med samma 

kontext som ett tidigare fall, och kan då enkelt applicera en regel som tidi-

gare slagits fast i ett prejudikat. Den här typen av fall kallar Hart för plain 

cases – klara fall. Problem kommer däremot att uppstå när domstolen möter 

en förändrad kontext, vare sig detta skett t.ex. genom en teknisk utveckling 

eller om individers handlingssätt har förändrats. Dessa fall kallar Hart 

oklara fall och de utmärks av att det finns skäl för att tillämpa en generell 

regel men att det även finns skäl emot att tillämpa samma generella regel. I 

dessa fall blir det nödvändigt för domstolen att använda sig av diverse tolk-

ningsmetoder och principer för att minska de osäkerheter som den nya 

kontexten fört med sig.28 

 

Att helt eliminera dessa osäkerheter med hjälp av tolkningsmetoder torde 

dock vara i det närmaste omöjligt. Hart menar dessutom att dessa metoder 

och principer själva är beroende av generella regler för hur språket ska tol-
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kas, som i sig innehåller generella begrepp som i sin tur kan komma att bli 

föremål för tolkning.29 Att förlita sig på att en tolkningsmetod eller en prin-

cip ska kunna lösa en situation där språket i en generell regel ger upphov 

till osäkerheter leder alltså till något av ett cirkelresonemang, ett moment 

22. 

 

Oavsett vilken mekanism som används för att kommunicera normer för so-

cialt beteende, så kommer den alltså, även om den fungerar utan problem på 

en stor mängd vanliga fall, att vid någon tidpunkt visa sig vara obestämbar. 

Det är språkets benägenhet att skapa denna situation som Hart har valt att 

benämna dess öppna struktur.30 Eftersom språkets öppna struktur således 

är en oeliminerbar del av språkets karaktär menar Hart att varje regel som 

skapats lingvistiskt därför också har en karaktär av öppen struktur.31 

 

2.4 Ett belysande exempel 

 

Eftersom Harts teori i mångt och mycket handlar om kontextualisering är 

det lämpligt att presentera teorin om språkets öppna struktur med ett kon-

kret exempel. Hart presenterade själv följande exempel i en artikel, vilken 

inte i sin helhet handlade om språkets öppna struktur men som likväl fun-

gerar som ett belysande exempel av hans teori. 

 

Hart presenterar i artikeln en regel om att det är förbjudet att framföra for-

don i en park – no vehicles in the park – och förklarar sedan sin synpunkt på 

hur en sådan regel bör betraktas.32 Tillämpningen av regeln ”inga fordon i 

parken” beror på huruvida ett särskilt objekt är ett ”fordon” i den betydelsen 

som regeln avser. Vad gäller klara fall behöver de generella begreppen i re-

geln inte tolkas överhuvudtaget. Igenkännandet av situationer som faller 

inom ramen för regeln tycks istället vara oproblematiska eller till och med 
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automatiska. Det finns ett allmänt erkännande och en överenskommelse 

vad gäller tillämpbarheten av de generellt klassificerade begreppen. Vad 

däremot gäller oklara fall är det inte längre klart huruvida det generella be-

greppet ska tillämpas eller inte.33 

 

Enligt Hart har, när en regel antas, både lagstiftaren och allmänheten tänkt 

ut ett specifikt problem och specifika situationer som ska undvikas eller ske. 

Med exemplet ”inga fordon i parken” är antagligen tanken att bussar, bilar 

och motorcyklar ska undvikas att framföras i parken. Tolkningen av regeln 

är därför att likna vid en ren avläsning av ett exempel; exemplet här är alltså 

det problem som lagstiftningen syftar till att motverka.34 Kompetenta an-

vändare av språket som skylten är författad på är antagligen alla överens 

om att begreppet fordon omfattar bilar men inte exempelvis ostmackor. 

Kompetenta användare av språket kan dock vara oense om huruvida cyklar 

omfattas av begreppet fordon.35 

 

Enligt Harts analys är det första steget när ett generellt begrepp ska analys-

eras för en viss regels syfte att frammana en bild, ett exempel eller en speci-

fik situation på vilken regeln syftar. När regeln ”inga fordon i parken” ska 

analyseras konstateras först att ”om någonting är ett fordon så är en bil det”. 

Om det sedan ska bestämmas om, för en viss regels syfte, att begreppet for-

don gäller cyklar ska frågan ställas om det aktuella fallet liknar det klara fallet 

tillräckligt i relevanta aspekter – resembles sufficiently in relevant respects36. 

Dessa aspekter beror i sin tur på regelns förmodade syfte och ändamål så-

väl som på de många komplexa faktorer som det aktuella rättssystemet be-

står av. Enligt Hart undersöks alltså det klara fallet först. Sedan sammanställs 

en lista av kriterier som möjliggör att avgöra hur likt det klara fallet någon-

ting måste vara för att falla inom ramen för regeln.37 
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Liksom många olika objekt som skulle kunna anses vara fordon enligt re-

geln och som skulle kunna tas in i parken så är en cykel gjord för transport, 

har hjul och kan röra sig för egen maskin (så länge den är utrustad med en 

cyklist) osv. Vad en cykel saknar är dock en motor, en cykel är vidare nor-

malt sett tystgående, avger inte några avgaser, den delar regelmässigt färd-

bana med gångtrafikanter, är mindre än en bil osv. Det finns alltså goda skäl 

för att betrakta cyklar som fordon men också goda skäl mot en sådan tolk-

ning.38 Exempelvis så ger cyklar ljud ifrån sig, liksom bilar, men inte på 

samma ljudnivå. De hotar säkerheten och ordningen i parken, dock inte i 

samma utsträckning som en bil. Det finns därmed både likheter och olik-

heter mellan cyklar och bilar; några kriterier är uppfyllda men andra är inte 

det. Med Harts egna ord: det finns skäl för att tillämpa den generella regeln 

och det finns skäl för att inte tillämpa den. Detta är alltså ett exempel på 

reglers öppna struktur, att vissa situationer kan uppkomma som inte hade 

förutsetts när en regel antogs och som är olika i diverse aspekter från den 

situation som lagstiftaren syftade på när regeln formulerades.39 

 

2.5 Kärna och halvskugga 

 

Eftersom rättsregler formuleras med ”vanligt språk” - natural language – 

kommer deras betydelse vara avhängiga framförallt betydelsen av de huvud-

ord – concept-words – som används i formuleringarna. Eftersom betydelsen 

av ett sådant huvudord finns i dess användning kommer det alltid att finnas 

standardsituationer där tillämpningen av ordet kommer att vara oproblema-

tisk.40 Detta har vi sett ovan med exemplet bil som en standardsituation av 

begreppet fordon. Det är detta som Hart kallar för kärnan av bestämdhet el-

ler kärnan av betydelse. De flesta huvudord har dock inte endast en sådan 

bestämd betydelse utan är istället även delvis vaga. Därför kommer det vid 

tillämpningen på faktiska situationer av regler som innehåller sådana hu-

vudord alltid att finnas gränsfall. I detta gränsområde finns det inte någon 
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allmän överenskommelse om huruvida huvudordet är tillämpligt eller ej.41 

Det är när de kriterier som tidigare har fastställts för tillämpningen av hu-

vudordet inte längre är tillräckliga, eller när de rent av står i motsats till tidi-

gare etablerade betydelser av ordet, som vi hamnar i detta gränsområde.42 

Detta exemplifieras ovan av oklarheten om huruvida en cykel är ett fordon. 

Området som innehåller dessa gränsfall Hart kallar för halvskuggan av obe-

stämdhet. När domstolarna möter situationer som faller inom detta gräns-

område, när omständigheterna i fallet inte fullt ut matchar huvudordet, 

måste situationen lösas med hjälp av olika icke-språkliga faktorer, som ex-

empelvis syftet med regeln.43 I exemplet ovan skulle detta innebära att dom-

stolen tog hänsyn till syftet med att fordon skulle förbjudas i parken. I detta 

fall skulle det kunna antas ha varit att inte störa parkmiljön med avgaser 

och hög ljudnivå. 

 

Hart menar att alla regler vare sig de härstammar från lagstiftning eller pre-

judikat har en kärna av klar, bestämd mening. Beslutet huruvida en regel är 

tillämplig på ett visst fall är beroende av betydelsen, eller uteslutandet av 

olika betydelser, i ett generellt begrepp.44 Hart menar alltså att vilket gene-

rellt begrepp som helst i ett naturligt språk innehåller en kärna av bestämd 

betydelse och en omringande halvskugga av obestämbar betydelse. I exemp-

let ovan får det följden att begreppet fordon omfattar bilar, inte omfattar 

ostmackor och att frågan huruvida begreppet omfattar cyklar är problema-

tisk. Hart anser därför att ett generellt begrepp är sant vad gäller de saker 

som det uppenbart överensstämmer med, är falskt vad gäller de saker som 

det uppenbart inte överensstämmer med och är varken falskt eller sant vad 

gäller halvskuggiga saker. I exemplet skulle det ge som resultat att begrep-

pet fordon varken är sant eller falskt som benämning på en cykel.45 Hart 

menar att exemplet ovan ger vid handen att förbudet mot fordon i parken 

innehåller en kärna av bestämd betydelse och en halvskugga av obestämd 

betydelse. Om begreppet fordon varken är sant eller falskt vad gäller cyklar 
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så är cyklar därför varken tillåtna eller förbjudna i parken. Så länge inte nå-

gon annan regel förskjuter cyklar från begreppet fordons halvskugga så 

kommer dessa att stanna kvar i en typ av juridisk limbo tills lagstiftningen 

på området blir mer precis.46 

 

Hart använde sig inte själv av så långtgående exempel som det som kommer 

att presenteras nedan. Hans teori behandlade främst språket i en juridisk 

kontext.47 Exemplet är ändå relevant för att det ger en ökad förståelse för 

Harts teori. Själva språket i en regel är alltså av öppen struktur och kan där-

för komma att bli obestämbart när det möter ett oväntat fall där regeln ska 

tillämpas.48 Exempelvis så är ordet katt, om det används i en regel, av öppen 

struktur i den bemärkelsen att det kan komma att bli obestämbart när det 

ska tillämpas på en talande katt. Detta för att ordet katt har vissa tidigare be-

tydelser som kompetenta användare av språket är överens om. Det är där-

emot oklart om ordet katt är tillämpligt på en talande katt då detta skulle in-

nebära en ny betydelse av ordet. I det fallet skulle en regel som innehåller 

ordet katt också komma att vara obestämbar. Men, som vi delvis sett exem-

pel på ovan, även en klar regel kan komma att bli obestämbar när nya situ-

ationer faller utanför det förväntade tillämpningsområdet för regeln. Detta 

även om omständigheterna ger vid handen att inga ord eller fraser i regeln 

är obestämbara.49 

 

2.6 Varför är det fördelaktigt med öppen struktur? 

 

Harts teori om språkets öppna struktur kan sägas ha som syfte att ägna sig 

åt det faktum att vi vid användningen av vårt vanliga språk alltid och ound-

vikligen kommer att stå inför ett dilemma. Antingen förbjuder vi, vid all typ 

av kommunikation som handlar om regler, användningen av generella ter-

mer och begrepp. Istället definierar vi deras omfattning vilket får till följd att 

i princip all form av kommunikation blir omöjlig. Eller så accepterar vi an-
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vändningen av generella termer och begrepp. Vi får då tåla en viss obe-

stämbarhet vad gäller deras tillämpningsområde och vår egen kapacitet 

som användare av reglerna att förutse de situationer där termerna och be-

greppen kan komma att bli tillämpliga i framtiden.50 

 

Osäkerhet vid gränsdragningen av en regel blir därmed priset som måste 

betalas för användningen av generella begrepp, oavsett vilken form av 

kommunikation som används. Även om språket har denna öppna struktur 

anser Hart att det inte är önskvärt att skapa så pass detaljerade regler att 

frågan huruvida en regel är tillämplig på ett specifikt fall är förutbestämd. 

Om regeln är så pass detaljerad kommer det vid tillämpningen av regeln ald-

rig bli fråga om huruvida den är tillämplig och domstolen tappar då möjlig-

heten att göra ett nytt val mellan olika alternativ.51 Mer konkret kan detta 

förklaras som att Hart anser att sådana detaljerade regler helt stänger dör-

ren för nya utvidgningar av reglerna som skulle kunna vara fördelaktiga.52 

Hart menar att språkets öppna struktur ska ses som en fördel eftersom den 

medför att regler kan tolkas på ett förnuftigt sätt när de ska tillämpas på 

problem som lagstiftaren inte har förutsett eller inte hade kunnat förutse.53  

Vad som tappas om alltför detaljerade regler skulle användas är alltså flexibi-

liteten i rättstillämpningen. Hart anser att nödvändigheten av en sådan flex-

ibilitet måste påtvingas oss av den enkla anledningen att vi är människor 

och inte gudar.54 

 

Hart menar att två handikapp följer av det mänskliga och det lagstiftande 

tillståndet; vår relativa okunnighet om fakta samt vår relativa oförmåga att 

fastställa ett syfte.55 Dessa båda handikapp har av senare författare som tol-

kat Harts teori snarare definierats som de två aspekterna av språkets öppna 

struktur.56 Eftersom samhället inte är karakteriserat av ett bestämt antal 

särdrag eller fakta, vars olika sammankopplingar är kända, kan lagstiftaren 

                                                 
50

 Blais, s. 21. 
51

 Hart, Concept, s. 128. 
52

 Blais, s. 22. 
53

 Bix, s. 8. 
54

 Hart, Concept, s. 128. 
55

 Hart, Concept, s. 128. 
56

 Lind, s. 151. 



