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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Högsta domstolen (HD) har sedan länge delvis haft en annan funktion än de 

lägre domstolarna.
1
 Sin nuvarande ställning, som en i princip renodlad 

prejudikatinstans, fick HD i samband med den s.k. fullföljdsreformen 1971. 

Genom att prövningen i HD inskränktes till i huvudsak endast mål med 

prejudikatintresse skulle mer tid frigöras för domstolens rättsbildande 

verksamhet.  

Prövning i två instanser ansågs i princip tillräckligt ur rättssäkerhetssynpunkt. 

På grund av den geografiska utbredningen av landets hovrätter ansågs dock 

enhetlighet i rättstillämpningen endast i begränsad omfattning kunna 

åstadkommas genom hovrätternas verksamhet. Prejudikatbildningen och 

vården av rättens enhetlighet ansågs utgöra HD:s huvudsakliga arbetsuppgift.
2
  

Utvecklingen efter fullföljdsreformen 1971 motsvarade dock inte helt 

förväntningarna, mycket beroende på den besvärliga arbetssituationen i 

domstolen. Det konstaterades dock att utformningen av HD:s avgöranden 

enligt mångas vittnesbörd gav intryck av en ökad prejudikatbildningssträvan.
3
 

Samtidigt ansågs det totala behovet av rättsbildning ha ökat, en utveckling som 

i stort varit parallell med samhällsutvecklingen i övrigt. Nya rättsområden hade 

tillkommit och den snabba samhällsutvecklingen hade medfört att rättsreglerna 

inte hade lika lång giltighetstid som förr. Trots att det förekommit en 

kvantitativ ökning av lagstiftning innebar den teknik som lagstiftaren valt för 

olika lagstiftningsärenden att behovet av kompletterande rättsbildning genom 

vägledande domstolsavgöranden ökat.
4
 Prejudikaten ansågs bidra till 

rättstillämpningens enhetlighet och likformighet och till lagstiftningens fulla 

                                                             
1 SOU 1986:1 s. 63. 
2
 Prop. 1971:45 s. 34. 

3
 SOU 1986:1 s. 49. 

4 A.a. s. 64. 
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genomslag. HD:s avgöranden bedömdes även ha stor inverkan på rättslivet i 

allmänhet.
5
 

Termen ”skapande dömande”, vilken ingår i uppsatsens titel, introducerades av 

Erland Conradi, f.d. justitieråd i HD.
6
 Conradis tes är att varje prejudikat från 

högsta instans lägger en ny liten pusselbit till det regelsystem som gällande rätt 

anses utgöra. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Denna framställning syftar till att undersöka vilka syften HD:s rättsbildning ska 

fylla och hur HD gör för att uppfylla dessa. En diskussion om HD:s funktion 

förutsätter dock också en analys av HD:s rättsbildande verksamhet. Avsikten 

med detta arbete är att bidra med underlag för en sådan diskussion. 

 Vilka är syftena med HD:s rättsbildning? 

 Hur gör HD för förverkliga dessa syften? 

 Vilka argument och drivkrafter ligger bakom HD:s rättsbildande 

verksamhet? 

 Hur beskriver HD sin rättsbildning? Förklaras eller skapas rätt i HD:s 

domskrivning? 

 Vilka problem kan uppstå vid rättsbildning genom prejudikat? 

1.3. Avgränsningar 

Det har varit nödvändigt att göra vissa avgränsningar i arbetet. 

Uppsatsen behandlar endast refererade avgöranden efter fullföljdsreformen 

1971 då HD gjordes till en renodlad prejudikatinstans. 

Endast ett axplock av alla de prejudikat som kommit från HD sedan 

fullföljdsreformen genomfördes analyseras. Skälen till detta urval är flera: För 

det första är det av utrymmes- och tidsskäl inte praktiskt möjligt att behandla 

fler avgöranden. För det andra är det min bedömning att framställningen inte 

skulle tjäna på ett kvantitativt större underlag.  

                                                             
5
 Prop. 1988:89:78 s. 19 f. 

6 Se Conradi, Skapande dömande, s. 73. 
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Lagprövningsinstitutet ställer naturligtvis frågan om gränsen mellan rätt och 

politik på sin spets. Av tids- och utrymmesskäl har det dock inte varit möjligt 

att behandla frågan om lagprövning inom ramen för framställningen. 

Ytterligare en avgränsning är att framställningen inte behandlar frågan om HD 

i sin prejudikatbildande verksamhet förmått svara mot krav på en effektiv 

prejudikatbildning. Frågan om det finns brister avseende det totala 

prejudikatomfånget, eller förekomsten och fördelningen av prejudikat på olika 

rättsområden, faller utanför uppsatsens syfte.  

1.4. Metod och material 

Juridisk metod är både en metod för att identifiera rättskällor och en metod för 

att bearbeta det material som utvinns ur rättskällorna. Redogörelsen för 

uppsatsens metod och material sker därför i ett sammanhang.   

Den traditionella juridiska metoden, som syftar till ge svar på en fråga om 

gällande rätts innehåll vid ett visst givet tillfälle, är inte tillräcklig för 

uppsatsens syfte. Den traditionella juridiska metoden utgår från ett 

rättsdogmatiskt perspektiv på rätten. För att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar krävs emellertid ytterligare perspektiv. Uppgiften att 

identifiera vilka de rättsbildande avgörandena är, och deras innebörd, löses 

dock med hjälp av traditionell juridisk metod. Detta gäller också arbetet med 

att jämföra HD:s lösning med andra möjliga lösningar. För denna del av 

utredningen har vedertagna rättskällor och tolkningsprinciper kommit till 

användning. Rättsfallsanalyser och kommentarer från såväl praktiskt 

verksamma jurister som rättsvetenskapsmän ger perspektiv på avgöranden från 

HD. Huvuddelen av framställningen tar sikte på en rättslig analys av ett urval 

av HD:s refererade avgöranden. Urvalet av rättsfall belyser typiskt olika former 

av rättsbildning.  

Analysen syftar dock främst till att identifiera de bakomliggande orsakerna till 

HD:s rättsbildning. Av intresse för uppsatsens syfte är således att undersöka 

hur HD går tillväga vid sin rättsbildning, till exempel vilka argument som har 

använts för att rättfärdiga domsluten, men också vilka faktorer som på olika 

sätt påverkar HD:s rättsbildning. I denna del krävs ett rättsgenetiskt perspektiv 

på rätten.  I det rättsgenetiska perspektivet betraktas rätten, i sin egenskap av en 
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aspekt av samhället, som historiskt bunden och ständigt i rörelse.
7
 Metoden för 

att undersöka de faktorer som ligger bakom HD:s rättsbildning kan därför 

närmast betecknas som en rättshistorisk metod.
8
 

Den rättsvetenskapliga litteraturen bidrar till att systematisera rätten och utgör 

därför ett oumbärligt stöd vid analysen av HD:s rättsbildning. Av särskilt 

intresse är artiklar och andra rättsvetenskapliga verk som avser rättsbildning i 

allmänhet och HD:s rättsbildning i synnerhet. För uppsatsens syfte har ett 

”inifrånperspektiv” på HD:s verksamhet varit särskilt värdefullt. Påfallande 

många artiklar av nuvarande och förutvarande justitieråd har därför använts. 

Förarbeten har använts för att ge lagstiftarens perspektiv på den rättsliga 

utvecklingen och för tillgång till de motiv som legat bakom lagstiftningen. 

Förarbetena har också studerats för att undersöka vilka syften HD:s 

rättsbildande verksamhet förväntas att fylla.  

 

  

                                                             
7
 Jfr Peterson, FT 4/96 Anmälan av Jan Hellner: Rättsteori, s. 178. 

8 Jfr Gunnerstad m.fl., Rättshistoria – ett ämne i tiden, s. 186. 
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2. HD:s funktion 
 

HD:s huvudsakliga uppgift är att främja enhetlighet i rättstillämpningen genom 

tillskapande av prejudikat. Prejudikatbildningen sker vanligen genom att HD 

prövar en fråga som inte tidigare varit föremål för ett auktoritativt avgörande. 

Till HD:s uppdrag hör dock också att, när det är befogat, bryta med vedertagen 

praxis.
9
 I detta kapitel ges en bakgrund till HD:s rättsbildning samt en 

beskrivning av de syften som lagstiftaren har avsett att HD:s rättsbildning ska 

förverkliga. 

2.1. Fullföljdsreformen 1971 

Genom en fullföljdsreform 1971 gavs HD ställning som en i princip renodlad 

prejudikatinstans. Dispensreglerna skärptes, vilket medförde att utrymmet för 

att bevilja dispens för prövning av frågor utan prejudikatintresse begränsades 

avsevärt.
10

 Genom reformen avskaffades de s.k. ändrings- och 

intressedispenserna som tidigare kunde beviljas om anledning förekom till 

ändring i hovrättens avgörande eller om talans prövning hade synnerlig 

betydelse även utanför det aktuella målet. Även den allmänna dispensen, som 

kunde medges om det annars med hänsyn till omständigheterna förekom skäl 

till prövning, avskaffades. Samtidigt infördes möjligheten till partiell prövning 

av en viss del av den dom eller det beslut som hade överklagats.  

Upprätthållandet av rättens enhetlighet - och den för detta ändamål nödvändiga 

prejudikatbildningen - ansågs utgöra HD:s centrala arbetsuppgift.
11

 För 

prövningstillstånd skulle därför krävas att det också ur en annan synvinkel än 

parternas subjektivt begränsade förelåg ett intresse av sådan vikt att en 

prövning i högre instans var påkallad. Detta intresse skulle i första hand 

hänföra sig till behovet av auktoritativa avgöranden för främjandet av 

enhetlighet i lagtolkning och rättstillämpning.
12

 

Departementschefen uttalade i motiven att det, såväl från de enskilda 

medborgarnas som från det allmännas synpunkt, var angeläget att 

                                                             
9 Prop. 1971:45 s. 38. 
10

 A.a., s.19. 
11

 A.a., s. 34. 
12 A.a. s. 38. 
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rättstillämpningen tillgodosåg högt ställda anspråk på enhetlighet och 

konsekvens. Betydelsen av prejudikatsinstansernas verksamhet antogs öka då 

samhällsutvecklingen medförde att lagstiftaren i allt högre grad överlämnade 

till rättstillämpningen att göra komplicerade och ömtåliga överväganden mellan 

olika intressen.
13

 

2.2.  Efterföljande reformer 

2.2.1. Prop. 1980/81:154 

Antalet överklaganden till HD minskade inte i den omfattning som förutsatts i 

1971 års reform. Tvärtom ökade antalet överklagade mål kraftigt. För att 

komma tillrätta med HD:s växande arbetsbörda och för att skapa utrymme för 

domarna att ägna mer tid åt egentligt dömande infördes genom 1981 års reform 

förenklade dispensregler.
14

 Medan 1971 års reform i huvudsak gällde 

fullföljdsreglerna, tog 1981 års reform sikte på HD:s arbetsformer. Syftet var 

detsamma: att genom minskning av HD:s arbetsbörda skapa utrymme för 

rättsbildande verksamhet.
15

 

2.2.2. SOU 1986:1 

År 1977 tillsattes en kommitté för att se över reglerna om rättegången i de 

allmänna domstolarna. Kommittén antog namnet rättegångsutredningen. 

