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Förord 

Från första dagen på juristlinjen har det varit uppenbart för mig att jurister har 

en otrolig yrkesstolthet samt fascination över sitt eget yrke och juridiken. Det 

förs diskussioner om principer, praxis och paragrafer. Sällan handlar emellertid 

konversationerna och analyserna om juridiken som helhet. Vad är juridik, vil-

ken betydelse och funktion har den i vårt samhälle? De som ställer dessa frågor 

är istället personer som inte är jurister och som önskar få förståelse för vad 

juridik egentligen innebär. För många av oss jurister är det så självklart att det 

kan ses som onödigt att förklara och det kan till och med antydas en viss non-

chalans mot dessa övergripande frågeställningar. Vi upplever själva den mate-

riella rätten som konkret och given medan en fråga om vad juridik är känns 

abstrakt och irrelevant att svara på. Vad vi glömmer bort är att även lagstift-

ningen och den materiella rätten kan anses abstrakt i en icke- jurists ögon och 

även, vilket framgår av följande arbete, i en utländsk jurists ögon. I många 

andra länder är lagstiftning sekundär och svenska jurister kan uppfattas som 

teoretiserande utan förankring i verkligheten. Vi tar vår juridiska metod och 

vårt eget rättssystem för givet, utan anledning för ifrågasättande. Vi tenderar att 

kritisera andra rättsordningar utan djupare förståelse för dem och utan insikt i 

var vårt eget system befinner sig i relation till omvärlden. Det är lätt att vi som 

jurister fokuserar på detaljerna och glömmer bort helheten. Med detta sagt me-

nar jag inte att en rättsvetenskaplig och komparativ analys bör göras varenda 

gång ett juridiskt problem ska lösas. Som jurister har vi ytterligare en uppgift 

utöver att utreda den materiella rätten och det är att upprätthålla kvaliteten på 

juridiken. Genom att få förståelse för helheten, ta intryck av andra rättssystem, 

ifrågasätta och analysera, kommer identifiering av förbättringar möjliggöras. 

Det driver utvecklingen framåt och upprätterhåller det juridiska yrkets legitimi-

tet. 
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1. Introduktion 

 

1.1  Bakgrund 

De dominerande rättssystemen i världen delas vanligen in i två kategorier, 

common law och civil law. Civil law grundar sig i den romerska rätten där la-

garnas systematisering och abstrakta tolkningssätt står i fokus. Inom common 

law är istället rättspraxis den väsentliga rättskällan, där domar i tidigare mål 

anses tyda på erfarenheter med en stark koppling till den verkliga världen. 

Åsikterna varierar om vilket system som är att föredra och som garanterar 

störst rättssäkerhet och förutsebarhet. Vid en närmare studie visar det sig emel-

lertid att de två systemen med tiden närmat sig varandra och att de metoder 

som jurister världen över laborerar med ofta leder till likande slutresultat. 

Det bör påpekas att ovan nämnda ideologiska dikotomi på senare tid varit utsatt 

för viss kritik eftersom den anses ha brister och vara något förlegad.
1
 Vernon 

Valentine Palmer skriver i en artikel att klassificeringen samt begreppen com-

mon law och civil law är begränsade till att avse endast den privaträttsliga 

aspekten, vilket är ett problem. Dessutom lämnas inte något utrymme för rätts-

system som är mer sammanblandade.
2
 Trots kritiken används begreppen med 

dess distinktion fortfarande. En uttömmande beskrivning och teoretisering av 

ett så omfattande område som komparativ rätt är svår att utföra och generalise-

ringar är nödvändiga för att möjliggöra en överskådlig analys. Läsaren av den-

na uppsats bör således komma ihåg att den bild som ges i följande text är en 

schematisk skiss skapad av generella karaktärsdrag.  

 

 

                                                           
1
 Jfr Carlson, Laura, Crossing the Divide: A Comparison of Swedish and US Legal Method  i 

Carlson, Laura, Zamboni, Mauro och de enskilda författarna, Allmän rättslära – studiematerial 

2012/13, Universitetsservice US-AB, Stockholm, 2012, s 230. 

2 Palmer, Vernon Valentine, Two Rival Theories of Mixed Legal Systems, Journal of Compara-

tive Law, Vol 3, Issue 2008, s 11.  

http://www.heinonline.org.ezp.sub.su.se/HOL/Contents?handle=hein.journals/amcomp61&id=1&size=2&index=&collection=journals
http://www.heinonline.org.ezp.sub.su.se/HOL/Contents?handle=hein.journals/amcomp61&id=1&size=2&index=&collection=journals
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1.2 Definitioner 

De juridiska begreppen är ofta omfattande och deras betydelse skiljer sig åt 

beroende på sammanhang och den person som tolkar dem. En djupare analys 

av alla begrepp som används i följande text är ogenomförbar och inte heller 

relevant för denna framställning. Teorier och generella karaktärsdrag ligger i 

fokus, inte innebörden av begrepp. Några ord bör dock belysas för att undvika 

förvirring. Rättsordning och rättssystem har för en del jurister olika innebörd. 

Enligt Åke Frändberg är rättsordning en definition på att ett samhälle är rätts-

ligt organiserat genom att särskilda samhällsorgan skapar spelregler för med-

borgarna och ser till att reglerna efterlevs. I rättsordningen ingår ett rättssy-

stem, vilket är ett system av rättsregler.
3
 I denna uppsats kommer begreppen 

emellertid användas synonymt. Eftersom denna framställning behandlar de 

schematiska dragen blir det alltför komplicerat att separera dessa detaljerade 

definitioner. Det bör även påpekas att när hänvisning görs till domstolen menas 

domarna och deras rättskipning. I en domstol finns förvisso andra aktörer än 

domare, exempelvis administrativ personal, men deras arbete ligger inte i fokus 

för denna uppsats och ska således inte tolkas in i begreppet.  

En del begrepp och principer presenteras på engelska. Anledningen är att en 

översättning ibland saknas eller att det är mer ändamålsenligt att skriva dem på 

ursprungsspråket för att undvika felaktigheter. 

 

1.3 Tes, frågeställning och syfte 

I den juridiska undervisningen och litteraturen kategoriseras vanligtvis det 

svenska rättssystemet som civil law. Det finns emellertid tendenser och åsikter 

som tyder på att detta inte längre är lika självklart. Följande arbete ska genom 

att undersöka den svenska domarens nutida roll inom civil processen, utifrån 

distinktionen mellan de två rättssystemen common law och civil law, besvara 

frågeställningen om Sverige är ett civil law eller common law land.  

                                                           
3
 Frändberg, Åke, Rättsordningen och rättstillämpningen i Carlson, Zamboni, Allmän rättslära, 

s 89. 
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Kunskapen om var Sverige befinner sig inom dessa två system kan vid en för-

sta anblick tyckas irrelevant. Jag anser emellertid att insikten om hur den 

svenska traditionen tar sig i uttryck vad gäller rättssystemet och arbetssättet är 

en del av alla juristers yrke. Att se den svenska juridiken i ett större perspektiv, 

med likheter och skillnader i jämförelse med andra rättsordningar, ger oss bätt-

re förståelse för rättssystemet som helhet och kan vara till fördel för rättsut-

vecklingen. Dessutom anser jag det vara av stor vikt för legitimiteten och pro-

gressen av juristens yrkesroll att uppnå en medvetenhet om det juridiska ar-

betssättet. Således är en studie av svenska rättssystemets klassificering relevant 

och betydelsefull. 

 

1.4 Forskningsprocessen, metoden och materialet 

Metoden är central i ett rättsvetenskapligt arbete. Förutom det juridiska per-

spektivet och att arbetet behandlar rätten är det tillvägagångssättet med dess 

systematik, argumentation och informationsinhämtning som ger uppsatsen ett 

värde. Argumentationen tillåts vara fri, kritisk och ge utrymme för rekommen-

dationer grundat på en sammanvägning av heterogent material.
4
  

Metoden har varit att definiera de två rättssystemen common law och civil law 

för att sedan applicera informationen på den svenska rättsordningen. Det leder 

till en analys som har till syfte att utröna vilket av dessa rättssystem Sverige 

tillhör. En bred informationssökning har gjorts för att identifiera varierande 

åsikter, teorier och frågeställningar.  

Beskrivningen av common law och civil law presenteras utifrån litteratur, ar-

tiklar, teorier och rättsfall. Texterna är i synnerhet författade av utländska juris-

ter med anledning av att det svenska materialet inom det komparativa rättsom-

rådet är begränsat. Därefter studeras domarens nutida roll under 2000- talet 

inom civilprocessen. Även här baseras studien på litteratur och artiklar, samt 

rättsfall och lagtext. Främst svenskt material har använts av den naturliga an-

                                                           
4
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2 u, Författaren och Norstedts Juridik 

AB, Vällingby, 2011, s 13 f. 
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ledningen att det är den svenska rättsordningen som undersöks. Analysen och 

slutsatsen är en subjektiv argumentation utifrån inhämtat material.   

 

1.5 Ämnets precisering och avgränsning 

Studien behandlar de nutida rättsordningarna samt den svenska domarens roll 

inom civilprocessen idag. En historisk tillbakablick kommer förvisso att pre-

senteras med målet att ge läsaren en djupare förståelse för varför rättsordning-

arna har sin nuvarande utformning. En studie av rättsutvecklingen med en jäm-

förelse mellan nutida och äldre system kommer emellertid inte att göras.  

En utredning av alla aktörer på den juridiska spelplanen inom alla rättsområden 

skulle bli allför omfattande och svåröverskådlig . Därför studeras endast utval-

da delar av den svenska rättsordningen och jag har även valt att inrikta mig på 

en aktör, nämligen domaren. Anledningen är att det är i domstolen som juridi-

ken ställs på sin spets och det är sista anhalten för rättstillämpning och möjlig-

het att skipa rättvisa mellan de tvistande parterna. Även om det finns ett antal 

personer som är aktiva under en process är det framförallt domaren som gör 

den juridiska bedömningen och som enligt principen iura novit curia ska kunna 

lagen, vilket gör domaren till en intressant aktör att studera. En ytterligare av-

gränsning har gjorts och det är att analysen endast inriktar sig på civilproces-

sen. Eftersom stor del av denna uppsats behandlar tolkningsfrågor och bedöm-

ningar anser jag att den privaträttsliga delen är mer intressant än den offentlig-

rättsliga. Det finns enligt mig ett bredare tolkningsutrymme vid civilrättsliga 

processer än inom den offentliga rätten. 

En intressant aspekt som aktualiseras är hur det svenska rättssystemet och den 

juridiska metoden påverkas av Sveriges inträde i Europeiska unionen (EU). I 

och med inträdet har de svenska domstolarnas agerande och sätt att döma för-

ändrats när de behandlar rättsfrågor som baseras på EU- rätt. De använder inte 

samma metod som annars och det finns tendenser som tyder på att praxis från 

EU:s domstolar har större betydelse vid dessa rättsfrågor än svenska rättsfall 

vid bedömning av rätt där ingen EU- rätt ligger i grunden. Frågan är emellertid 
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alltför omfattande för att behandlas i denna uppsats och kommer således inte 

att utredas närmare.  

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen är, utöver detta introduktionskapitel, indelad i tre delar. Den första 

är en beskrivande del där de två rättssystemen common law och civil law be-

skrivs utifrån ett antal karaktärsdrag. Fokus ligger på hur tidigare domskäl tol-

kas samt hur praxis förhåller sig till lagstiftning. Det presenteras också en kor-

tare historisk bakgrund. Därefter följer den andra delen där den svenska doma-

rens nutida roll inom civilprocessen studeras. Här kommer domarens arbetssätt 

att undersökas utifrån tre karaktärsdrag, vilka är; domarens tillämpning av lag, 

domarens tillämpning av praxis och Högsta domstolens nya skrivsätt. Det sista 

avsnittet består av en analys där den första delen appliceras på den andra för att 

analysera var det svenska rättssystemet befinner sig, är Sverige ett civil law 

eller common law land?   
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2. Common law vs. Civil law 

 

2.1 Inledning 

I följande kapitel presenteras likheter samt distinktioner mellan de två rättssy-

stemen common law och civil law. Inget lands rättssystem är det andra likt, det 

finns särdrag och olikheter vilket gör att det inte går att dra fullständiga likhets-

tecken mellan länders rättsordningar. De har emellertid karaktärsdrag som gör 

att klassificering är möjlig enligt det ena eller andra rättssystemet och fokus 

kommer således att ligga på de utmärkande och generella egenskaperna i rätts-

systemen.  

För att förstå varför civil law och common law har utvecklats till sin nuvarande 

form behandlar det första stycket ursprunget till och historien bakom rättsut-

vecklingen. Därefter följer en beskrivning av hur rättsordningarna är uppbygg-

da och fungerar idag.  

För att enklare tillgodogöra sig den följande texten och förstå beskrivningarna 

bör läsaren ta med sig de grundläggande karaktärsdragen hos de två rättssyste-

men. De har olika ursprung då civil law skapades av den romerska rätten me-

dan common law grundar sig i den engelska rätten. Civil law baseras på kodifi-

kationer och systematisering av lagar med abstrakta metoder och tankesätt. För 

en common law jurist är lagstiftning inte lika primat och praxis tillskrivs stor 

betydelse. Anledningen är att domstolsbeslut anses bygga på erfarenhet, ha en 

nära koppling till verkligheten med sina tydligt angivna fakta samt
5
 att de verk-

liga omständigheterna har testat lagens legitimitet. När en jurist i ett common 

law land ställs inför ett problem studerar denne lagtexten först,
6
 men eftersom 

lag inte tillskrivs lika stor betydelse som i civil law länderna går common law 

juristen ofta vidare till tidigare domar och frågar sig hur en domare skulle 

döma utifrån tidigare praxis. En jurist inom civil law skulle istället försöka lösa 

                                                           
5
 Gordley, James & Von Mehren, Arthur Taylor, An Introduction to the Comparative Study of 

Private law, 1 u, University Press, Cambridge, 2006, s 3. 

6
 Carlson i Carlson, Zamboni m.fl., Allmän rättslära, s 223. 
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problemet i enlighet med lagtexten.
7
 Denna uppdelning är emellertid väldigt 

schematisk och klassificeringen börjar bli alltmer nyanserad i och med att rätts-

systemen närmar sig varandra. 

Det finns många länder som har karaktären av civil law eller common law. Alla 

länder används emellertid inte som exempel i den komparativa litteraturen och 

fokus ligger fortsatt på framförallt den engelska och amerikanska rätten, som 

representanter för common law, och den tyska, franska och nordiska rätten, 

som karaktäriserande för civil law.  

 

2.2 Historisk tillbakablick 

Även om uppsatsen behandlar ett nutida perspektiv är det motiverat att göra en 

kort historisk tillbakablick för att förstå varför de två systemen civil law och 

common law har sin nuvarande utformning. Deras lagstiftningsmetoder, syste-

matik och juridiska arbetssätt är något som växt fram under lång tid. Juristernas 

status och det juridiska klimatet i det klassiska Rom var långt ifrån detsamma 

som i England. Det är inte bara de skilda tidsepokerna som är orsak till detta 

utan även det politiska samhälle som juridiken fick frodas och utvecklas i.  

 

2.2.1 Framväxten av common law 

Common law växte fram i England och präglas således framför allt av engelsk 

juridik, dess utveckling och metod. Det finns förvisso många andra länder som 

karaktäriseras som common law länder. Gemensamt för dessa rättssystem är att 

de är sprungna ur den rättstradition som uppstod i England. En av dessa, ame-

rikansk rätt, är tongivande och viktig vid analys av nutida common law. Efter-

som den bygger på den engelska rätten och dessutom är relativt ny
8
 tillför den 

                                                           
7
 Kötz, Hein & Zweigert, Konrad, Introduction to Comparative Law, 3 u, Oxford University 

Press, New York, 1998, s 69. 

 
8
 Sellers, Mortimer N.S, The Doctrine of Precedent in the United States of America, American 

Journal of Comparative Law, Vol 54, Issue 2006, s 67; Kötz, Zweigert, s 240. 
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dock inte något vid en historik framställning. På grund därav utelämnas den i 

denna del.    