22 

 

aldrig förutse alla olika situationer som kan uppstå och i förväg skapa regler 

för dem. Det är denna oförmåga att förutse alla olika faktakombinationer 

som för med sig den relativa oförmågan att fastställa ett syfte.57 När lagstif-

taren fastställer en generell regel fixerar språket vissa nödvändiga kriterier 

som en situation måste uppfylla för att falla inom ramen för regeln. Då en 

del klara fall direkt faller inom ramen för regeln kan syftet med regeln sägas 

vara delvis bestämt eftersom ett visst val har gjorts – valet av kriterierna 

som språket har fixerat. Eftersom det dock finns fall som inte klart kommer 

att falla inom ramen för regeln kommer syftet alltid att vara även delvis 

obestämt.58 

 

Så länge huvudsyftet med regeln inte satts i samband med de situationer 

som inte har förutsetts, eller inte hade kunnat förutses, kan syftet med re-

geln alltså istället sägas vara obestämt.59 Det kommer alltid att finnas situat-

ioner då huvudsyftet med en regel möter andra syften som lagstiftaren eller 

domstolen anser vara skyddsvärda. När en oförutsedd situation uppkommer 

bör det därför finnas utrymme att välja mellan konkurrerande syften på det 

sätt som passar bäst vid det tillfället. När ett fall med en sådan oförutsedd si-

tuation löses i domstol menar Hart att det initiala syftet med en regel görs 

mer bestämt. Ett generellt ords betydelse bestäms samtidigt vad gäller an-

vändningen av den specifika regeln.60 

 

Hart menar alltså att även om lagstiftaren har ett antal standardfall i åtanke 

vid stiftandet av en generell regel, så uttalar lagstiftaren oftast endast löst det 

övergripande syftet med regeln, eller är till och med endast vagt medveten 

om detta syfte. Därför förstår Hart en rättsregels halvskugga av obestämd-

het som det område av en regels tillämpning som har lämnats obestämt på 

grund av den relativa okunnigheten om alla faktakombinationer som kan 

uppkomma, tillsammans med den relativa oförmågan att fastställa ett syfte 

som gör att alla mänskliga begrepp har en karaktär av öppen struktur.61 
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2.7 Formalism 

 

Olika rättssystem kan, mer eller mindre uttryckligt, antingen ignorera eller 

erkänna tidigare nämnda behov av ytterligare valmöjlighet vid tillämpning-

en av en generell regel i en specifik situation. Montesquieu försvarade, 

mycket känt, i sin bok L'esprit des lois en doktrin som i stort gick ut på att 

domare inte bör inneha någon möjlighet till skönsmässig bedömning när de 

dömer olika fall. Deras beslut bör enligt honom istället endast följa av logisk 

deduktion av de generella regler som lagstiftaren har etablerat. Det uttryck 

som vanligtvis används för att beskriva denna uppfattning är juridisk for-

malism.62 Hart identifierar en attityd inom rättsteorin som går ut på att ver-

balt formulera regler som på samma gång syftar till att gömma och mini-

mera nödvändigheten av valmöjlighet efter att den generella regeln har 

fastställts. Hart kallar detta för formalism eller konceptualism. Han är inte 

direkt positiv till denna företeelse utan benämner det som en dålig vana.63 

Han menar att eftersom alla regler omgärdas av en halvskugga av obe-

stämdhet så kommer de frågor som uppkommer i gränsområdet inte att 

kunna avgöras genom simpel logisk deduktion som formalisterna föresprå-

kar.64 

 

Ett sätt att använda formalismen är enligt Hart att ”frysa” betydelsen av en 

regel så att dennas generella begrepp måste ha samma betydelse i varje si-

tuation där dess tillämplighet aktualiseras. Detta görs genom att fastställa ett 

antal drag som finns i ett fall som klart faller inom regeln och sedan insi-

stera på att förekomsten av dessa drag är både nödvändig och tillräcklig, för 

att en specifik situation ska falla inom ramen för regeln. Detta oavsett vilka 

andra drag som det specifika fallet har eller inte har samt oavsett vad som 

kan bli den sociala konsekvensen av att applicera regeln på fallet.65 På detta 

sätt säkerställs ett visst mått av säkerhet och förutsägbarhet, men på be-

kostnad av att blint förutbestämma hur framtida fall ska avgöras vars inne-

håll inte kan förutses. När denna teknik används blir resultatet att flera fall 
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kommer att falla inom en regels tillämpningsområde vilka kanske borde ha 

exkluderats på grund av syftet med regeln. De skulle också ha kunnat exklu-

deras enligt regelns ursprungliga språkliga öppna struktur, så länge regelns 

begrepp inte hade ”frysts”.66   

 

Bestämdheten i en definiering av en regels begrepp kan således gå emot 

syftet med att ha en regel eller att fortsätta ha en regel. Fullbordandet av den 

här processen är vad Hart kallar för juristens ”koncepthimmel”. Detta inne-

bär att ett generellt begrepp har samma betydelse inte bara vid tillämp-

ningen av en viss regel utan varje gång begreppet förekommer inom rätts-

systemet.67 

 

Efter att Hart har beskrivit denna tendens till formalism inom rättsteorin 

går han vidare till att förklara varför denna tendens inte är direkt önskvärd 

inom ett välfungerande rättssystem. Han anser, som beskrivits ovan, att alla 

rättssystem hela tiden kompromissar mellan två olika sociala behov. Det 

första är behovet av regler som, i många olika handlingssituationer, kan an-

vändas säkert av medborgarna utan att de varje gång behöver bli handledda 

av ett officiellt organ. Det andra är behovet av att lämna vissa frågor öppna 

som endast när de uppkommer i ett specifikt fall kan lösas av en därtill 

lämpad auktoritet.68 När betydelserna av de begrepp som en regel innehål-

ler bestäms och en domstols tolkning av lagstiftning eller prejudikat är allt-

för formell kan resultatet bli att denna tolkning inte lyckas hitta de likheter 

och olikheter mellan olika fall som är synliga endast när de tolkas enligt re-

gelns sociala målsättning. Å andra sidan kan en domstol behandla alltför 

många delar av ett prejudikat som evigt obestämda eller öppna för revide-

ring. Detta kan leda till att en domstol inte i tillräckligt hög grad respekterar 

de gränser som lagstiftningen, trots dess språks öppna struktur, faktiskt in-

nehåller. Hart anser att rättsteorin historiskt sett har varit benägen att an-

tingen ignorera eller överdriva denna obestämbarhet av rättsregler.69 Hart 

menar därför att det är viktigt, för att undvika denna typ av pendling mellan 
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de två extremerna, att komma ihåg att det är den mänskliga oförmågan att 

förutse framtiden som är roten till denna obestämbarhet.70 

 

2.8 Tekniker för att avhjälpa oförutsägbarhet   

 

Olika typer av områden regleras på olika sätt för att oförutsägbarheten i 

rättstillämpningen ska minska. Ett område kan se ut på så sätt att dragen i 

de individuella fallen som kan komma att uppstå på området varierar myck-

et i socialt viktiga men oförutsägbara hänseenden. Detta leder till att gene-

rella regler som ska komma att tillämpas i varje enskilt fall utan någon spe-

cifik ledning från ett officiellt organ inte kan formuleras i förväg på ett sä-

kert sätt av lagstiftaren. För att reglera ett sådant område sätter därför lag-

stiftaren istället upp mycket generella standarder och delegerar sedan upp-

giften att skapa lämpliga regler till ett administrativt organ, som är bekant 

med de olika typerna av fall som kan komma att bli aktuella.71 

 

Ett område kan också ha en karaktär som gör det omöjligt att identifiera en 

grupp av handlingar som ska göras eller inte göras och att underkasta dessa 

handlingar en enkel regel. Även om de olika omständigheter som kan upp-

komma på området är mycket varierande har de ändå karaktären av att vara 

allmängods – covers familiar features of common experience. I detta fall kan 

lagstiftaren använda sig av formuleringar om vad som är ”skäligt” vid skap-

andet av rättsregler. Denna teknik lämnar det till medborgarna själva att 

väga mellan de olika sociala anspråk som kan uppstå i olika fall och hitta en 

rimlig balans. Medborgarna måste alltså rätta sig efter en variabel standard 

redan innan denna har blivit officiellt definierad. En situation kan därför 

uppstå där medborgarna, endast när en handling redan är företagen, förstår 

vilken standard som är aktuell i deras fall. Detta med förbehållet att en dom-

stol vid en eventuell tvist kan avgöra vad som i ett specifikt fall ska anses 

vara ”skäligt”.72 
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I skarp kontrast till de rättsliga områden som kontrolleras genom dessa tek-

niker finns det stora områden av det rättsliga livet som är kontrollerade ab 

initio (från början) av en regel som kräver ett specifikt handlingssätt av in-

dividerna. Dessa reglers språk har därför, till skillnad mot den typen av reg-

ler som beskrivits ovan, i mycket liten utsträckning en öppen struktur. 

Dessa regler karakteriseras av att det finns handlingssätt, skeenden eller 

tillstånd som är så pass viktiga att mycket få omständigheter får individer 

att betrakta dem på ett annat sätt. Ett exempel på denna typ av regler är de 

rättsliga regler som finns i de flesta rättssystem och som förbjuder en person 

att ta livet av någon annan.73 

 

2.9 Skönsmässig bedömning 

 

På motsatta sidan från formalismen finns en uppfattning som går ut på att 

helt ignorera att juridiska regler spelar en viktig roll vid domares beslutsfat-

tande. Denna uppfattning kallas för regelskepticismen.74 Frågan om doma-

res möjlighet och rätt till skönsmässig bedömning är nära sammankopplad 

med denna motsättning mellan formalism och regelskepticism. Harts posit-

ion kan ses som en medelväg mellan de båda uppfattningarna. Hart anser 

att alla juridiska regler är relativt obestämbara vilket leder till att han anser 

att domare ska ha rätt till viss skönsmässig bedömning. Hart ser därför 

språket som ett sätt att placera en gräns för hur långt juridisk formalism 

kan gå och som en förklaring till varför viss skönsmässig bedömning är en 

oeliminerbar del av rätten.75 Harts medelväg består alltså rent faktiskt av att 

han framhäver språkets öppna struktur. Denna uppfattning har för honom 

som mål att ta vara på principen att rätten inte är och inte heller bör förstås 

som ett slutet system.76 

 

För att kunna döma i de fall som faller inom det halvskuggiga gränsområdet 

måste domstolarna enligt Hart vidareutveckla rättsreglerna. Hart menar att 

luckor i vanliga rättsregler betyder att det finns luckor i rätten som helhet. 
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Om ett fall innehåller faktiska omständigheter som faller inom det halv-

skuggiga gränsområdet för den tillämpliga regeln kan en domstol inte av-

göra fallet med befintlig lagstiftning som grund. För att domstolen ska kunna 

fatta ett beslut menar Hart att den måste fylla ut den befintliga lagstiftning-

en.77 När domstolen exempelvis ska bestämma huruvida cyklar omfattas av 

begreppet fordon så utvidgar domstolen rättsregelns kärna av bestämd be-

tydelse. Domstolen måste alltså tilldela regeln en ökning av bestämd mening 

som regeln tidigare inte hade. Den utvidgade, men samtidigt förfinade, re-

geln kan därefter användas i framtida liknande fall. Hart menar alltså att 

domstolarna ska fungera som surrogatlagstiftare som fyller ut luckor genom 

att göra små förändringar. När en domstol möter ett fall utanför den opro-

blematiska kärnan av bestämdhet i en rättsregel kommer det juridiska be-

slutet alltid att innebära en form av kreativt val. Detta val är dock inte nöd-

vändigtvis godtyckligt eller irrationellt men innebär likväl ett val som inte 

består av deduktiv tolkning.78 Hart menar alltså inte att en domare, när 

denne avgör ett sådant fall som faller inom halvskuggan av en rättsregel, är 

fri att helt ändra regeln på det sätt denne finner lämpligt. Domaren bör 

uppvisa typiska rättsliga dygder – characteristic judicial virtues – såsom 

opartiskhet och neutralitet när denne överväger de olika alternativen. Vi-

dare bör domaren ta hänsyn till alla inblandades intressen och även vara 

noga med att använda sig av generellt accepterade principer som grund för 

sitt beslutsfattande.79   

 

Hart menar alltså att domarna agerar som surrogatlagstiftare i de fall som 

hamnar i det halvskuggiga gränsområdet där obestämdheten av en regel el-

ler ett begrepp inte går att undkomma.80 Enligt Hart finns det utrymme för 

skönsmässig bedömning i en situation där två eller flera alternativ till be-

dömning kan vara lika tillåtna – permissible.81 Inom vissa rättstraditioner är 

det normalt och accepterat att lagstiftaren väljer att uttrycka sig i vaga, ge-

nerella och odefinierade termer. Detta får till resultat att det finns ett större 
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behov för domstolarna att göra tolkningar av de regler som ska tillämpas.82 

Den rätt till skönsmässig bedömning som domarna innehar är dock vanligt-

vis dämpad – constrained – av ett tjockt lager av sedvana, normer, träning 

och informella sanktioner.83  

 

Den obestämbarhet i rätten som följer av språkets öppna struktur menar 

Hart alltså är samma sak som frånvaro av tillämplig lagstiftning i det halv-

skuggiga området. Han menar dock inte att det inte finns några rättsregler 

överhuvudtaget, vilket anhängare av skepticismen menade. Han menar 

istället att det saknas tillämplig lagstiftning i området utanför de befintliga 

rättsreglernas kärna av bestämd mening och att detta område är förhållan-

devis litet i jämförelse med kärnan.84 

 

Även om Hart menar att det krävs en stor flexibilitet i rätten och rättstill-

lämpningen betyder det inte att prejudikat ofta kommer att brytas upp och 

rättstillämpningen gå en ny väg. Han menar istället att det finns ett otal iden-

tiska fall, och att så fort ett fall har varit föremål för ett beslut så kommer 

framtida identiska fall också falla inom ramen för den rättsregel som be-

dömdes i originalfallet. Detta får som resultat att rätten växer och endast i 

undantagsfall krymper. På detta sätt menar Hart att bara för att kärnan av 

bestämdhet av en regel en gång har bestämts så får inte det som följd att 

den flexibilitet som behövs i rättstillämpningen blir icke-existerande. Detta 

eftersom det finns så många fall med andra faktiska omständigheter som 

kommer att visa sig i framtiden.85 

 

2.10 Öppen struktur i det svenska rättssystemet 

 

Som redovisats i inledningsdelen av denna uppsats hade Hart sin bakgrund i 

England vars rättssystem normalt betecknas common law.86 Hans teori om 

språkets öppna struktur angår därför främst detta system. Därför aktuali-
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seras frågan huruvida det går att applicera hans teori på det svenska rätts-

systemet, och då i detta fall främst på svenska tingsrättsdomar. 