Uppdraget tog ursprungligen sikte främst på rättegången i tingsrätt.
16

 Genom 

ett tilläggsdirektiv utvidgades emellertid uppdraget till att även omfatta frågor 

som rörde hovrätterna och högsta domstolens rättstillämpning.
17

 I utredningen 

konstaterades att inte heller 1981 års reform hade förmått minska 

måltillströmningen till HD; tvärtom hade antalet överklagade mål ökat 

kraftigt.
18

  

Det uttalades att: 

”Prejudikaten utgör ett alltmera betydelsefullt komplement till lagstiftningen. 

De leder till att rättstillämpningen blir mera enhetlig och likformig, och det är 

ofta prejudikaten som ger lagstiftningen dess fulla genomslagskraft. Avsaknad 

                                                             
13 A.a. s. 83. 
14 Prop. 1980/81 s.154. 
15 Höglund, SvJT 1989 Högsta domstolen - en jubilar i utveckling, s. 185. 
16

 Dir. 1977:10. 
17

 Dir. 1981:47. 
18 SOU 1986:1 s. 42. 
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av prejudikat i en viss fråga leder generellt (liksom avsaknad av lagstiftning) 

till att ekonomiskt starkare parter får ett övertag över andra.” 
19

 

2.2.3. Prop. 1987/88:58 

I propositionen uttalades att det rådde bred enighet om att behovet av 

ändamålsenlig prejudikatbildning hade ökat under senare år. Genom framväxt 

av nya rättsområden och den snabba samhällsutvecklingen ansågs samhällets 

totala behov av rättsbildning ha ökat. Detta behov ansågs inte kunna tillgodoses 

endast genom lagstiftning och motivuttalanden.
20

 Tvärtom anfördes att ny 

lagstiftning ofta får sitt närmare innehåll fastställt genom prejudikat av HD.
21

 

De reformer som redan hade genomförts för att frigöra utrymme för HD:s 

prejudikatbildning ansågs inte vara tillräckliga och slutsatsen blev därför att 

HD i görligaste mån skulle befrias från handläggning av de särskilda 

rättsmedlen.
22

 

2.2.4. Prop. 1988/89:78  

I propositionen konstaterades att antalet överklaganden mer än fördubblats 

sedan 1971 års fullföljdsreform.
23

 Det föreslogs därför vissa lagändringar i 

fråga om rättegången i HD som syftade till att utveckla och renodla tankarna 

bakom fullföljdsreformen 1971.  

Förslagen syftade till ett bättre utnyttjande av HD:s resurser samt till att 

förbättra prejudikatbildningen i stort. Det föreslogs bland annat att HD skulle 

kunna begränsa sin prövning till en prejudikatfråga i målet, dvs. en fråga som 

kunde vara av vikt för ledningen av rättstillämpningen. Tingsrätterna föreslogs 

få möjlighet att hänskjuta en prejudikatfråga direkt till HD, den s.k. ”hissen”. 

För att HD inte skulle avgöra mål i mer kvalificerad sammansättning än vad 

                                                             
19

 SOU 1986:1 s. 65. 
20

 Behovet av kompletterande rättsbildning genom vägledande domstolsavgöranden kan till 
viss del tillgodoses genom en mycket konkret och detaljerad lagstiftning. I samma riktning 
verkar en ökad motivbundenhet. Det hade dock blivit allt vanligare med öppet avfattade 
lagbestämmelser och lagmotiven ansågs inte heller kunna ge tillräcklig vägledning. Motiven 
överlämnade ofta till rättstillämpningen att närmare precisera lagstiftningens innehåll. Se a.a., 
s. 64. 
21

 Prop. 1987/88:58 s. 18. 
22

 A.a., s. 19. 
23 Prop. 1988/89:78 s. 20. 
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deras beskaffenhet krävde, föreslogs ändringar i domförhetsreglerna. Även 

vissa ändringar av reglerna för fullföljd till hovrätt föreslogs.
24

 

Det anfördes vidare att prejudikaten kommit att bli ett alltmer betydelsefullt 

komplement till lagstiftningen. Prejudikatbildning ansågs leda till större 

likformighet och enhetlighet i rättstillämpningen, vilket bidrog till att ge 

lagstiftningen full genomslagskraft. Trots att det saknas regler av innebörd att 

HD:s avgöranden ska ha bindande verkan i något annat sammanhang än i det 

mål som har prövats, är avgörandena av stor betydelse för rättslivet i 

allmänhet.
25

 

I sammanfattningen av betänkandet anförde rättegångsutredningen att 

avsaknad av prejudikat på civilrättens område typiskt leder till att ekonomiskt 

starkare parter får övertag över svagare. Genom prejudikatbildning vinner 

rättskipningen i klarhet samtidigt som bedömningen av rättsliga frågor 

underlättas. Prejudikat av hög kvalitet kan bidra till att enskilda träffar rättvisa 

uppgörelser och undgår rättsförluster; många tvister behöver överhuvudtaget 

inte tas till domstol.
26

 

 

                                                             
24

 A.a., s. 1. 
25

 A.a., s. 19 f. 
26 A.a., s. 118 f. 
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3. Prejudikat 

3.1.Vad är ett prejudikat? 

Genom fullföljdsreformen fick HD således ställning som en i princip renodlad 

prejudikatinstans. Begreppet prejudikat definierades dock aldrig i 

fullföljdsreformen. Det är därför nödvändigt att slå fast vad som 

fortsättningsvis avses med detta begrepp i framställningen.  

Prejudikat kan användas i rent deskriptivt syfte och avser då oftast ett 

avgörande från högsta instans. Med prejudikat kan också avses endast sådana 

avgöranden som får faktisk rättsverkan.
27

 Det normativa prejudikatbegreppet 

hör samman med syftet bakom HD:s prejudikatbildande verksamhet, nämligen 

att ge ledning åt rättstillämpningen. Med prejudikat förstås då ett avgörande 

som betraktas som vägledande eller bindande för framtiden.
28

 

Prejudikatbildningen ger därmed direktiv till rättstillämpningen. Den 

prejudikatbildande verksamheten kompletterar således den direktivgivning som 

sker med hjälp av lagtext.
 29

 

HD själv beslutar vilka avgöranden som ska återges som referatfall i Nytt 

Juridiskt Arkiv, NJA, och vilka som ska förpassas till notisavdelningen. Till 

notisfallen hänförs de fall som HD inte har ansett kunna bidra till ledningen av 

rättstillämpningen. Syftet är att markera att notisfallen inte ska uppfattas som 

vägledande eller principiellt intressanta.
30

 Genom metoden med publicering – 

referat eller notis – anger HD således vilka avgöranden som ska uppfattas som 

prejudikat.
31

 En annan sak är att notisfallen kan vara av intresse för den som 

söker svaret på hur HD har sett på en viss fråga. Med det normativa 

prejudikatbegreppet blir således HD:s uppfattning om ifall ett avgörande ska 

anses vägledande eller inte avgörande för den vidare frågan om avgörandet 

utgör ett prejudikat eller inte.
32

 

                                                             
27

 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 123. 
28 Hellner, Rättsteori, s. 93. 
29 Schmidt, Domaren som lagtolkare, s. 124. Det kan tilläggas att även förarbeten fyller denna 
funktion.  
30

 Bernitz m.fl., a.a., s. 124. 
31

 SOU 1986:1 s. 51. 
32 Bernitz m.fl., a.a., s. 124. 
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I SOU 1986:1 uttalades att vad som bör utmärka ett prejudikat - särskilt med 

tanke på antalet refererade hovrättsavgöranden – inte bara är det kan utläsas en 

rättslig norm av domen, utan också att avgörandet har en sådan auktoritativ 

karaktär att man kan anta att den etablerade normen upprätthålls genom 

medborgarnas eller myndigheternas framtida handlande. Det är främst genom 

en sådan prejudikatkaraktärisering som HD:s avgöranden skiljer sig från lägre 

instansers avgöranden.
33

 

3.1.1. Praxis 

Medan prejudikatbegreppet huvudsakligen är hänförligt till de högsta 

instansernas verksamhet omfattar uttrycket praxis även underinstansernas 

avgöranden. Uttrycket rymmer såväl HD:s prejudikat som tingsrätternas och 

hovrätternas avgöranden i den mån de i sig eller tillsammans med andra fall ger 

uttryck för principiella bedömningar. På vissa områden är hovrätternas 

publicerade avgöranden av stor betydelse; det gäller särskilt rättsområden på 

vilka det saknas relevanta prejudikat från HD. Ibland kan till och med lokal 

praxis uppstå vid underinstanserna rörande mindre viktiga frågor, som 

exempelvis sådana som avser själva förfarandet eller straffmätning vid 

bötesmål.
34

 

3.2. Prejudikatdispens 

”Inträdesbiljetten” till HD:s prövning är i de flesta fall prejudikatdispens. Den 

andra grunden för prövningstillstånd - synnerliga skäl för prövning 

(extraordinär dispens) - tillämpas mer sällan trots att den ofta åberopas i 

överklaganden.
35

  

Enligt 54 kap. 10 § 1 rättegångsbalken (1942:740), RB, får prejudikatdispens 

meddelas endast om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att 

överklagandet prövas av Högsta domstolen. Några ytterligare anvisningar för 

vilka mål eller frågor som kan tjäna till ledning för rättstillämpningen ges inte i 

rättegångsbalken. Av det sagda följer att det inte heller lämnas något utrymme 

för värderingar eller prioriteringar vid avgörandet av prejudikatintresset. I 

                                                             
33

 SOU 1986:1 s. 50. 
34

 A.ng. detta stycke se Bernitz m.fl., a.a., s. 124 
35 Gregow, Några synpunkter på frågan om prejudikats bindande verkan, s. 106 



11 
 

praktiken torde dock resursskäl tvinga fram sådana prioriteringar.
36

 HD beviljar 

exempelvis inte gärna prejudikatdispens för mål där prejudikatfrågan är av 

mindre vikt, samtidigt som målet är invecklat i bevishänseende.
37

 Det är ju inte 

heller klagandens intresse av ett materiellt riktigt resultat som motiverar 

prejudikatdispens, utan samhällets intresse av prejudikat för ledning av 

rättstillämpningen.
38

 Arbetsekonomiska synpunkter vägs då mot intresset av 

vägledande prejudikat och kan innebära att slutsatsen blir att arbetsinsatsen inte 

står i rimlig proportion till den aktuella prejudikatfrågans betydelse.
39

 

Prejudikatdispens aktualiseras först och främst när det saknas tidigare 

prejudikat i frågan.
40

 Oenhetlig praxis i underinstanserna är ingen förutsättning 

för prejudikatdispens, men är givetvis en indikation på att det föreligger ett 

behov av klargörande prejudikat. Också ett fastställande av hovrättens dom kan 

vara till ledning för den framtida rättstillämpningen; det är därför inte 

nödvändigt att HD finner att hovrättens avgörande bör ändras. Ytterligare skäl 

för att bevilja prövningstillstånd kan vara att HD finner att praxis utvecklats i 

en riktning som enligt HD är oriktig eller olämplig.
41

  