Den engelska rätten bygger på historia och tradition. Romersk rätt hade endast 

ett marginellt inflytande och idéerna om en kodifikation som växte fram i värl-

den under 1700- talets upplysningstid fick aldrig fäste hos engelsmännen. Un-

der historiens gång har samhällen upplevt större politiska omvälvningar, exem-

pelvis franska revolutionen, som skakat om och framtvingat förändringar i 

rättssystemen. Den engelska staten har emellertid varit fri från sådana händel-

ser, likaså större rättsliga förändringar, och avsaknaden av dessa har varit av 

betydelse för den juridiska utvecklingen.
9
  

Den engelska rättens framväxt började med slaget i Hastings år 1066, då Willi-

am I tog över makten och skapade ett strikt styrt feodalsamhälle.
10

 Därefter 

präglades rättsutvecklingen av kungamakten, det tidiga inrättandet av dom-

stolsväsendet och de engelska domarnas arbete. Det fanns ingen övergripande 

gemensam tradition av lag hos folket och kungen kunde varken stödja sig på 

Gud, folket eller lagstiftningen för att få en centraliserad och tryggad kunga-

makt. Kungen skapade därför ett ämbete, domarna, där ämbetsmännens uppgift 

var att vara lojala, skapa fred och ena riket. Det var präster som valdes till att 

bli dessa kungliga domare eftersom de hade kännedom om canon law, som var 

en form av lag skapad av kyrkan, och ibland civil law. Dessutom var de läs- 

och skrivkunniga och det var således möjligt att ge dem skriftliga, precisa in-

struktioner för ämbetet och därmed kontrollera dess utförande.  Domarna var få 

med anledning av att man ville hålla kostnaderna nere, men de administrerade 

arbetet på så vis att de flesta av deras uppgifter tilldelades underställda och 

därmed fick de själva mer tid över till den verkliga juridiken. Det gav dem 

möjlighet att specialisera sig inom specifika områden och erhålla djupgående 

kunskaper inom rätten. Det skapades en elit, få till antalet, vars arbete var tek-

niskt komplicerat och specialiserat. Det instiftades även en kunglig domstol för 

                                                           
9
 Angående detta stycke, se Kötz, Zweigert, s 181. 

10
 Angående följande diskussion, se H Patrick, Glenn, Legal Traditions of the World, 3 u, Ox-

ford University Press, New York, 2007, s 225 f; Gordley, Von Mehren, s 3 f. 
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specifika frågor, bland annat skatt och allvarliga brott. Jurisdiktionen för den 

kungliga domstolen utökades successivt, liksom antalet frågor den behandla-

de.
11

 

 

2.2.1.1 Domstolsprocessen, centraliseringen av domstolsväsendet och en en-

hetlig lag 

Vad gäller den tidiga domstolsprocessen ansågs det klokt att involvera med-

borgarna för att befästa dess legitimitet hos folket. Vid varje process inför den 

kungliga domstolen utsågs därför en jury bestående av invånarna på orten, som 

med sin lokalkännedom som grund tog de faktiska besluten. Domarnas uppgift 

var att fastställa rättsfrågan och ställa de korrekta frågorna. Därmed visade do-

marna också sin närvaro och erhöll information om vad som hände ute i lan-

det.
12

  

För att anhängiggöra ett mål inför den kungliga domstolen krävdes att käran-

den valde en writ, vilken liknade en instruktion eller formell förordning utfär-

dad av ett statligt organ.
13

 Olika procedurer ansågs lämpliga för olika typer av 

tvister och den writ som valts gav uttryck för vilken procedur som skulle följas. 

Domarna prövade om domstolen hade jurisdiktion, det vill säga om målet föll 

inom angiven writ, och därefter ankom det på juryn att avgöra målet. Advoka-

tens uppgift blev att argumentera för att den dom som denne yrkade föll inom 

angiven writ. Antalet writs växte och började täcka allt större rättsområden. 

Common law fick en komplex utformning vilket till viss del gjorde det svårt att 

inspireras av och använda juridik från andra rättssystem, även om en del idéer 

förvisso hämtades från annat håll.  

                                                           
11

 Kötz, Zweigert, s 182. 

12
 H Patrick, s 226. 

13
 Angående följande diskussion, se H Patrick, s 229 ff, s 231 f, s 242 ff; Jfr Carlson i Carlson, 

Zamboni, Allmän rättslära, s 227. 
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Utvecklingen av rättssystemet fortskred och rättegångarnas aktörer fick föränd-

rade och utvecklade roller.
14

 Det kom att krävas presentation av fakta från ad-

vokatens sida och därmed uppstod också ett behov av vittnen. Varken advoka-

ten eller domaren hade emellertid som uppgift att hitta objektiva fakta. Doma-

ren hade en ledande, men distanserad roll. Denne skulle koncentrera sig på de 

generella dragen hos lagen och de writs som åberopats, medan advokaten ar-

gumenterade och gav information om fakta och lagregler. Idéer om förändring 

växte fram och eftersom de processuella reglerna var grunden till common law 

var utvecklingen tvungen att ske där. År 1842 blev de kungliga domstolarna 

öppna och alla fick därmed rätt att få sin sak prövad. Därpå följde öppna plä-

deringar där det räckte med att framföra sin sak och därefter skulle tillämpning 

av korrekt lag ske. Som ett resultat av detta tog domarna över juryns roll vad 

gällde avgörande av mål. Med anledning av att alla typer av mål nu kunde fö-

ras i domstolen blev det svårt för juryn att hantera de olika typer av fakta som 

aktualiserades och den efterforskning av tillämplig lag som därmed följde. 

Med tiden började domstolsväsendet centraliseras till London eftersom de 

kungliga domstolarna löd under kungen.
15

 Deras betydelse och auktoritet växte 

alltmer, inte endast på grund av den kungliga statusen, utan även med anled-

ning av att processerna var mer moderna och framåtskridande än hos domsto-

larna ute i landet. Rätten blev också mer homogen. Även om den engelska rät-

ten i grunden byggde på sedvanerättsliga regler från olika samhällen i landet 

minskade de lokala reglernas betydelse. De ersattes med den rätt som huvud-

stadens domare tillämpade och således kom det att bildas en enhetlig engelsk 

rätt.  I och med att varje domstolsbeslut representerade en rättsregel började ett 

system av positiv rätt växa fram. Materiell lag skapades, dels genom lånad lag 

från annat håll och dels genom att gamla processuella regler omvandlades till 

materiella regler. Det var emellertid fortfarande normer och sedvana som låg 

till grund för den enhetliga rätten och lagstiftning var inte av särskilt stor bety-

delse. Domarna blev således de ledande personerna inom den juridiska utveck-
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 Angående följande diskussion, se H Patrick, s 246. 

15
 Angående följande diskussion, se Kötz, Zweigert, s 183 f; Gordley, Von Mehren, s 3 f; H 

Patrick, s 246. 
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lingen i England. Deras erfarenhet av domstolsprövning samt det informella 

beslutsfattandet och diskussionerna ledde till ett strukturerat system.
 
I takt med 

att det brittiska riket expanderade och alltfler länder hamnade under brittiskt 

styre spred sig common law systemet. Det inkorporerades i de samhällen och 

traditioner som fanns på de orter engelsmännen intagit.
16

 

 

2.2.2 Framväxten av civil law 

Rätten är i ständig förändring och det är därför svårt att beskriva den kontinen-

taleuropeiska juridikens ursprung med exakthet. Det finns inga tydliga start- 

och slutpunkter på framväxten av civil law.
17

 Utvecklingen skedde successivt 

under en lång tid med influenser från många olika håll.  

Civil law systemet grundar sig till stor del i den romerska rätten och har således 

sina rötter längre tillbaka i tiden än common law. Det är inte bara dagens juri-

diska system som påverkats av romarna. Även en stor mängd av de ord och 

begrepp som används inom juridiken i civil law länder härstammar från den 

tiden. Framförallt den tyska kodifikationen Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

och Frankrikes Code civil innehåller många romerska ord. Det ska dock påpe-

kas att även om uttrycken är likalydande har deras innehåll och den materiella 

rätten förändrats.
18

  

Begynnelsen till den romerska rätten och därmed civil law traditionen sägs ofta 

vara de tolv tavlornas lag. De skapades med syftet att lösa konflikter mellan 

romarna och innehöll principer om tvistelösning. Gradvis och i långsam takt 

växte sedan den romerska rätten fram. Källan till den romerska rätten var var-

ken fullständig lagstiftning eller kodifikationer utan en mer tillfällig lagstift-

ning för enstaka allmänna frågor.
19

 Distinktionen mellan privat och offentlig 
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 H Patrick, s 248. 

17
 H Patrick, Glenn, s 123. 

18
 Angående detta stycke, se Zimmermann, Reinhard, Roman Law and European Culture, New 

Zeeland Law Review, Vol 2007, Issue 2, s 347 ff. 

19
 H Patrick, s 127 f. 
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rätt kom att göras under denna tid och särskiljandet är idag ett viktigt karak-

tärsdrag för civil law. Man började således skilja på den rätt som endast berör-

de privata aktörer från de spörsmål där staten och den offentliga makten var 

inblandad.
20

 Den offentliga rätten hade ingen större inverkan hos medborgarna, 

men folket var däremot mer involverade i processerna vad gällde den privat-

rättsliga rätten som vann legitimitet i och med denna medverkan.
21

  

Vad gäller domarnas betydelse för rättsutvecklingen i det tidiga Rom spelade 

de en mer marginell roll än i England, även om domstolsväsendet existerade.
22

 

Det var emellertid inte den juridiska domare vi är vana vid idag som dömde i 

tvister. Processer fördes inför en person som kallades pretor, vald av folket för 

en ettårsperiod, vars uppgift var att fastställa rättsfrågan i det aktuella målet. 

Denne avgjorde inte målet, utan när rättsfrågan var fastställd utsåg parterna en 

ny person, iudex, som efter att ha blivit godkänd av pretorn dömde och avgjor-

de tvisten. Det var sällan pretorn eller iudex var juridiskt skolade. De var lek-

män, visserligen väl ansedda bland folket, men utan utbildning på det specifika 

området.  

Angående formaliakraven var de näst intill obefintliga under denna tid. Det 

saknades bestämmelser om hur iudex skulle behandla bevis och utreda fakta 

och det fanns inte heller någon möjlighet att överklaga ett beslut som fattats av 

iudex. Med syfte att förhindra felaktiga beslut och mutor hade kontrollfunktio-

ner utarbetats, men de var få och användes sällan. Idag ter det sig självklart att 

domstolen ska motivera sitt domslut genom att skriva domskäl. Ett sådant krav 

fanns emellertid inte i den romerska rätten då domen avkunnades muntligen till 

parterna utan en efterföljande skriftlig förklaring.  

Avsaknaden av processrättsliga regler gällde även för pretorn. Det fanns inte 

något krav på att skriva motiveringar till avgöranden och pretorn var inte heller 

bunden av sina föregångares beslut. Trots bristen på motiveringar och avsak-
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 Gordley, Von Mehren, s 29 f.  
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 H Patrick, s 128. 

22
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nad av kraven på formalitet utvecklades dock standarder. Formulär som nyttja-

des frekvent kopierades och tillhandahölls för allmänheten och dessutom åter-

användes fraser samt formuleringar. Pretorn fick själv skapa sin kungörelse 

som ämbetsman. Dessa blev emellertid mer och mer standardiserade och även 

om de fick utformas på ett personligt sätt användes sällan den möjligheten. Ett 

system skapades allteftersom där parter, juridiska ombud och de personer som 

dömde i målen började följa mönster som skapats utifrån tidigare ageranden. 

Detta gjordes utan domskäl eller hänvisning till praxis från föregående fall.
23

  

 

2.2.2.1 Rättspraxis marginella betydelse och juristernas roll 

Den framställning som presenterats ovan tyder på att det i den romerska rätten 

inte lades särskilt stor vikt vid praxis och tidigare domslut. De personer som 

utsetts att döma i målen valdes endast för en kort tid, pretorn för ett år och iu-

dex för varje enskilt fall. Det fanns ingen kontinuitet i deras arbete och med 

anledning därav saknade de möjlighet att utveckla rättslig expertis. Till skillnad 

från de domare som senare uppträdde inom den engelska rätten fanns varken 

samma möjlighet till specialisering eller utbyte av information och erfarenhe-

ter.
24

 

Betydelsen av prejudikat var således svag, vilket fortsättningsvis påverkade 

utvecklingen av civil law. I Corpus juris civilis förbjöds domarna på 530-talet 

att följa prejudikat, likaså i Preussen där det i Allgemeines Landrecht (1794) 

stadgades att hänsyn inte fick tas till tidigare domar och det förekom även att 

domskäl hemlighölls. Under de klassiska enväldenas tid förvägrades de europe-

iska domstolarna tolkningsrätt av lagarna vid bedömning av svåra fall.
25

  

Det har nämnts att domarna i det tidiga Rom inte var juridiskt skolade, men det 

innebar inte att det saknades personer med juridisk bildning. Reglerna i det 

                                                           
23

 Angående detta stycke, se Gordley, Von Mehren, s 22 f. 

24
 Angående detta stycke, se Gordley, Von Mehren, s 20 f. 

25
 Angående detta stycke, se Frändberg, Åke, Rättsordningens idé: en antologi i allmän rättslä-

ra, 1 u, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2005, s 34. 
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romerska samhället blev mer och mer komplicerade vilket innebar att kravet på 

specialisering ökade.
26

 Till en början var lagstiftningen knapphändig och efter-

som personerna i domstolen saknade juridisk kompetens uppstod svårigheter 

för dem när de skulle döma i specifika rättsfrågor. Någon var således tvungen 

att tolka lagen. Till en början var det prästernas uppgift, vilken sedermera över-

togs av juristerna. Juridiken utvecklades till en lära enligt vilken det gick att 

erhålla kunskap om lagen och därom föra strikta och stringenta resonemang. 

Juristerna var privata aktörer som varken utövade juridiken inom ett statligt 

ämbete eller deltog i processerna. De förde istället diskussioner och producera-

de litteratur. Litteraturen var ett viktigt element i den legala utvecklingen, lika-

så den rådgivning juristerna erbjöd eftersom deras synpunkter och åsikter an-

sågs väl värda att beakta. Nya jurister lärdes upp genom att unga män sökte sig 

och lyssnade till mer erfarna män för att utveckla sin kunskap om rätten. Ju-

ristrollen växte, de tog lärdom av sina föregångare och citerade dem både vid 

samtycke och dissens. Juristerna var de enda som hade omfattande kunskaper 

om lagen och eftersom de dagligen arbetade med den såg de vilka förändringar 

som krävdes och inom vilka rättsområden nya lagar behövde stiftas. 

Till en början fanns mycket lite av juridiken nedskriven. Stora delar var i 

oskriven form baserat på diskussioner och uttalanden. Med tiden började emel-

lertid ett behov av systematisering växa fram och det var främst grekerna som 

började med att kategorisera reglerna och skapa ett system.
27

 Därefter tog fler 

vid, Gaius skrev verket ”Institutets” och en tid senare kom Justitians ”Digest” 

vilket var ett samlingsverk av lagar.
28

 Detta var begynnelsen till de kodifiering-

ar som sedan följde.  

Romarna tog med sig sin lag över hela Europa, dock utan framgång till en bör-

jan. Det var erövrarnas lag, vilket gjorde den impopulär. Lagen försvann därför 

tillsammans med sin skapare när romarna blev tvungna att lämna de områden 

de intagit. Den romerska rätten gjorde emellertid åter entré under 1000- talet då 
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 Angående följande diskussion, se Gordley, Von Mehren, s 25 f; H. Patrick, s 129. 
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Europa var under stor förändring. Den juridik som nu växte fram hade fokus på 

materiell rätt samt materiella skyldigheter och rättigheter. Domarna fick här-

med en undersökande roll med kravet att utreda all fakta så att lagen kunde 

tillämpas på ett korrekt sätt. Därför skapades också överinstanser, om ett mate-

riellt fel begåtts skulle möjligheten till rättelse finnas. Universiteten, med in-

riktning på juridik och teologi, började arbeta med den romerska rätten och 

anpassa den till det Europeiska samhället.
29

  

Rätten utvecklades därefter vidare och påverkades av det europeiska samhälle 

den fått fäste i. Majoriteten av människorna i medeltidens Europa levde ett 

slavliknande liv, vilket lagen speglade. Under upplysningen på 1700- talet upp-

stod nya tankar och folket försökte slå sig fri från den alltför korrupta statsmak-

ten. Lagen var tvungen att följa dessa omvälvningar och förändras. Den blev 

mer subjektiv och tanken på människan som en självtänkande individ med 

egna rättigheter blev central. Folket försökte genom lagstiftning lösgöra sig 

från tidigare traditioner och skapa frihet.
30

 

 

2.3 Praxis betydelse och tolkning 

Vi lämnar härmed den historiska tillbakablicken och går vidare till hur de två 

rättssystemen common law och civil law ser ut idag. Att det finns tydliga skill-

nader står klart, exempelvis domstolsväsendets uppbyggnad och processers 

tillvägagångssätt. En av de största skillnaderna ligger emellertid i betydelsen av 

tidigare rättsfall. Hur jurister använder sig av praxis samt tolkar och värderar 

den varierar beroende på vilken rättstradition juristerna tillhör. 
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2.3.1 Domstolarnas bundenhet av tidigare praxis 

Innan vi studerar vilken auktoritativ betydelse praxis tillerkänns som rättskälla 

måste vi ställa oss frågan om domstolen är formellt bunden av sina tidigare 

beslut och därmed måste följa dem.  