 

Världens rättsordningar har indelats av flertalet jurister. En känd uppdelning 

gjordes på femtiotalet i verket Traité de droit comparé och placerar världens 

rättsordningar i sju olika grupper. Dessa rättsgrupper är följande: fransk el-

ler romansk rätt (även kallad civil law, vilken är den benämning som kom-

mer att användas framöver), germansk rätt, skandinavisk rätt, engelsk rätt 

(även kallad common law), rysk rätt, islamsk rätt och hinduisk rätt.87 Att 

skandinavisk rätt utgör en egen rättsgrupp motiveras med att den varken 

har sin grund eller sin utveckling i en enda av de övriga grupperna utan är 

influerad av flera olika.88 En annan känd indelning är den gjord av kompara-

tisten René David som delar in rättsordningarna i romansk-germansk rätt 

(civil law), socialistisk rätt, common law samt religiös och traditionell rätt.89 

Den svenska rättsordningen klassificeras enligt denna indelning normalt 

som tillhörande rättsfamiljen civil law.90 Även om världsläget har förändrats 

sedan dessa uppdelningar gjordes är de fortfarande aktuella. Möjligtvis med 

undantag för de grupper av rättsordningar som karakteriseras som ”ryska” 

eller ”socialistiska”. Det hävdas dock alltså av flertalet jurister att den svenska 

rättsordningen, och övriga skandinaviska rättsordningar, utgör en själv-

ständig ”nordisk” eller ”skandinavisk” rättsgrupp.91 Svensk rätt har dock be-

tydande likheter med civil law även om svensk rätt är mer praktiskt och 

pragmatiskt orienterad än exempelvis tysk eller fransk rätt och saknar ko-

difikationer som tyska BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) eller franska Code ci-

vil.92 Trots dessa likheter har den svenska rättsordningen ändå hävdats ut-

göra en del av en självständig nordisk rättsgrupp. Av stor relevans är även 

att denna nordiska rättsgrupp då placerats mittemellan common law och ci-

vil law.93 Denna placering tyder på att rättsgruppen anses innehålla drag 

från båda rättsgrupperna. 
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Kopplingar mellan Harts teori om språkets öppna struktur har gjorts till en 

annan idé som förekommer inom rättsordningen civil law.94 Begreppet öp-

pen struktur – open texture – har därvid liknats med vad som inom den 

franskspråkiga rättstraditionen kallas för notions à contenu variable – be-

grepp av varierande innehåll. En europeisk rättspositivistisk filosof förklarar, 

indirekt, i nedanstående citat hur begreppet open texture även figurerar 

inom civil law men under denna andra benämning. 

 

”Tenant compte de la variété infinie des circonstances, du fait qu'il n'est pas 

capable de tout prévoir et de tout régler avec précision, admettant que les 

règles rigides s'appliquent malaisément à des situations changeantes, la légis-

lateur peut délibérément introduire dans le texte de la loi des notions à con-

tenu variable, flou, indéterminé, telles que l'equité, le raisonnable, l'ordre 

public, la faute grave, en laissant au juge le soin de les préciser dans chaque 

cas d'espèce.”.95 

”Med hänsyn till den oändliga variationen av omständigheter, och det fak-

tum att det är omöjligt att förutse och att reglera med precision, då oflexibla 

regler inte med lätthet kan tillämpas på förändrade situationer, kan lagstifta-

ren med vilje i lagtexten använda sig av begrepp av varierande innehåll, 

luddiga, odefinierade, såsom skälighet, rimlighet, ordre public, grov culpa, 

för att lämna uppgiften att precisera begreppen i varje enskilt fall till do-

marna.”. 

 

Om en indelning av rättsordningarna som placerar svensk rätt mittemellan 

common law och civil law accepteras är förekomsten av idén om språkets 

öppna struktur inom civil law av stor betydelse. Förekomsten av idén om 

open texture inom civil law, även om det är under en annan benämning, ger 

vid handen att begreppet kan överföras mellan olika rättstraditioner. Om 

den svenska rättsordningen anses befinna sig mittemellan common law och 

civil law, och begreppet kan överföras mellan två så skilda rättsordningar 

finns det inget som talar emot att begreppet är fullt tillämpligt i den svenska 

rättsordningen. 
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Vidare ska inte heller bortses ifrån att Hart själv ansåg att hans teori om 

språkets öppna struktur inte endast avsåg det juridiska språket utan språ-

ket i allmänhet. Eftersom Harts teori därmed inte kan anses vara en rent 

juridisk teori blir den rättstradition inom vilken teorin uppkom mindre re-

levant. Att Hart hade sitt ursprung inom common law hindrar därför inte att 

teorin kan tillämpas inom andra rättstraditioner. Teorin om språkets öppna 

struktur borde därför gå att tillämpa på alla världens språk, inklusive svens-

kan. 

 

En betydelse av uttrycket ”språkets öppna struktur” är alltså att det finns 

handlingsområden där mycket lämnas öppet av lagstiftaren för att istället 

definieras av den dömande instansen. Domstolen måste hitta en balans mel-

lan konkurrerande intressen som varierar i vikt från fall till fall. Något svå-

rare blir det att motivera om denna del av Harts teori som handlar om dom-

stolarnas rättighet till skönsmässig bedömning är tillämplig inom den 

svenska rättstraditionen. Även om den omfattande rättighet till skönsmässig 

bedömning som existerar inom rättstraditionen common law inte har någon 

motsvarighet inom den svenska rättsordningen kan ändå följande sägas. 

Den svenska rätten kan alltså anses vara placerad mittemellan common law, 

vilket är en rättsordning där rätten traditionellt sett skapats av domare96, 

och civil law där domare har ett mycket litet utrymme för skönsmässig be-

dömning97. Svenska domstolar har visserligen ingen rättighet att ”skapa” ny 

rätt i sina domslut, men en rättighet som svenska domstolar dock innehar är 

en rättighet att utvisa hur rätten ska förstås i enskilda problematiska fall.98 

Som redovisats ovan kommer språkets öppna struktur alltid att leda till att 

vaga begrepp måste tolkas av domstolarna i problematiska fall och denna 

rättighet torde alltså existera även för de svenska domstolarna.99 
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2.11 Sammanfattning 

 

Alla rättssystem representerar en kompromiss mellan två sociala behov: i) 

behovet av klara och tydliga regler och, ii) nödvändigheten att lämna frågor 

öppna som sedermera ska besvaras av domstolarna när de uppkommer. 

Samhället består av en stor mängd individer och därför måste generella reg-

ler användas av lagstiftaren som avser grupper – classes. Regler är språkligt 

formulerade och kommer därför alltid att ha en karaktär av öppen struktur 

och vara vaga. Rätten är obestämbar på grund av användandet av de gene-

rella klassifikationer som rätten gör när den skapar regler. De generella 

klassifikationerna har ett område för sin tillämpning och är till viss del obe-

stämbara då det saknas fakta om alla situationer de skulle kunna tillämpas 

på. Därför består alla regler, och alla ord, av en kärna av bestämdhet och en 

halvskugga av obestämdhet. 

 

Rätten använder två olika mekanismer för att kommunicera regler: i) lag-

stiftning som har en maximal användning av generellt klassificerade ord 

och, ii) prejudikat som har en minimal användning av generellt klassifice-

rade ord. Det finns en inneboende gräns i språket i sig vad gäller till vilken 

grad ett generellt språk kan vägleda människor. Det finns därför ett behov 

av kontextualiserad bedömning när olika situationer uppkommer. Klara fall 

är fall som utan tvekan faller inom ramen för en generell regel. Oklara fall är 

fall där det finns skäl för att tillämpa en regel men också skäl som talar 

emot att tillämpa den. Oavsett vilken av mekanismerna för att kommuni-

cera regler som används kommer den att fungera på en stor mängd fall men 

även visa sig vara obestämbar vid någon tidpunkt. Språkets benägenhet att 

skapa denna situation kallas för dess öppna struktur. 

 

Harts teori handlar i mångt och mycket om kontextualisering. En generell 

regel om ”inga fordon i parken” bör enligt Hart hanteras på följande sätt. 

När en regel antas har lagstiftaren och allmänheten specifika situationer ut-

tänkta som ska undvikas. Kompetenta användare av språket är antagligen 

överens om att begreppet fordon omfattar bilar, inte ostmackor och kan 
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vara oense om cyklar omfattas. Första steget är alltså att frammana denna 

bild av regelns tillämpningsområde. Det klara fallet undersöks och en lista av 

kriterier sammanställs för att kunna avgöra om ett aktuellt fall liknar ett 

klart fall tillräckligt i relevanta aspekter. 

 

Rättsregler formuleras med vanligt språk och deras betydelse kommer att 

vara avhängig framförallt betydelsen av de huvudord som används i formu-

leringen. Betydelsen av huvudorden finns i deras användning. De standardsi-

tuationer där tillämpningen av ordet är oproblematisk faller inom ordets 

kärna av bestämdhet. Situationer som faller utanför detta område på grund 

av att ett ord kan vara delvis vagt, hamnar i det gränsområde som kallas för 

halvskuggan av obestämdhet. Själva språket i rättsregler är därmed av öp-

pen struktur och kan komma att bli obestämbart när ett oväntat fall upp-

kommer där en rättsregel ska tillämpas. 

 

Teorin om språkets öppna struktur kan sägas ha som syfte att ägna sig åt 

det faktum att vi vid användningen av vårt vanliga språk alltid och oundvik-

ligen står inför ett dilemma. Antingen förbjuder vi användningen av gene-

rella begrepp och definierar omfattningen för deras tillämpning eller så ac-

cepterar vi användningen av generella begrepp och tolererar en viss obe-

stämbarhet vad gäller deras tillämpningsområde. Denna sistnämnda situat-

ion är dock att föredra eftersom det ger en flexibilitet i rättstillämpningen. 

Två handikapp följer av det mänskliga tillståndet: i) en relativ okunnighet 

om alla olika faktakombinationer som kan uppkomma samt på grund av 

detta, ii) en relativ oförmåga att fastställa ett syfte för generella regler. Rätts-

reglers halvskugga av obestämdhet är därför det område som lämnats obe-

stämt på grund av dessa två handikapp. 

 

Förespråkare för formalismen anser att domare inte bör inneha någon rätt 

till skönsmässig bedömning vid tillämpningen av rättsregler, utan endast 

avgöra rättsfrågor genom logisk deduktion. Ett sätt att använda formalismen 

är att ”frysa” betydelsen av en regel så att dennas generella begrepp måste 

ha samma betydelse i varje situation där dess tillämplighet aktualiseras. På 
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så sätt säkerställs ett visst mått av förutsägbarhet, men på bekostnad av att 

blint förutbestämma hur en regel ska tillämpas i varje framtida fall vars in-

nehåll inte kan förutses. Denna tendens är inte önskvärd inom ett välfunge-

rande rättssystem. När betydelserna av de begrepp som en regel innehåller 

bestäms och en domstols tolkning av regeln är alltför formell kan resultatet 

bli att denna tolkning inte lyckas hitta de likheter och olikheter mellan olika 

fall som är synliga endast när de tolkas enligt regelns sociala målsättning. Å 

andra sidan kan fallet vara att en domstol inte i tillräckligt utsträckning re-

spekterar de gränser som lagstiftningen faktiskt innehåller. En gräns finns 

alltid, även om språket i en regel har öppen struktur. 

 

Olika områden regleras på olika sätt för att oförutsägbarheten i rättstill-

lämpningen ska minska. Ett sätt för lagstiftaren att reglera är att sätta upp 

generella standarder och sedan delegera regelskapandet till ett administra-

tivt organ som är insatt i det område som ska regleras. Ett annat sätt är att 

lagstiftaren använder sig av skälighetsformuleringar i rättsregler som läm-

nar det upp till medborgarna själva att väga mellan de olika sociala anspråk 

som kan uppkomma i enskilda fall och därvid hitta en rimlig balans. Slutlig-

en finns det områden där det är så viktigt för oss att någonting sker eller 

inte sker att få omständigheter kan leda till att en regel inte är tillämplig. På 

detta område har rättsreglerna i allmänhet i mycket liten utsträckning en ka-

raktär av öppen struktur. 

 

Harts position vad gäller skönsmässig bedömning kan ses som en medelväg 

mellan formalism och regelskepticism. Medelvägen består av att han fram-

häver språkets öppna struktur. Språket är ett sätt att placera en gräns för 

hur långt juridisk formalism kan gå och en förklaring till varför skönsmäss-

ig bedömning är en oeliminerbar del av rätten. För att domare ska kunna 

döma i halvskuggiga fall måste de vidareutveckla rättsreglerna och fylla ut 

den befintliga lagstiftningen. Vid denna skönsmässiga bedömning måste 

domare alltid uppvisa characteristic judicial values. Den obestämbarhet i 

rätten som följer av språkets öppna struktur är alltså samma sak som från-

varo av tillämplig lagstiftning i det halvskuggiga området. 
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3. Förtroendeutredningen och klarspråkstestet 

 

3.1 Inledning 

 

Harts teori om språkets öppna struktur kan delvis sägas beskriva hur det 

juridiska språket fungerar och delvis ge en instruktion till hur det juridiska 

språket borde fungera och användas av de olika juridiska aktörerna. Det är 

denna senare funktion av Harts teori som är i fokus för detta avsnitt. Den 

teoretiska genomgången i föregående avsnitt har beskrivit hur begreppet 

språkets öppna struktur ska förstås och vilka implikationer detta har för 

skapandet av rättsregler likväl som för deras användning. 

 

Eftersom det i föregående kapitel har konstaterats att Harts teori om språ-

kets öppna struktur går att använda även inom det svenska rättssystemet är 

det intressant att undersöka huruvida teorin går att skönja i det svenska 

rättsskapandet. Jag har här valt att fokusera på en statlig utredning som be-

handlar det juridiska språket på ett praktiskt sätt. Den del av denna statliga 

utredning som kommer att redovisas i detta avsnitt kan sägas syfta till att 

behandla frågan om rättsreglers tillämpning och därvid specifikt hur dessa 

kommer till uttryck i domtexter. Framförallt är av intresse huruvida Harts 

teori är användbar i ett arbete som syftar till att göra det juridiska språket 

mer tillgängligt för de svenska medborgarna. 

 

3.2 Förtroendeutredningen 

 

Regeringen beslutade den 20 juni 2007 att tillsätta en särskild utredning för 

att kartlägga hur kommunikationen mellan de svenska domstolarna och de 

svenska medborgarna fungerar.100 Utredningens syfte var att överväga hur 

domstolarnas kommunikation med medborgarna kan utvecklas och föreslå 

åtgärder som kunde förväntas stärka medborgarnas förtroende för domsto-
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larna.101 Utredningens kartläggning, tillsammans med forskning på förtro-

endeområdet, visar att det finns ett antal faktorer som har särskilt stor be-

tydelse för allmänhetens förtroende för domstolarna. Bland dessa återfinns 

en faktor av relevans för denna uppsats – domstolarnas utformning av do-

mar och beslut.102 

 

Utredningens utgångspunkt vad gäller ett framgångsrikt arbete för domsto-

larna med att förbättra läsbarheten och den juridiska argumentationen i 

domar och beslut ligger i att domare själva i större utsträckning ska disku-

tera utformningen av de texter som de producerar. De undersökningar som 

utredningen genomförde visade, vad gäller läsbarheten, att det finns en hel 

del problem som berör allt från struktur och disposition till uttryckssätt och 

ordval. Även den juridiska argumentationen i avgörandena ansågs av utred-

ningen ibland vara bristfällig.103 

 

Utredningen fastslog att det är viktigt att domstolsjurister sätter sig in i par-

ternas situation och funderar över syftet med sina texter och hur de kom-

mer att uppfattas och förstås av de berörda. Med ett sådant förhållningssätt 

ansågs det bli lättare för parter och andra som inte är juridiskt kunniga att 

förstå och bli övertygade om domstolens resonemang.104 Att domare sällan 

har ett mottagarperspektiv när de skriver sina texter är därför en av de vik-

tigaste anledningarna till de problem som finns vad gäller domskrivning. Det 

viktigaste målet för domare i underrätterna verkade enligt utredningen vara 

att kollegorna i högre rätt förstod dem och innebörden i deras bedömning-

ar.105 Detta beror i sin tur främst på traditionen för hur domstolsjurister lär 

sig hur domar och beslut ska utformas. Denna tradition består till stor del av 

att äldre avgöranden fungerar som mallar och rättesnören för nya avgöran-

den, även när det gäller den språkliga utformningen. Eftersom domarnas 

uppfattning om hur beslut och domar ska skrivas formas av kollegornas 
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uppfattningar under föregående år blir det inte naturligt för dem att fundera 

över hur texten kommer att förstås och uppfattas av enskilda parter.106 

 

Utöver brister som gällde struktur och språkbruk ansåg utredningen att de 

egentliga skälen i domsluten alltför ofta var knapphändigt formulerade. Det 

saknades förhållandevis ofta en ordentlig argumentation där skälen för och 

emot den slutliga bedömningen togs upp och problematiserades. Istället an-

vändes sammanfattande formuleringar som endast besvarade att det som 

anförts inte hade betydelse för den slutliga bedömningen, men inte varför.107 

Utredningen menade därför att en ökad problematiseringsgrad i underrät-

terna var önskvärd. Detta eftersom en sådan utveckling skulle öka förståel-

sen av domstolens resonemang för icke juridiskt kunniga personer.108 

 

För att förbättra läsbarheten och den juridiska argumentationen i avgöran-

den ansåg utredningen att domskrivningsidealen var tvungna att förändras. 