Meddelande av prövningstillstånd sker mycket restriktivt. Med hänsyn till 

restriktiviteten kan HD:s beslut att inte meddela prövningstillstånd inte 

tillmätas något prejudikatvärde.
42

 Beslut att neka prövningstillstånd motiveras 

heller inte, bland annat för att en sådan motivering i sig skulle kunna uppfattas 

som prejudicerande.
43

 

                                                             
36

 SOU 1986:1 s. 108. 
37

 A.a., a. st. 
38

 Welamson, Rättegång, bd VI, s. 165. 
39

 A.a., a.st.  För en utförlig beskrivning av de prioriteringar och överväganden som HD gör vid 
dispensprövningen hänvisas till Bengtsson, SvJT 1989 Högsta domstolens dispensprövning och 
den materiella rättvisan, s. 206-224. 
40

 Angående ytterligare skäl för prejudikatdispens se Welamson, a.a., s. 165. 
41 Welamson, a.a., s. 150 f. Det sagda gäller i viss mån även när HD själv har medverkat till en 
riktning i praxis som HD sedan finner önskvärt att frångå, se a.a., a.st. 
42 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 54 kap. 10 §. Se 
även Lind, JT 1993-94 Lars Heuman & Peter Westberg: Argumentationsformer inom 
processrätten, s. 600. 
43 Welamson, a.a., s. 173. 
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3.3. Prejudikatbundenhet i svensk rätt 

I svensk rätt är lägre instanser inte formellt bundna att följa prejudikat.
44

 Då 

underrätterna i stor utsträckning ändå tenderar att följa HD:s slutsatser talas 

ofta om relativ prejudikatbundenhet.  

I NJA 1994 s. 194 prövade HD frågan om huruvida staten skulle anses vara 

skyldig att utge skadestånd på grund av en domstols rättsliga bedömning. Fallet 

kan anses ge uttryck för den relativa prejudikatbundenheten i svensk rätt. 

Bakgrunden till målet var att en hovrätt avvikit från ett HD-avgörande från 

1950.
45

 

 HD anförde: 

”En rättstillämpning kan endast i undantagsfall anses så oriktig att man 

kan tala om fel eller försummelse, dvs culpa, från myndighetens sida 

(jfr prop 1972:5 s 518). Skilda krav bör ställas på olika myndigheter 

och om ett avgörande har stor betydelse för den enskildes rättssäkerhet 

bör särskild omsorg krävas. Särskilt höga anspråk bör i detta hänseende 

ställas på domstolarna. Även om underdomstolar inte är bundna av 

HD:s prejudikat är dessa av stor betydelse vid bedömningen av om en 

domstol i sin rättstillämpning gjort sig skyldig till fel eller försummelse. 

Samtidigt måste utrymme lämnas för domstolarnas rättsskapande 

verksamhet. En domstol bör sålunda ha vissa möjligheter att avvika 

från tidigare rättspraxis, och om den anför rimliga skäl för att tillämpa 

lagen på ett annat sätt än HD gjort kan en sådan rättstillämpning i vart 

fall inte föranleda skadeståndsskyldighet för staten.”
46

 

Det kan tilläggas att regeln, att HD ska meddela prejudikatdispens om det är av 

vikt för ledningen av rättstillämpningen att talan prövas av högsta instans, 

knappast skulle fylla någon funktion om inte avsikten var att HD:s avgörande 

skulle påverka den framtida rättstillämpningen.
47

 Även bestämmelsen om 

plenum, kan sägas vila på uppfattningen att HD:s prejudikat ska respekteras av 

lägre instanser.
48

  

                                                             
44

 För ett utförligt resonemang om prejudikatbundenhet i svensk rätt, se bland annat SOU 
1986:1 s. 47 ff. samt Gregow, Några synpunkter på frågan om prejudikats bindande verkan, s. 
105-124. 
45

 NJA 1950 s. 359. 
46

 HD gjorde bedömningen att hovrätten utförligt motiverat sitt ställningstagande och bland 
annat hänvisat till kritik som förekommit i doktrinen mot 1950 års avgörande samt till ett 
senare hovrättsavgörande som innefattat en avvikelse från HD:s ställningstagande. HD fann 
därför att hovrättens avgörande inte kunde anses utgöra ett sådant fel eller försummelse som 
föranledde skadeståndsskyldighet för staten. 
47

 Hellner, a.a., s. 94. 
48 Lind, JT 1996-97 Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som rättskälla, s. 364. 

http://www.juridisktidskrift.se/download.asp?art=694
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3.4.Plenum 

Om en dömande avdelning i HD finner att en tidigare antagen rättsgrundsats 

eller lagtolkning bör ändras, kan målet, eller viss fråga i målet, hänskjutas till 

avgörande i plenum, se 3 kap. 6 § första stycket RB. Ett sådant beslut får också 

meddelas om det i annat fall är av särskild betydelse för rättstillämpningen att 

målet, eller en viss fråga i målet, avgörs av HD i dess helhet. Ett sådant fall kan 

vara när HD vill pröva betydelsefulla frågor rörande ny lagstiftning som ännu 

inte varit föremål för prövning.
49

 Om det är en fråga som hänskjuts till 

pleniavgörande är denna normalt en renodlad rättsfråga.
50

 När ett mål eller en 

fråga avgörs av HD i dess helhet ska samtliga justitieråd som inte har förhinder 

delta i avgörandet. 

Det står klart att bestämmelsen om plenum bygger på uppfattningen att HD:s 

avgöranden utgör något mer än avgöranden av enskilda fall.
51

 Även om HD:s 

avgöranden inte är formellt bindande för underinstanserna så är det viktigt att 

undvika att oförenliga rättsgrundsatser kommer till uttryck i avgörandena. Inte 

minst för förutsebarheten i rättstillämpningen är det av vikt att HD endast i 

undantagsfall ändrar sin tidigare praxis.
52

 Pleniavgöranden i HD är sällsynta. 

Under åren 1948–2008 förekom endast 17 pleniavgöranden.
53

  

Regeln om hänskjutande av en fråga eller ett mål till plenum är av fakultativ 

karaktär, vilket förklaras av svårigheten att överblicka alla tidigare avgöranden 

och bedöma i vilken mån de är analoga samt vilken rättsgrundsats de ger 

uttryck för.
54

 I HD torde regeln dock betraktas som jämförlig med en 

obligatorisk regel.
55

  Trots sin fakultativa karaktär är emellertid regeln försedd 

med ett undantag; första stycket gäller inte mål som angår den som är häktad 

eller mål som annars enligt särskild föreskrift kräver ett skyndsamt avgörande, 

om målet inte utan menlig tidsutdräkt kan avgöras av HD i dess helhet.  

                                                             
49

 Welamson, a.a., s. 186. 
50

 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 6 §. 
51 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 385. 
52 SOU 1986:1 s. 166. 
53 Fitger m.fl., a.a., a.st.  
54

 Welamson, a.a., s. 186. 
55

 Prop. 1988/89:78 s. 52. Se även Gregow, Några synpunkter på frågan om prejudikats 
bindande verkan, s. 117 f. 
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Undantaget tillämpades i rättsfallet NJA 2011 s. 563, i vilket HD övergav sin 

tidigare ståndpunkt från NJA 1973 s. 590 om hur frågan om uppsåt skulle 

bedömas vid självförvållat rus. Beträffande frågan om målet borde tas i plenum 

anförde HD kortfattat att den tilltalade var häktad och att det knappast var 

möjligt att få till stånd ett avgörande i plenum utan menlig tidsutdräkt. Även i 

övrigt ansågs det förenat med betydande praktiska svårigheter att avgöra målet 

i plenum. I ett efterföljande mål rörande mordbrand, NJA 2011 s. 611, 

hänvisade HD sedan till sitt ställningstagande beträffande uppsåtsfrågan i NJA 

2011 s. 563 och anförde: 

 ”Högsta domstolen gör inte någon annan bedömning i detta mål. Det 

saknas då skäl för att hänskjuta målet eller viss fråga i detta till 

avgörande av Högsta domstolen i dess helhet (se 3 kap. 6 § andra stycket 

rättegångsbalken).”56
 

Mellan åren 1989 och 2009 kunde HD avgöra ett mål eller en fråga i förstärkt 

sammansättning med nio eller tolv ledamöter.
57

 Det innebar att HD hade 

möjlighet att avgöra vissa av de mål och frågor som med nuvarande regler 

skulle gå till plenum med en sammansättning som utgjorde ett mellanting 

mellan avdelning och plenum. I den bakomliggande propositionen anfördes att 

det var av vikt inte minst av hänsyn till förutsebarheten i rättstillämpningen, att 

HD inte ändrade sin tidigare praxis utan starka skäl. Bestämmelsen om 

hänskjutande till HD i sin helhet ansågs å ena sidan ge starka garantier för 

kontinuitet, å andra sidan befarades bestämmelsen medföra att en föråldrad 

rättsuppfattning kunde bli bestående.
58

 

 

  

                                                             
56 Underlåtenheten att avgöra målet i plenum har kritiserats av bland annat Madeleine 
Leijonhufvud, se Leijonhufvud m.fl., SvJT 2012 En diskussion om den s.k. rusdomen NJA 2011 
s. 563, s. 339 f. 
57

 Se prop. 1988/89:78 och 1995/96:116. 
58 Prop. 1988/89:78 s. 53. 
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4. Rättsbildning  

 

Uttrycket rättsbildning har använts ett flertal gånger i framställningen utan en 

närmare förklaring. Detta avsnitt syftar därför till att ge en beskrivning av hur 

begreppet kan förstås mot bakgrund av den juridiska metoden. I sammanhanget 

diskuteras även frågor om HD:s domskrivning och obiter dicta i HD:s 

domskäl.  

4.1. Juridisk metod 

Även om det kan invändas att det inte endast existerar en juridisk metod, utan 

flera
59

, torde det ändå vara försvarbart att tala om en juridisk metod i 

betydelsen den traditionella juridiska metoden. Skälen för detta är flera. 

Uppsatsförfattarens huvudsakliga skäl för att endast behandla den traditionella 

juridiska metoden är dock att den förhärskande synen inom juristkåren torde 

vara att rättssystemet är enhetligt i den meningen att alla jurister har att 

tillämpa samma rättskällor och samma metod.
60

 

Avsikten är inte att utförligt beskriva innebörden av den juridiska metoden, om 

vilken det för övrigt torde råda viss oenighet. Endast generella drag i den 

juridiska metoden av betydelse för studiet av HD:s rättsbildning kommer därför 

att behandlas. Hur den juridiska metoden bör användas, och hur rigid den är, 

varierar dessutom beroende på det aktuella rättsområdet. Framställningen 

fokuserar därför i huvudsak på de drag som är gemensamma oavsett 

rättsområde. Fokus ligger vidare på den dömande verksamhetens användning 

av juridisk metod.  