I England har det genom domstolspraxis skapats en princip, stare decisis, som 

trots att den inte är lagfäst har fått en central roll inom det engelska rättsväsen-

det. Enligt principen måste domstolen följa alla prejudikat som beslutats av en 

överordnad domstol
31

 och rör det sig om en högre domstol måste den även föl-

ja sina egna tidigare beslut. På senare tid har det dock ansetts orimligt att strikt 

följa principen. Grunden till detta avsteg är att det inte alltid är lämpligt att 

döma enligt fall som är alltför gamla eller som skapat en regel som är direkt 

olämplig att tillämpa i dagens samhälle. Om resultatet av att följa ett tidigare 

rättsfall skulle bli icke önskvärt kan därför en engelsk domstol numer frångå 

tidigare praxis. Det är endast när de grundläggande omständigheterna i tidigare 

fall stämmer överens med aktuella fakta i målet, ratio decidendi, som tidigare 

praxis kan bli bindande. Detta innebär att en del rättsfall är formellt bindande 

för de engelska domstolarna enligt principen stare decisis medan andra inte är 

det. Avvägningen om alla omständigheter stämmer överrens med tidigare mål 

eller inte har emellertid ansetts vara svår ibland. Det är inte alltid tydligt vad i 

ett domskäl som är ratio decidendi och vad som utgör obiter dictum, det vill 

säga uttalanden som inte är direkt relevanta för utgången i målet.
32

  

Vad gäller det amerikanska rättssystemet anses det traditionellt sett tillhöra 

common law och det amerikanska rättssystemet är av intresse för följande stu-

die eftersom det har särpräglade karaktärsdrag. Även där förekommer princi-

pen stare decisis, men det finns en större flexibilitet när det kommer till den 

formella bundenheten än vad som uppvisas hos engelsmännen. Anledningen är 

att mängden material som publiceras i USA är mycket omfattande och en ame-

rikansk jurist saknar möjlighet att finna och studera alla mål som berör de ak-

tuella omständigheterna. Dessutom har det sociala och politiska klimatet för-
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ändrats i så stor utsträckning att det hade varit orimligt för domstolen att följa 

alla sina tidigare domar. Det enda alternativet skulle annars ha varit att skriva 

om konstitutionen, vilket är en omständig process. I fallet Payne v. Tennessee
33

 

konstaterades att principen stare decisis förvisso förespråkas med hänsyn till 

förutsebarhet och en konsekvent rättsutveckling. Principen kan emellertid inte 

användas ovillkorligt om de tidigare juridiska resonemangen är bristfälliga 

eller skulle leda till ett icke tillfredsställande resultat. Domarna i målet angav 

att stare decisis ska användas som en vägledande princip, inte en absolut regel 

som måste följas.
34

  

Den formella bundenhet av tidigare praxis som kommer till uttryck inom 

common law genom principen stare decisis saknas i civil law länderna. Inom 

civil law och länderna på kontinenten finns ingen juridisk regel eller princip, 

liknande den i England och USA, enligt vilken en domstol är tvungen att följa 

tidigare domstolsbeslut. Det innebär emellertid inte att praxis inte aktualiseras. 

Rättsfallen används som argument vid rättegångar samt rättsliga argumentatio-

ner och domstolarna följer tidigare domstolsbeslut om de finner dem relevanta. 

Differensen är således inte särskilt stor mellan civil law och common law när 

det kommer till formell bundenhet av högre domstolars tidigare beslut. Distink-

tionen mellan systemen ligger istället i hur juristerna använder sig av fallen, 

det vill säga metoden de använder för att finna rättsregeln i ett rättsfall.
35

 

 

2.3.2 Tolkningen av tidigare domstolsavgöranden 

Tolkningen av praxis skiljer sig mellan de två rättssystemen. Enligt Jan 

Komáreks artikel ”Reasoning with Previous Decisions: Beyond the Doctrine of 

Precedent” är det en vanlig föreställning bland jurister som är av common law 

tradition att den största svagheten i civil law systemet är att det saknas skick-

                                                           
33

 Payne v. Tennessee 501 U.S. 808 (1991). 

34
 Kötz, Zweigert, s 261; Sellers, Mortimer N.S, s 77 f. 

35
 Angående detta stycke, se Kötz, Zweigert, s 259 ff. 



21 

 

lighet vad gäller tolkning av praxis.
36

 Metoderna är förvisso olika, men det 

leder inte till den givna slutsatsen att den ena är mer eller mindre bristfällig än 

den andra.  

När en common law jurist tolkar ett rättsfall finner denne den bindande rättsre-

geln genom induktion, case law technique, vilket innebär att den aktuella frå-

geställningen i det enskilda fallet jämförs med rättsfrågor i tidigare mål och 

prejudikat.
37

 Sökandet efter den bindande rättsregeln i målet görs genom att 

utläsa vad domstolen beslutade, de uttalanden domarna gjort är inte lika rele-

vanta. Det är således inte den faktiska texten som tolkas utan rättsregeln som 

kan utläsas ur beslutet.
38

  

Under bildandet av det amerikanska rättssystemet på 1600-talet ansågs juridis-

ka prejudikat och mänskliga rättigheter vara två centrala grundstenar inom 

common law. Dessa två faktorer samt domarnas självständighet har präglat den 

amerikanska juristrollen sedan dess. Många av juristerna är positivt inställda 

till den rätt som skapats av domarna genom praktiskt utarbetande och sunt för-

nuft, utan särskilt mycket teoretiska inslag. Domstolsavgöranden klargör lagen, 

gör den mer förutsebar och gör de abstrakta lagtexterna samt konstitutionerna 

mer tillgängliga för medborgarna. Prejudikaten får därför status som rätt. Dom-

stolarna fattar snäva beslut på preciserade grunder vilket också gör, som kom-

mer beskrivas nedan, att domstolen kan skilja sig från ett mål genom att hänvi-

sa till avvikelser i bakomliggande fakta.
39

   

Utöver sökandet efter rättsregeln är det väsentligt för en common law jurist att 

ta hänsyn till de fakta som ligger till grund för beslutet. I Komáreks artikel 

hänvisas till ett gammalt rättsfall från 1916, McPherson v. Buick Motors Co,
40
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som ett bra exempel på hur en domare navigerar mellan tidigare rättsfall, labo-

rerar med fakta och därefter skiljer sig från tidigare prejudikat. Målet handlade 

om en man som köpt en bil av en återförsäljare. Bilen kollapsade senare helt 

oväntat vilket resulterade i att mannen skadades. Olyckan orsakades av ett de-

fekt hjul och det var ostridigt i målet att bristen skulle ha upptäckts om produk-

ten undersökts. Med oaktsamhet som grund stämde mannen biltillverkaren som 

sålt bilen till återförsäljaren. Det var emellertid ett annat företag än svaranden 

som tillverkat hjulet och frågan i målet blev då om biltillverkaren hade ett an-

svar för sin produkt när den inte sålts direkt till svaranden, utan genom en mel-

lanhand. Domaren i målet hänvisade till ett antal tidigare rättsfall och enligt 

dessa skulle inget ansvar ha utdömts i en liknande situation eftersom det sak-

nades ett rättsförhållande parterna emellan. Domaren ville emellertid döma till 

ansvar och han använde sig då av fakta i målet för att kringgå den problemati-

ken. Han uppmärksammade vissa fakta som skiljde det aktuella fallet från de 

tidigare och menade därför att med hänsyn till omständigheterna i just detta fall 

skulle ett ansvar föreligga för produkter som till sin natur var farliga om akt-

samhet inte vidtogs. Detta är ett exempel på hur en common law domare an-

vänder sig av de faktiska omständigheterna i målet, till skillnad från civil law, 

där man enligt vad som kommer att utredas närmare nedan istället använder sig 

av abstrakta regler.
41

 

En jurist inom common law söker således efter hur ett juridiskt problem eller 

en situation har lösts förut. Tidigare beslut representerar en form av visdom 

som många utbildade människor erhållit under tidens gång genom att döma i 

olika mål. Fakta och koppling till det ”verkliga livet” är centralt inom common 

law och därmed anses de tidigare besluten ha testats mot verkligheten. I och 

med att de prövats blir de också legitima regler värda att följa. För att regeln 

som framkommit i ett rättsfall ska tillskrivas auktoritet krävs dessutom att den 

är begränsad till de omständigheter som funnits i det ursprungliga målet.
42

 Det 

finns en stor tilltro till erfarenhet och till skillnad från civil law systemet är 
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systematiken inte lika väsentlig.
43

 Oliver Wendell Holmes uttryckte detta 

genom uttalandet ”The life of the law has not been logic: it has been experi-

ence”.
44

 

En jurist av civil law tradition har ett annat angreppssätt än en common law 

jurist när denne ställs inför uppgiften att tolka ett rättsfall. Vid en bedömning i 

det enskilda fallet utgår vanligtvis juristen från en befintlig lagregel och drar 

sedan en slutsats därav genom deduktion.
45

 Det tillämpas ett mer abstrakt tan-

kesätt än inom common law eftersom utgångspunkten inte är de faktiska om-

ständigheterna utan istället den övergripande rättsregeln.   

Enligt Komárek är jurister på kontinenten mer inriktade på ordalyselsen i tidi-

gare rättsfall än vad en common law jurist är. Författaren menar på att det finns 

en ”klipp- och – klistra” metod i hur jurister inom civil law traditionen läser 

rättsfall. Ofta läses slutet först för att förstå domstolens ståndpunkt och därefter 

går juristen vidare till stycken relevanta för problemlösningen. Vid nyttjandet 

av denna metod ligger beslutet som domstolen kommer fram till i fokus och de 

faktiska omständigheterna tillskrivs en sekundär betydelse.
46

 Man försöker 

således inte matcha aktuell situation med en liknande på samma sätt som juris-

terna inom common law gör. Juristen söker istället efter en rättsregel skapad av 

ett organ högre upp i den rättsliga hierarkin, exempelvis Högsta domstolen 

(HD) i Sverige, och det är ofta andra aktörer än domarna som gör denna efter-

forskning.
47

 Den primära uppgiften för de högre domstolarna inom civil law är 

att skydda lagen, inte döma i enskilda fall.  
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Det har nämnts att de amerikanska juristerna ofta ger äldre rättsfall status som 

gällande rätt. Inom civil law används däremot de tidigare besluten som ett bin-

dande rättsfaktum,
48

 praxis är således en omständighet istället för gällande rätt.  

Ovan har två olika metoder för att tolka rättsfall presenterats.
49

 Metoderna va-

rierar emellertid inte bara mellan de två systemen utan även mellan länder 

inom rättsordningarna. I en del länder kan domstolen vara flexibel och skifta 

från en praxisinriktad metod i ett fall till en mer lagteknisk metod i ett annat 

fall, medan andra länder har en mer rigid inställning till detta. Åsikterna och 

teorierna är många om vilken metod som är mest fördelaktig och ändamålsen-

lig. En del anser det bristfälligt att endast plocka ut rättsregeln ur rättsfallen 

utan att analysera omständigheterna. Andra anser att den metoden är bättre 

eftersom den är effektiv och praktisk. För det fall att en diskussion om rättsre-

geln sedan skulle uppstå och juristen som använt den måste försvara regeln, 

kan denne byta metod och istället använda sig av induktion. 

Domstolarna kan ibland påverka hur deras beslut kommer att tolkas vid efter-

följande mål genom att välja hur utförligt de ska författa sina domskäl. Hur de 

svenska domarna utformar domskälen kommer att utredas närmare i efterföl-

jande kapitel. 

 

2.4 Lagstiftningens betydelse och tolkning 

I förevarande kapitel har en beskrivning gjorts över rättsfalls betydelse och hur 

de tolkas av jurister från olika rättssystem. Utöver praxis utgör även lagstift-

ning en väsentlig rättskälla. I många länder är lagen den primära rättskällan 

medan den i andra länder är av mer sekundär betydelse. Det är inte bara dess 

omfattning som varierar, även hur lagarna tolkas och vilka metoder som an-

vänds skiljer sig åt, vilket kommer presenteras i följande text. Även använd-

ningen av förarbeten kommer att behandlas tillsammans med tolkningen av 
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lagstiftning. Anledningen är att lag till stor del är beroende av och har ett nära 

samband med den förberedande processen och många jurister anser att det 

finns relevant information att hämta därur.   

Alla länder har lagar, men de varierar i omfattning och systematik. En del län-

der har skapat stora kodifikationer som exempelvis Frankrikes Code civil och 

Tysklands BGB
50

 och verken visar på hur stark och primär ställning lagen har i 

dessa länder.
51

 Andra länder har en helt annan utformning på sin lagstiftning. I 

USA finns lagar på både federal och statlig nivå där lagarna dessutom varierar 

mellan de olika delstaterna.
52

 Det skiljer sig från exempelvis Sverige där alla 

lagar är tillämpliga på hela landet. En beskrivning över de olika ländernas sys-

tematisering av lagstiftning skulle vara alltför omfattande och svåröverskådlig 

och därför kommer ingen sådan att göras. Det ska dock noteras att länderna på 

kontinenten lägger större vikt vid systematisering och lagstiftning som rättskäl-

la. Ett bra exempel på att detta synsätt genomsyrar de flesta länder på kontinen-

ten är att det i EU under många år har förts diskussioner och utfärdats ett för-

slag om en kodifikation av delar av EU-rätten, en European Civil Code.
53

  

 

2.4.1 Metoder vid tolkning av lagstiftning och tillämpning av förarbeten 

En relevant fråga blir hur lagstiftning används och tolkas i common law och 

civil law länder. Enligt en artikel skriven av Holger Fleischer finns det förvisso 

stora skillnader mellan systemen, men det finns även tendenser till en gräns-

överskridande metod. En mer objektiv och generell tolkning har börjat göras i 

vissa fall och böcker samt teorier vinner acceptans över gränserna. Det har ex-

empelvis ansetts önskvärt med en gemensam tolkningsmetod hos nationerna 

när det kommer till viss internationell rätt. Denna önskan finns underförstådd i 
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artikel 7 (1) lag (1987:822) om internationella köp där det anges att hänsyn ska 

tas till behovet av att främja en enhetlig tillämpning av konventionen.
54

   

En källa till information om hur lagen ska tolkas är förarbeten. Lagstiftningen 

har föregåtts av en process där utredningar och uttalanden gjorts om syftet med 

och tanken bakom lagen. De flesta rättsvetare världen över verkar vara överens 

om att förarbeten används som vägledning när domstolarna ska tolka lagtext 

och att de således inte är formellt bindande.
55

 Användningen av förarbeten och 

acceptansen för deras tillämpning vid lagtolkning varierar däremot länder 

emellan.  

Det ska påpekas att med begreppet förarbeten menas i detta kapitel inte materi-

al identiskt med svenska förarbeten. Lagstiftningsprocesserna varierar mellan 

länder och eftersom det är alltför omständigt att beskriva allt det historiska lag-

stiftningsmaterial som används i olika länder används begreppet förarbeten 

som ett samlingsnamn. 