Domstolsjurister måste i större utsträckning ta intryck av klarspråksarbete 

när det gäller utformningen av domar och beslut. Vidare påpekade utred-

ningen att det språkpolitiska målet att ”den offentliga svenskan ska vara 

vårdad, enkel och begriplig”109 även gäller domstolarna. Övergripande ansåg 

utredningen att det handlade om att tydligare fokusera på domstolstexternas 

huvudsakliga syfte; att parter och andra ska kunna förstå texten och ge-

nomföra det som domstolen bestämt. Samtidigt ansåg utredningen att det 

bör finnas gränser för hur mycket domstolsspråket kan eller bör moderni-

seras och förenklas för att inte den juridiska precisionen ska gå förlorad.110 

 

3.3 Rättsliga regler för domskrivning 

 

I 17 och 30 kap. rättegångsbalken (1942:740) (RB) finns bestämmelser om 

vilka formella krav som ställs på domar och beslut i de allmänna domstolar-
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na. Motsvarande bestämmelser vad gäller domstolsärenden finns i 27-30 §§ 

lagen (1996:242) om domstolsärenden. För förvaltningsdomstolarnas del 

finns det regler om innehållet i domar och beslut i 28-32 §§ förvaltningspro-

cesslagen (1971:291) (FPL). 

 

Vad gäller de allmänna domstolarna, vilka är i fokus för denna uppsats, finns 

innehållsreglerna preciserade i 17 kap. 17 § RB vad gäller tvistemål och i 30 

kap. 5 § RB vad gäller brottmål. Bestämmelserna är i stort sett likalydande. 

Utöver vissa formkrav om att ange tid och ställe för domens meddelande och 

om domslut och parternas yrkande m.m., framgår att domstolen är skyldig 

att ange domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet. Skälen som 

anges ska vara de som varit bestämmande för avgörandet i såväl bevis- som 

rättsfrågan. 

 

I Sverige är Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättighet-

erna och de grundläggande friheterna (EKMR) inkorporerad som lag i den 

svenska rättsordningen; lag (1994:1219) om europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Att 

bryta mot konventionen är vidare grundlagsstridigt enligt 2 kap. 19 § rege-

ringsformen (1974:152). 

 

Art. 6 EKMR handlar om rätten till en rättvis rättegång. Relevant för denna 

uppsats är vad som sägs i art. 6.3 a). Där slås fast att varje individ som har 

anklagats för ett brott har rätt att, utan dröjsmål, på ett språk som denna 

förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagel-

sen emot individen. 

 

3.4 Vad utmärker bra domskrivning? 

 

Förtroendeutredningen menade att det inom ramarna för de ovan redovi-

sade rättsreglerna är viktigt att fastställa definitioner för vad som är utmär-

kande för ett avgörande som håller hög kvalitet. Detta inte minst för att det 

ska vara möjligt att utforma metoder för att undersöka kvalitet i domskriv-

ning. Det framstår som självklart att språket i domar och beslut ska vara så 
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klart och tydligt att parterna och allmänheten förstår domstolens resone-

mang. Vidare ansåg utredningen att en bra dom ska vara juridiskt riktig, in-

nehålla utförliga och begripliga domskäl, ha ett tilltalande estetiskt utseende 

och vara utan brister vad gäller text och typografi. Utredningen menade 

dock att det kan råda skillnader om vad som innefattas i dessa begrepp när 

de bryts ner och frågan ställs om vad som egentligen menas med t.ex. utför-

liga och begripliga domskäl.111 En vanlig uppfattning bland domare var t.ex. 

att en alltför långt driven förenkling av språket i domarna riskerade att leda 

till att de skulle bli tvungna att göra avkall på de juridiska kraven på precis-

ion.112 

 

3.5 Klarspråkstestet 

 

Som ett led i sin begriplighetsundersökning tog utredningen fram tre olika 

rapporter som berörde frågor som handlar om begripligheten i domar. Den 

första rapporten handlar om ordförståelse113, den andra handlar om hur ad-

vokaters klienter begriper och reagerar på juridiska texters innehåll, struk-

tur och språk114, och den tredje rapporten bestod av resultatet av en analys 

ur ett läsbarhetsperspektiv av en stor mängd domar115. Det övergripande 

syftet med rapporterna var att de skulle tjäna som underlag för ett klar-

språkstest som skulle vara särskilt anpassat för att undersöka begriplighet-

en i domar och beslut. Det test som utredningen tog fram med hjälp av rap-

porterna är alltså tänkt att användas av domare för att de själva ska kunna 

undersöka begripligheten i de texter som de producerar.116 

 

Testet består av ett antal frågor med åtföljande kommentarer som delats in i 

elva avdelningar. Indelningen i avdelningar syftar till att varje undersökt text 

ska få en profil som gör det möjligt att avgöra på vilken nivå i texten som 

hindren mot begripligheten finns. Av relevans för denna uppsats är främst 
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en fråga från avdelning åtta (fråga nummer ett), som handlar om meningar-

na, och två frågor från avdelning nio (fråga nummer två och tre) som tar 

sikte på orden och fraserna. Nedan kommer dessa redovisas tillsammans 

med relevanta delar av de kommentarer som åtföljer frågorna i klarspråks-

testet. 

 

1. Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa inskjutna satser 

 (inskott) och bestämningar före sitt huvudord? 

 

Syftet med denna fråga är att förhindra att långa meningar är så svårt upp-

byggda att de utgör ett problem ur läsbarhetssynpunkt. Utredningen byggde 

frågan på tesen att om en lång mening innehåller inskjutna satser mellan 

viktiga satsdelar så försämras läsbarheten. Lösningen på detta problem 

finns i att dela upp en lång mening på fler meningar eller att placera den in-

skjutna satsen antingen först eller sist i meningen.117 Nedan följer ett exem-

pel på en meningsbyggnad där ett inskott gjorts mellan viktiga satsdelar 

(kursiverade), vilket enligt testet inte är önskvärt, följt av ett exempel där 

meningen skrivits om av utredningen. 

 

Det föreligger med hänsyn tagen till socialtjänstens möjligheter till fortsatta 

ytterligare stödinsatser i dagsläget inte sådana brister i omsorgen om bar-

net N, eller något annat förhållande i hemmet, som medför risk för att hans 

hälsa och utveckling skadas. 

 

Om man tar hänsyn till att socialtjänsten i fortsättningen ger ännu mera 

stöd, finns det i dagsläget inte sådana brister i omsorgen om barnet N som 

kan innebära risk för att hans hälsa och utveckling skadas. Inte heller andra 

förhållanden i hemmet innebär en sådan risk. 
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Utredningen noterade vidare att det typiska kanslispråket utmärktes av 

långa s.k. framförställda bestämningar, d.v.s. bestämningar som står före hu-

vudordet istället för efter. Detta bidrar till att språket upplevs omständligt 

och stelt. Istället för det lediga ”en läkare som är ansluten till försäkringskas-

san” skriver istället domare ofta ”en till försäkringskassan sluten läkare”. Det 

är det första alternativet som enligt utredningen används i normal sakprosa 

och som är det ideal som domare bör eftersträva i sitt domskrivningsar-

bete.118   

 

2. Är orden och fraserna allmänspråkliga istället för ålderdomliga och 

 juristspråkliga? 

 

Ordförståelseundersökningen som utredningen genomförde visade att i 

princip alla domar innehåller en blandning av allmänspråkliga uttryck och 

typiskt juristspråkliga. Många av de juristspråkliga orden och uttrycken är 

föråldrade, stela eller tvetydiga. Därför kan de vara svårbegripliga eller helt 

missuppfattas av ”vanliga” läsare.119   

 

3. Förklaras fackord och förkortningar som måste vara med i domen? 

 

Beroende på ämnet för domen innehåller den ofta fackord och förkortningar 

från olika fackområden. En del parter är säkert fullt insatta i den terminologi 

som används av domstolen i deras dom men i en hel del fall kan fackord och 

förkortningar bli ett hinder. Många fackord och förkortningar kommer från 

lagstiftningens område och är utformade för att kunna användas av rättsvä-

sendet i sin helhet, oberoende av instans. Utredningen menade dock på att 

de fungerar sämre eftersom parterna i stor utsträckning är lekmän. Klar-

språkstestet är därför i denna del utformat med två delfrågor som lyder som 

följer: 
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• Vilka fackord måste absolut användas i domen och hur kan de då 

 förklaras för läsarna? 

• Förklaras nödvändiga förkortningar första gången de används i texten? 

 

3.6 Relationen mellan Harts teori och klarspråkstestet 

 

Med Harts teori om språkets öppna struktur som bakgrund kan ett sam-

band skönjas mellan teorin, Förtroendeutredningen och klarspråkstestet. 

Förtroendeutredningen pekade på att en ökad problematiseringsgrad är 

önskvärd i domstolarnas texter. Detta kan relateras till att Harts teori lägger 

stor vikt vid kontextualisering. Språkets öppna struktur leder som vi sett till 

obestämbarhet. Denna obestämbarhet är inte nödvändigtvis av ondo ef-

tersom den ger domarna ett visst spelrum när regler ska tillämpas. Det 

finns dock en effekt som följer av obestämbarheten som är av ondo, nämli-

gen svårigheten för medborgarna att förutse hur en tillämpning av en rätts-

regel kommer att se ut i ett visst fall. De verktyg som utredningen utvecklat, 

och då främst klarspråkstestet, kan ses som ett sätt att stävja de negativa ef-

fekter som språkets öppna struktur kan ge upphov till. 

 

En av Harts grundteser är som vi sett att varje regel, norm och princip har 

en dualistisk karaktär. Varje regel, norm och princip innehåller alltså en 

kärna av bestämdhet – a core of certainty – och en halvskugga av obe-

stämdhet – a penumbra of doubt. Eftersom Hart relaterar dessa egenskaper 

direkt till språkets karaktär anser han att även enskilda ord har samma du-

alistiska karaktär. Det klarspråksarbete som utredningen har gjort i och 

med framtagningen av kriterier och tester för att öka begripligheten i do-

mar kan ses som ett arbete för att privilegiera vissa ord framför andra. Ord 

som innehåller en stor kärna av bestämdhet och en mindre halvskugga av 

obestämdhet torde vara ord som med fördel ska användas vid domskrivning. 

Detta eftersom sådana ord med större säkerhet har en klar mening för 

samtliga berörda parter i ett fall, även om dessa är lekmän. Genom att an-



43 

 

vända denna typ av ord kan både förutsebarheten och medborgarnas för-

troende för domstolarna höjas. 

 

3.7 Analys av klarspråkstestet 

 

För att närmare undersöka sambandet mellan Harts teori och klarspråks-

testet kommer de utvalda frågorna från testet nedan att analyseras med till-

lämpning av Harts teori. 

 

Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa inskjutna satser (in-

skott) och bestämningar före sitt huvudord? 

 

Även om Harts teori om språkets öppna struktur kan ses som främst en te-

ori om juridisk analys bör den ses som ett större fenomen än så. Språkets 

öppna struktur är snarare en deskriptiv teori och ett förhållningssätt. För-

hållandet mellan ovanstående fråga från klarspråkstestet och Harts teori bör 

därför ses i detta ljus. Som Hart förklarar är det en obestämdhet i betydelsen 

av begrepp och enskilda ord som är den direkta följden av språkets öppna 

struktur. I frågan ovan är det tydligt att klarspråkstestet ville förtydliga att 

innebörden av huvudordet i en mening bör vara i fokus vid utformningen av 

domar och beslut. 

 

Av frågan kan utläsas att utredningen ansåg att långa inskjutna satser och 

bestämningar före huvudordet i en mening gör det mer komplicerat för lä-

saren att förstå innebörden av huvudordet och i förlängningen själva me-

ningen. Även om huvudordet i sig alltid kommer att innehålla en halvskugga 

av obestämdhet, kan en komplicerat formulerad mening alltså undergräva 

den kärna av bestämdhet som ordet ändå innehåller. Genom att undvika in-

skjutna satser och bestämningar före huvudordet framstår dess betydelse 

som mer klar och bestämd och den negativa följden av språkets öppna 

struktur kan därmed minskas. 
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Frågan från klarspråkstestet kan därmed, i ljuset av teorin om språkets 

öppna struktur, tolkas på följande sätt. Varje huvudord som används i ett 

beslut eller en dom innehåller en kärna av bestämdhet och en halvskugga 

av obestämdhet, oavsett om detta huvudord är ett centralt begrepp i en 

rättsregel eller ej. Ord som har en mindre kärna av bestämdhet och en 

större halvskugga av obestämdhet tenderar att vara mer komplicerade att 

tillämpa för domstolarna och därmed mindre lättillgängliga för de juridiskt 

oinsatta parter som ska ta del av ett beslut eller en dom. Domstolarnas upp-

gift är att avgöra huruvida ett begrepp eller ett visst ord i en rättsregel är 

tillämpligt på det fall som de har till uppgift att lösa. Redan där möter dom-

stolarna både svårigheten, men även nyttan, av språkets öppna struktur på 

så sätt att de begrepp och ord som den aktuella rättsregeln innehåller till 

viss del kan anpassas till fallet på grund av ords dualistiska karaktär. Om det 

aktuella fallet befinner sig i halvskuggan av obestämdhet av rättsregeln, el-

ler ett begrepp eller ord som regeln innehåller, är det domstolens uppgift att 

formulera ett svar på om det aktuella fallet ska omfattas av rättsregeln eller 

ej. I nästa steg ska detta svar även kommuniceras med de parter som fallet 

gäller. Det är i detta steg som ovanstående fråga blir aktuell. Genom att dom-

stolarna eliminerar förekomsten av inskjutna satser och bestämningar före 

huvudord i meningarna som kommunicerar domstolarnas svar till parterna 

framstår huvudordets betydelse tydligare. Huvudordets kärna av bestämdhet 

är därför klar för parterna och ordets halvskugga av obestämdhet förklarad 

av domstolarna. 