Den traditionella juridiska metoden utgår från ett rättsdogmatiskt perspektiv på 

rätten. Karaktäristiskt för detta perspektiv är att rätten uppfattas som ett 

avgränsat och sammanhängande system av normer - en systematisk enhet.
61

 

Avgränsningen uppnås genom att endast normer som fixerats i rättskällorna 

                                                             
59 Se förordet till Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 18. 
60 Se Sandgren, JT 1999-00 Vad gör juristen? Och hur? - del II, s. 872 och JT 2005-06 Att söka 
anslag för vetenskaplig forskning, s. 352 f. Det kan understrykas att det sagda inte 
nödvändigtvis innebär att alla jurister är överens i ”svåra” juridiska frågor. 
61

 Peterson & Sandström, JT 1999-00 Till frågan om rättsvetenskapsmannens bevisbörda, s. 
752. 
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tillåts ingå i strukturen.
62

 På så sätt kan rätten särskiljas från andra samhälleliga 

fenomen och värderingar och utrymmet för godtycke begränsas, vilket 

förväntas leda till förutsebarhet och likformighet. 

Men kravet att domaren endast förväntas använda sig av normer som fixerats i 

rättskällorna skulle inte utesluta individuellt godtycke om domaren samtidigt 

hade friheten att i sin dömande verksamhet tolka rättskällornas innehåll med 

hänsyn till sina egna värderingar. Den juridiska metoden tillhandahåller för 

detta ändamål även tolkningsprinciper som begränsar vilka argument som 

tillåts komma till användning i dömandet.  

Det rättsdogmatiska perspektivet fyller en praktisk funktion, då detta synsätt 

gör det möjligt för domaren att betrakta rätten som ett för tillfället stillastående 

system av rättsregler ur vilken ett svar på en fråga om ”gällande rätt” kan 

utvinnas. En sådan ”frysning” av rätten är självklart en fiktion.
63

 Rätten är som 

en aspekt av samhället aldrig stillastående utan ständigt i rörelse. Det sagda 

understryker det praktiska värdet av fiktionen ”gällande rätt” för den dömande 

verksamheten.
64

  

4.1.1. Tolkning  

När domstolen endast subsumerar en viss situation under en befintlig rättsregel 

talas om ren tillämpning. Så enkelt är det sällan. För att lösa ett rättsligt 

problem nödgas domstolen ofta att tolka regeln mot bakgrund av 

omständigheterna i målet. När en sådan tolkning inte ger ett entydigt svar 

behöver domstolen istället konstruera en regel som kan appliceras på den 

aktuella situationen. För att beskriva hur domstolen har konstruerat en regel i 

förhållande till en befintlig regel används traditionellt begreppen extensiv och 

restriktiv tolkning respektive analogi-, e contrario- och reduktionsslut. 

Begreppen beskriver tolkningsresultat, dvs. relationen mellan den tolkade – 

abstrakta – regeln och den konkreta regel som tolkningen resulterar i.
65

 Det kan 

                                                             
62A.a., a.st. 
63 Med fiktion avses ett antagande som visserligen inte beskriver ett verkligt förhållande men 
som ändock bör göras av metodiska skäl, jfr Sandström & Peterson, Lex lata – lex ferenda. 
Fakta eller fiktion, s. 171. 
64

 Jfr Peterson, a.a., s. 178. 
65 Frändberg, Rättsordningen och rättstillämpningen s. 73 ff. 
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framhållas att begreppen i sig inte ger någon vägledning om när det ena eller 

andra greppet ska komma till användning.
66

 

Tolkningsresultat måste särskiljas från lagtolkningsprinciper. 

Tolkningsprinciperna är riktlinjer som tillhandahåller argument för en viss 

tolkning och är tänkta att samverka med varandra för ett optimalt resultat.
67

 

Tolkningsprinciperna kommer främst till användning vid ”svåra fall”, dvs. 

sådana fall som inte enkelt låter sig subsumeras under en befintlig rättsregel.
68

  

Bokstavstolkningsprincipen (den logisk-grammatiska principen) fokuserar på 

tolkning av lagregelns språkliga innebörd. Principen är dock till föga 

vägledning vid ett svårt fall som ju kännetecknas av att det inte enkelt kan 

subsumeras under en språkligt tydlig regel. Det största värdet för tolkningen 

blir då istället principens innebörd; om ren tillämpning är möjlig bör reduktion 

normalt undvikas och är ren tillämpning inte möjlig bör tolkningsresultatet vara 

restriktivt eller e contrario, inte analogt eller extensivt.
69

 Ett givet 

tillämpningsområde för bokstavstolkningsprincipen är straffrätten som ju 

präglas av legalitetsprincipen.  

Den systematiska tolkningsprincipens syfte är att rättstillämpningen ska bidra 

till att rättssystemet i stort präglas av sammanhang och inte av inre 

motsägelser.
70

 I sin praktiska tillämpning kan den systematiska principen 

innebära att ett rekvisit ges samma innebörd i en regel som i motsvarande 

regler, eller användande av analogier som ett sätt att tillgodose anspråk på 

likformighet genom att lika fall behandlas lika. Domaren finner i detta 

avseende ofta att den nödvändiga överblicken över rättens systematik kan nås 

genom den rättsvetenskapliga litteraturen.  

Den subjektiva teleologiska tolkningsprincipen innebär att lagen tolkas i ljuset 

av det eller de ändamål som lagstiftaren avsåg uppnå med lagen. Vid 

uttolkningen av lagstiftarens syfte används främst förarbeten. Den objektiva 

                                                             
66 Jfr Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 463. 
67 Frändberg, a.a., s. 80. 
68 Jfr Hellner, a.a., s. 72 f. Ekelöf använder beteckningen säregna fall vilket sannolikt är en mer 
träffande beskrivning, se Ekelöf, Tillämpning av processuella stadganden, s. 56. 
69

 Frändberg, a.a., s. 79. 
70 A.a., a.st. 
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teleologiska principen fokuserar däremot på lagens ändamål oberoende av vad 

som har varit den historiske lagstiftarens syfte.
71

  

Tillämpningen av tolkningsprinciperna kan benämnas bunden lagtolkning, i 

motsats till fri lagtolkning.
72

 Den bundna tolkningsläran karaktäriseras av att 

den uppställer begränsningar för den tolkande verksamheten genom att endast 

vissa faktorer, beroende på vilken princip som tillämpas, får beaktas vid 

sökandet efter argument för en viss lösning. Den fria lagtolkningen medför 

däremot, som begreppet antyder, inga sådana restriktioner. En fri lagtolkning 

kan vara helt subjektiv och baseras på tolkarens egna värderingar. Med det sagt 

blir det tydligt att den bundna lagtolkningen inte endast syftar till att 

tillhandahålla argument till stöd för en viss tolkning, utan även till att 

tillgodose krav på formell rättssäkerhet, såsom förutsebarhet och likformighet, 

genom att begränsa utrymmet för godtycke i rättstillämpningen. Det blir även 

tydligt att ”bundenheten” i den bundna lagtolkningen syftar på bundenhet till 

rättskällorna.
73

 

Ytterligare en grupp av verktyg i den juridiska metodens verktygslåda är olika 

rättstillämpningsmaximer. Vissa maximer utrycker rättskälleprinciper som 

syftar till att bistå domaren med att upplösa motsägelser inom rättssystemet, 

som exempel kan nämnas lex specialis legi generali derogat (speciallag bryter 

allmän lag). Andra maximer är av rättsideologisk karaktär, som exempelvis att 

ett undantag från en huvudregel ska tolkas restriktivt eller att regler som 

ålägger bördor eller pålagor ska tolkas snävt.
74

 

4.1.2. Sak- och hanteringsregler 

Strömholm gör skillnad mellan sak- och hanteringsregler.
75

 Sakregler är regler 

som behandlar faktiska händelser, förhållanden och dessas rättsliga 

konsekvenser, olika förfaranden samt personer och organs status och 

kompetens. Sakreglerna ger besked om ”hur det ska gå” i olika mål. Sakregler 

                                                             
71

 A.a., a.st. 
72

 Frändberg, a.a., s. 78.  
73 Peterson & Sandström, JT 1999-00 Till frågan om rättsvetenskapsmannens bevisbörda, s. 
754. 
74 Ang. detta stycke se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 463 f. 
75

 A.a., s. 34. Termen hanteringsregler används även av andra författare, med mer eller 
mindre varierande innebörd, men enligt Hellner torde Strömholm vara den som 
introducerade termen, se Hellner, a.a., s. 45, not. 19. 
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kan vara skrivna eller oskrivna. Skrivna sakregler härrör normalt från 

lagstiftaren, medan oskrivna sakregler kan ha sitt ursprung i rättstillämpning, 

sedvänja, branschpraxis eller liknande. 

Hanteringsreglerna däremot behandlar hur rättsreglernas innehåll ska 

fastställas, hur det ”säkra” regelbeståndet ska användas och hur regelbeståndet 

kan, eller bör, utvecklas.
76

 Hanteringsreglerna är till största del oskrivna. Ofta 

saknas i domskälen en redogörelse för vilka hanteringsregler som har 

tillämpats; vilka regler som medverkat till resultatet kan då endast utläsas 

indirekt av domskälen.
77

 Det kan noteras att hanteringsregler är ett mer 

vidsträckt begrepp än tolkningsprinciper. Hanteringsreglerna omfattar både 

tolkningsprinciper och tolkningsmaximer. Med ett mer vidsträckt synsätt faller 

även andra normer in under kategorin hanteringsregler. En domstol som 

argumenterar i strid med elementär logik eller vedertagna språkregler kan 

också sägas handla i strid med rättssystemets hanteringsregler.
78

 

”Gällande rätt” inkluderar både sakregler och hanteringsregler, eller 

annorlunda uttryckt utgör ”gällande rätt” den uppsättning regler som den 

rättstillämpande juristen i en konkret tillämpningssituation har att rätta sig 

efter.
79

 I sin dömande verksamhet ställer sig därför inte domaren frågan om vad 

som är gällande rätt, utan vad han eller hon har att rätta sig efter.
80

  

En fråga som uppkommer är om HD:s kompetens att rättsbilda endast omfattar 

sakregler eller om domstolen även kan och ska rättsbilda beträffande 

hanteringsreglerna. Lindskog pläderar för att HD även ska rättsbilda i 

metodologiskt hänseende.
81

 HD bör inte endast verka i ett mikroperspektiv, 

genom att tydliggöra rättsgrundsatser, utan även i ett makroperspektiv för att 

tydliggöra rättsliga värderingar och argumentationsmodeller till vägledning för 

rättstillämpningen. Särskilt inom den kommersiella rätten, anför han, är det av 

vikt att HD upprätthåller ett konsekvent ändamålsperspektiv.
82

 Lindskog torde 
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 Hellner, a.a., s. 63.  
78 Strömholm, a.a., s. 452. 
79  A.a., s. 151. 
80 Schmidt, a.a., s. 120. 
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 Lindskogs utgångspunkt är att rättsordningens grundläggande uppgift i fråga om affärslivet 
är att underlätta produktion och handel, a.a., s. 70 f. 
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med kravet att HD bör rättsbilda även i metodologiskt avseende syfta på en 

något vidare företeelse än rättsbildning avseende hanteringsregler. Som 

exempel nämner han i sammanhanget att om HD undviker att använda sig av 

fiktioner och skenargument minskar också risken för att underrätterna ska göra 

det. Vad Lindskog menar är att HD:s  argumentation i stort bör syfta till att 

vara mönsterbildande för rättstillämpningen i stort.  