 

2.4.1.1 Common law länders tolkningsmetod samt tillämpning av förarbeten  

Vad gäller inställningen till förarbeten i England rådde tidigare en regel enligt 

vilken domarna vid lagtolkning inte fick ta hänsyn till de diskussioner som 

föregått lagstiftningen, the exclusionary rule. Detta kom dock att förändras 

genom målet Pepper v. Hart
56

 där sex av sju domare frångick the exclusionary 

rule, eftersom de inte fann något rimligt argument till varför klarhet inte skulle 

kunna sökas i förarbeten. Reaktionerna som därpå följde var blandade. En del 

jurister ansåg det felaktigt att gå tillbaka till det historiska materialet bakom 

lagstiftningen eftersom det politiska inslaget blev alltför stort. De politiska 

åsikter som var alltför kontroversiella för att komma i direkt uttryck i lagtexten 
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skulle genom förarbetena kunna tolkas in ändå. Dessutom skulle rättegångs-

kostnaderna öka om ombuden skulle behöva göra en större rättsutredning och 

gå igenom allt material som föregått lagen. Idag är situationen ändock sådan att 

den högsta domstolen i England, the UK Supreme Court, ibland använder sig 

av historiskt lagstiftningsmaterial, trots kritiken. De tillämpar således vad som 

kallas subjektiv tolkning,
57

 vilket innebär att tolkningen görs utifrån vad man 

tror lagstiftarens avsikt var vid utformningen och stiftandet av lagen.
58

 

Eftersom den amerikanska rätten baseras på det engelska rättssystemet anam-

mades samma lagtolkningsmetod som i England och därmed även the exclu-

sionary rule.
59

 Det var först efter det amerikanska inbördeskriget i mitten på 

1800-talet som förändring började ske vad gällde metoden för lagtolkning. En 

period följde där lagstiftarens syfte med lagen ansågs central och även i USA 

frångick domarna the exclusionary rule. Kritik uppstod emellertid mot använd-

ningen av historiskt lagstiftningsmaterial, bland annat ansågs tolkningsmetoden 

alltför godtycklig med utrymme för domarnas egna värderingar. Användningen 

av förarbeten har således varierat över tid, men under de senaste trettio åren har 

deras betydelse återigen ökat. 

Åsikterna om tillämpningen av förarbeten varierar bland de amerikanska juris-

terna. Det har förekommit att the Supreme Court sträckt sig så långt att den vid 

några tillfällen avvikit från den faktiska skrivningen i lagtexten när förarbeten 

utvisat att lagtexten gått emot lagstiftarens avsikt. Påpekanden har emellertid 

gjorts från annat håll att lagtexten har en högre auktoritet än det historiska lag-

stiftningsmaterialet. Som en reaktion på den subjektiva tolkningen har därför 

en del jurister börjat förespråka bokstavstolkningen, en tolkningsmetod som 

utövas av bland annat Antonin Scalia, domare i the Supreme Court. Dessa före-

språkare anser att det endast är den faktiska skrivningen i lagen som ska tas i 

beaktande, utan hänsyn till vilka tankegångar som föregått lagstiftningen. De 

menar på att det leder till ökad förutsebarhet och att lagstiftaren kommer vara 
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mer noggrann vid sin utformning av lagtexten om denne vet att domstolen till-

lämpar bokstavstolkning. Det historiska materialet har dessutom aldrig använts 

i lagstiftningsprocessen och därför kan det inte heller vara bindande för dom-

stolarna. Motargument har presenterats där man menar på att det kan vara för-

delaktigt och till stor hjälp att studera lagstiftarens åsikt. Det finns således dis-

sens om vilken metod som bör användas och den försiktiga slutsatsen kan dras 

att det inte finns någon generellt antagen teori i de amerikanska domstolarna 

om hur en lag ska tolkas. En anledning till det kan vara att domstolen inte är 

bunden av tidigare uttalanden som högre domstol gjort angående metodvalet 

vid lagtolkning. Ett exempel på avsaknaden av en gällande princip om metod-

val är fallet Samatar v. Yousuf.
60

 Där rådde fyra olika meningar om tillväga-

gångssättet för lagtolkning. Majoriteten av domarna gjorde sin bedömning av 

målet utifrån lagtexten och underbyggde därefter sina resonemang med en sub-

jektiv lagtolkning utifrån det historiska lagstiftningsmaterialet. Detta visar ock-

så att det finns metoder som tillämpas parallellt. 

Det nämndes tidigare att för en common law jurist är fakta väsentligt. Men om 

den är så central, varför behövs då lagtolkning? Det finns en del fall där de 

faktiska omständigheterna intar en sekundär ställning i förhållande till lagtex-

ten och denna situation uppstår vid tolkning av vissa specifika lagar och fram-

förallt vid prövning av den amerikanska konstitutionen. Ett exempel på detta är 

målet Gonzales v. Raich
61

 där the Supreme Court gick emot ett av sina tidigare 

beslut, United States v. Lopez.
62

 Båda fallen behandlade rättsreglers legitimitet 

och förenlighet med den amerikanska Kongressens lagstiftningsbehörighet. 

Utgången i målet baserades på bedömningen av de två rättsreglernas legitimi-

tet, inte fakta i målet.  
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2.4.1.2 Civil law länders tolkningsmetod samt tillämpning av förarbeten  

Angående den subjektiva tolkningen, där hänsyn tas till lagstiftarens avsikt, 

används den på samma sätt på den europeiska kontinenten som i de engelska 

och amerikanska domstolarna. Skillnaden är dock att metoden är mer homo-

gen. I Tyskland finns exempelvis inget förbud mot en subjektiv tolkning som 

en del amerikaner skulle vilja införa.
63

 I Sverige är förarbeten, det vill säga 

propositioner, betänkanden och dylikt, en given rättskälla och ett användbart 

verktyg vid tolkning av lagstiftning. Den kritik som presenterats ovan är inte 

lika tydlig inom civil law traditionen som inom common law. En anledning kan 

vara att common law juristerna generellt sett är mer skeptiska till lagstiftning 

och lagstiftningsprocessen än juristerna i Europa. Det har inom den amerikans-

ka rättsvetenskapen uttryckts en osäkerhet kring om det säkert går att veta om 

lagstiftarens avsikt som kommer till uttryck i förarbetenas text verkligen varit 

gemensam. En del menar på att så är fallet medan andra inte tror att alla perso-

ner inblandade i processen kan ha haft samma åsikt angående syftet med lag-

stiftningen och dess utformning.
64

 

Den prövning av lag och konstitution som nämndes i föregående kapitel före-

kommer även inom civil law och i en del länder har konstitutionsdomstolar 

inrättats specifikt för detta ändamål. Lagstiftningen granskas på ett abstrakt vis 

och utan hänsyn till faktiska omständigheter görs en helhetsbedömning av la-

gen som sådan.
65
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3. Den svenska domarens roll inom civilprocessen idag 

 

3.1 Inledning 

I föregående kapitel har en beskrivning av de två rättssystemen civil law och 

common law framställts. Vi kommer nu gå vidare till att studera hur det nutida 

svenska rättssystemet är uppbyggt, utan redogörelse för den historiska utveck-

lingen.  

Liksom i många länder av civil law tradition är den svenska rätten indelad i två 

delar, privat rätt, som hädanefter kommer att benämnas civilrätt, och offentlig 

rätt. Åke Frändberg har i sin bok om rättsordningens idé beskrivit innebörden 

av denna uppdelning. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan det 

enskilda och offentliga rättssubjektet eller förhållandet mellan två offentliga 

rättssubjekt. Civilrätten rör förhållandet mellan två enskilda rättssubjekt.
66

 Med 

anledning av att det, enligt mig, finns ett större utrymme för argumentation, 

tolkning av lagar och användning av rättspraxis inom civilrätten är den mer 

lämplig för en analytisk uppsats av detta slag än den offentliga rätten. Civilrät-

ten kommer således stå i fokus i denna framställning.   

Jag har valt att göra min studie med utgångspunkt i en rättslig aktör, domaren, 

vilket innebär att andra aktörers agerande och behandling av rätten utelämnas. 

Studien görs utifrån tre karaktärsdrag som jag anser vara relevanta för att kun-

na göra en bedömning, klassificering samt analys av det svenska rättssystemet. 

Det första karaktärsdraget behandlar hur den svenska domaren tillämpar lag 

och författning, det vill säga i vilken utsträckning lagstiftningen används och 

hur den tolkas. Även om förarbeten enligt de flesta svenska jurister är en egen 

rättskälla kommer de att behandlas i samband med lagtext eftersom de två 

rättskällorna har ett nära samband. Därefter studeras hur tidigare rättsfall och 

prejudikat hanteras i domstolen, för att slutligen undersöka hur domstolen för-

fattar sina domskäl. 
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Domaren har en rättsskipande roll vars uppgift är att upprätthålla rättsordning-

en. Domaren utövar den ”rena” juridiken, där lagar tolkas, rättskällor studeras 

och rättsliga argument förs, för att sedan appliceras på faktiska omständigheter. 

Denne laborerar med begrepp, paragrafer och principer för att hitta lösningar 

på problem i samhället. Domaren ska vara opartisk, till skillnad från exempel-

vis ett partsombud. Alternativet att studera en partisk aktörs tillämpning av 

rätten skulle inte ge en för ändamålet med denna uppsats rättvisande bild. Även 

om ombudet laborerar med rättskällorna på ungefär samma sätt som en doma-

re, söker ombudet endast efter de argument som stödjer klientens ståndpunkt. 

En domare har en objektiv tillämpning av rätten, om ändock med subjektiva 

inslag, som inte utövas till fördel varken för den ena eller andra parten. Kravet 

på objektivitet finns lagstadgat i regeringsformen (1974:152)
67

 (cit RF) 1:9 

enligt vilken domstolen ska vara opartisk, saklig och iaktta allas likhet inför 

lagen. Intressant är också aspekten av hur stor makt domaren har genom rätten 

att tolka och tillämpa lagen, förarbeten samt praxis. Denne påverkar därmed 

rättstillämpningen och ibland även lagstiftningen. Det är hos domaren juridiken 

ställs på sin spets och domaren är den aktör som har sista ordet angående utfal-

let av en rättsfråga. 

Den allmänna juridiska synen på domarens roll skiljer sig ofta från dennes reel-

la agerande. En vanlig uppfattning som ofta förmedlas under juristutbildningen 

är den att domarens uppgift är att tillämpa lag på ett nästan mekaniskt sätt. 

Dessutom finns en idé om att juridiken inte innehåller några värderingar och 

subjektiva inslag. Enligt Olof Ställviks avhandling och de intervjuer som gjor-

des med ett antal domare i samband med hans arbete är detta emellertid en 

felaktig uppfattning. Domaryrket är allt annat än mekaniskt, det krävs enligt 

Ställvik en kvalificerad yrkeskunskap för att utöva ämbetet.
68

 Frändberg påpe-

kar att domaren givetvis ska tillämpa rättskällorna när denne fattar beslut i ett 

mål. Han konstaterar dock att domare även använder sig av andra faktorer som 

inte hör till rättskällorna. Ställvik presenterar samma åsikt, det är oundvikligt 
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att ett visst mått av värderingar används vid domarens rättstillämpning och 

värderingar utgör dessutom en del av yrkesskickligheten. De subjektiva egen-

skaperna kan nämligen inte läras ut, de erhålls genom erfarenhet.
69

    

 

3.2 Rättskällor 

Inom den svenska juridiken talar vi om rättskällor och det är viktigt att ha in-

sikt om vad en rättskälla är för att tillgodogöra sig följande studie om vilken 

ställning lag, förarbeten och praxis har inom vår rättsordning. De karaktärsdrag 

som beskrivs nedan bygger till stor del på var domaren hämtar sina juridiska 

argument och vilken auktoritet argumenten tillskrivs. Rättskälleläran är således 

motivet till varför den ena informationskällan anses mer auktoritativ än den 

andra. Enligt Frändberg är rättskällorna grunden till den konstruktion som ut-

gör rättsordningen. Uppfattningen om vilka rättskällor som är relevanta, den så 

kallade rättskälleläran, finns inte lagstadgad, men det innebär inte att den inte 

ska efterlevas. Frändberg väljer att förklara rättskällor som ett antal faktorer 

som domarna i allmänhet anser väsentliga och som tillämpas vid beslutsfattan-

de i enskilda fall. Dessa faktorer är lagar, förarbeten, prejudikat, doktrin, sed-

vänja samt avtal och är accepterade relevanta argument vid utredning av en 

juridisk fråga. Enligt Frändberg är lagen den primära rättskällan och de övriga 

får en sekundär betydelse eftersom de används vid tolkningen av lagen.
70

 Den-

na uppfattning får gehör från många håll och regeringsrådet Marianne Eliason 

beskriver i en artikel att det för henne och troligen alla andra domare är en 

självklarhet att lagtexten har en primär ställning som rättskälla.
71

  

Frändberg skiljer på källor som har auktoritet oavsett innehållet, auktoritetskäl-

lor, och källor som används för att hitta argument, argumentskällor. Lagen är 

enligt Frändberg en auktoritetskälla, men givetvis inte utan undantag. Det hän-
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der att domstolarna väljer att inte tillämpa en lag, reduktion, eller slutar använ-

da en lag med anledning av att den är för gammal, obsolet.
72

 Vilken grad av 

rättslig auktoritet förarbeten har anser Frändberg vara svårt att avgöra. Den 

frekventa användning av förarbeten som förekommer ger dem inte en självklar 

status som auktoritetskälla. Det har förvisso förekommit att förarbeten tiller-

känts företräde framför lagtext, men detta skulle kunnat ske utan förenlighet 

med rättskälleläran. Rättspraxis är däremot att uppfatta som en auktoritetskälla. 

Enligt rättegångsbalken (1942:740) (cit RB) 54:10 har HD som huvudsaklig 

uppgift att avgöra rättsfrågor av principiell svårighetsgrad och om inte underin-

stanserna ansåg dessa avgöranden som prejudicerande och auktoritativa skulle 

HD:s funktion vara näst intill meningslös.
73

 

  

3.3 Domarens tillämpning av lag 

Hur domare använder sig av lag och vilken rättslig status den anses ha skiljer 

sig världen över. I följande text studeras lagstiftningens betydelse i Sverige 

samt dess tillämpning och tolkning. Hur lagtexten behandlas påverkar dess 

förhållande till övriga rättskällor och den auktoritet som de tillskrivs. Det är 

emellertid inte sällan som lydelsen av en lag är vag och därför behöver doma-

ren ibland vägledning i rättstillämpningen bestående av förarbeten, tolknings-

principer och tillämpningsmetoder. 

Det ska påpekas att med begreppet lag menas i detta sammanhang lagtext. 

 

3.3.1 Principer, metoder och lagtolkning 

Angående lagstiftningens väsentliga betydelse i Sverige kommer den till ut-

tryck genom lagbundenhetens princip. I RF 1:1 st. 3 stadgas att ”Den offentliga 
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makten utövas under lagarna”, det vill säga att lagen bygger landet.
74

 Dessut-

om har våra lagar en hierarkisk rangordning där grundlagen har en överordnad 

position i förhållande till vanlig lagstiftning. I sin artikel ”Konstitutionalismen” 

kallar Sundberg denna hierarki för den formella lagkraftens princip. Den 

kommer till användning vid lagkonkurrens, som innebär att två lagar kan till-

lämpas på samma rättsförhållande men ge olika resultat. Principen ger också 

resultatet att en senare lag inte kan upphäva en äldre lag av högre rang, exem-

pelvis grundlag.
75

   

Eftersom lagen är primär är den också den svenska domarens utgångspunkt vid 

bedömningen av en rättsfråga. I förordet nämndes att för många jurister upp-

levs den materiella rätten och rättsreglerna relativt konkreta. De har en given 

form genom lagtexten och är således enligt en del den ”riktiga juridiken”. Även 

om lagen finns nedskriven ska det emellertid påpekas att själva tillämpningen 

av lagen sker med hjälp av domarens subjektiva intellekt och en abstrakt me-

tod. Frändberg beskriver lagtillämpning som en intellektuell process bestående 

av ett antal komponenter som ska resultera i en slutsats. Domaren ska genom 

att analysera olika rättsfakta och rättsregler komma fram till ett resultat.
76

  

Det uppstår ofta situationer då domaren behöver tolka en lag. Anna Bruno Sil-

va uttrycker i sin artikel att lagtolkning är en form av analys av en rättsregel. 

Vår författning är en del av ett samhälle som stundtals är i stor förändring där 

ett stadium övergår i ett annat. Lagtexten ska förvisso vara förutsebar och be-

ständig, men den kommer hela tiden att tolkas och utsättas för förändring. 