 

Är orden och fraserna allmänspråkliga istället för ålderdomliga och jurist-

språkliga? 

 

På grund av språkets öppna struktur föreligger det svårigheter för lagstifta-

ren att skapa generella regler som är helt klara och lättillämpade. På grund 

av att alla generella regler har en dualistisk karaktär kommer domarna alltid 

att möta svårigheter vid tillämpningen av sådana generella regler, vilket i sig 

utgör en stor del av rättstillämpningen. 
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När en regel antas har, enligt Hart, både lagstiftaren och allmänheten ett 

specifikt problem och specifika situationer uttänkta som ska undvikas eller 

som ska ske. Som ovan har redovisats med exemplet ”vehicles in the park”, 

är kompetenta användare av språket antagligen överens om att begreppet 

fordon omfattar bilar, inte ostmackor, och möjligtvis cyklar. För att underlätta 

för mottagarna av sociala regler, medborgarna, bör därför lagstiftaren för-

söka att använda sig av enkla och rättframma begrepp i lagstiftningen. Med 

frågan ovan från klarspråkstestet framgår att utredningen vill att de be-

grepp, ord och fraser som används av domare i deras domskrivning också 

ska vara enkla och rättframma. Detta för att det inte ska finnas någon diver-

gens mellan vad regelns formulering och domstolens formulering syftar på 

och vad allmänheten har för uppfattning av regelns formulerings och dom-

stolens formulerings syfte. 

 

Förklaras fackord och förkortningar som måste vara med i domen? 

 

Det kan föranleda problem för medborgarna när ord i domslut används på 

ett sätt som inte överensstämmer med medborgarnas sätt att tänka och se 

på olika saker. Fackord kan inom ramen för det område där de används be-

tyda en sak och vanliga medborgare kan ha en annan uppfattning om vad 

ordet innebär och hur det vanligen används. Här ser vi alltså exempel på att 

kompetenta användare av språket kan ha olika uppfattningar om vad be-

grepp innebär. Bara för att en medborgare inte är insatt i ett visst område 

betyder inte det att denne inte är en kompetent användare av språket. Ett 

fackord kan alltså, liksom alla ord, ha flera betydelser och det är upp till 

domstolen att i domtexten utesluta de betydelser av ordet som inte är aktu-

ella i fallet. En förklaring till hur ett fackord ska förstås och vad det innefat-

tar, dvs. ett fastställande av ordets betydelse, kan därför vara till stor hjälp för 

läsbarheten av domar. De ord som används i domslut är många gånger in-

vecklade och juridiskt tekniska eftersom de måste kunna sättas in i eller 

starta en rättsprocess. Dessa ord kan inte bara vara svåra för medborgarna 

att förstå utan till och med vara helt främmande för dem. Även här är det 



46 

 

viktigt att domstolen fastställer betydelsen av sådana juridiskt tekniska ord 

och även förklarar dem tydligt så att alla inblandade parter förstår. 

 

3.8 Sammanfattning 

 

Förtroendeutredningen ansåg att det är viktigt att domare har ett ökat mot-

tagarperspektiv i sin domskrivning. Vidare ansåg utredningen att en ökad 

problematiseringsgrad i domslut från underrätterna var önskvärd. 

Domskrivningsidealen var därvid tvungna att förändras och domstolarna 

måste i högre grad ta intryck av klarspråksarbete vad gäller utformningen 

av domar. Utredningen tog därför fram ett klarspråkstest som bör användas 

av domare för att undersöka begripligheten i de domtexter de producerar. 

Med Harts teori som bakgrund kan klarspråkstestet ses som ett sätt att 

stävja de negativa effekter som språkets öppna struktur ger upphov till. Ut-

redningens klarspråksarbete kan ses som ett arbete för att privilegiera ord 

som innehåller en stor kärna av bestämdhet och en mindre halvskugga av 

obestämdhet. Den första frågan från testet kan sägas innebära följande. Om 

inskjutna satser och bestämningar före huvudord i meningar undviks fram-

står ordets betydelse som mer klar och bestämd och den negativa följden av 

språkets öppna struktur kan minskas. Den andra frågan kan tolkas som föl-

jande. Om domare använder begrepp, ord och fraser som är enkla och rätt-

framma kan divergens mellan vad en regels formulering och vad en dom-

stols formulering syftar på och vad allmänheten har för uppfattning av re-

gelns och formuleringens syfte undvikas. Den sista frågan kan tolkas som 

följande. Kompetenta användare av språket kan ha olika uppfattningar om 

vad ett ord eller ett begrepp innebär. Ett fackord kan ha flera olika betydel-

ser och det är upp till domstolen att i domtexten utesluta de betydelser av or-

det som inte är aktuella i fallet. Ett sådant uteslutande förklarar hur ett 

fackord ska förstås och vad det innefattar i det enskilda fallet och är till stor 

hjälp för läsbarheten av domtexten. 
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4. Analys av tingsrättsdomar 

 

4.1 Inledning 

 

I detta avsnitt kommer jag att testa huruvida Harts teori om språkets öppna 

struktur och de idéer som den bygger på kan hittas i svenska domtexter och 

den föregående beslutsprocessen. Analysen kommer att innehålla två delar 

vad gäller varje dom. En del där tingsrättsdomarna analyseras för att se om 

Harts idéer går att finna i dem. Den andra delen kommer att bestå av att de 

tidigare redovisade frågorna från klarspråkstestet kommer att appliceras 

på domarna för att se om de överensstämmer med testet. För att det analy-

serade materialet ska vara detsamma kommer samtliga citat som rör den 

första analysen och den andra analysen att vara hämtade från samma delar 

av de undersökta domarna. Alla domar har inte föranlett någon tillämpning 

av klarspråkstestet då det inte funnits relevanta citat från de undersökta de-

larna. 

 

4.2 Mål nr B 759-13, Södertörns tingsrätt 

 

Hart menade att beslutet att tillämpa eller inte tillämpa en regel på en speci-

fik situation är beroende av betydelsen eller uteslutandet av olika betydelser 

av ett generellt begrepp. Den metodik som domstolen i detta fall använder 

för att avgöra tillämpligheten av begreppet liknar i mångt och mycket den 

metodik som Hart visar på i sitt exempel ”vehicles in the park”. 

 

Hart ansåg, som tidigare redovisats, att rätten till stor del är obestämbar och 

att den grundläggande problematiken med obestämbarhet ligger i den klas-

sifikation som rätten gör när den skapar generella regler, normer och prin-

ciper.  Dessa tre har en utsträckning eller ett område för dess tillämpning 

och obestämbarheten består i att det inte finns några fakta för huruvida de 

går att tillämpa på vissa saker. Detta leder till Harts resonemang om att alla 

normer och principer består av en kärna av bestämdhet – a core of cer-

tainty – och en halvskugga av obestämbarhet – a penumbra of doubt. 
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Den tilltalade var i det aktuella målet åtalad för vårdslöshet i trafik enligt 1 § 

1 st lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Lagtexten lyder som föl-

jande: 

 

”Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans 

än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsam-

het som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, 

döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.”. 

 

Lagtext såsom denna utgör ett exempel på en mekanism som rätten använ-

der för att i förväg kommunicera generella regler, principer och normer för 

socialt beteende som sedermera kommer att tillämpas. Lagtext är vidare 

den mekanism som har ett maximalt användande av ord som är generellt 

klassificerade. Exempel på sådana generella ord i lagtextexemplet ovan 

är ”vägtrafikant”, ”brister(...)i väsentlig mån”, ”omsorg och varsamhet” 

och ”vårdslöshet”.  Hart menar dock att det i språket finns en inneboende 

gräns vad gäller till vilken grad ett sådant generellt språk kan vägleda män-

niskor i deras handlingssätt. Domstolen kan komma att möta en situation 

som klart faller inom ramen för de generella begrepp som regeln innehåller 

– vad som av Hart kallas för ett plain case. I det här fallet framstår det dock 

som om domstolen inte anser att den aktuella situationen klart faller inom 

ramen för regelns tillämpning. 

 

”Genom de uppgifter K.L. har lämnat, särskilt de om hur bilen flugit över 

fartguppen, finner tingsrätten däremot visat att NN fört bilen i en högre 

hastighet än den som normalt är tillåten på platsen, 50 km i timmen. Av 

K.L.:s uppgifter kan däremot inte dras någon slutsats om huruvida NN över-

skridit hastigheten 50 km i timmen i mindre eller större mån. En hastig-

hetsöverträdelse i en miljö där det finns utfarter, fartgupp och övergångs-

ställen innebär i sig ett visst mått av vårdslöshet. För att brottet vårdslöshet 

i trafik ska föreligga krävs dock att en vägtrafikant i väsentlig mån brustit i 

den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingats 

av omständigheterna. Således innebär inte varje avvikelse från den omsorg 
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och varsamhet som i en viss situation krävs av en vägtrafikant att vägtrafi-

kanten kan göra ansvarig för vårdslöshet i trafik.”.120 

 

De generella begrepp som använts i den aktuella lagstiftningen leder alltså 

till en situation där domstolen finner skäl för att tillämpa regeln men också 

finner skäl mot att tillämpa regeln. De generella begreppen framstår därför 

i viss mån vara obestämbara, de innehåller med andra ord en halvskugga av 

obestämdhet. Eftersom det är språkets benägenhet att skapa just denna si-

tuation som Hart kallar för språkets öppna struktur kan med säkerhet fast-

slås att Harts teori går att applicera på svenska domar. 

 

En så pass öppen rättsregel som den här aktuella är dock, som Hart också 

säger, inte nödvändigtvis av ondo. Begreppen i regeln har av lagstiftaren i 

princip formulerats nästan helt avkontextualiserat vilket ligger helt i linje 

med hur Hart anser att regler bör vara formulerade. Alltför detaljerade och 

specifika regler skapar en alltför snäv ram vid rättstillämpningen och dom-

stolarna tappar i sådana fall möjligheten till en flexibel bedömning av varje 

enskilt fall. Hade lagstiftaren istället valt att använda mindre generella be-

grepp i regeln hade domstolen antagligen kunnat använda begreppen på ett 

flertal fall. Däremot hade många fall inte kunnat lösas med hjälp av regeln. 

Detta hade lett till en situation där domstolen inte hade haft någon rättsregel 

att tillgå och inte heller kunnat skapa en ny eftersom svenska domare inte 

har någon formell rätt att skapa helt nya rättsregler. Detta hade i sin tur lett 

till en ond cirkel där lagstiftaren hade fått sysselsätta sig med att skapa en 

uppsjö av rättsregler för att täcka många olika situationer. Det hade dock va-

rit ett evighetsarbete eftersom lagstiftaren aldrig kan förutse exakt alla möj-

liga framtida situationer. Språkets öppna struktur ger istället en möjlighet 

för domstolarna att tolka regler på ett förnuftigt sätt när de ska tillämpas på 

problem som lagstiftaren inte har förutsett eller inte hade kunnat förutse. 

Domstolarnas möjlighet att kontextualisera lagregler vid rättstillämpningen 

är därför en essentiell del av deras arbete likväl som det är en central del av 

Harts teori. På samma sätt lägger Hart också stor vikt vid förekomsten av 

förutsättningsvillkor i regler för att underlätta rättstillämpningen. 
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Om det vid rättstillämpningen är osäkert för de svenska domstolarna 

huruvida en regel är tillämplig eller inte börjar argumentationen i princip 

alltid med en hänvisning till den aktuella lagens förarbeten. Detta illustreras 

i det aktuella rättsfallet tydligt av nedanstående citat. 

 

”I förarbetena till 1 § trafikbrottslagen (prop. 1994/95:23 s. 122) har som 

exempel på trafikfarligt beteende, vilket typiskt sett bör kunna föranleda 

ansvar för vårdslöshet i trafik, angetts allvarligare hastighetsöverträdelser i 

trafikfarliga miljöer.”.121 

 

I detta fall får domstolen inte direkt någon vidare vägledning av förarbetsut-

talandena som, istället för att kontextualisera de begrepp som använts i lag-

texten, endast presenterar nya avkontextualiserade begrepp. 

pen ”allvarligare hastighetsöverträdelser” och ”trafikfarliga miljöer” är var-

ken detaljerade eller specifika vilket leder till slutsatsen att även i förarbe-

tena har lagstiftarens språk mycket tydliga drag av en öppen struktur. Det 

går även att se att förarbetena innehåller vissa förutsättningsvillkor såsom 

att en hastighetsöverträdelse måste vara ”allvarligare” och att trafikmiljön 

måste vara ”farlig”. De avkontextualiserade begreppen, även om de innehål-

ler dessa förutsättningsvillkor, ger dock inte någon klar indikation till dom-

stolen hur det aktuella fallet bör bedömas. Domstolens bedömning går där-

för ut på, som kommer att visas, att kontextualisera de begrepp som lagre-

geln och förarbetena innehåller för att undersöka huruvida regeln är till-

lämplig och huruvida förutsättningsvillkoren är uppfyllda. 

 

”NN:s körning har skett på kvällstid.”.122 

 

Hart talar om att en kompetent användare av språket kan urskilja en speci-

fik situation som, i detta fall, ska undvikas enligt en regel. I detta fall talar re-

geln endast om att situationen som ska undvikas är att någon ”i väsentlig 

mån brister i omsorg och varsamhet”. Skulle någon exempelvis köra bil 

med en mössa neddragen över ögonen skulle antagligen en kompetent an-
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vändare av det svenska språket anse att bilföraren i väsentlig mån brister i 

omsorg och varsamhet. Det skulle då handla om ett klart fall som utan tve-

kan faller in under lagregeln. Hart menar att domstolen kan använda sig av 

ett sådant klart fall för att sedan jämföra det med det aktuella fallet och ställa 

frågan huruvida det aktuella fallet liknar det klara fallet i tillräckligt relevanta 

aspekter. Frågan blir då om bilkörning över hastighetsbegränsningen på 

kvällstid i tillräcklig grad liknar ett sådant klart fall. Kompetenta användare 

av svenska språket kan vara oense om huruvida att köra bil på kvällstid in-

nebär en brist i omsorg och varsamhet. Kvällstid kan i Sverige innebära att 

det är helt mörkt, men det kan också innebära att det är i princip dagsljus 

beroende på årstiden. Kontexten är alltså vital för en bedömning av 

huruvida bilkörning på kvällstid kan innebära en brist i omsorg och var-

samhet. I det aktuella fallet var det vintertid och förmodligen helt mörkt. Att 

det är helt mörkt innebär dock inte att en bilförare normalt inte ser någon-

ting varför det kan antas att den aktuella kontexten inte i tillräckligt rele-

vanta aspekter liknar det klara fallet. 