Thornstedt argumenterar för att största möjliga likformighet, i synnerhet vid 

rättskipning i brottmål, uppnås genom att lagtolkningsmetoderna (jfr. 

hanteringsreglerna) utformas så att de är lätthanterliga också för 

”genomsnittsjurister”. Komplicerade bedömningar bör undvikas i normalfall 

och lagtolkningen bör sträva efter att vara enkel snarare än ett ”svindlande 

intellektuellt äventyr”.
83

 

4.1.3. Rättsbildning  

Såväl en underrätts som HD:s avgöranden innebär rättskipning: Den 

föreliggande tvisten löses så långt domstolen förmår. Rättsbildning innebär 

dock något mer än endast rättskipning. HD:s prejudikatbildande verksamhet 

sträcker sig bortom rättskipningen i det enskilda målet. När HD skapar ett 

prejudikat förändras rättens innehåll - det skapas rätt. Varje prejudikat innebär 

således en utvidgning av rättssystemet. Efter prejudikatet är ramen för gällande 

rätt en annan än dessförinnan.
84

  

Det normativa prejudikatbegreppet har redan diskuterats. Av detta följer att ett 

prejudikat från HD skiljer sig från underinstansernas avgöranden på det sättet 

att prejudikatet förutsätts följas av lägre instanser i den framtida 

rättstillämpningen. Rättsbildning innebär alltså inte endast att nya regler 

konstrueras, utan också att dessa nya regler införlivas och blir en del av den 

befintliga rätten. Det är därför befogat att tala om ett skapande dömande.
85

 Det 

förekommer även att termen rättsskapande används i förarbeten.
86

 HD själv 

                                                             
83 Thornstedt, Legalitet och teleologisk metod i straffrätten, s. 336 f. 
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86 Se t ex SOU 2003:102 s. 363 och SOU 2007:69 s. 11.  
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torde för övrigt betrakta sina prejudikat som nyskapelser, åtminstone i 

förhållande till praxis i de lägre domstolarna.
87

  

4.2. HD:s domskrivning 

Inledningsvis kan konstateras att HD:s domskäl inte utgör någon säker 

historisk redogörelse för hur ett visst resultat nåddes.
88

 Det går inte ens med 

säkerhet att veta om alla de skäl som ledde fram till domslutet redovisats i 

domskälen. Även om domskälen ger sken av att en viss argumentation, 

domskälen, lett fram till lösningen, domslutet, kan i själva verket domslutet ha 

formulerats långt tidigare och domskälen skrivits därefter för att rättfärdiga 

lösningen.
89

 Därmed är inte sagt att HD:s domskäl endast utgör en form av 

skenlegitimation av domslutet. Genom att domskälen ger uttryck för vilka 

argument HD har ansett vara acceptabla lämnar skälen också upplysning om 

vilka hanteringsregler och argumentationsprinciper som HD har ansett kunna, 

och böra, komma till användning i framtida rättstillämpning.
90

  

Med fullföljdsreformen och erkännandet av HD:s rättsbildande funktion 

förändrades HD:s utformning av domskälen.
91

 Strömholm skriver att 

fullföljdsreformen, som kraftigt accentuerade HD:s roll som prejudikatinstans, 

medfört att HD:s avgöranden i högre grad än tidigare kommit att ses som 

rättsgestaltande och att detta i motsvarande mån skärpt anspråken på begriplig, 

lättillgänglig och omfattande redovisning av motiven för rättsbildningen.
92

 

Utvecklingen mot en öppnare domsstil påbörjades dock redan efter införandet 

                                                             
87 Strömholm, Rättsutveckling på annat sätt än genom lagstiftning, s. 25. Termen 
rättsskapande användes för övrigt av HD i NJA 1994 s. 194. 
88

 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 406. 
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 Jfr Strömholm om process of discovery och process of justification, a.a., s. 405 f. 
90

 Strömholm, a.a., s. 406. Motiverade avgöranden möjliggör också kontroll över hur 
domstolen har resonerat, vilket får antas stärka förtroendet för rättsskipningen. Utförliga 
domskäl medför också att domstolen själv kan kontrollera riktigheten av sina tankegångar. 
Det största värdet av motiverade domar torde dock vara möjligheten att överklaga. HD utgör 
dock som bekant högsta instans. Se Ekelöf, Rättegång, bd V, s. 235. 
91 Se Strömholm, a.a., s. 383. Ett intressant underlag för jämförelse är Strömholms 
genomgång av HD:s avgöranden från femårsperioden 1962-1966, se Strömholm, 
Rättsutveckling på annat sätt än genom lagstiftning, s. 30-48. 
92

 Strömholm, En stillsam revolution – utvecklingstendenser i den svenska Högsta domstolens 
argumentationsteknik efter 1971 års fullföljdsreform, s. 653. 
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av nya rättegångsbalken.
93

 Fullföljdsreformen påskyndade dock denna 

utveckling.
94

   

Åren närmast efter fullföljdsreformen blev redovisningen av domsskälen 

betydligt öppnare och fullständigare än tidigare i fråga om diskussionen av 

lagmotiv, analysen av tidigare praxis och användningen av doktrin. Detta 

gällde även diskussionen om olika juridiska tekniker som laganalogier och 

teleologiska överväganden.
95

 Argumentationen utvecklades i rikting mot en fri 

diskussion, liknande den som förs i rättsvetenskapliga arbeten, snarare än en 

auktoritativ utläggning. I jämförelsen av alternativa lösningar diskuteras 

numera även samhälleliga konsekvenser, som bedöms utifrån allmänna 

lämplighetssynpunkter. Domsskälen har blivit längre än tidigare och stannar 

inte vid att hänvisa till rättskällornas innehåll utan innefattar även en kritisk 

diskussion av materialet.
96

 

I SOU 1986:1 beskrivs hur det bara några decennier tidigare hade förekommit 

att justitieråd offentligt hävdade uppfattningen att HD:s avgöranden i första 

hand var skrivna för parterna i målet och inte för prejudikatsökande jurister. 

Det konstaterades att en gradvis förskjutning i synen på HD:s uppgifter kunde 

förväntas leda till en högre grad av prejudikatbundenhet för de lägre 

instanserna. En växelverkan antogs nämligen finnas mellan principerna för hur 

en text utformas och hur den verkar.
97

  

 

Hur HD väljer att utforma sina avgöranden är direkt avgörande för vilken 

ledning prejudikatet ger. Ett prejudikat som låter särskilda omständigheter i det 

konkreta fallet vara avgörande för domslutet (s.k. kasuistisk domskrivning) ger 

mindre vägledning för den framtida rättstillämpningen. Domskäl som istället 

utformats på ett mer principiellt sätt, så att de kan appliceras även på andra 

situationer än den uppkomna, ger typiskt tydligare vägledning. Nackdelen med 

för generella uttalanden är dock att de riskerar att bli så vaga att de inte förmår 

                                                             
93 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 383. 
94 Strömholm, En stillsam revolution – utvecklingstendenser i den svenska Högsta domstolens 
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ge någon vägledning alls.
98

 Det sagda kan uttryckas så att prejudikatet i 

allmänhet ligger i domskälen och inte i domslutet.
99

 

 

Moderna domskäl från HD utmärks av att de söker ställa upp en generell 

rättsregel som sedan tillämpas på det konkreta fallet.
100

 Inte bara 

rättskällematerial av betydelse för bestämmandet av rättsregeln redovisas, utan 

det sker även en öppen inventering och värdering av rättspolitiska argument för 

en viss lösning.
101

  

 

Skiljaktiga meningar eller motiveringar redovisas särskilt. Det förekommer 

även att enskilda ledamöter i HD skriver särskilda yttranden, tillägg, som fogas 

till avgörandet. Tilläggen kan syfta till att ge en utförligare motivering av 

avgörandet, att lämna en synpunkt till lagstiftaren eller att föra ett resonemang 

som i huvudsak ligger utanför det aktuella målets gränser.
102

 De särskilda 

tilläggen är ett bruk med gammal hävd och som kuriosa kan nämnas ett tillägg 

från NJA:s första årgång i NJA 1874 s. 267.
103

 Antalet tillägg varierar från år 

till år, men under de senaste tjugo åren har det i vart fall inte skett någon 

markant ökning.
104

 För att undvika föreställningar om särskild rättsbildning 

genom tillägg, har HD enats om att det för tydlighetens skull ska framgå när ett 

tillägg skrivits för en eller flera ledamöters räkning.
105

 Det är genom domen 

eller beslutet som prejudikatet ges och ett tillägg anses därför som en 

angelägenhet endast för den eller de ledamöter som ställer sig bakom det.
106

 

HD:s egna hänvisningar till tillägg i tidigare avgöranden tyder dock på att 

tilläggen behandlas på samma sätt som rättsvetenskapliga framställningar.
107
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 Bernitz m.fl., a.a., s. 134 f. 
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100
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skiljaktigheter, s. 313. 
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104 Calissendorff m.fl., a.a., s. 313. 
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107 Ingvarsson, Tillägg för egen del. Doktrin i ”fel” publiceringsforum? s. 105.  
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4.2.1. Obiter dicta 

I angloamerikanska rättsordningar (common law) skiljs noga mellan ratio 

decidendi och obiter dicta. Det senare uttrycket syftar på uttalanden som inte 

varit nödvändiga för att motivera domsslutet, dvs. uttalanden i förbigående, 

medan ratio decidendi avser grunden för avgörandet.
108

 Endast ratio decidendi 

anses bindande.
109

  

Det torde stå klart att den öppna domskrivningen i större omfattning än tidigare 

kan ge upphov till bruk av obiter dicta i olika sammanhang.
110

 Bengtsson 

konstaterar att HD på senare år har varit påtagligt benägen att behandla 

problem i sitt rättssystematiska sammanhang, med uttalanden om närliggande 

frågor som egentligen ligger utanför frågorna i målet.
111

 

Det finns olika uppfattningar om ifall obiter dicta ska ses som prejudicerande 

eller inte och vilket prejudikatvärde uttalandena i så fall kan tillmätas.
112

 

Gregow anför som skäl för att HD bör avstå från obiter dicta bland annat att 

dessa inte blir prejudicerande i vanlig mening och därför riskerar ställa till 

skada i det praktiska rättslivet där det föreligger en uppenbar risk för att 

parterna förlitar sig på sådana uttalanden utan att särskilt beakta deras 

karaktär.
113

 Han menar även att HD saknar mandat att gå utanför frågorna i 

målet. Munck anför att även om inte ett obiter dictum ska anses prejudicerande, 

står det klart att ett sådant uttalande måste ha betydelse som rättskälla, inte 

minst för HD själv.
114

 Heuman däremot menar att när HD gör principiella 

uttalanden om frågor som domstolen inte nödvändigtvis har behövt besvara, 

ska dessa tillmätas lika stort prejudikatvärde som andra domskäl. 