Ibland ändras den faktiska texten och ibland är det innehållet som förändras 

medan texten förblir konstant. Om texten kvarstår oförändrad är det istället 

begreppen som tolkas. Lagen är en text som ingår i ett sammanhang, den har 
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luckor som måste fyllas vilket domarna gör med principer.
77

 Caroline Taube är 

av samma uppfattning och menar på att en mekanisk tillämpning av lagen inte 

är möjlig samt att lagen ofta behöver tolkas. Som en parentes kan påpekas att 

hon nämner att lagtolkningen kan anses vara inkräktande på den lagstiftande 

maktens område eftersom att det är ett nybildande moment. Det kan medföra 

en modifikation av lagen från lagstiftarens ursprungliga avsikt. I vilken ut-

sträckning tolkning får och behöver tillämpas beror på den lagstiftningsteknik 

som används. En del lagar innehåller öppet formulerade paragrafer, exempelvis 

ramlagar, medan andra har en mer specifik utformning.
78

 

Anledningarna till att en lag behöver tolkas kan vara många. I en del situationer 

föreligger konflikt mellan rättskällor eller mellan två lagregler. Ibland aktuali-

seras istället en given lag, men som är direkt olämplig att tillämpa trots dess 

tydlighet. Domaren måste fatta ett beslut, även om konflikter och otydligheter 

föreligger, och det gör domaren genom tolkning. Vägledning för tolkningsför-

farandet kan hämtas ur ett antal principer som skapades av den tyske rättsve-

tenskapsmannen Carl von Savigny på 1800- talet. Trots de många år som pas-

serat är principerna fortfarande gällande och nedan presenteras ett urval av 

dem.
79

 

Enligt den objektiva tolkningsprincipen ses lagen som en självständig och ob-

jektifierad produkt där ingen hänsyn tas till lagstiftarens intentioner. Motsatsen 

är den subjektiva tolkningsprincipen där analysen istället görs till fullo med 

utgångspunkt i omständigheter som hänför sig till lagstiftaren och dennes av-

sikt. En annan, tillsynes självklar princip, är den enligt vilken lagen ska tolkas 

enligt ordalydelsen, bokstavstolkningsprincipen. Den är emellertid ofta svår att 

tillämpa med anledning av att skrivningarna i lagtexten ibland är oklara och 

mångtydiga. Om en lag istället tolkas systematiskt görs det i ljuset av den re-
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gelkontext i vilken lagen befinner sig. Tanken är att en sådan rättstillämpning 

ska främja avsaknad av motsägelser, konsekvens och inre sammanhang. Enligt 

Frändberg är dessa principer mer riktlinjer än metoder. Principerna är alltför 

vaga och kan dessutom, till skillnad från metoder, användas samtidigt och 

blandas.
80

 Tolkningsprinciperna kan således beskrivas som domarens verktyg 

när denne ska utröna lagens betydelse och förstå hur den ska tillämpas i en viss 

situation. 

Utöver olika principer för hur en lag kan tolkas finns olika varianter på hur en 

lag ska tillämpas. Dessa ska inte blandas ihop då de första hanterar innehållet i 

lag, medan de andra behandlar användningen av lag. Tillämpningen av en lag-

regel på en viss situation kan vara given och tydlig, lagregeln ger då ensam de 

förutsättningar som krävs för tillämpning. Frändberg kallar detta för ren till-

lämpning. Ibland räcker det emellertid inte med att endast studera lagregeln för 

att avgöra om den kan användas i aktuell situation. Då för domaren ofta en 

argumentation, en så kallad lagtolkning, och kommer fram till att lagen är till-

lämpbar. Den rena tillämpningen och lagtolkningen benämner Frändberg ome-

delbar tillämpning. Medelbar tillämpning är istället när lagregeln inte ensam 

ger svar på om den kan användas i en viss situation. När domaren argumenterar 

kan det hända att andra lagregler, som inte själva kan tillämpas omedelbart, 

används för att konstatera om den första lagregeln kan användas eller inte.
81

 

Det förekommer att äldre, icke gällande lag används vid ett sådant resonemang. 

Lagen tolkas då mot sin föregångare och mot bakgrund av varför lagstiftaren 

ändrade lagen.
82

 

En fråga som aktualiseras i detta sammanhang är hur det kan vara försvarligt 

att en lagregel, som till en början inte självklart ska tillämpas, kan användas 

genom medelbar tillämpning. Svaret är att domstolen är tvungen att ta ett be-

slut, även om det saknas en tydlig lag. Det blir då naturligt att använda sig av 

medelbar laganvändning. Det kan dessutom i viss mån gynna förutsebarheten 
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och skapa konsekvens i rättssystemets värdegrund. Lagstiftaren uppdaterar inte 

alltid rättssystemet på eget bevåg vilket resulterar i att det blir domarens upp-

gift att anpassa lagarna till samhället och de sociala värderingar som råder.
83

 

 

3.3.2 Förarbeten 

Det var först i 1800- talets europeiska rättssystem som användningen av förar-

beten aktualiserades.
84

 När den statliga organisationen började lagstifta växte 

ett historiskt lagstiftningsmaterial fram i och med att det uppstod ett krav på en 

förberedande organisation med ministrar, kommittéer med mera. Sverige är 

troligen det land i världen som har den mest frekventa användningen av förar-

beten idag och anledningarna därtill kan vara många. En av dem menar Fränd-

berg är brist på prejudikat, andra att rättsvetenskapen inte hunnit med i utveck-

lingen när ett högt antal lagar stiftats samt att man hyst en stor tilltro till den 

statliga, politiska lagstiftningen. Det har även påpekats att förarbetens starka 

roll till viss del har att göra med lagstiftningstekniken. Inte sällan har lagtexten 

en relativt vag och kortfattad utformning och för att förstå hur lagarna är av-

sedda att tillämpas söker jurister vägledning och komplettering i det material 

som föregått lagstiftningen. 

Förarbeten används som ett verktyg i den svenska domarens arbete. Denne 

söker efter generella uttalanden, situationer där lagen var avsedd att tillämpas 

och syftet bakom lagstiftningen. Dessutom kan förarbeten innehålla förklaring-

ar till ord, definitioner och hur lagen ska tolkas i det rättsliga systemet som 

helhet. Det är således inte åsikterna hos alla iblandade personer i lagstiftnings-

processen som är intressanta utan domaren söker efter någon form av objektiv 

mening.
85

 Domaren använder sig av förarbeten när omfattningen av tillämp-

ningsområdet för en bestämmelse är oklar med hänsyn till ordalydelsen. Dess-
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utom kan domaren ta hjälp av förarbeten när en lag inte kan tillämpas endast 

med hänsyn till lagtexten, men även vid motsatt situation, när lagen kan använ-

das med hänsyn till lagtexten men det historiska lagstiftningsmaterialet säger 

någonting annat.
86

 Situationerna då användning av förarbeten aktualiseras är 

således varierande. Det krävs att domaren använder sin yrkesskicklighet och 

sorterar ut de relevanta resonemangen för att ta ställning i de rättsfrågor som 

aktualiseras i en process.
87

 

Som nämndes i det första kapitlet finns det i andra länder en motvillighet att 

använda förarbeten och det har tidvis varit förbjudet. Det finns inget förbud 

mot användning av förarbeten i Sverige, men kritiska tendenser och skepsis 

kan tydas. Åsikterna om den frekventa tillämpningen är inte odelat positiva och 

det finns argument både för och emot användningen av det material som före-

gått lagstiftningen. Ett argument som presenterats för användningen är att det 

finns en demokratisk tanke bakom tillämpning av förarbeten.
88

 Riksdag och 

regering tillhör den lagstiftande förvaltningen och består av folkvalda personer. 

Det lagstiftande organet vars uppgift är att skapa lag och därmed även förarbe-

ten, gör det således med hjälp av personer som samhället själv utsett. Domsto-

lens och domarnas uppgift är sedan att tillämpa lagen. Domarna är emellertid 

utsedda på annat sätt än genom folkval, det vill säga inte på samma demokra-

tiska grunder. Det är förvisso inte alla inom det lagstiftande organet som är 

folkvalda, ministrarna i regeringen tillsätts exempelvis av statsministern i en-

lighet med RF 6:1 st. 2. Alla ingår dock i den demokratiska apparaten och be-

finner sig under någon form av kontroll. Därmed skulle det kunna anses vara 

demokratiskt att använda det material och argument som författats och skapats 

av folkvalda representanter. Frändberg ställer sig dock tveksam till om det 

verkligen är den demokratiska tanken som ligger till grund för den frekventa 

användningen av förarbeten. Ett annat argument för tillämpning av historiskt 

lagstiftningsmaterial skulle kunna vara förutsebarhet, det vill säga att det 
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kommer uppstå förutsebarhet inom rättstillämpningen om domstolarna använ-

der sig av samma förarbeten. Frändberg håller inte med om detta heller. Han 

anser att förarbeten är alltför vaga, varierande och ensidiga för att förutsebarhet 

ska kunna garanteras. Ett tredje argument för tillämpningen är att när domaren 

använder sig av förarbeten behöver inte lagtexten ha en lika omfattande ut-

formning. Istället för att vara utförlig och komplex kan den vara kortfattad och 

kompletterande information samt vägledning kan hämtas i förarbetena. Ett pro-

blem med det kan dock vara att när lagstiftaren vet att domaren har möjlighet 

till vägledning av de texter som föregått lagen blir lagstiftaren mindre nog-

grann vid författandet av lagtext. Frändberg skriver också att domarna kan bli 

håglösa och känna en viss sysslolöshet då förarbeten ersätter deras egna argu-

ment och välgenomtänkta domskäl. Dessutom har domstolarnas opartiskhet 

och självständighet angivits som ett argument mot en alltför flitig användning 

av förarbeten. Domstolarna ska självständigt döma i mål utan påverkan från 

riksdag, regering eller annan myndighet
89

 och användning av historiskt lag-

stiftningsmaterial skulle kunna ge uttryck för en sådan påverkan.  

Äldre förarbeten ska behandlas med försiktighet. Med åren kan lagmotiv tappa 

i värde då praxis utvecklas och de faktiska förhållandena i samhället föränd-

ras.
90

 Frändberg anser att förarbeten ska användas som en källa för argumenta-

tion eftersom de ofta håller en god kvalité med anledning av att det är experter 

på området som utarbetat dem. De ska emellertid inte användas som en absolut 

rättskälla i sin helhet.
91

 

Det finns således argument både för och emot en frekvent användning av fö-

rarbeten. Det finns tendenser som tyder på att det historiska lagstiftningsmate-

rialets betydelse börjar minska och HD har ibland valt att gå emot uttalanden i 

förarbeten.
92
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3.3.3 Den svenska domarens respekt för lagen 

Anledningen till lagens primära ställning som rättskälla i Sverige skulle kunna 

vara den respekt som finns för lagstiftningen. Den svenska lojaliteten till lag-

stiftningen kommer till uttryck i Ställviks avhandling. Han skriver att rätten är 

ett resultat av kompromisser och endast ömsesidiga överenskommelser kan 

skapa lag eller bilda kontrakt. Detta gör att rätten är förankrad i samhället ge-

nom samtycke och att den därmed vunnit auktoritet.
93

 Det är emellertid i dom-

stolen som lagen ställs på sin spets och det kan tänkas att om en lagregel inte 

står i överensstämmelse med domarens egna värderingar skulle domaren välja 

att inte tillämpa den. Ställviks intervjuer talar dock emot detta. Även om do-

marnas åsikter skiljde sig något åt visade alla en stor lojalitet till lagstiftningen. 

Det ska föreligga väldigt speciella omständigheter för att domaren ska avstå 

från att tillämpa gällande rätt endast på grund av att denne anser lagen vara 

oetisk. Det ska förvisso nämnas att domarna inte upplevt denna konflikt särskilt 

ofta, men det hade förekommit att de hamnat i en situation där den egna över-

tygelsen stod i strid med lagstiftningen.
94

 Lagen är grunden i domarens arbete, 

argumentation och presentation av fakta står de tvistande parterna för. Enligt 

principen jura novit curia är det domstolen som kan lagen och partsombuden 

behöver inte ge en redogörelse för tillämplig lag.
95

 Detta skulle kunna vara en 

anledning till den respekt och samhörighet domaren känner inför lagen och den 

ovilja som finns att frångå den.  

 

3.4 Tillämpning av praxis 

Praxis är en given rättskälla, prejudikat baserade på tidigare situationer kan ge 

domaren vägledning hur denne ska döma när det uppstår ett liknande fall. Som 

nämnts ovan anser emellertid många svenska jurister att prejudikat är en se-

kundär rättskälla i förhållande till lagtext. Det innebär att i de flesta fall går 
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domaren först till lagtexten för att sedan söka sig vidare till tidigare rättsfall när 

lagen behöver kompletteras. Hur den svenska domaren använder sig av och 

tolkar tidigare domar kommer att behandlas nedan. 

 

3.4.1 Högsta domstolens funktion  

I Sverige finns ett antal domstolar som bildar praxis och anses vara prejudikat-

instanser. Det är således inte endast HD:s domar som faller under begreppet 

praxis. Även underinstansernas domar hör dit om de ger uttryck för en princi-

piell bedömning.
96

 I följande stycken kommer fokus emellertid ligga på HD:s 

avgöranden och agerande eftersom HD anses ha en vägledande roll inom rätts-

stillämpning och rättsbildning. För att kunna tillgodogöra sig följande argu-

mentation är det fördelaktigt för läsaren att inledningsvis få en insikt i HD:s 

funktion. Att ha överinstanser där part kan överklaga en dom är väsentligt för 

den allmänna rättssäkerheten. Det har emellertid ansetts tillräckligt att få sin 

sak prövad i två instanser och i Sverige skulle dessa exempelvis vara tingsrätt 

och hovrätt. Dessutom kan överklagande i alltför många instanser stå i strid 

med den snabba process till en så låg kostnad som möjligt som den enskilde 

har rätt till. HD fyller således en annan funktion än underinstanserna. HD ska 

med sina prejudikat se till att rättstillämpningen i landets domstolar blir riktig 

och enhetlig. Lagstiftningen utformas efter ett antal typfall och det är domsto-

lens uppgift att utreda de mer säregna situationerna. Genom prejudikat skapas 

en vägledning i de svårbedömda fallen och förutsebarhet uppstår i och med att 

man vet ungefär hur liknande förhållanden kommer att bedömas nästa gång.
97

  

För att minska tillströmningen av mål till HD och förhindra överbelastning 

krävs det enligt RB 54:9 prövningstillstånd för att få sin sak prövad i HD.
98

 I 

RB 54:10 st. 1 anges förutsättningarna för att prövningstillstånd ska beviljas. 
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Det finns två dispensgrunder, men här kommer endast prejudikatdispens, RB 

54:10 st. 1 p. 1, att behandlas eftersom den rör prejudikatbildningen. Prejudi-

katdispens innebär att prövningstillstånd endast får meddelas om ”det är av vikt 

för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domsto-

len”. Det är inte bara tillämpningen av lagregler som avses med ”rättstillämp-

ning” utan begreppet syftar även på andra rättsregler och prejudikat från tidiga-

re avgöranden. Avsaknaden av ett tydligt prejudikat är det vanligaste skälet till 

dispens eftersom det då finns ett behov av vägledning hur rättsfrågan i målet 

ska bedömas.
99

 Dispens motiveras även av att HD finner en avsaknad av tydlig 

lagreglering på ett rättsområde. Dessutom föreligger det skäl för prövningstill-

stånd om de allmänna rättsgrundsatser, lagtolkningar eller rättstillämpningar 

som gjorts av HD frångås av hovrätten. Ibland finner HD också behovet att gå 

ifrån sin egen praxis.
100

 HD har till uppgift att upprätthålla en enhetlig och till-

fredsställande rättstillämpning. Har lämpligheten i tidigare praxis ifrågasatts 

bör HD meddela dispens för att tillgodose att rättstillämpningen sker på ett 

tillfredsställande sätt. För att upprätthålla den enhetliga bedömningen kan det 

ibland vara av vikt att HD prövar ett mål där rättsfrågan är invecklad, oavsett 

om hovrätten gjort en riktig bedömning eller inte.
101

 

Hur smal eller bred en prejudikatfråga ska vara är varken lagstadgat eller regle-

rat i övrigt. Därför behöver inte målet tas upp till prövning i sin helhet vid 

överklagande i HD. Detta kallas partiell dispens, RB 54:11 st. 1, och innebär 

att HD kan lämna prövningstillstånd för endast en viss fråga i målet eller en 

viss del av målet.
102
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3.4.2 Domstolens bundenhet av tidigare praxis  