 

”Vare sig av hans [NN] egna eller av K.L.:s uppgifter har framkommit annat 

än att trafikintensiteten varit låg. Ingen av dem har sett några andra fordon 

eller gångtrafikanter utefter färdvägen.”.123 

 

I citatet ovan kan motsatsvis utläsas att domstolen anser att en trafikfarlig 

miljö skulle kunna vara en miljö med en hög trafikintensitet. Att köra bil 

över hastighetsbegränsningen i en miljö med hög trafikintensitet skulle 

därför utgöra en brist i omsorg och varsamhet. I det här fallet är det uppen-

bart att den aktuella kontexten inte i tillräckligt relevanta aspekter liknar det 

klara fallet med hög trafikintensitet. 

 

”Inte heller har framkommit att de byggarbeten, som varit skälet till att has-

tighetsbegränsningen sänkts från 50 km i timmen till 30 km i timmen, på-

gått så dags på kvällen.”.124 
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I likhet med det tidigare exemplet har domstolen i exemplet ovan angett att 

förekomsten av byggarbeten på, eller strax intill, vägen innebär att trafik-

miljön ska anses som farlig. Domstolen visar dock att även i ett fall där 

byggarbeten förekommer måste ändå hänsyn tas till den fullständiga kon-

texten. Domstolen konstaterade alltså att en hastighetsöverträdelse i en 

miljö med utfarter, fartgupp och övergångsställen i sig innebär ett visst 

mått av vårdslöshet. Vidare har domstolen konstaterat att den kontext i vil-

ken NN förde bilen över hastighetsbegränsningen var kvällstid med låg tra-

fikintensitet. Att domstolen valde att inte fälla NN för det åtalade brottet tyder 

på följande. Det klara fall som domstolen jämförde det aktuella fallet med 

torde ha varit en hastighetsöverträdelse i en trafikfarlig miljö där det finns 

utfarter, fartgupp och övergångsställen. Vidare skulle ett klart fall av brottet 

ha infallit på dagtid med medel till hög trafikintensitet. Det aktuella fallet 

hade alltså kontexten hastighetsöverträdelse i trafikfarlig miljö men på 

kvällstid med låg trafikintensitet och domstolen dömde inte den tilltalade för 

brottet. Detta visar på att domstolen inte ansåg att det aktuella fallet tillräck-

ligt liknade det klara fallet i relevanta aspekter. 

 

De citatexempel som har getts ovan kan alltså tolkas som att de begrepp 

som lagstiftaren har använt i både lagtext och i förarbeten innehåller den 

dualism mellan en kärna av bestämdhet och en halvskugga av obestämdhet 

som är grundläggande för Harts teori. Kärnan innehåller de klara fallen som 

getts exempel på och som med tydlighet faller inom ramen för regeln. Halv-

skuggan består av allt utanför de klara fallen och i detta fall den situation 

som utgör kontexten som domstolen hade att förhålla sig till. 

 

”Han har däremot förnekat att han skulle ha underlåtit att stanna bilen så 

snart det varit praktiskt möjligt, efter det att polisen startat stoppanord-

ningen på sin bil.”.125 

 

Ovanstående citat kan relateras till den första av de redovisade frågorna från 

klarspråkstestet som lyder som följande. Är meningarna enkelt byggda utan 

till exempel långa inskjutna satser (inskott) och bestämningar före sitt hu-
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vudord? Syftet med denna fråga är att förhindra att långa meningar är så 

svårt uppbyggda att de utgör ett problem ur läsbarhetssynpunkt. Även om 

denna mening fortfarande kan kritiseras kan vi se att domstolen har place-

rat en inskjuten sats sist i meningen (”efter det att polisen startat stoppan-

ordningen på sin bil”). Detta är enligt klarspråkstestet ett sätt att förenkla 

långa meningar med inskjutna satser. Det som kan kritiseras i denna me-

ning hänför sig istället till den andra frågan från klarspråkstestet. Är orden 

och fraserna allmänspråkliga istället för ålderdomliga och juristspråkliga? 

Ordet ”underlåtit” som används i citatet kan ses som ett typiskt juristspråk-

ligt ord. I vanligt språk är det inte normalt att använda sig av uttrycket ”un-

derlåtit”. Istället för ”underlåtit” hade tingsrätten i detta fall lika väl kunnat ha 

använt sig av exempelvis uttrycket ”låtit bli”. Detta sätt att uttrycka sig på är 

betydligt mer vardagligt och troligtvis mer lättförståeligt för de flesta 

svenska medborgare. 

 

”I förarbetena till 1 § trafikbrottslagen (prop. 1994/95:23 s. 122) har som 

exempel på trafikfarligt beteende, vilket typiskt sett bör kunna föranleda 

ansvar för vårdslöshet i trafik, angetts allvarligare hastighetsöverträdelser i 

trafikfarliga miljöer.”.126 

 

Detta citat kan kritiseras vad gäller den första frågan i klarspråkstestet. Me-

ningen är lång och innehåller en inskjuten sats som kan försämra läsbar-

heten av meningen. Även den andra frågan aktualiseras genom att tingsrät-

ten har använt sig av uttrycket ”föranleda ansvar” som inte kan anses vara 

ett allmänspråkligt uttryck. Med användande av de kommentarer som åtföl-

jer testet kommer jag därför nedan att skriva om meningen så att den upp-

fyller klarspråkstestet och får en ökad läsbarhet. 

 

”I förarbetena till 1 § trafikbrottslagen (prop. 1994/95:23 s. 122) har det 

getts exempel på trafikfarligt beteende som typiskt sett bör kunna leda till 

ansvar för vårdslöshet i trafik. Ett sådant trafikfarligt beteende är allvarli-

gare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer.” 
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4.3 Sammanfattning 

 

Den i fallet aktuella rättsregeln innehöll många ord som var generellt klassi-

ficerade. Ett sådant generellt språk har en inneboende gräns vad gäller till 

vilken grad det kan vägleda människor i deras handlingssätt. Domstolen 

mötte i fallet en situation som domstolen inte ansåg klart föll inom ramen 

för den aktuella regelns tillämpning; det fanns skäl för att tillämpa regeln 

men även skäl emot. Denna situation är skapad av språkets öppna struktur. 

De avkontextualiserade begreppen som fanns i både lagtext och förarbeten 

gav domstolen en möjlighet att kontextualisera begreppen i detta fall. Detta 

gjorde domstolen också genom att följa nästan exakt samma handlings-

mönster som utarbetats av Hart genom hans exempel om vehicles in the 

park. 

 

Vad gäller huruvida tingsrättens domtext kan kritiseras med hjälp av klar-

språkstestet kan följande sägas. I stort var domtexten välskriven med end-

ast ett par exempel på meningar som hade behov av att skrivas om. 

Dessvärre tillhörde dessa meningar viktiga delar av domtexten varför det 

bör anses extra viktigt att de är välformulerade och lättlästa. 

 

4.4 Mål nr B 241-13, Södertörns tingsrätt 

 

I målet var den misstänkte åtalad för misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbal-

ken (1962:700) (BrB). För att kunna dömas för brott krävs att det är ställt 

utom rimligt tvivel att den misstänkte gjort sig skyldig till den åtalade gär-

ningen. Åklagarens åtal i detta mål byggde i princip uteslutande på uppgifter 

lämnade av målsäganden. Tingsrätten uttalade därvid att det inte räcker att 

målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades. Å andra sidan 

menade tingsrätten att även om det saknas direkta vittnesiakttagelser och 

teknisk bevisning hindrar det inte att bevisningen ändå kan vara tillräcklig 

för en fällande dom. Huvuduppgiften i detta mål var därför att bedöma tro-

värdigheten av målsägandens berättelse, eftersom en alltigenom trovärdig 

berättelse tillsammans med vad som i övrigt kommit fram i målet ansågs 

vara tillräckligt för en fällande dom. 
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Det begrepp som domstolen hade att ta ställning till i målet och som kom-

mer att vara i fokus för den fortsatta analysen är alltså trovärdig berättelse. 

 

Kravet på att en berättelse måste vara alltigenom trovärdig för att kunna 

vara tillräcklig för en fällande dom har utvecklats i praxis, NJA 2009 s. 447 I 

och II samt NJA 2010 s. 671. Eftersom prejudikat fungerar genom exempel 

som ofta är situationsspecifika och icke generella har de en karaktär av obe-

stämdhet. Vad som dock har skett i detta fall är att praxis från Högsta dom-

stolen (HD) har fastslagit vissa faktorer som en berättelse bör innehålla för 

att den ska anses vara trovärdig. 

 

”När det gäller att bedöma en målsägandes berättelse är det enligt Högsta 

domstolen svårt att göra detta enbart med ledning av det allmänna intryck 

som målsäganden ger eller av icke-verbala faktorer i övrigt. Istället bör vikt 

läggas främst vid sådana faktorer som avser innehållet i berättelsen som 

sådan, exempelvis i vad mån den är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, 

påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, mot-

sägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sam-

manhang eller tvekan i avgörande delar (se NJA 2010 s. 671).”.127 

 

Detta faktum kan enligt Harts teori sägas innehålla två olika delar. 

 

Vad som skedde när HD skapade regeln om att en trovärdig berättelse kan 

läggas till grund för fällande dom kan förklaras utifrån teorin om språkets 

öppna struktur. Regeln som skapats har skapats lingvistiskt och som vi sett 

tidigare så ansåg Hart att alla regler som skapas på detta sätt alltid kommer 

att innehålla en kärna av bestämdhet och en halvskugga av obestämdhet. 

Detta vare sig regeln har fastslagits i lagstiftning eller genom prejudikat. 

Denna karaktär av öppen struktur går alltså inte att komma ifrån och den 

vaga regeln om en trovärdig berättelse kan därför vara svår att tillämpa i ett 

fall med andra omständigheter än det fall i vilket regeln fastslogs. 
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Vad HD har gjort när de har uppgivit ett antal faktorer som en berättelse 

bör innehålla för att ha en trovärdig karaktär är att sätta upp diverse förut-

sättningsvillkor, vilket också är något som Harts teori fäster stort avseende 

vid. Som vi såg i redogörelsen för exemplet no vehicles in the park, så är ett 

av stegen när ett generellt begrepp ska analyseras att undersöka det klara 

fallet och sammanställa en lista av kriterier. Dessa kriterier gör det sedan 

möjligt att avgöra hur likt det klara fallet något måste vara för att falla inom 

ramen för regeln. 

 

HD:s uppställande av förutsättningsvillkor kan också tolkas som en form av 

formalism. Betydelsen av det generella begreppet trovärdig berättelse kan 

sägas ha ”frysts” på det sättet att begreppet kommer att ha samma betydelse 

i varje situation där dess tillämplighet aktualiseras. HD har fastställt ett antal 

drag som ett fall bör innehålla för att klart falla inom regeln och även insi-

sterat på att förekomsten av dessa drag är både nödvändig och tillräcklig för 

att senare fall ska falla inom ramen för regeln. HD menar dock inte att samt-

liga drag som det klara fallet innehåller måste förekomma för att ett senare 

fall ska falla inom ramen för regeln. Begreppet kan därför inte riktigt sägas 

ha ”frysts”. HD:s inställning kan istället beskrivas som ett mellanting mellan 

denna form av formalism och den jämförelse som enligt Harts teori görs 

mellan ett klart fall och ett senare fall. Begreppet i regeln är 

gen ”fryst” på så sätt att den lista av kriterier som HD ställt upp ska använ-

das i framtida fall men samtliga kriterier måste inte vara uppfyllda för att 

regeln ska vara tillämplig. Det verkar som om HD menar att ett fall måste 

likna det klara fallet tillräckligt i relevanta aspekter vilket här torde betyda 

att uppfylla de flesta av de uppställda kriterierna. 

 

Om den bedömning av målsägandes berättelse som tingsrätten gjorde i detta 

fall kan följande sägas. Tingsrättens bedömning bygger alltså på de villkor 

som utvecklats i praxis för att en berättelse ska anses vara trovärdig. 
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”Hon har på ett rättframt sätt berättat så gott hon har kunnat om parternas 

förhållande i allmänhet(...).”.128 

 

Detta citat passar in i förutsättningsvillkoret om att berättelsen bör vara klar. 

 

”Hon har i vissa delar varit detaljerad, exempelvis när det gäller tillfället då 

hon träffades av ett soffbord, medan hon i andra varit vag.”.129 

 

Detta citat passar in i ett annat av förutsättningsvillkoren – berättelsen bör 

vara detaljerad – samtidigt som det står helt i motsats till detsamma. Det står 

möjligtvis även i motsats till villkoret som anger att en berättelse bör vara 

fri från tvekan i avgörande delar. 

 

”Generellt sett har hon i de konkreta fallen haft svårt att berätta om skälet 

till att parterna började bråka med varandra. Detta kan givetvis vara lätt att 

förstå – särskilt med tanke på att de påstådda händelserna i åtalspunkt 1 lig-

ger ganska långt tillbaka i tiden – men samtidigt är det ur bevissynpunkt en 

brist i berättelsen eftersom den då framstår som mindre levande.”.130 

 

Här kan ses att tingsrätten objektivt sett bedömer att ett utav förutsätt-

ningsvillkoren inte är uppfyllda – att berättelsen inte framstår som levande. 

Tingsrätten försöker dock kontextualisera sin bedömning genom att ta hän-

syn till att det förlöpt lång tid mellan de omstridda händelserna och rätte-

gången. Tingsrättens slutsats blir dock att förutsättningsvillkoret inte kan 

anses vara helt uppfyllt. 

 

Sett utifrån det teoretiska perspektivet om språkets öppna struktur kan föl-

jande sägas om tingsrättens bedömning i detta fall. De faktorer, förutsätt-

ningsvillkor, som HD formulerat för bedömningen av en berättelses trovär-

dighet kan sägas vara bilden av det klara fall som utgör kärnan av bestämd-

het i begreppet trovärdig berättelse. Vad tingsrätten gör i de citat som redo-

visas ovan är att jämföra det aktuella fallet med det klara fallet för att se om 
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det liknar det klara fallet tillräckligt i relevanta aspekter. Som vi ser ovan an-

ser tingsrätten att vissa faktorer som ingår i det klara fallet även finns re-

presenterade i det aktuella fallet medan andra är frånvarande. I det aktuella 

fallet kan vi även se att tingsrätten kontextualiserar en av faktorerna och tar 

i beaktning fler aspekter än vad HD räknat upp. Denna kontextualisering är 

dock nödvändig och kan även sägas ha stöd i uttrycket ”allmänt intryck” 

som HD ansåg vara en alltför oklar grund för en bedömning av en berättel-

ses trovärdighet. Dessa två faktorer av tingsrättens bedömning – förutsätt-

ningsvillkor och kontextualisering – är som vi har sett två viktiga delar av 

Harts teori. 