Prejudikatvärdet avgörs av domskälens sakliga tyngd och kan alltså variera.
115

 

Lindskog argumenterar, utifrån utgångspunkten att de högsta instanserna i 

första hand är till för samhället och inte för parterna i målet, för att de 
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prejudikatmöjligheter som det enskilda målet ger efter behov bör utnyttjas så 

långt det låter sig göras.
116

 Med ett sådant synsätt, menar Lindskog, hushåller 

domstolen med sina resurser samtidigt som rättsläget klargörs tidigare än vad 

som skulle skett om domstolen istället avvaktat nya mål för att kunna lägga 

upp en prejudikatserie. Lindskog tillägger även att det saknar praktisk 

betydelse vilket prejudikatvärde ett obiter dictum anses ha om det följs. Skulle 

en hovrätt ha ett avvikande synsätt skulle det förmodligen ge HD tillfälle att på 

nytt och tydligare sätt framföra sin ståndpunkt. 

 

Frågan om ett obiter dictum ska ses som prejudikat eller inte är även av 

avgörande betydelse för frågan om en rättsgrundsats kan anses ha blivit 

antagen av HD, trots att det skett i ett uttalande som inte varit nödvändigt för 

utgången i målet. Om så är fallet aktualiseras bestämmelsen om plenum för det 

fall HD önskar frångå sin tidigare ståndpunkt.
117
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5. HD och rättsbildningen 
 

En diskussion om prejudikatbildning är förmodligen inte möjlig utan analys av 

rättsfall från de högsta instanserna.
118

 Av det sagda följer att det för förståelsen 

av HD:s rättsbildning är nödvändigt att analysera HD:s avgöranden.  

5.1.Stegvis rättsbildning 

På vissa områden är det inte möjligt eller lämpligt att ge ledning åt 

rättstillämpningen genom ett enstaka avgörande. För att till exempel klargöra 

vad som bör gälla i fråga om påföljd för vissa brott eller innebörden av allmänt 

hållna rekvisit kan det krävas en hel serie av avgöranden från HD.
119

 

En nackdel med att slå fast allt för generella principer i prejudikaten är att HD 

får svårt att förutse alla de situationer som prejudikaten kan komma att omfatta. 

Risken finns att sådana oförutsedda fall kan komma att leda till lösningar som 

är direkt olämpliga.
120

 Genom en stegvis rättbildning i en prejudikatserie får 

HD å ena sidan lättare att överblicka verkningarna av varje prejudikat i det 

enskilda fallet, å andra sidan kan stegvis prejudikatbildning leda till oförenliga 

och svårtolkade avgöranden, något som kanske hade kunnat motverkas genom 

ett mer principiellt ställningstagande i ett enstaka avgörande.
121

  

Nedan ges exempel på fall där HD har valt stegvis rättsbildning genom en rad 

prejudikat på det skadeståndsrättsliga området. I kontrast till den stegvisa 

rättsbildningen beskrivs ett fall där HD genom ett enda avgörande förändrade 

den skuldebrevsrättsliga systematiken.  

5.1.1. Prejudikatserie 

Genom en serie avgöranden på 1990-talet förändrade HD möjligheterna till 

skadestånd för den som tillfogats personskada i form av psykiska besvär i 

samband med att en närstående dödats. Frågan hade tidigare varit föremål för 

HD:s prövning i NJA 1971 s. 78 och NJA 1979 s. 620. 
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NJA 1971 s 78 gällde ersättning för inkomstförlust till följd av depression hos 

en bilförare som skadades vid en trafikolycka där hans föräldrar dödades. HD 

anförde att bilföraren själv befann sig i uppenbar livsfara vid olyckan och att 

händelsen måste ha inneburit en chockartad och skräckfylld upplevelse för 

honom. Depressionen fick - oavsett i vilken grad föräldrarnas död medverkat 

till denna - anses ha stått i så direkt och nära samband med olyckan att den som 

vållat olyckan inte kunde undgå skyldighet att utge ersättning till bilföraren.  

Till ett annat resultat kom HD i NJA 1979 s 620. HD hade där att pröva ett 

skadeståndsanspråk för inkomstförlust till följd av psykiska besvär som drabbat 

en kvinna sedan hon underrättats om att hennes mor hade dödats. HD 

hänvisade till att kvinnan vistats på annan ort när dråpet hade förövats och 

alltså inte i något avseende kommit att direkt beröras av gärningsmannens 

handling. Depressionen hade uppstått först vid underrättelsen om moderns 

bortgång. HD anförde att kvinnans psykiska besvär inte kunde anses ha haft 

sådant samband med gärningsmannens handling att denne kunde åläggas 

skadeståndskyldighet. 

Genom två pleniaavgöranden, NJA 1993 s 41 I och II, omprövade HD sina 

tidigare avgöranden och tillerkände skadestånd till anhöriga som tillfogats 

personskada i form av psykiska besvär till följd av att en närstående blivit 

uppsåtligen dödad, trots att de närstående inte bevittnat dödsfallet eller i övrigt 

vistats på eller i närheten av brottsplatsen och även fast det förflutit en viss tid 

innan de underrättats om det inträffade.
122

  

HD anförde att ett argument mot att döma ut skadestånd till den som har fått 

psykiska besvär till följd av att en närstående har dödats, skulle kunna vara den 

i svensk rätt vedertagna principen att så kallad tredjemansskada inte ersätts. 

Principen har emellertid sitt väsentliga tillämpningsområde i sådana fall när 

tredje man drabbas av allmän förmögenhetsskada till följd av att någon annan 

lidit en fysisk skada. HD konstaterade därför att principen i vart fall i sig inte 

kunde anses hindra skadestånd till den som har tillfogats personskada. 

                                                             
122

 Det kan noteras att underinstanserna i målen avvikit från HD:s ställningstagande i NJA 
1979 s 620. Det torde vara ovanligt att HD går till plenum för att enhälligt fastställa en 
hovrätts domslut, se Hellner, a.a., s. 96. 



28 
 

HD framhöll vidare att en grundsats inom skadeståndsrätten är att det ska 

föreligga adekvat kausalitet mellan en handling och en inträffad skada för att 

skadestånd ska kunna utgå. Kravet på adekvat kausalitet motverkar att alltför 

oväntade och avlägsna skadeverkningar ersätts. Domskälen i 1979 års rättsfall 

ger uttryck för uppfattningen att adekvanskravet inte kan sägas vara uppfyllt 

när någon drabbas av chock och andra psykiska besvär vid underrättelse om en 

anhörigs död. HD anmärkte att man möjlighen hade kunnat komma till samma 

resultat genom att åberopa att det låg utanför skadeståndsregelns 

skyddsändamål att ersätta skador av det aktuella slaget.
123

  

Enligt HD fanns det emellertid anledning att inta en mindre restriktiv hållning 

till möjligheterna för närstående att få ersättning för psykiska besvär än den 

som kom till uttryck i 1979 års rättsfall . Psykiska besvär hos de närstående när 

en person dödats genom en uppsåtlig handling ansågs vara en typisk och 

närliggande skadeföljd. HD anförde även att starka billighetsskäl talar för att 

skadestånd skall kunna utgå om det visas att psykiska besvär uppstått. HD slog 

fast att detta även gäller om närstående inte bevittnat dödsfallet eller i övrigt 

vistats på eller i närheten av brottsplatsen och även om det förflutit en viss tid 

innan de underrättats om det inträffade. 

Därefter gick HD utanför omständigheterna i målen och anförde att det 

emellertid kan diskuteras hur långt man borde gå när det gällde att vidga 

skadeståndsmöjligheterna. Frågan var vidare om skadestånd till närstående 

borde kunna dömas ut inte bara vid uppsåtligt dödande utan också vid dödsfall 

orsakade av vårdslöshet eller annat skadeståndsgrundande handlande. En annan 

fråga gällde huruvida närstående borde kunna få skadestånd även när någon 

tillfogats personskada som inte lett till döden. 

HD uttalade beträffande dessa spörsmål att 

”En långtgående utvidgning av de nu diskuterade 

skadeståndsmöjligheterna förutsätter så ingående överväganden av både 

principiell och praktisk natur att de lämpligen bör ankomma på 

lagstiftaren. Hithörande frågor utreds också för närvarande (se Dir 

                                                             
123 En intressant iakttagelse är att HD alltså inte kommenterar domslutet i 1979 års avgörande 
utan vägen dit. Kleineman framhåller att ”/d/et är intressant att notera att när HD 1979 valde 
att ”stänga dörren” för anhörigersättning, man knappast ens såg detta som uttryck för 
ett rättspolitiskt ställningstagande.”, se Kleineman, SvJT 2003 Skadeståndsrättens tillväxt – ett 
samhällsproblem eller en rättvisefråga, s. 324. 
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1988:76). Även utan ny lagstiftning bör dock skadestånd kunna utgå 

åtminstone i fall då en person drabbats av psykiska besvär till följd av 

att en närstående blivit uppsåtligen dödad.” 

Kleineman beskriver hur den skadeståndsrättsliga utvecklingen under 1990-

talet tycks gått in i en ny fas, vilken föranletts av en förändring av det allmänna 

rättsmedvetandet: ”Konkreta anspråk framställs i situationer där man tidigare inte 

ens trott att skadeståndsrätten hade något att erbjuda eller där tidigare avböjande 

svar inte längre tycks kunna godtas”.
124

 HD har, enligt Kleinemans mening, 

genom NJA 1993 s. 41 I och II tagit ställning till vad som ytterst är 

rättspolitiska problem.
125

 Dessa mål skulle således visa att HD blivit alltmer 

rättspolitiskt aktiv. 

Efter plenimålet fortsatte HD i sin prejudikatserie att utvidga de ovan berörda 

möjligheterna till skadestånd. I NJA 1996 s. 377 tillerkändes de anhöriga 

skadestånd efter ett dödsfall orsakat av grov vårdslöshet. I NJA 1999 s. 632 

ansågs däremot ett dödsfall orsakat av vårdslöshet inte vara tillräckligt för att 

föranleda skadeståndsskyldighet. I NJA 2006 s. 181 utgick skadestånd till 

närstående till en man som efter uppsåtligt våld befunnit sig i ett livshotande 

tillstånd under inte en obetydlig tid. 

5.1.2. Ett kontrasterande avgörande  

Ett exempel i stark kontrast till föregående exempel på stegvis rättsbildning är 

rättsfallet NJA 2010 s. 467. 

Bakgrunden till målet var följande. Två låntagare, som fått kredit från ett 

finansbolag för förvärv av en bostadsrätt, skrev under ett lånedokument ställt 

till finansbolaget eller order. Sedan låntagarna återbetalat hela lånesumman i 

förtid till en bank som hade förvärvat fordringen, överläts fordringen vidare i 

flera led med garanti att det ursprungliga kapitalbeloppet var obetalt.  

Enligt 15 § skuldebrevslagen (1936:81) får mot någon, som efter överlåtelse i 

god tro kommit i besittning av löpande skuldebrev, inte göra gällande bl.a. att 

skuldförhållandet före överlåtelsen upphört eller förändrats genom betalning. 