Prejudikat är inte bindande för domstolen på samma sätt som lag, men det 

hindrar inte att prejudikaten fyller sin funktion. Till skillnad från många andra 

länder kan HD ändra sin praxis och frångå tidigare domstolsavgöranden.
103

 Om 

justitieråden har en uppfattning som strider mot en av HD tidigare antagen 

princip om lagtolkning eller en rättsgrundsats får målet enligt RB 3:5 avgöras i 

plenum där alla justitieråd deltar i avgörandet.
104

 Inte heller underinstanserna 

har en lagbunden skyldighet att följa HD:s avgöranden. I praktiken går emeller-

tid underinstanserna mestadels på HD:s linje och det är sällan HD ändrar sin 

egen praxis. Privata rättssubjekt kan således rätta sina ageranden efter de rätts-

liga principer som HD skapar även om formell bundenhet saknas.
105

  

Det är inte helt oproblematiskt att det saknas en formell bundenhet av tidigare 

praxis. Inom civilrätten och övriga rättsområden kan det, trots vad som ovan 

sagts, medföra vissa problem när rättsläget ändras. Exempel kan vara att priva-

ta aktörer på en marknad anpassar sig efter rättsläget och utvecklar en bransch-

praxis i enlighet med tidigare prejudikat. Olägenheterna med en ett förändrat 

rättsläge måste således vägas mot fördelarna av att ändra en otillfredsställande 

praxis. Det ska emellertid föreligga starka skäl för att HD ska gå ifrån tidigare 

prejudikat. Det är nämligen av stor vikt att domstolarnas rättstillämpning, och 

framförallt HD:s egen praxis, är enhetlig.
106

 

Även om HD inte är formellt bunden av sina tidigare avgöranden betyder det 

inte att prejudikaten saknar betydelse. Ett tecken på att domstolen känner sig 

bunden av tidigare prejudicerande domar återspeglas också i den utrednings-

skyldighet som uppkommer när prejudikatdispens meddelats i HD. Skyldighe-

ten att utreda innebär att samtliga relevanta rättsfall måste beaktas om en rätts-

utveckling i praxis skett stegvis. I andra fall än prejudikatdispens finns ingen 
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sådan utredningsskyldighet för domstolen. Där åligger det istället parterna att 

hitta relevant praxis och det finns ingen regel som säger att HD ex officio mås-

te undersöka andra prejudikatgrunder.
107

 

 

3.4.3 Metoden för prejudikattolkning samt de slutsatser som kan dras 

därav 

Lagen är den primära rättskällan och om domaren, trots lagtolkning, inte har en 

helt tydlig bild av hur lagen ska tillämpas kan denne använda sig av prejudikat 

som vägledning. Tolkning av prejudikat görs med lagen som utgångspunkt, där 

domaren utgår från och försöker utläsa en abstrakt rättsregel ur rättsfallet. 

Domskälens utformning påverkar tolkningen av prejudikatet. Likaså är det 

rättsområde frågan behandlar och kvaliteten på lagstiftningen relevant för hur 

tolkningen kommer att ske. Metoden för tolkning och vad det är som tolkas 

varierar också.
108

 Ibland kan det röra sig om att förstå meningen bakom det 

som språkligen kommit till uttryck i domskälen. Andra gånger uppstår problem 

av en helt annan karaktär med svårigheter att avgöra vilken rättskälla som ska 

tolkas. Om en rättsfråga aktualiseras kan det vara svårt att bedöma om vägled-

ning ska hämtas från ett prejudikat som behandlar en likartad fråga eller om en 

ny lagtolkning bör göras. En lösning kan då vara att kombinera tolkning av 

båda rättskällorna. Rättsfallstolkaren kan i andra situationer fokusera på dom-

stolens successiva rättsutveckling, det vill säga vad prejudikatet öppnar upp för 

i framtiden. Då analyseras om nya prejudikatregler kan uppstå med modifika-

tioner, förändringar och tillägg. Vad en tolkning av prejudikat mer specifikt 

innebär är svårt att säga, likaså att ge en entydig förklaring till vilken prejudi-

kattolkningsmetod som domaren använder. Det påstås ibland att metoden för 

tolkning av rättsfall är bristfällig, att det inte finns en tydlig och vedertagen 

rättsfallstolkningslära med enhetliga principer. En del anser att det finns en risk 
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att rättsäkerheten och förutsebarheten eftersätts om tolkning av samma typer av 

mål leder till olika resultat med anledning av att man använder sig av olika 

metoder. Domarens val av metod ska därför inte göras godtyckligt.  

Lars Heuman ger exempel på problematiska situationer vid rättsfallstolkning. 

Svårigheten ligger ibland i att bedöma om en allmän rättsprincip kommer till 

uttryck i en dom och på vilka situationer den i så fall kan tillämpas. När en ny 

situation dyker upp med en liknande rättsfråga måste rättsfallstolkaren avgöra 

om den senare situationen är så pass lik prejudikatet, i fråga om de faktiska 

omständigheterna, att bedömningen ska göras på samma sätt.
109

 Problematiken 

ligger ofta i att omständigheterna inte riktigt stämmer överens mellan fallen.
110

 

Det kan resultera i att domarens slutsats blir att rättsläget är oklart. Heuman 

anser emellertid att även detta är en värdefull insikt. Övertolkningar samt e 

contarioslut bör undvikas och en generell princip ska aldrig forceras fram.  

Heuman påpekar också att vid tolkning av rättsfall räcker det inte alltid med att 

studera ett enskilt mål för att få en tydlig bild av rättsläget. Ibland kan prejudi-

katet ha en vag skrivning vars räckvidd är begränsad. Preciseringar och tydlig-

het skapas då genom senare rättsfall där det i domskälen ofta hänvisas till de 

äldre fallen. Genom att domaren gör en sammanställning av ett flertal rättsfall 

över en tidsperiod kan denne ofta utreda rättsläget.
111

 

De finns således varierande metoder för att tolka prejudikat och enligt Heuman 

bör en differentierad prejudikattolkningslära utvecklas. Tolkningsfrågorna är 

av olika slag och därför måste de hanteras på olika sätt. Att skilda metoder an-

vänds vid tolkning av olika tolkningsfrågor är ofta oproblematiskt och skapar 

inte någon motsägelsefullhet. Vid behandling av samma typ av tolkningsfrågor 

bör dock samma metod användas.
112
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När domaren gjort en tolkning av ett prejudikat finner denne ibland att målet är 

relevant för den aktuella rättsfrågan. Prejudikatet används då ofta av domaren i 

författandet av domskälen. Hänvisningar till rättsfall görs både för att visa på 

motsatsslut och på liknande situationer.
113

  

Vad gäller slutsatser vid tolkning av dispositiva tvistemål bör man vara försik-

tig med att göra alltför vida konklusioner.
114

 Anledningen är att alla omstän-

digheter inte alltid presenteras och att domstolens beslutsunderlag inte utgör en 

fullständig överensstämmelse med det verkliga händelseförloppet. Det finns ett 

antal principer och processuella regler i rättegångsbalken som har inverkan på 

domarens underlag för avgörandet. Ett exempel är RB 17:3 som fastställer att 

det endast är de av parterna åberopade omständigheterna som får läggas till 

grund för avgörandet. Det kan således finnas relevanta omständigheter som 

inte tagits upp och därmed lämnats utanför domskälen. Detsamma gäller när 

domstolen inte får meddela dom över annat än vad part yrkat. Det går således 

inte att dra slutsatsen att målet endast kunde ha lett till exempelvis äganderätt 

och inte nyttjanderätt, om endast äganderätt yrkats. Påverkan av omständighe-

terna sker även om en part medger, efterger eller erkänner något. Detta ageran-

de blir bindande för domstolen vid ett dispositivt tvistemål. Det medför att ing-

en fortsatt prövning görs av exempelvis medgivandet, om ett sådant skett. Hur 

utfallet skulle ha blivit om en prövning gjorts går således inte att avgöra. Ytter-

ligare ett exempel är förbudet mot reformatio in pejus, vilket aktualiseras när 

endast en part överklagar en dom. Då får överinstansen inte göra en ändring till 

det sämre. För att illustrera detta använder Bengt Lindell ett exempel när 

käranden endast fått sitt skadeståndsyrkande bifallet till viss del och sedan en-

sam överklagar. Om hovrätten då kommer till samma domslut som tingsrätten 

och inte höjer skadeståndet behöver inte det betyda att hovrätten anser att ska-

deståndsskyldighet saknas. Det ska således alltid tas med i beräkningen vid 

tolkning av prejudikat från dispositiva mål att parterna själva satt processens 

ram och därmed eventuellt utelämnat information.  
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Ett illustrerande exempel för ett prejudikats räckvidd är fallet NJA 1977 s 176. 

Frågan var om ”beviskravet för orsakssamband kan sänkas, då parterna har 

olika uppfattningar om vad som förorsakat en effekt.” Två bilar hade kolliderat 

då den ena bilen sladdat över vägbanan. Föraren av den sladdande bilen avled 

och dödsboet yrkade ersättning av staten på grund av att bilen kört ner i en 

grop i väggrenen, vilken påstods ha orsakat olyckan. Staten bestred och mena-

de att det kunde finnas en annan förklaring till olyckan. HD förklarade i sina 

domskäl att orsaken till en olycka ofta är omtvistad vid utomobligatoriskt ska-

destånd. Att uppnå full bevisning är sällan möjligt, men det ska inte utgöra ett 

hinder för bifall. HD ställde därför upp kriteriet att den skadelidande skulle 

göra sitt påstådda händelseförlopp klart mera sannolikt än motpartens.
115

 Den-

na beviskravsregel som bildades i målet kom sedan att tillämpas av HD i det 

enskilda fallet. Vidden av rättsprincipen kan därmed sägas vara att den tilläm-

pas vid bedömning av kausalitet vid utomobligatoriskt ansvar när det finns ett 

antal faktorer som skulle kunnat orsaka en skada, men när det inte går att till 

fullo bevisa vilken de var. Prejudikatet kan exempelvis inte tillämpas på inom-

kontraktuella situationer och principen beror till stor del på omständigheterna i 

det enskilda fallet.
116

 

 

3.4.4 Prejudikatens auktoritet 

Vad som gör att ett prejudikat anses betydelsefullt varierar och åsikterna kan 

dessutom skilja sig mellan yrkesgrupper. Fall som justitieråden anser sakna 

prejudikatvärde kan av rättsvetenskapsmännen anses betydligt mer relevanta. 

Den faktiska genomslagskraften är svår för domarna att påverka eftersom ny 

lagstiftning på närliggande områden kan få rättsfallets betydelse att minska, 

likaså kan kritik eller att lång tid passerat ge samma effekt.
117
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Prejudikat har olika grader av auktoritet och negativt inverkande faktorer kan 

vara att domen blivit kritiserad eller bygger på en föråldrad rättsuppfattning.
118

 

Enbart ålder påverkar emellertid inte ett rättsfalls prejudikatvärde, det skulle gå 

emot den normerande funktion som prejudikaten fyller. Viss modifikation kan 

förvisso ske på grund av att argument förbisetts eller att förhållanden ändrats, 

men det är ovanligt att HD gör större avsteg från sin tidigare praxis. Det kan 

vid en första anblick verka som att två prejudikat emotsäger varandra och att 

ett plenumavgörande borde ha skett. Man ska emellertid vara försiktig med att 

dra förhastade slutsatser av detta slag. I många fall har det förelegat skillnader i 

omständigheterna som berättigar till en annan bedömning. Istället för att gå 

emot preciserar istället det nya prejudikatet ibland tidigare praxis.
119

  

Det förkommer att en eller flera ledamöter i HD författar skiljaktiga meningar 

angående målets utgång eller motiveringen. Det påpekas ibland att ett prejudi-

kat får ett sämre värde om en skiljaktig mening lagts till domslutet än om le-

damöterna varit ense om domskäl och domslut. Enligt författarna till artikeln 

som presenterar påpekandet är dock inte domstolarna av denna uppfattning när 

de tillämpar tidigare prejudikat. En försämrad auktoritet är således ingen an-

ledning till att en ledamot skulle avstå från att författa en skiljaktig mening. 

Tvärtom anser många domare att skiljaktigheten ger prejudikatet mer tyngd, 

även om det inte har ett prejudikatvärde i sig eftersom det inte tillhör domskä-

len. De motargument som presenteras i den skiljaktiga meningen ställer krav på 

att majoriteten granskar sitt eget beslut, motiverar sin ståndpunkt väl och for-

mulerar domskälen på ett utförligt sätt. Dessutom får läsaren en större insikt i 

målet och domskälen genom den skiljaktiga meningen.
120

   

Det bör slutligen nämnas att effektivitet och kostnadsbesparing är av väsentlig 

betydelse för en jurist. Denne bör därför ha en bra teknik vid rättsfallsläsning 

för att kunna avgöra vilka av den stora mängden rättsfall som är relevanta. Ru-
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briken i rättsfallet innehåller ofta bra information om målets innehåll och tror 

juristen att det kan vara av intresse ska vidare HD:s domskäl läsas. Det innebär 

att rättsfallet studeras ”bakifrån” där den egentliga motiveringen ger vägled-

ning. Om juristen kommer till den slutsatsen att rättsfallet är relevant kan det 

läsas mer ingående vad gäller parternas yrkanden, argument och så vidare.
121

 

 

3.5 Författandet av domskäl 

Hur domstolarna navigerar mellan lagar, förarbeten och praxis samt hur de 

kommer fram till beslut framgår av domskälen. Där kan läsaren studera doma-

rens metod, argument och bedömningar. Sättet domskälen författas på påverkar 

det framtida rättsläget och har inverkan på den juridiska metoden. Skrivsättet 

har förändrats över tiden, vilket beskrivs nedan, och det finns olika åsikter om 

hur utförliga domskälen ska vara samt vilken information de bör innehålla. 

 

3.5.1 Varför domskäl ska skrivas och deras innehåll 

Domaren har en skyldighet att författa domskäl enligt RB 17:7 p. 5. Det inne-

bär att en utförlig redogörelse för vad som ligger till grund för rättens beslut 

måste skrivas. Ur domarperspektiv är det väsentligt att så görs för att de själva 

ska kunna se att argumentationen håller.
122

 Ur offentlig synpunkt är det viktigt 

att allmänheten får insyn i den offentliga maktutövningen och medborgarna ska 

ur ett demokaratiskt betraktelsesätt ha möjlighet att läsa domarnas motivering 

till deras beslut. Det genererar ett starkare förtroende för rättskipningen att 

möjligheten till denna kontroll finns. Det har även ansetts allt viktigare att de 

personer som inte har juridisk utbildning ska kunna förstå och tillgodogöra sig 

domskälen. Domskälen fyller ytterligare en viktig funktion och den rör de in-

blandade parterna, framförallt den förlorande parten. Genom att studera dom-
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skälen kan den som får en dom emot sig avgöra om det finns ett värde i att 

överklaga domen eller inte.
123

 

Angående domskälens innehåll bör en utförlig skrivning om hur rätten bedömt 

sakfrågorna för det mesta göras, det vill säga vad det är som är bevisat i målet 

och varför.
124

 Att redovisa bevisvärderingen är emellertid viktigare i brottmål 

än i civilrättsliga processer. Vad gäller rättsfrågan bör domstolen ange vilket 

lagrum eller rättsregel som ligger till grund för domslutet. Dessutom ska en 

beskrivning göras av hur domarna hanterat rätten. Gjordes exempelvis en ana-

log tolkning eller ett e contrario slut eller tillämpades en extensiv alternativt 

restriktiv tolkning av lagen? Motiveringen kan ofta vara mer kortfattad om en 

hänvisning görs till ett auktoritativt uttalande i förarbeten, prejudikat eller dokt-

rin. Har en eller flera av dessa rättskällor använts ska dessa således också näm-

nas. Om det exempelvis saknas ett lagrum i ett civilrättsligt tvistemål och be-

dömningen gjorts utifrån ett prejudikat ska en hänvisning göras till det tidigare 

rättsfallet. Generellt sett kan sägas att det som är enkelt och tydligt bör behand-

las kortfattat medan invecklade frågor där det finns utrymme för meningsskilj-

aktigheter bör behandlas mer utförligt. Författandet av domskäl är domarnas 

bidrag till rättskällorna och det material som senare kommer att användas vid 

rättstillämpning. Hur de utformar sina domskäl kan ha stor betydelse för hur 

praxis används i framtiden. 