 

”Sammanfattningsvis är det tingsrättens bedömning att NN berättat trovär-

digt(...).”.131 

 

Tingsrättens domslut är alltså att det aktuella fallet liknar det klara fallet till-

räckligt i de relevanta aspekter – de faktorer som HD räknat upp – som det 

klara fallet innehåller. 

 

4.5 Sammanfattning 

 

Tingsrätten hanterade i målet en regel om att en målsägandes berättelse 

måste anses vara trovärdig som utvecklats i praxis. Även om prejudikat oft-

ast är situationsspecifika och icke generella och därmed har en karaktär av 

obestämdhet hade HD i detta fall fastslagit vissa kriterier som en berättelse 

bör innehålla för att anses vara trovärdig. Dessa kriterier, eller faktorer, kan 

ses på två olika sätt. Å ena sidan kan de ses som en lista av kriterier som 

möjliggör för en domstol att avgöra hur likt det klara fallet, från vilket krite-

rierna hämtats, något måste vara för att falla inom ramen för regeln. Å 

andra sidan kan listan av kriterier istället ses som en form av formalism. Be-

tydelsen av det generella begreppet trovärdig berättelse kan dock inte sägas 

ha ”frysts” på så sätt att begreppet kommer att ha samma betydelse i varje 

situation där dess tillämplighet aktualiseras. Istället är det listan av kriterier 
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som har frysts dock med förbehåll om att ytterligare kriterier kan komma 

att bli aktuella för att anpassa bedömningen till nya kontexter. 

 

4.6 Mål nr T 1017-12, Södertörns tingsrätt 

 

Målet i fråga handlade om en vårdnadstvist men vad som är relevant för 

denna analys är tingsrättens bedömning av det ersättningsanspråk som en 

av parternas advokater yrkade på för den rättshjälp som denne utfört med 

anledning av målet. Ett rättshjälpsbiträde har rätt till skälig ersättning för sitt 

arbete utifrån uppdragets art och omfattning. Tingsrätten hade att bedöma 

om den tiden som advokaten lagt ner på fallet hade varit skälig. 

 

Som togs upp tidigare i denna uppsats så finns det ett antal tekniker som 

kan användas, av framförallt lagstiftaren, för att avhjälpa den oförutsägbar-

het som är en av effekterna av språkets öppna struktur. En skälighetsregle-

ring som följer av lagstiftning eller praxis är, som vi har sett, en bra teknik 

att använda om det område som ska regleras har en sådan karaktär att det är 

näst intill omöjligt att identifiera exakt vad som bör eller inte bör göras och 

att underkasta detta beteende en enkel regel. En skälighetsbedömning, 

såsom den ovan om skälig tidsåtgång, lämnar det istället upp till den en-

skilda individen att väga mellan de olika anspråk som kan uppstå i det aktu-

ella fallet och att därvid hitta en rimlig balans. Bristen med denna teknik är, 

som kommer att framgå nedan, att individen riskerar att misstolka eller 

göra en felaktig bedömning om vad som i det aktuella fallet kan anses vara 

skäligt. 

 

”O.L. har begärt ersättning för 70 timmars arbete, sammanlagt 107 010 kr. 

O.L. förordnades som rättshjälpsbiträde den 3 februari 2012, dvs. för ganska 

exakt ett år sedan. Genom beslut den 25 september 2012 tillerkände tings-

rätten honom förskott på biträdesersättningen med ett belopp motsvarande 

36 timmars arbete. Enligt kostnadsräkningen hade O.L. då lagt ner 56 tim-

mars arbete. Tingsrätten hade i sitt ersättningsbeslut synpunkter på att O.L. 

hade begärt ersättning för bl.a. 25 timmars arbete omfattande 'Rutinmäss-
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iga åtgärder bestående i samtal med klienten c:a 150 st'. O.L. har även i sin 

slutliga kostnadsräkning tagit upp denna ersättningspost.”.132 

 

”Målet har pågått i cirka ett år. Det har dock endast förevarit tre muntliga 

förberedelser i målet, dock att ytterligare ett par har ställts in av olika anled-

ningar. Någon huvudförhandling har dock inte hållits och har inte heller va-

rit inplanerad. Redan detta gör att nedlagd tid framstår som omotiverat hög. 

Tingsrätten är medveten om att uppdraget kan ha krävt en del kurativa åt-

gärder från O.L.:s sida gentemot sin klient. Detta får anses ersättningsgillt 

om det sker inom rimliga ramar och i det enskilda fallet motiveras av klien-

tens personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det säger sig 

dock självt att 150 samtal med klienten till en uppskattad tid om 25 timmar 

inte är rimligt.”.133 

 

Att tingsrätten tar hänsyn till att uppdraget krävt mycket tid av advokaten 

på grund av att det innefattat en del ”kurativa åtgärder” innebär att domsto-

len har kontextualiserat sin bedömning. 

 

”En jämförelse kan även göras med den ersättning som M.B. har begärt. 

M.B.:s kostnadsräkning sträcker sig från den 23 augusti 2012 till den 6 feb-

ruari 2013. Hon har för detta arbete begärt ersättning för 18,5 timmars ar-

bete, vilket får anses högst skäligt.”.134 

 

Ovanstående citat är ett exempel på vad tingsrätten anser vara ett klart fall – 

plain case. De aspekter som detta fall innehåller kommer därmed att vara 

den måttstock med vilken tingsrätten bedömer om den tidsåtgång som ad-

vokaten i detta fall har lagt ner kan anses vara skälig. Dessa aspekter beror i 

sin tur på det förmodade syftet och ändamålet med regeln om skälig tidsåt-

gång. Det förmodade syftet och ändamålet med regeln om skälig tidsåtgång 

torde vara att en advokat som agerat som målsägandebiträde ska få betalt 

för den arbetstid som denne lagt ner. Detta för att säkerställa att alla med-

borgare har finansiell möjlighet att ta tillvara på sina rättigheter i händelse 
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av en rättegång. En annan aspekt av syftet torde dock vara att advokaten i 

fråga endast får betalt för det arbete som faktiskt har motiverats av fallet 

och inte för sådan överflödig tid som advokaten kan ha lagt ner. 

 

Nästa steg i tingsrättens domprocess är att titta på det klara fallet och sam-

manställa en lista av kriterier som möjliggör att avgöra huruvida det aktu-

ella fallet liknar det klara fallet så pass mycket att det faller inom ramen för 

regeln. Som vi ser i ett utav citaten ovan så har tingsrätten gjort en jämfö-

relse med ett fall som rätten anser klart faller inom ramen för regeln om 

skälig tidsåtgång. Tingsrätten bedömer M.B.:s anspråk som högst skäligt, 

vilket tyder på att rätten anser att det finns ett visst utrymme för att bedöma 

även en högre tidsåtgång som skälig.  Under ungefär fem månader har M.B. 

begärt ersättning för 18,5 timmars arbete (3,7 timmar per månad), vilket 

kan jämföras med att O.L. har begärt ersättning för 70 timmars arbete un-

der en tolvmånaders period (5,8 timmar per månad).   

 

Det är med denna bakgrund möjligt att sammanställa en lista av kriterier 

som det klara fallet innehåller och som det aktuella fallet ska jämföras med. 

Skälig tidsåtgång utmärks av en tidsåtgång om ungefär fyra timmars arbete 

per månad. Visst utrymme för en högre tidsåtgång kan ges om målet har 

krävt en stor del kurativa åtgärder från advokatens sida. 

 

”Vid en samlad bedömning får O.L. anses skäligen tillgodosedd om ersätt-

ningen fastställs till ett belopp motsvarande 50 timmars arbete, dvs. 77 625 

kr.”.135 

 

Ovanstående citat tyder på att 70 timmars arbete över en tolvmånaders pe-

riod inte liknade det klara fallet tillräckligt i relevanta aspekter. Istället be-

dömde rätten att 50 timmars arbete över en tolvmånaders period var en 

skälig tidsåtgång. Av detta kan vi dra slutsatsen att det klara fallet med en er-

sättning motsvarande fyra timmars arbete per månad utgör regelns – skälig 

tidsåtgång – kärna av bestämdhet. Det aktuella fallet föll istället inom re-

gelns halvskugga av obestämdhet. Domprocessen uteslöt till viss del det ak-
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tuella fallet från halvskuggan och hänförde en viss del till kärnan av be-

stämdhet. I och med lösningen av det här fallet har rätten gjort syftet med 

regeln om skälig tidsåtgång mer bestämt samtidigt som det generella ordet 

skäligt även det har gjorts mer bestämt vid användningen av just den här 

regeln. På detta sätt har alltså domstolen utvidgat rättsregelns kärna av be-

stämdhet samtidigt som halvskuggan av obestämdhet har minskat. 

 

”Tingsrätten är medveten om att uppdraget kan ha krävt en del kurativa åt-

gärder från O.L.:s sida gentemot sin klient.”.136 

 

Ovanstående citat kan kritiseras med hjälp av klarspråkstestet på nedanstå-

ende vis. Dock ska här tilläggas att den del av domen som analyserats ovan 

och som citatet är hämtat ifrån främst angår advokaten O.L.. Detta gör att 

tingsrätten medvetet kan ha valt att inte förenkla sin text eftersom motta-

garen har juridisk bakgrund. Trots detta kan kritiken anses vara rättfärdigad 

eftersom fler parter än advokaten kommer att ta del av domtexten och har 

rätt att förstå det juridiska resonemangets innebörd. 

 

Citatet aktualiserar den sista frågan som redovisats från klarspråkstestet 

och som angår förekomsten av fackord och förkortningar i domen. ”Kura-

tiva åtgärder” bör anses vara ett fackuttryck som inte alla medborgare är 

bekanta med. Om domstolen hade fastslagit begreppets betydelse och uteslu-

tit övriga möjliga betydelser av begreppet för regelns tillämpning i den ak-

tuella kontexten, hade parterna antagligen i högre grad förstått vad begrep-

pet innebar i fallet. En förklaring från domstolens sida om vad uttrycket in-

nebar hade därför antagligen vara till stor hjälp vad gäller läsbarheten av 

domen. 

 

4.7 Sammanfattning 

 

Tingsrätten hade i detta mål att bedöma om arbetstiden en advokat lagt ner 

på målet hade varit skälig. Skälighetsregleringar används när det område 

som ska regleras har en sådan karaktär att det är svårt att identifiera vad 
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som bör eller inte bör göras och sedan underkasta det en enkel regel. En så-

dan reglering lämnar det till individen att väga mellan olika anspråk som 

finns i det aktuella fallet och hitta en rimlig balans. Regleringens brist är 

dock att individen riskerar att göra en felaktig bedömning om vad som kan 

anses vara skäligt i fallet, vilket också skett här. Rätten jämförde det aktuella 

fallet med ett klart fall och kom fram till att det inte liknade det klara fallet 

tillräckligt i relevanta aspekter. Detta trots att tingsrätten gjorde en kontex-

tualiserad bedömning och tog hänsyn till omständigheten att fallet 

krävt ”kurativa åtgärder” av advokaten. Tingsrätten följde även i detta fall 

nästan exakt det handlingsmönster som Hart redovisade genom sitt exem-

pel vehicles in the park. 

 

4.8 Mål nr T 6032-12, Södertörns tingsrätt 

 

Tvisten i målet handlade om huruvida det förekommit störningar från NN:s 

lägenhet, hur omfattande dessa störningar varit och om dessa skulle leda till 

att NN:s nyttjanderätt till sin bostadsrätt förverkades. 

 

Lagtexten, 7 kap. 9 § bostadsrättslagen (1991:614), lyder som följande: 

 

”När bostadsrättshavaren använder lägenheten ska han eller hon se till att de 

som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara 

skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skä-

ligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av 

lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott 

skick inom eller utanför huset. Han eller hon ska rätta sig efter de särskilda 

regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostads-

rättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs 

också av dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.”. 

 

Som redovisats i teoridelen menade Hart att alla rättssystem representerar 

en kompromiss mellan två sociala behov: i) behovet av klara och tydliga 

regler som medborgarna själva kan tillämpa utan vägledning, ii) behovet att 

lämna en stor mängd frågor öppna så att de kan värderas vid domstolarnas 
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rättstillämpning. I just detta fall är det viktigt att det finns klara regler för hur 

medborgarna ska bete sig för att inte anses störa sina grannar. Som vi kan 

se verkar det dock som om lagstiftaren istället har valt att lägga vikt på det 

andra sociala behovet och har lämnat frågan om vad som utgör störningar 

mycket öppen. Lagstiftaren har alltså valt att försaka behovet av klara och 

tydliga regler för att istället skapa en stor flexibilitet i rättstillämpningen. 

Detta kan förklaras med svårigheten för lagstiftaren att förutse alla tänkbara 

situationer som regeln om störningar kan bli tillämplig på. Språkets öppna 

struktur ger därför lagstiftaren möjligheten att skapa en mycket öppen re-

gel som senare kommer att vara flexibel i rättstillämpningen. 

 

Ovanstående lagtext är formulerad med vad Hart kallar för natural language 

– vanligt språk. Detta får som följd att rättsregelns betydelse kommer att 

vara avhängig framförallt betydelsen av de huvudord som används i formu-

leringen. I detta fall kommer betydelsen av rättsregeln framförallt att vara 

beroende av betydelsen av huvudordet störningar. Ordet störningar är en 

mycket vag formulering vilket gör att det alltid kommer att finnas gränsfall 

när regeln ska tillämpas på faktiska situationer. Det som tingsrätten har att 

göra med i det aktuella fallet är just detta gränsområdet, eller det halvskug-

giga området med andra ord, där det inte finns någon överenskommelse om 

huvudordet är tillämpligt eller ej. 