Den nye borgenären ska inte anses ha varit i god tro om han kände till 

                                                             
124

 Kleineman, a.a., s. 324. 
125 A.a., s. 328. 
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omständigheten som invändningen grundas på eller hade skälig anledning till 

misstanke om den. Om det på skuldebrevet gjorts en anteckning om 

betalningen som inte lätteligen kunnat avlägsnas, men avlägsnande likväl skett, 

får betalningen göras gällande även om nye borgenären var i god tro. Om 

gäldenären betalat ränta eller gjort sådan avbetalning som enligt skuldebrevet 

ska erläggas vid angiven tid, får betalningen enligt 16 § utan hinder av 15 § 

åberopas även mot en ny borgenär, som i god tro fått handlingen överlåten på 

sig sedan beloppet förfallit till betalning. 

HD framhöll att syftet med att invändningar om betalningar inte kan göras 

gällande mot godtroende förvärvare är att löpande skuldebrev lätt ska kunna 

omsättas. Det kan jämföras med fordringar i allmänhet, s.k. enkla fordringar, 

där en förvärvare enligt huvudregeln inte får bättre rätt än överlåtaren. 

HD konstaterade att betalningsrutinerna sedan skuldebrevslagens tillkomst 

ändrats på initiativ av bankerna genom att betalning numera endast 

undantagsvis sker hos borgenären mot att denne tillhandahåller skuldebrevet. 

En förtida betalning eller en slutbetalning antecknas aldrig på skuldebrevet och 

gäldenären återfår det sällan.  

HD menade att åtminstone en förvärvare som själv tillhör den finansiella 

sektorn måste inse att det kan finnas uppgörelser eller förtida betalningar som 

inte framgår av skuldebrevet i den utsträckning som förutsattes vid 

skuldebrevslagens tillkomst. Såvida inte även gäldenären är ett finansiellt 

institut kan en sådan förvärvare, för att vara i god tro, inte nöja sig med att 

undersöka de bakomliggande förhållandena bara när det finns särskild 

anledning till detta. För att förvärvaren ska anses vara i god tro bör det krävas 

att gäldenären inför överlåtelsen har tillfrågats och bekräftat att han inte har 

någon invändning mot kravet. En förvärvare som inte gjort någon 

undersökning måste - precis som vid förvärv av enkla fordringar - bära risken 

för att gäldenären har en mot överlåtaren eller tidigare led giltig 

betalningsinvändning. 

Eftersom låntagarna inte inför överlåtelserna hade tillfrågats och bekräftat att 

det av överlåtaren angivna beloppet var obetalt, ansågs förvärvarna inte ha varit 

i god tro om betalningen, utan stod risken för denna. 
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Som referenten i målet, justitierådet Håstad, i ett särskilt tillägg påpekar, så 

innebär majoritetens domskäl att negotiabiliteten i praktiken upphävs i den 

aktuella partkonstellationen och att de löpande skuldebreven behandlas på 

samma sätt som de enkla beträffande betalningsinvändningar. 

Munukka framhåller att om den tidigare godtroströskeln ”inte var mycket 

högre än en golvskena, är den nya tröskeln ett ordentligt trappsteg”.
126

 Han 

menar vidare att om den norm som ändrats genom avgörandet skulle ha flutit 

ur HD:s egen praxis, skulle ett plenum ha varit nödvändigt för att åstadkomma 

ändringen: ”Det kan låta problematiskt ur ett demokratiperspektiv att en domstol kan 

åsidosätta icke obsolet lag på andra grunder än grundlagsstridighet, men i praktiken 

sker detta nog inte så sällan, även om det inte kommer till uttryck så klart som denna 

gång.”127 

5.2. Luckor i lagen 

Det torde inte vara praktiskt möjligt eller ens önskvärt att lagreglera alla 

situationer som kan leda till rättsliga spörsmål. En lagstiftning som riktade in 

sig på att uttömmande reglera alla tänkbara fall skulle snabbt bli 

svåröverskådlig.
128

 Vissa rättsområden är dessutom i det närmaste oreglerade, 

medan andra områden är påfallande detaljreglerade.  

Lagstiftaren kan ha lämnat luckor i lagen både avsiktligt och oavsiktligt. Vid 

vissa luckor är det uppenbart att det varit lagstiftarens avsikt att regeln ska få 

sin närmare innebörd fastställd genom rättstillämpningen.
129

 Andra frågor har 

överhuvudtaget inte ansett lämpliga att lagreglera, exempelvis frågor som 

kausalitet eller adekvans.
130

 Lagstiftningen syftar ofta till att reglera typfall, 

medan det för de mer särpräglade fallen lämnas utrymme för rättsbildning 

genom prejudikat.
131

  

                                                             
126

 Munukka, JT 2010-11 Är orderskuldebrev negotiabla? Höjd godtroströskel vid förvärv av 
löpande skuldebrev, s. 464. 
127

 A.a., s. 474. 
128

 Welamson, a.a., s. 146. 
129

 Se t ex propositionen till skadeståndsslagen, vari uttalades att”/d/en svenska rättens regler 
om skadeståndsansvar … delvis [finns] i skriven lag men …till mycket stor del [har] utbildats 
som s.k. sedvanerätt genom domstolarnas rättstillämpning. I vid omfattning har emellertid 
lagstiftaren överlämnat åt rättspraxis att avgöra viktiga och för skadeståndsrättens innehåll 
och funktion avgörande frågor.” Prop. 1972:5 sida 18 f. 
130

 Hellner, a.a., s. 70.  
131 Welamson, a.a., s. 146. 
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Därutöver medför samhällsutvecklingen att lagstiftningen förr eller senare 

kommer visa sig ofullständig.
132

 Oavsiktliga luckor kan ha sin grund i att 

lagstiftaren inte har kunnat förutse en viss situation och därför inte tänkt på att 

reglera den.  

En oavsiktlig lucka kan också uppstå när en lagregel antingen är så vag eller så 

mångtydig att det är oklart om den täcker den uppkomna situationen. Med vaga 

begrepp avses sådana som har ett obestämt tillämpningsområde.
133

 Flertydiga 

begrepp syftar på sådana som kan stå för flera olika saker. Begrepp kan 

givetvis vara både vaga och flertydiga samtidigt. Även vanliga och vanligtvis 

”enkla” ord kan beroende på sammanhang vara svårtolkade, ett exempel är 

ordet ”en” som kan vara både obestämd artikel och ett räkneord.
134

  

I NJA 1985 s. 788 var frågan om ett förbud mot att här i riket delta i 

”träningsmatch” i professionell boxning omfattade även en professionell 

boxares träning med sparringpartner, bestående i att boxarna hade utdelat slag 

mot varandra. HD fann att förbudet mot professionell boxning hade sin grund i 

risken för medicinska skadeverkningar och att det i motivuttalandena framgick 

att särskilda risker för skadeverkningar ansågs föreligga även vid en 

professionell boxares slagträning med sparringpartner. HD anförde vidare att 

ståndpunkten att slagträning med sparringpartner omfattades av förbudet mot 

att delta i träningsmatch inte kunde anses oförenlig med bestämmelsens 

språkliga utformning. I målet hade blivit upplyst att det inom boxningssporten 

görs skillnad mellan sparringträning och träningsmatch, HD ansåg dock inte, 

mot bakgrund av de otvetydiga motivuttalandena, att vad som upplysts kunde 

ges betydelse vid fastställandet av bestämmelsens innebörd. HD slog fast att 

förbudet mot deltagande i träningsmatch omfattade även slagträning som 

professionell boxare bedriver med sparringpartner. 

5.2.1. Äkta eller oäkta lucka 

Det kan i sammanhanget vara värdefullt att dela upp luckor i äkta luckor och 

oäkta luckor. En äkta lucka innebär att det även efter tolkning helt tycks saknas 

en regel som kan tillämpas i det konkreta fallet. HD behöver således konstruera 

                                                             
132

 Sandström & Peterson, Lex lata – lex ferenda. Fakta eller fiktion, s. 168. 
133

 Hellner, a.a., s. 76. 
134 A.a., a.st. 
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en regel för att fylla igen en äkta lucka. En oäkta lucka ter sig vid första 

anblicken som en äkta lucka, men vid en närmare undersökning finner 

domstolen att luckan går att tolka igen, till exempel genom en tolkning av 

regelns språkliga innebörd eller med stöd av ett motivuttalande som närmare 

förtydligar regelns avsedda räckvidd. 

Vid äkta luckor uppkommer frågan om hur den skall fyllas. Ett vanligt 

förekommande grepp i rättstillämpningen är analogier från annan 

lagstiftning.
135

 Genom analogislutet får rättsregeln en slags fjärrverkan, dvs. 

dess influensområde visar sig vara större än väntat.
136

 Det visar sig också att en 

lucka i lagen inte nödvändigtvis innebär en lucka i rätten.
137

  

Ett välkänt exempel på analog tillämpning av en lagregel är den analoga 

tillämpningen av reglerna för enkla skuldebrev på kontraktsfordringar i 

allmänhet.
138

 Den rättsvetenskapliga litteraturen bidrar till att systematisera 

rätten och utgör därför en oumbärlig rättskälla, när domstolen söker efter 

systematiskt likartade normer för analog tillämpning.
139

  

Ibland är gränsen mellan ett extensivt tolkningsresultat och ett analogislut inte 

helt tydlig.
140

 I sin enklaste form innebär analogislutet att en viss bestämmelse 

tillämpas analogt på en likartad situation.
141

 Andra gånger görs mer vittgående 

analogier där till exempel analogin baseras på principer.
142

 Tidigare 

markerades ofta ett analogislut med uttrycket att avgörandet fälldes ”jämlikt 

grunderna för” ett visst lagrum Analogidiskussionen förs numera mer explicit i 

domskälen.
143

 

                                                             
135

 Hellner menar att analogier är den vanligaste metoden för att fylla luckor i lagen, se 
Hellner, a.a., s. 110. 
136

 Frändberg, a.a., s. 73. 
137

 Peterson & Sandström, JT 1999-00 Till frågan om rättsvetenskapsmannens bevisbörda, s. 
754. 
138

 Hellner, a.a., s. 111.  
139 Sandström & Peterson, Lex lata – lex ferenda. Fakta eller fiktion s. 168. 
140 Jfr Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 459. 
141 Hellner, a.a., s. 111. Jfr laganalogi. 
142

 Jfr Strömholm, a.a., s. 461. Jfr rättsanalogi. 
143

 Strömholm, En stillsam revolution – utvecklingstendenser i den svenska Högsta domstolens 
argumentationsteknik efter 1971 års fullföljdsreform, s. 661. 
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Analogier är ett sätt att tillgodose anspråk på likformighet i rättstillämningen 

genom att lika fall behandlas lika.
144

 Andra argument för användningen av 

redan befintliga lösningar är systemkonformitet och överskådlighet i 

rättssystemet.
145

  Det faktum att lösningen hämtas ur rättskällorna, genom 

bunden tolkning, innebär också en viss garanti mot läckage av privata 

värderingar in i dömandet.
146

 Det kan tilläggas att användningen av analogier 

även leder till arbetsekonomiska fördelar, jämfört med om domstolen fritt 

skulle konstruera en ny lösning.
147

  

Det är dock inte självklart att en analogi alltid bör göras vid en lucka i lagen. 