 

3.5.2 Om Högsta domstolens nya skrivsätt  

HD:s domskäl har börjat bli mer utförliga där även synpunkter som saknar di-

rekt betydelse för utgången i målet skrivs ner. Diskussion om olika lösningsal-

ternativ får större utrymme än tidigare och det hänvisas i större utsträckning till 

rättspraxis, förarbeten och doktrin.
125
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Tidigare var HD:s domskäl i ett format med kortare motiveringar utan utvik-

ningar och långa resonemang. Domarna försökte inte fastställa någon generell 

princip och det fanns ofta endast en redogörelse för fastslagna fakta i målet.
126

 

De enskilda ledamöterna skrev istället särskilda yttranden om de ville göra 

tillägg eller utveckla argumentationen. Anledningen var att det ansågs alltför 

svårt att få de personer som dömde att enas om formuleringar och resonemang. 

Domstolen menade även på att läsaren skulle ha förtroende för dess bedömning 

och att motiveringar med hänvisningar till rättskällor därför inte var nödvän-

digt.
127

 Justitierådet Stefan Lindskog anförde för egen del ett antal synpunkter i 

ett rättsfall från 2012. Han skriver där bland annat om domstolarnas tidigare 

synsätt angående obiter dictum, synpunkter som saknar direkt betydelse för 

utgången i målet. Enligt den tidigare uppfattningen saknade obiter dictum be-

tydelse för prejudikatet och därför skulle de högsta domstolarna undvika detta. 

Lindskog skriver även att det påpekats en risk för att skäl som inte har direkt 

betydelse för utgången i målet inte skulle vara lika genomtänkta eftersom de 

inte har prejudikatbetydelse.  

Numer har domarna emellertid börjat använda sig av obiter dictum i större ut-

räckning och åsikterna därom varierar.
128

 Att författa utförliga domskäl och 

använda obiter dictum har både för- och nackdelar, dels för tolkningen av pre-

judikaten och dels ur en rättsbildande aspekt. Enligt författarna till boken 

”Tvistemålsprocessen II” ska uttalanden som inte är direkt relevanta för ut-

gången i målet utelämnas vid författandet av domskäl. Om domskälen blir för 

långa och innehåller för målet irrelevanta resonemang finns risken att det blir 

svårt för läsaren att bedöma vad rätten ansett avgörande för målet i fråga.
129

 

Bertil Bengtsson påpekar dock att även kortfattade domskäl ibland kan vara 

svåra att tolka om rättsfrågan är komplicerad.
130
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Bengtsson presenterar även de övergripande fördelarna med långa domskäl och 

obiter dictum. Enligt honom ger det en bra bild av domarnas tankegångar, be-

lyser problem som har ett samband med målet samt ger en pedagogisk fördel i 

och med att läsaren lär sig mer om juridiska resonemang. Det är givetvis sär-

skilt fördelaktigt att författa utförliga domskäl om man ser det som ett led i 

domstolens ökade ansvar för rättsbildningen. Det kan många gånger underlätta 

förståelsen för domskälen när de är omfattande och tydligt skrivna.
131

 Lindskog 

menar på att de högsta domstolarna har som huvuduppgift att möta samhällets 

behov av prejudikatbildning. Ibland kan en bredare rättsfråga än den som aktu-

aliseras i målet behöva avgöras och det krävs ofta en mer omfattande utredning 

av rättsläget vid rättsutveckling genom prejudikat. Rättsfrågorna bör därför 

sättas i ett större sammanhang vilket ger spelrum för vägledande uttalanden 

som, även om de inte är av direkt betydelse för utgången i målet, har ett natur-

ligt samband med rättsfrågorna. Lindskog anser att obiter dictum är näst intill 

oundvikligt om syftet är att skapa en rättsregel. Om domaren iklär sig lagstifta-

rens roll ter det sig också naturligt att denne till viss del följer det utförliga mo-

tiveringsförfarande som lagstiftaren genomgår med propositioner, betänkanden 

och dylikt.
132

  

Utförligheten kan emellertid även leda till en motsatt effekt med en försvårad 

tolkning.
133

 Ur en rättsbildande synvinkel kan en utförlig dom göra det svårt 

för läsaren att finna vilka argument som var relevanta för utgången i målet och 

vilken rättsregel som ska tillämpas. Domstolen tar ibland ställning till en 

mängd olika teoretiska frågor. Det finns då en risk att rättsregelns betydelse 

minskar när domstolen tar ställning till andra frågor vid sidan av rättsfrågan 

och regeln riskerar dessutom att bli svårhanterlig eftersom den inte passar in i 

alla situationer. Domstolen har i många fall försökt rätta till det problemet ge-

nom att hänvisa till ”omständigheterna i målet”. Lindskog menar på att om 

obiter dictum följs spelar det ingen praktisk roll om de anses ha betydelse för 
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prejudikatet eller inte. Bengtsson anser emellertid att det kan vara problema-

tiskt att obiter dictum kan anses antagna trots att de inte hade betydelse för ut-

gången i målet. Om HD skriver alltför utförligt kan de bli bundna av uttalande-

na som sedan endast kan ändras genom plenum. 

När domskälen är utförligt författade uppstår även frågan om alla domare varit 

eniga om skrivningen. Om HD ska fylla en större funktion som rättsbildande 

organ torde det dock räcka med att endast majoritetens ståndpunkt framkom-

mer. Detta strider å andra sidan mot den tradition vi har idag att även skiljaktig 

ska få uttrycka sin ståndpunkt och de skiljaktiga meningarna kan i många fall 

vara relevanta för rättsutvecklingen.  

Ibland föredrar de högre instanserna att prejudikatbildningen sker stegvis istäl-

let för att utforma allför generella principer. Även om det förvisso finns förde-

lar med att skrivningen är vid, så att den ger omfattande vägledning, kan utför-

liga domskäl ibland leda till olämpliga lösningar om de tillämpas på situationer 

som domstolen inte förutsett. Det kan då ofta vara bättre att den allmänna rätts-

satsen istället skapas genom en serie prejudikat. Genom att göra mer begränsa-

de uttalanden i en och samma rättsfråga sker rättsbildningen långsammare än 

om ett prejudikat fastställer en vid och generell princip.
134

 

Det finns ett antal anledningar till förändringen i HD:s skrivsätt. En påverkande 

faktor kan vara Lindskogs yttrande i avgörandet från 2012
135

 där han argumen-

terade för att HD borde ta ett större ansvar för rättsbildningen. Lindskog gör 

förvisso sin analys utifrån ett antal straffrättsliga mål, men den grundläggande 

frågeställningen kan tillämpas även på civilrätten. Han skriver att den tidigare 

utgångspunkten var sådan att lagarna stiftades av riksdagen för att sedan klar-

göras av de högre domstolarna. Prejudikatbildningen var således på det viset 

väldigt styrd eftersom domstolarna endast avgjorde de konkret aktualiserade 

frågeställningarna som kom med överklagandet. Domstolen kunde inte ex offi-

cio ta upp rättsfrågor som saknade samband med ett mål och inte heller uttala 

sig om den rättsregel som sedermera bildades. Rättsregeln fick istället utläsas 
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ur de sakomständigheter som låg till grund för domstolens beslut. Lindskog 

menar emellertid på att de högre domstolarna iklätt sig ett större ansvar för 

rättsbildningen med tiden. Domskälen har en pedagogisk utformning där rätts-

regeln först slås fast för att sedan tillämpas på det konkreta fallet. Rättskällorna 

redovisas och rättspolitiska argument diskuteras samt värderas. Ibland förhåller 

sig lagstiftaren passiv och då måste domstolen ta ett ansvar.
136

 Det är inte bara 

Lindskog som är av uppfattningen att rättsbildningen ligger på domstolen i 

större uträckning idag än förr. I prop. 1971:45 påpekas att på grund av sam-

hällsutvecklingen har lagstiftaren blivit tvungen att lämna den mer komplicera-

de rättsbildningen och övervägandena till domstolen.
137

 

Lindskog erkänner förvisso att det finns nackdelar med att domarna skapar lag 

genom prejudikat. Exempel på problem är att det saknas övergångsbestämmel-

ser när rättsläget ändras och att rättsbildningen inte föregås av något bered-

ningsarbete likt det vid lagstiftning. Dessutom är det svårt för domstolen att 

avgöra hur vida formuleringar som ska användas i domskälen.
138

 Det är enligt 

Bengtsson oklart i vilken utsträckning Lindskog fått gehör för sina åsikter. Det 

finns emellertid domskäl till ett antal avgöranden som ger stöd för hans teori.
139

  

En annan förklaring till de mer utförliga domskälen skulle kunna vara en ökad 

läsvänlighet.
140

 Lagstiftningen går mot en utveckling där lagtexten är författad 

på ett språk som är avsett att underlätta för icke- jurister och på så vis bli mer 

lättillgängligt för allmänheten. Så är emellertid inte fallet med HD:s domskäl 

menar Bengtsson. Läsarna är andra jurister såsom domare och advokater och 

från det hållet kan inte något krav på mer läsvänlighet anses ha kommit. Juris-

terna som läser domskälen vill ha klara och precisa besked och det är inte alltid 

som långa resonemang uppskattas, även om de kan vara intressanta. Hänvis-

ning till rättskällor kan dock anses användbart. Även rättsvetare läser domskä-

                                                           
136

 NJA 2012 s 535, på s 553 ff. 

137
 Prop. 1971:45 s 83.  

138
 NJA 2012 s 535. 

139
 Bengtsson, s 746.  

140
 Angående följande diskussion, se Bengtsson, s 746 f. 



55 

 

len och kanske är den ökade utförligheten ett försök att skapa en dialog med 

dessa personer i syfte att vinna acceptans för domen. Något tydligt stöd för 

detta finns dock inte enligt Bengtsson.  

Domarnas bakgrund skulle också kunna ha en inverkan på skrivsättet. Många 

domare har en lång akademisk bakgrund, exempelvis en professur, och är där-

med vana att skriva utförligt och personligt. Att kompromissa vad gäller skriv-

ning är något som många rättsvetare är ovana vid. Det utförliga skrivsättet till-

lämpas emellertid även av domare som har en annan bakgrund. Bengtsson pre-

senterar utöver ovan nämnda ett antal andra förklaringar som emellertid inte 

kommer utredas närmare.
141
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4. Analys 

 

4.1 Inledning 

I andra kapitlet gjordes en beskrivning av de två rättssystemen civil law och 

common law där generella teorier och karaktärsdrag presenterades. Läsaren 

fick en historisk tillbakablick med syftet att ge ökad förståelse för de två sy-

stemen och en förklaring till varför de har sin nuvarande utformning. Tredje 

kapitlet behandlade och gjorde en undersökning av den svenska rättsordningen 

genom en studie av domarens roll inom civilprocessen idag. Genom att ingåen-

de studera en aktörs agerande och behandling av rätten var målet att ge en bild 

av den svenska juridiken och dess syn på rättskällorna. Frågeställningen för 

denna uppsats är om Sverige kan anses var ett civil law eller common law land. 

En applicering av det andra kapitlet på det tredje kommer nedan att göras för 

att analysera och försöka besvara denna frågeställning. Utgångspunkten för 

analysen kommer att vara de tre karaktärsdrag som lyfts fram i tredje kapitlet 

vid studien av domarens roll. 

I introduktionen nämndes att den tidigare uppfattningen, att civil law baseras 

på abstrakt och systematiserad lagstiftning och common law på erfarenhetsba-

serad och verklighetsförankrad praxis, är förlegad. Även om klassificeringen 

ger en stel och något ålderdomlig bild är den emellertid användbar. Denna slut-

sats är ett resultat av att begreppen och uppdelningen av rättssystemen fortfa-

rande används frekvent i litteratur och artiklar. Genom att nyanserade exempel 

appliceras på de generella karaktärsdragen går det således att utläsa vilket rätts-

system Sverige visar starka tendenser att tillhöra. 

Vi påverkas av det samhälle och den rättsliga tradition vi lever i. Hur mycket vi 

än försöker tänka fritt utan påverkan av tidigare åsikter kommer de att ligga i 

bakgrunden till och inverka på våra analyser och slutsatser. I boken ”Legal 

Traditions of the World” belyser författaren H. Patrick denna problematik. Han 

menar på att en person antingen kan vara anhängare till sina traditioner eller 

kritiker till dem. Endast kritikerna kan tänka teoretiskt om den rättsliga tradi-
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tionen, däremot inte de personer som fortfarande är bundna av den.
142

 Med 

begreppet tradition menar han i princip allting som föregått nuet, däribland 

information och rättsvetenskapliga idéer. Vi måste således försöka göra oss fria 

från tidigare tankegångar och se kritiskt på allt. Istället för att följa i våra förfä-

ders fotspår måste vi blicka framåt och tänka i termer av förändring. Den litte-

ratur jag behandlat har författats av personer hemmahörande både i civil law 

och common law länder. Det ökar givetvis chanserna att få en icke traditions-

bunden överblick och ett kritiskt tänkande eftersom tankegångar med olika 

ursprung presenteras. H. Patrick skriver att många västerlänningar tänker ratio-

nellt och de anser själva att det rationella tänkandet är separerat från det tradi-

tionella tänkandet. Jurister från andra rättsliga traditioner menar emellertid att 

det rationella tankesättet är en del av den västerländska traditionen. Även ratio-

nalister hämtar inspiration från sina föregångare och följer därmed en form av 

tradition. Författarens slutsats är att allting är tradition, det går inte att komma 

ifrån.
143

    

 

4.2 Tillämpning av praxis 

Att praxis har relevans som rättskälla står klart och jag vågar drista mig till att 

påstå att ingen svensk jurist skulle motsäga detta. Rättsfall är en viktig infor-

mationskälla, ett bra verktyg vid lösning av juridiska problem och de klargör 

gällande rättsprinciper. Som jurist i ett land vars rättssystem klassiskt anses 

vara av civil law tradition kan det emellertid vara svårt att avgöra hur stor rele-

vans praxis har i Sverige i förhållande till andra länder. Det går inte att ensamt 

studera användningen av rättsfall för att förstå deras betydelse. Att mäta antalet 

mål på ett år eller antal refererade rättsfall ger ingen vägledning eftersom att 

detta kan variera beroende på en mängd olika faktorer. Exempelvis kan benä-

genheten att stämma in till domstol påverka antalet processer och typen av 

rättsfrågor som aktualiseras har en inverkan på om prejudikat bildas vilka se-
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dermera hänvisas till. Ett försök får istället göras med att sätta användningen av 

praxis i relation till någonting annat . Det är först då som likheter, skiljaktighe-

ter och kontraster framträder.     

Angående den formella bundenheten av praxis är domstolarna i England och 

USA i en del fall formellt bundna av de högre instansernas beslut och de högre 

domstolarna måste även följa sina egna beslut under vissa förutsättningar. Det-

ta kommer till uttryck genom principen stare decisis och innebär att tidigare 

praxis används som rättskälla och gällande rätt. I Sverige har vi ingen sådan 

princip. Avsaknaden av ett krav på formell bundenhet visar på ett ställningsta-

gande från rättssystemets sida, nämligen att praxis endast är vägledande. Rätts-

fall kan således användas som argumentation vid en process, men det går inte 

att åberopa dem som gällande rätt eftersom de inte tillerkänns samma status 

som lag. Domstolen måste istället först söka efter tillämplig lag som kan ligga 

till grund för deras beslut för att sedan referera till praxis som stöd för tillämp-

ning av vald lag. Det förhåller sig förvisso på det viset att de flesta underin-

stanser följer HD:s praxis trots att det inte finns någon fastslagen princip som 

reglerar detta. Men möjligheten till avsteg och avsaknaden av en formell regel 

tyder ändock på en viss skepsis mot tidigare rättsfall. De kan användas som 

argument och tydliggör för det mesta lagstiftningen, men det ska alltid lyftas 

ett varnande finger för risken för misstag, felbedömningar eller otillfredsstäl-

lande rättstillämpning.  

 

Medan praxis inom common law ger uttryck för erfarenhet och koppling till 

verkligheten verkar den i Sverige fylla funktionen av exemplifiering av lagar 

och tydliggörande av rättsprinciper. Förutom tendenserna till skepsis mot prax-

is som rättskälla skulle detta kunna vara en anledning till avsaknaden av en 

formell bundenhet. Det är troligen lättare att göra avsteg från tidigare tolkning 

av en abstrakt lagregel än från bildande av en rättsregel baserad på faktiska 

omständigheter. Den senare torde vara snävare än den förra eftersom de rätts-

fakta som förelegat skapar tydliga ramar för rättsregelns utformning. Om en 

situation aktualiseras och den passar in på en tydlig och snäv regel är det svårt 

för en domare att göra en annan tolkning än sina föregångare. En domare inom 
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civil law har troligen en vidare rättsregel att förhålla sig till där fler situationer 

kan passa in och tolkningsutrymmet är därför större. Det faktiska utrymmet för 

avsteg är således större för en domare i ett civil law land. 