 

”Av förarbetena till bostadsrättslagen framgår att avsikten är att bestämmel-

serna om störningar i boendet ska tillämpas på samma sätt som de motsva-

rande bestämmelserna om störningar i boendet i 25 § hyreslagen. I förarbe-

tena (prop. 2002/03:12 s. 116 f.) anges att det är ett normalt inslag i boen-

det i flerfamiljshus att det förekommer vissa lindriga störningar som kan 

sägas ha en viss skadlig inverkan på hälsan.(…)Den typen av störningar får 

accepteras. När man i övrigt bedömer vilka störningar som måste accepte-

ras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den 

som bor i flerfamiljshus ska behöva tåla. Detta gäller även beträffande stör-
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ningar som försämrar bostadsmiljön. Störningar får inte betyda att en bo-

ende i den miljön inte fungerar på ett vanligt sätt.”.137 

 

”Rättspraxis vad avser störningar i bostadsrättshus är sparsam. I ett rättsfall 

från HD där den gamla bestämmelsen har tillämpats var fråga om avhysning 

av en bostadsrättshavare som så gott som dagligen övade pianospel i bosta-

den, det hade framkommit att åtminstone två grannfamiljer hade blivit kraf-

tigt besvärade av övningarna. Efter visst resonemang om möjligheterna att 

dämpa ljud från pianospel m.m., ansåg HD att utredningen inte visat att 

ljudstyrkan i det aktuella fallet låg över vad som normalt får accepteras un-

der dagtid samt att förläggningen av spelet under dygnet också var godtag-

bar (NJA 1991 s. 574).”138 

 

Eftersom tingsrätten har att göra med en så pass öppen rättsregel som den 

aktuella och ett mycket öppet begrepp – störningar – tyder detta på att rät-

ten måste hantera en förändrad kontext gentemot tidigare fall. Detta fram-

går även av ovanstående citat eftersom det finns lite praxis på området och 

domstolen har därmed antagligen inte någon vägledning från tidigare fall i 

liknande kontext. Beslutet om huruvida regeln om störningar kommer att 

vara tillämplig på detta fall kommer därför att vara beroende av betydelsen 

eller uteslutandet av olika betydelser av det generella begreppet störningar. 

 

”De störningar som lagts NN till last är dels störningar som kan härledas till 

renoveringsarbeten, dels allmänna störningar i form av exempelvis dun-

sande, släpande och höga röster.”.139 

 

Som kan utläsas ur lagtexten ovan måste det handla om störningar som är 

skadliga för hälsan eller som försämrar bostadsmiljön. Domstolen kan där-

för direkt utesluta vissa betydelser av begreppet störningar som inte kan 

anses vara skadliga. Vidare är det viktigt enligt teorin om språkets öppna 

struktur för domstolen att kontextualisera sin bedömning, även när det 

handlar om att utesluta vissa betydelser av ett generellt begrepp. I citatet 
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ovan kan utläsas att vissa störningar hänför sig till renoveringsarbeten vil-

ket torde vara vanliga störningar vid en nyinflyttning som det handlade om i 

detta fall. 

 

”Den samlade bild som tingsrätten får av den åberopade bevisningen är att 

de ljud och störningar som antecknats på störningslistorna är sådana som 

kan förekomma i ett lyhört flerfamiljshus; det rör sig inte om exceptionella 

händelser utan vissa av ljuden är klart förenliga med ett normalt familje-

liv(...).”.140 

 

Detta utdrag tyder på att tingsrätten har tagit hänsyn till den kontext i vilken 

störningarna har förekommit – ett lyhört flerfamiljshus. 

 

”Vid bevisprövningen kan tingsrätten inledningsvis konstatera att det ge-

nom förhören med NN, L.W. och U.G. inte framkommit annat än att NN och 

hennes två barn är en helt normal familj; NN heltidsarbetar och barnen går 

i skolan. Det har inte heller framkommit att några andra än makarna L. och 

familjen G. framställt klagomål på henne eller barnen. Varken L.W. eller U.G. 

har sagt sig vara störda. De har berättat att de ibland hör ljud från NN:s lä-

genheten[sic], men att det inte är mer än vad som enligt dem är nor-

malt.”.141 

 

”W.L. och M.G. har givit en annan bild. Enligt dem är det fråga om ständiga 

störningar av de slag de antecknat. När det gäller dessa anteckningar kan 

tingsrätten konstatera att det beträffande familjen G:s lista rör sig om tämli-

gen vaga och allmänt hållna uppgifter.(…)När det gäller makarna L:s stör-

ningslista så är den något mer detaljerad och ger därför en bättre bild av de-

ras subjektiva upplevelse av störningarna.”.142 

 

En utav effekterna av språkets öppna struktur är, som vi sett tidigare, att 

kompetenta användare av språket kan vara oense om vad som innefattas i 

ett begrepp eller rent av vad betydelsen av ett begrepp är. När detta händer 
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tyder det på att den aktuella situationen befinner sig i begreppets halv-

skugga av obestämdhet. Av de båda citaten ovan kan utläsas att kärandesi-

dan och svarandesidan har två olika uppfattningar om vad begreppet stör-

ningar innefattar. Således har rätten att göra med det halvskuggiga området 

av begreppet störningar. 

 

Värdet av detta är, som redovisats i teoridelen, att domstolen när den möter 

en ny kontext kan välja mellan olika konkurrerande syften på det sätt som 

passar bäst för just den kontexten. Huvudsyftet med regeln kan, som i detta 

fall, möta andra syften som domstolen anser vara skyddsvärda. Det huvud-

syfte som regeln är till för att skydda i detta fall torde vara en god bostads-

miljö för samtliga boende i ett område. De andra syften som figurerar i detta 

fall kan sägas vara rätten till en trygg bostad för den person som utpekas 

som ansvarig för störningar och en rätt för en bostadsförening att till en 

viss gräns bestämma hur de boende i föreningen ska sköta sina bostadsrät-

ter. Det viktiga för domstolen när den möter syften som kan sägas konkur-

rera med huvudsyftet med en regel är att det finns utrymme för domstolen 

att välja mellan de konkurrerande syftena på det sätt som passar kontexten 

bäst. Genom denna möjlighet för domstolen att göra ett nytt val när den mö-

ter en ny kontext kan domstolen utvidga den aktuella regeln. Det initiala syf-

tet med regeln kommer på detta sätt att göras mer bestämt. Den kärna av 

bestämdhet som begreppet störningar har kommer att utvidgas genom 

domslutet och halvskuggan av osäkerhet kommer att minskas. Det är detta 

som Hart hävdar är en av de positiva effekter som språkets öppna struktur 

för med sig. 

 

Den negativa effekt som dock kan komma av denna process är att ett be-

grepps halvskugga minskas alltför mycket och att betydelsen av ett begrepp 

bestäms alltför snävt. Det som händer då är att rätten ”fryser” betydelsen av 

regeln om störningar så att den kommer att ha samma betydelse i varje 

framtida situation. Framtida fall kommer då inte att kunna lösas med hän-

syn till de olika skyddsvärda syften som kan komma att aktualiseras. Visser-

ligen leder ju detta till att den osäkerhet som följer av ett så öppet begrepp 

som störningar minskas. Kompetenta användare av språket behöver inte 
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längre vara oense om betydelsen av begreppet. Förutsägbarheten i rättstill-

lämpningen ökar därmed men på bekostnad av den flexibilitet som det 

öppna begreppet störningar för med sig. Denna typ av formalism är enligt 

Hart inte direkt önskvärd och utifrån vad som framgår av citaten från det 

aktuella målet är inte heller domstolen i detta fall intresserad av att ”frysa” 

begreppet störningar på detta sätt. Det bör även påpekas att domslutet 

kommer från tingsrätten. På grund av den hierarki som råder mellan Sveri-

ges domstolar är det endast HD som skulle kunna ”frysa” betydelsen av ett 

begrepp på ovan redovisat sätt. 

 

Istället är det behovet av skönsmässig bedömning i rättstillämpningen som 

framgår tydligt i detta fall. Det är just detta behov som Hart anser vara en 

oeliminerbar del av rätten. Det är den vidareutveckling av rättsregeln om 

störningar som beskrivits ovan som är innebörden av skönsmässig bedöm-

ning för Hart. Den kärna av bestämd betydelse som begreppet innehar kan 

alltså utvidgas genom rättens domslut. På så sätt förfinas regeln och kom-

mer att bli mer lättillämpad nästa gång regeln aktualiseras. Genom att dom-

stolen agerar på detta sätt kan den ses som en surrogatlagstiftare som fyller 

ut de luckor som finns i rätten på grund av språkets öppna struktur. Det ska 

dock påpekas att denna rätt till skönsmässig bedömning inte är lika långt-

dragen inom svensk rätt som den är i den rättsliga kontext i vilken Hart ut-

vecklade sin teori. Vidare handlar det här om en tingsrätt varför en utvidg-

ning av en rättsregel också kan komma att underkännas av HD. När domare 

agerar på detta sätt är de dock inte helt fria att göra en självständig bedöm-

ning. Hart talar om att domare måste uppvisa characteristic judicial virtues 

vilket till viss del återspeglas i den ed som domare måste avlägga innan 

tjänstgöring (4 kap. 11 § RB). 

 

”Trots anmodan att vidta rättelse har störningarna fortsatt.”.143 

 

De ord som används i ovanstående citat härstammar från den lagstiftning 

som var aktuell i fallet. Därför är det förståeligt att domstolen valt att formu-

lera sig på samma sätt som lagtexten. Detta bör dock kritiseras eftersom det 
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leder till att läsbarheten av domtexten blir sämre vilket relaterar till den 

andra frågan från klarspråkstestet. Hela meningen är ålderdomlig och jurist-

språklig när den istället hade kunnat skrivas i princip helt allmänspråkligt. 

Meningen hade kunnat skrivas på följande vis utan att det juridiskt riktiga i 

meningen gått förlorat. 

 

”Trots att NN blivit meddelad att upphöra störningarna så har de fortsatt.”. 

 

”Den samlade bild som tingsrätten får av den åberopade bevisningen är att 

de ljud och störningar som antecknats på störningslistorna är sådana som 

kan förekomma i ett lyhört flerfamiljshus; det rör sig inte om exceptionella 

händelser utan vissa av ljuden är klart förenliga med ett normalt familjeliv 

medan andra – utifrån makarna L:s subjektiva upplevelse – möjligen går 

över gränsen för vad man bör tåla.”.144 

 

Det ovanstående citatet innehåller ett språk som visserligen är relativt all-

mänspråkligt men meningen är extremt lång. Den hade enkelt kunnat delas 

upp i tre enskilda meningar istället för den uppsjö av inskjutna satser som 

finns i citatet. 

 

4.9 Sammanfattning 

 

Lagstiftaren hade i den aktuella lagtexten valt att försaka behovet av klara 

och tydliga regler till förmån för en stor flexibilitet i rättstillämpningen. Lag-

texten är vidare formulerad med användning av vanligt språk. Detta får till 

följd att betydelsen av de rättsregler som finns i lagtexten är avhängig bety-

delsen av de huvudord som används i formuleringen. Huvudord kan vara 

vaga, som i detta fall, och domstolen kan då få att göra med en regels halv-

skuggiga område. Beslutet om huruvida en rättsregel är tillämplig är då be-

roende av betydelsen eller uteslutandet av betydelser av det generella huvud-

ordet. Vidare är det viktigt med kontextualisering vid bedömningen av rätts-

frågan, vilket domstolen också uppmärksammade i fallet. Kompetenta an-

vändare av språket kan även vara oense om vad ett huvudord eller ett be-

                                                 
144

 DT 6032-12, s. 8. 



70 

 

grepp innefattar eller rent av dess betydelse, vilket här var fallet. Detta tyder 

på att domstolen hade att göra med begreppet störningars halvskuggiga 

område. Värdet av detta är att domstolen när den möter en ny kontext kan 

välja mellan olika konkurrerande syften som förespråkar olika innebörder 

av det aktuella begreppet. En negativ effekt är dock att en domstol vid en 

sådan bedömning kan minska ett begrepps betydelse alltför mycket och att 

begreppets betydelse bestäms alltför snävt. 
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5. Sammanfattande analys 

 

En slutsats som kan dras ifrån teoridelen av denna uppsats är att generella 

begrepp är nödvändiga – inte minst eftersom vårt rättssamhälle hela tiden 

utvecklas. Flera juridiska områden förändras mycket snabbt och är i behov 

av en flexibel reglering. Begreppen och orden i dessa regleringar bör dock 

vara genomtänkt formulerade så att deras kärna av bestämdhet är relativt 

stor och deras halvskugga av obestämdhet mindre. Områden där det är vik-

tigt för medborgarna att det finns klar och precis vägledning bör regleras 

med användning och formulering av begrepp där kärnan av bestämdhet är 

markant större än halvskuggan av obestämdhet. 

 

I slutet av teoridelen av denna uppsats konstaterades att Harts teori om 

språkets öppna struktur är tillämpbar inom många olika rättsordningar och 

även inom den svenska. Med grundtesen att teorin är tillämpbar i det 

svenska rättssystemet kunde nästa del av uppsatsen genomföras. I kapitel 

tre undersöktes huruvida det föreligger ett samband mellan Harts teori och 

det klarspråkstest som Förtroendeutredningen utarbetat. Som redovisats ti-

digare kompromissar varje rättssystem mellan två sociala behov. Det är i ut-

rymmet som skapas mellan behovet av klara och tydliga föreskrifter som 

medborgarna kan följa och behovet av att lämna frågor öppna för att bes-

varas av rättstillämpningen som Harts teori blir tydlig. Vad gäller klar-

språkstestet kan det sägas att det behandlar detta utrymme på så sätt att det 

fungerar som ett verktyg som domstolar kan använda sig av för att kommu-

nicera regler till medborgarna. Detta oavsett om reglerna är klara och tyd-

liga föreskrifter från lagstiftaren eller om reglerna har lämnats delvis öppna 

och blir bestämda först vid rättstillämpningen. Det är främst i detta senare 

fallet som sambandet mellan teorin och testet blir tydligt. Klarspråkstestet 

kan därvid ses som ett verktyg för att hämma de negativa effekter som 

språkets öppna struktur ger upphov till i regler som är delvis obestämda. 

Flertalet viktiga teser från Harts teori återfanns i de redovisade delfrågorna 

från klarspråkstestet. Teorin kan därför sägas vara till nytta för ett arbete 

med att öka läsbarheten av juridiska texter. 
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I den avslutande delen av denna uppsats där domar från Södertörns tingsrätt 

analyserades blev den deskriptiva karaktären av Harts teori mycket tydlig. 

Många av Harts teser och idéer om det juridiska språket gick att finna före-

komster av i tingsrättsdomarna. Att så många beröringspunkter stod att 

finna tyder på att Harts teori är lättillämpad på svenska tingsrättsdomar. En 

slutsats kan dras från det här, om än med stor försiktigt på grund av det 

mycket lilla antal domar som undersökts. Harts teori är användbar för att 

analysera svenska tingsrättsdomar. En användning av teorin kan ge en ökad 

förståelse till hur det juridiska språket fungerar i praktiken. Det kan även 

iakttas att domstolsjurister i deras beslutsprocesser, omedvetet, kan sägas 

följa samma metodik som Hart utarbetat. En aktiv användning av teorin 

skulle kunna vara ett hjälpmedel för att skriva mer lättillgängliga domar. 

Harts teori skulle därmed kunna sägas inte endast utgöra en deskriptiv te-

ori i detta avseende utan även ses som en vägledning till hur ett modernt ju-

ridiskt språk bör formuleras. Språket i de undersökta domarna är vidare uti-

från klarspråkstestet relativt välformulerade. Vissa noteringar har gjorts 

angående språket men det verkar som om Södertörns tingsrätts aktiva ar-

bete med domskrivning gett vissa resultat. 
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