Som nämnts är det sällan underinstanserna avviker från HD:s praxis och HD 

tar ofta upp en fråga i plenum för det fall att de skulle vilja gå ifrån en rätts-

princip eller antagen lagtolkning som de själva skapat. Anledningen torde 

emellertid inte vara hängivenheten till praxis som sådan utan förfarandet beror 

troligen på andra orsaker. Förutsebarhet är en viktig förutsättning för en rättsä-

ker stat och skulle domarna konstant gå emot sina kollegors tidigare beslut 

finns det ingen möjlighet för medborgarna att förutse hur nästa rättstillämpning 

kommer att ta sig i uttryck. Dessutom finns en viss hängivenhet till hierarki, 

HD:s uttalanden och domar har en högre auktoritet än underinstansernas. De 

värderas ofta högt och det ter sig naturligt att använda sig av och hänvisa till 

uttalanden från en högre instans. Precis som inom common law finns tanken 

om att praxis ger uttryck för erfarenhet. Skillnaden är dock att erfarenhet här 

endast betyder att domarna besitter kunskap om lagen och inte att de verkliga 

omständigheterna även testat lagens legitimitet och därmed bör följas. 

Det skulle förvisso kunna hävdas att principen stare decisis tvingar domarna att 

vara mer noggranna vid sina bedömningar och författande av domskäl eftersom 

de senare kommer att vara bindande för lägre instanser. En domare inom civil 

law skulle således kunna vara något mer oförsiktig då underinstanserna ändå 

kan gå ifrån tidigare praxis. Det är emellertid inte troligt att domarna inom civil 

law anser sig kunna göra en mer slapphänt bedömning. Även om inte prejudi-

katen blir formellt bindande är de vägledande och en korrekt och bra bedöm-

ning är givetvis av största vikt. En slarvig och alltför godtycklig bedömning är 

inte önskvärd ur rättssäkerhetssynpunkt.  

Avsaknaden av en princip angående formell bundenhet av tidigare domstolsbe-

slut tyder således på att praxis inte har lika stor betydelse för svenska jurister 

som jurister av common law tradition. Det är ett verktyg vid tillämpning av lag 

istället för gällande rätt och på detta område är Sverige således ett civil law 

land.  
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Vad gäller civil law juristens tolkning av ett rättsfall gör denne tolkningen med 

utgångspunkt i den övergripande rättsregeln. Denne utgår från en befintlig lag-

regel och drar genom deduktion en slutsats därav.
144

 På samma sätt agerar en 

svensk domare. När denne får ett mål att bedöma är inte domarens första upp-

gift att försöka hitta ett liknande fall som denne kan matcha rättsfakta mot. 

Istället använder domaren lagen som utgångspunkt. Detta förfarandesätt är ett 

tydligt karaktärsdrag för civil law och skiljer sig från common law där tolkning 

av prejudikat sker genom induktion, det vill säga att frågeställningen i det ak-

tuella fallet jämförs med rättsfrågor i tidigare mål.
145 

Troligen hänger metoden 

att tolka rättsfall genom deduktion ihop med den svenska rättskälleläran där 

lagstiftning anses vara den primära rättskällan och praxis sekundär, eftersom 

den aktualiseras först om lagstiftningen är otillräcklig.  

 

 

4.3 Domarens förtrogenhet med lagstiftningen 

Domarna använder sig av abstrakta rättsregler och om dessa är otydliga måste 

de tolkas. Användningen av förarbeten är förvisso inte ett utpräglat karaktärs-

drag för civil law traditionen eftersom det finns många europeiska länder där 

användningen inte är lika frekvent som i Sverige. Hur förarbeten behandlas i 

Sverige jämfört med England och USA visar emellertid på hur olika syn län-

derna har på lagstiftning. I de senare länderna finns skilda åsikter om förarbe-

tenas användning, en del jurister anser att de helt bör uteslutas vid lagtolkning 

medan andra använder dem ibland. I Sverige är det näst intill en självklarhet att 

studera förarbeten om betydelsen av lagtexten är oklar. Eftersom lag är den 

primära rättskällan ter det sig naturligt att en jurist undersöker alla möjligheter 

till information om hur lagen ska tolkas. Domarna torde vilja få en så tydlig 

och klar bild av lagen som möjligt innan de försöker tillämpa den på en faktisk 

situation. Eftersom domarna inom common law fokuserar mer på omständighe-

terna i det enskilda fallet är det inte särskilt anmärkningsvärt att de tolkar om-
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ständigheterna så att de passar in på en befintlig lag, istället för att tolka en lag 

så att den passar in på omständigheterna. Förarbetena får en större betydelse 

för en jurist som arbetar på en mer abstrakt nivå med den materiella rätten.  

En rådman uttrycker i Ställviks intervju att rättskälletraditionen vad gäller rätts-

fall är svag. Dessutom påpekar rådmannen att traditionen av förarbeten gör att 

vi inte behöver göra alltför avancerade tolkningar eftersom förarbeten i princip 

används som lagtext.
146

 Det är svårt att utläsa vad intervjupersonen menar inte 

behöver tolkas, men troligen menar denne bland annat rättsfall. Förarbetena ger 

domaren så tydlig vägledning att rättsfall inte får särskilt stor betydelse. Råd-

mannens synpunkter är relevanta och stämmer in på den svenska domarens 

arbetssätt. Förarbetens betydelse är troligen en anledning till att praxis har 

mindre betydelse i Sverige än i en del andra länder. Det bör emellertid påpekas 

att det inte är existensen av förarbeten i sig som ger praxis en svagare betydelse 

utan det är den relevans och auktoritet som svenska jurister och domare tiller-

känner förarbeten. Som nämnts finns förarbeten även i England och USA men 

där väljer man att inte värdera dem lika högt och föredrar praxis som rättskälla. 

Valet av att ge förarbeten auktoritet till men för praxis tyder på en distinktion i 

tankesättet i jämförelse med common law traditionen.  

En fråga att ställa sig är varför de svenska juristerna valt att utgå från den ab-

strakta rättsregeln. Svaret är att det finns en tydlig tradition av att använda sig 

av lagstiftning i Sverige. Den har hög auktoritet och det finns en stor lojalitet 

gentemot lagen. RF 1:1 st. 3 ”Den offentliga makten utövas under lagarna” ger 

tydligt uttryck för lagens upphöjda position. Detta tyder på en stark tillit, inte 

bara till landets jurister utan även statsapparaten som helhet. Eftersom lagarna 

stiftas av en folkvald riksdag har folket indirekt varit delaktiga, det finns en 

demokratisk tanke bakom hur lagstiftningen går till. När det kommer till praxis 

har medborgarna inte samma inflytande. Detta skulle kunna vara en orsak till 

varför lagstiftningen har större betydelse än praxis, folket är mer delaktiga vid 

skapandet av lagen än i den tolkning som senare kommer att göras av densam-

ma i domstolen. Det skulle också kunna förklaras med att alla beslut som en-
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dast en eller ett fåtal personer har rätt att fatta har något lägre legitimitet än 

beslut som hela folket haft möjlighet att påverka.  

Det är inte bara folket utan även domarna som visar lojalitet mot lagen. Som 

presenterats i tidigare kapitel gav Ställviks intervjuer med ett antal domare en 

tydlig bild av att det krävs mycket speciella omständigheter innan en domare 

går emot lagen. Det hade hänt mer än hälften av de intervjuade personerna att 

de ansett lagtillämpningen stå i strid med deras egen uppfattning, men ändock 

dömt mot sin övertygelse. En domare presenterade en mindre vanlig inställning 

och ansåg att när lagen väl blivit antagen har samhället kommit fram till och 

fastslagit en norm. Då finns inte längre någon konflikt och det är domarens 

uppgift att tillämpa regeln.
147

 Den senare åsikten är förvisso inte särskilt vanligt 

förekommande men det är ett bra exempel på, om än en mer nyanserad, verk-

lighet där lagen ibland kan vara otillfredsställande men ändå följs. Lojaliteten 

är inte enbart stark mot lagen som sådan. Även den frekventa användningen av 

förarbeten visar på det förtroende domarna har för lagstiftarens åsikter och än-

damål.  

Även om den traditionella synen att civil law bygger på lagstiftning är föråld-

rad anser jag att ovan nämnda förtrogenhet med lagstiftningen ger tydliga teck-

en på att Sverige även inom detta område är av civil law tradition. 

 

4.4 Högsta domstolens nya skrivsätt 

Enligt det som presenteras hittills i analysen verkar svaret på vilken rättsord-

ning Sverige tillhör givet. Tydliga argument har presenterats för att det svenska 

rättssystemet präglas av civil law tradition. Det finns emellertid tendenser som 

tyder på att så kanske inte är fallet eller att det rättsliga klimatet i vart fall håller 

på att förändras. En utförlig diskussion har i tidigare kapitel förts om hur om-

fattande HD:s domskäl bör vara. Även om för- och nackdelar vägs mot var-

andra är det ett faktum att domskälen blir allt längre och även innefattar obiter 

dictum. Om Sverige nu är ett renodlat civil law land där rättspraxis är en se-
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kundär rättskälla skulle det kunna argumenteras för att domskälen endast behö-

ver utformas kortfattat eftersom lagstiftningen ändå är primär. Att däremot 

skriva utförliga domskäl med argument som inte hör till själva rättsfrågan skul-

le kunna vara en indikation på att Sverige går mer och mer mot att vara ett 

common law land.  

Det har konstaterats att praxis används som ett verktyg vid utredning av rätts-

frågor och tolkning av lagar. Oavsett vilken rättstradition vi tillhör bör domskä-

len ha en utförlig utformning, annars torde de inte vara till särskilt stor hjälp 

vid en tolkning. Även om längre domskäl förvisso tyder på att vi närmar oss 

common law ligger relevansen inte i hur domskälen utformas utan i vilken be-

tydelse de tillerkänns vid en senare rättstillämpning. En domares tillägg av obi-

ter dictum torde förvisso tyda på en önskan att detta ska tas hänsyn till vid ett 

senare tillfälle, men det är först när uttalandet faktiskt vinner auktoritet som det 

får betydelse. Dessutom beror det på vilket sätt domskälen vinner relevans. Det 

torde vara först när de åberopas i en ny rättegång eller vid tolkningen av en lag 

som det kan tydas karaktärsdrag av common law. Leder domskälen till en ökad 

debatt som därefter förändrar lagen har inget steg närmare common law gjorts. 

Då har domskälen endast påverkat lagstiftningen, inte använts som rättskälla 

och formellt bindande lag. Det är i nuläget svårt att avgöra hur hög relevans 

domskälen har och i vilken utsträckning de utnyttjas och tillämpas.  

Som en parentes kan nämnas den intressanta frågeställning som följer därpå, 

nämligen i vilken utsträckning domaren skapar lag genom sina prejudikat och 

utförliga domskäl. Det påverkar onekligen rättsbildningen, vilket har lyfts fram 

genom justitierådet Stefan Lindskogs argumentation i föregående kapitel. Det 

finns olika åsikter om i vilken omfattning en enskild person eller ett enskilt 

ämbete ska ha rätt att bilda lag. Fokus i denna analys ligger emellertid på 

rättstillämpning och tolkning snarare än rätten att skapa lag och resonemanget 

kommer därför inte behandlas mer utförligt här.   
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4.5 Vilket av rättssystemen är att föredra? 

Åsikterna om common law eller civil law är att föredra är givetvis vitt skilda. 

Att ge ett välgrundat svar på vilket rättssystem som är mest fördelaktigt kan 

endast göras av en jurist som är fullständigt insatt i båda systemen och som 

arbetat med dem yrkesmässigt. Inte ens då skulle ett fullgott, heltäckande svar 

vara möjligt att ge eftersom varje juridisk situation är unik och ger olika erfa-

renheter. En åsikt kan emellertid alla ha, baserad på den kunskap var och en 

besitter.  

Praxis och rättsregler är centralt i en frågeställning som denna. En skissartad 

generalisering av tillvägagångssättet i de två rättssystemen används för att ge 

en tydligare bild. Inom civil law använder sig domaren av en abstrakt rättsre-

gel. För att exemplifiera och tydliggöra denna skapas praxis. Ibland krävs ett 

flertal rättsfall för att förtydliga en rättsregel och den kan antingen göras vidare 

eller snävare med hjälp av prejudikat och rättsprinciper. Förhoppningsvis resul-

terar detta i ett klart rättsläge. En domare i ett common law land ser till om-

ständigheterna i det enskilda fallet. Utefter dessa omständigheter skapas en 

rättsregel, troligen betydligt mer snäv än civil law domarens abstrakta rättsre-

gel. Allteftersom mer praxis bildas blir common law domarens rättsregel bre-

dare men tydligheten bör vara densamma oavsett rättsregelns vidd. Oavsett 

vilken metod som används, den inom common law eller civil law, torde resul-

tatet bli ungefär detsamma, en mer precis och tydlig rättsregel. Vilken metod 

som är bäst har mer att göra med vilket utförande med hänsyn till arbetsmetod, 

argumentationsteknik och angreppssätt av en rättsfråga som juristen föredrar än 

vilket resultat som uppnås. Skillnaderna med sina för- och nackdelar torde så-

ledes ligga i metoden, inte resultatet. 

 

4.6 Slutsats 

Enligt den analys som gjorts måste slutsatsen dras att Sveriges rättsordning 

tillhör civil law. Det finns förvisso ett antal tecken som tyder på att detta håller 

på att förändras och klassificeringen är inte lika tydlig idag som förr. Det är 
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framförallt de mer utförliga domskälen som visar på en vilja från domstolens 

sida att påverka rättstillämpningen och praxis betydelse i högre grad än tidiga-

re. Det bör dock påpekas att distinktionen mellan rättssystemen civil law och 

common law är vagare än den måste anses ha varit förr. Även om den svenska 

rättsordningen visar tendenser på att komma närmare common law förhåller det 

sig även på det viset att common law länderna gör avsteg från eller till viss del 

frångår tillämpningen av en del principer som anses karaktäristiska för dessa. 

Ett exempel är Englands och USA:s mindre frekventa tillämpning av principen 

stare decisis. Det är således tveksamt om en förskjutning i klassificeringen är 

på väg att ske. Kanske är det endast klassificeringen som blir mer nyanserad 

medan länderna kvarhåller sin civil law eller common law status.  

Angående synen på domarens roll bör en justering göras. Det sägs ofta att do-

maren är lagstiftarens förlängda arm som ska tillämpa lagen på ett objektivt 

sätt. Detta är emellertid en sanning med modifikation som ger uttryck för en 

bristfällig syn på domarens roll utan större insikt i dennes faktiska arbete. Som 

nämnts i tredje kapitlet måste domaren alltid använda sitt subjektiva intellekt 

och det är oundvikligt att värderingar spelar en roll och ligger i bakgrunden till 

bedömningar. En modifikation är således på sin plats. Domaren är förvisso 

lagstiftningens förlängda arm, men ska med sitt subjektiva intellekt och sin 

yrkesskicklighet använda en objektivt fastslagen metod med objektiva rättskäl-

lor. 

Vilken relevans har slutsatsen att Sverige är ett civil law land? Svaret beror på 

vad analysen och slutsatsen ska användas till. Troligen är själva etiketten inte 

av särskilt stor betydelse för någon läsare, det är snarare studien och analysen 

som står för den mest betydelsefulla informationen. Kanske är det inte ens in-

nehållet i sig som är av störst betydelse utan enkom det faktum att en djupgå-

ende studie av en del av det svenska rättssystemet gjorts. Att som jurist kunna 

uppfatta helheten och se den svenska rättsordningen i relation till andra rättssy-

stem ökar förståelsen för yrket och juridiken som helhet. Jurister i allmänhet 

bör få upp ögonen för att juridiken är i ständig förändring, givetvis påverkad av 

tidigare traditioner och även nutida globala idéer, och det är väsentligt att ana-

lysera den förändring som sker. Att styra rättsordningen dit vi önskar, med 
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fortsatt rättssäkerhet samt förutsebarhet, och anpassa den till samhället är av 

största vikt. Hur ska vi kunna göra detta på ett bra sätt om inte genom att ana-

lysera vårt eget rättssystem, hämta inspiration från andra rättsordningar och ta 

lärdom av våra tidigare traditioner. 
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