En avsiktligt lämnad lucka kan ju vara avsedd att förbli oreglerad. Andra 

hanteringsregler får då användas för att domstolen ska kunna sluta sig till vilket 

resultat lagens tystnad bör leda till.
148

  Ett annat skäl att avstå från en analog 

tillämpning är att den straffrättsliga legalitetsprincipen uppställer hinder för 

analogier på straffrättens område.
149

 

NJA 2009 s. 672 rörde frågan om ett återförsäljningsavtal, slutet på obestämd 

tid och utan villkor om uppsägning, kunde sägas upp med omedelbar verkan 

eller endast med skälig uppsägningstid. Lagstiftning om återförsäljaravtal hade 

varit på tal, men lagstiftaren avstod från att lagstifta på området sedan 

branschföreträdare enats om ett standardavtal som förväntades komma till 

användning. HD anförde att den utfyllande rätten fick konstrueras med stöd av 

lagbestämmelser rörande jämförbara avtalsförhållanden och praxis. Hänsyn 

borde därtill tas till att återförsäljningsavtal ofta är internationella.  

Vid sökandet efter jämförbara avtalsförhållanden fann HD att förhållandena 

vid avtal om handelsagentur och varaktiga avtal om kommission, liksom vid 

bolagsavtal, var likartade med förhållandena i målet. Rörande dessa 

kontraktsförhållanden fanns lagbestämmelser om att avtal slutna på obestämd 

tid kunde sägas upp med iakttagande av uppsägningstid.  HD redogjorde för 

regler med liknande innebörd i annan svensk lagstiftning, utländsk lagstiftning, 

                                                             
144 Schmidt, a.a., s. 145. 
145  Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 457 f. 
146 Jfr a.a., a.st. 
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 A.a., s. 457. 
148

 Jfr a.a., s. 458. 
149 Jfr 1 kap. 1 § BrB. 
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det nämnda standardavtalet samt i Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

som är modellregler för europeisk privaträtt utformade av två akademiska 

arbetsgrupper med företrädare från alla EU-länder. Därefter slog HD fast att en 

part som säger upp ett återförsäljaravtal slutet på obestämd tid är skyldig att 

iaktta skälig uppsägningstid. Avtal som innehåller annat än skälig 

uppsägningstid kan beroende på omständigheterna jämkas med stöd av 36 § 

avtalslagen. För vägledning i frågan om vad som kunde anses utgöra skälig 

uppsägningstid hänvisade HD till innehållet i DCFR. 

Kleineman menar att hänvisningen till DCFR innebär att HD med stöd av sin 

prejudikatauktoritet gjort ett akademiskt projekt utan självständig auktoritet till 

en vägledande rättskälla för bedömningen av frågan om skälig 

uppsägningstid.
150

 Upphöjandet av DCFR till en rättskälla visar enligt 

Kleineman på dynamiken i rättskälleläran.  

En distinktion kan göras mellan auktoritetskällor och argumentkällor i 

diskussionen om rättskällorna.
151

 Auktoritetskällor är sådana källor som har en 

självständig auktoritet, oberoende av om de innehåller goda sakskäl eller inte, 

argumentkällor är källor i vilka man söker sakskäl. Frändberg menar att lagtext 

är en auktoritetskälla, medan doktrin utgör en argumentkälla.  

Det tycks också som om HD hänvisar till DCFR närmast som en 

argumentkälla, vilken kan ge vägledning i frågan om skälig uppsägningstid. 

Kanske jämställer HD DCFR med doktrin, vilket i så fall skulle innebära att 

DCFR redan betraktas som en rättskälla. I detta fall skulle hänvisningen då 

vara föga kontroversiell.  

5.3. Kompletterande rättsbildning 

Samhällets totala behov av rättsbildning fortsatte att öka även efter 

fullföljdsreformen.
152

 Nya rättsområden hade tillkommit och den snabba 

samhällsutvecklingen hade medfört att rättsreglerna inte längre hade lika lång 

giltighet som tidigare. Det hade skett en kvantitativ ökning av lagstiftning och 

även om det totala regelbeståndet inte ökat så var omsättningen av lagregler 

betydligt högre. Detta hade åtminstone teoretiskt kunnat medföra att samhällets 
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 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 32.  
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 Ang. detta stycke se Frändberg, a.a., s. 58. 
152 Ang. detta stycke se SOU 1986:1 s.64. 
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behov av kompletterande rättsbildning skulle ha minskat och ersatts av fler och 

mer detaljerade lagbestämmelser, istället har valet av lagstiftningsteknik 

inneburit att behovet av kompletterande rättsbildning har ökat. Behovet av 

rättsbildning påverkas också av bundenheten till lagmotiv som rättskälla och av 

utformningen av motiven. Öppet avfattade lagbestämmelser har blivit allt 

vanligare och i motiven anges ofta att bestämmelserna förutsätts få sitt närmare 

innehåll preciserat genom rättstillämpningen.  

Generellt kan sägas att detaljerade och precisa rättsregler kräver kontinuerlig 

översyn och ofta har kortare livslängd än mer generella och abstrakta regler.
153

 

De generellt hållna reglerna tillgodoser dock i mindre hög grad kravet på 

förutsebarhet, vilket leder till ett behov av rättsbildning för att åstadkomma 

enhetlighet i rättstillämpningen.  

5.3.1. Straffvärdebedömning  

Kompletterande rättsbildning ligger nära utfyllande av luckor i lagen. En viss 

skillnad föreligger dock. Vid till exempel straffvärdebedömning förutsätts HD 

att bistå med kompletterande rättsbildning. Någon lucka i egentlig mening kan 

inte sägas föreligga. Behovet av kompletterande rättsbildning har istället 

uppstått genom att strafflagstiftningen utformats så att en tidsram har angivits 

inom vilken strafflängden ska bestämmas. Därutöver ges vissa riktlinjer som 

ska användas vid bedömningen av straffvärdet. Om domstolen har möjlighet att 

döma till fängelse i minst ett år och högst sex år, innebär detta att alla straff 

som befinner sig inom dessa latituder är riktiga i lagtextens mening.
154

 Behovet 

av kompletterande rättsbildning genom vägledande domstolsavgöranden blir 

dock uppenbart.  

HD har på senare tid väsentligt ändrat den rådande praxisen i 

straffmättningsfrågor beträffande narkotikabrott. I NJA 2011 s. 357, som kom 

att bli det första av en rad avgöranden, sänkte HD strafflängden för två av de 

tilltalade från de 14 år som utdömts i hovrätten till fyra år. 

HD inledde med att redogöra för bakgrunden i målet och den tillämpliga 

lagregleringen. HD anmärkte att en lagändring hade gjorts i syfte att bidra till 
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 Strömholm, Rättsutveckling på annat sätt än genom lagstiftning, s. 25. 
154 Jfr Schmidt, a.a., s. 121. 
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utvecklingen av en praxis enligt vilken andra omständigheter än mängden 

narkotika skulle tilläggas större betydelse än tidigare vid bedömningen av vad 

som utgjorde ett grovt brott. I sammanhanget erinrade HD om att reglerna om 

straffmätning och påföljdsval i 29 och 30 kap. BrB gäller fullt ut även 

beträffande narkotikabrott. Principerna för straffvärdebedömning i 29 kap. 1-3 

§§ BrB ska alltså vara vägledande även när det gäller narkotikabrott. 

HD konstaterade att påföljderna i narkotikamål i stor utsträckning och trots de 

nya reglerna bestämdes enligt tabeller utifrån arten och mängden av narkotika. 

Arten och mängden är visserligen en viktig faktor vid straffvärdebedömningen 

och tabeller som utformats med stöd av praxis kan vara ett värdefullt 

hjälpmedel för bedömningen. En förutsättning för att art och mängd ska kunna 

fungera som en måttstock för straffvärdebedömningen är dock att det kan 

fastställas hur farlig narkotikan är. För detta ändamål saknas enligt HD 

entydiga och allmänt godtagbara kriterier. Tabellerna måste därför användas 

med försiktighet och med insikt om att de utgångspunkter som de vilar på kan 

komma att behöva omprövas. Särskilt problematiskt ansåg HD det vara att 

tabellerna hade använts på ett mekaniskt sätt även i mål som rört stora mängder 

narkotika. Detta hade medfört att det knappast fanns något utrymme för 

straffvärdebedömning vid de grövsta brotten. HD anförde att när det gäller de 

övre delarna av straffskalan för grovt brott får därför tabeller anses fylla en 

begränsad funktion. 

Justitierådet Borgeke tillade för egen del att tabellerna i vissa fall använts som 

den enda eller nästan enda utgångspunkten för bedömningen. De hade då fått 

ett genomslag vid straffvärdebedömningarna som inte varit avsedd och som var 

svårförsvarlig. Bundenheten vid tabellerna har i en del fall lett till att 

domstolarnas avgöranden blivit schablonartade och onyanserade. Borgeke 

anförde att det enligt hans mening krävdes en radikal omläggning av 

domstolspraxis. I enlighet med lagstiftningens innebörd, och de på denna punkt 

tydliga uttalandena i förarbetena, måste, enligt Borgekes mening, 

omständigheter vid sidan av sort och mängd ges en dominerande betydelse vid 

påföljdsbestämningen. 
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Wersäll ifrågasätter dock om det varit HD:s uppgift att göra denna justering.
155

 

Han menar att det inte varit fråga om någon normkonflikt, utan att 

förändringen initierats helt och hållet av HD själv.
156

 

5.3.2. Generalklausuler  

Ytterligare exempel på lagstiftning som förutsätts få sitt närmare innehåll 

fixerat genom prejudikatinstansernas rättsbildning är sådana normer där 

lagstiftaren inte noggrant angivit villkor för en viss preciserad rättsföljd utan 

istället sökt beskriva antingen ett tillstånd som rättstillämparen ska försöka 

åstadkomma genom sitt avgörande, eller också en allmänt hållen beskrivning 

av ett missförhållande som rättstillämparen ska försöka undanröja genom en 

lämplig åtgärd.
157

 Ett exempel på en norm av det förra slaget är ”barnets bästa” 

som återfinns inom till exempel familjelagstiftningen.  Typexempel på den 

senare normen är generalklausulen 36 § avtalslagen
158

, där både rättsfaktum- 

och rättsföljdsledet är allmänt hållna samtidigt som målformuleringen är 

framträdande.
159

 

Genom sin språkligt öppna avfattning täcker generalklausuler som 36 § 

avtalslagen ett stort antal skiftande situationer. Ju mer allmänt hållen en regel 

är desto mer omfattande blir dess tillämpningsområde.
160

 Detta innebär att 

regeln kan komma att omfatta inte bara områden där det är nödvändigt med 

snabb anpassning, utan också områden där intresset av stabilitet är 

framträdande.
161

 I avsnittet om luckor i lagen framhölls att ett vanligt 

förekommande grepp för att hantera luckor är analogislut.
162

 Vid 

lagbestämmelser med en generell och abstrakt avfattning blir det snarare fråga 
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 Wersäll, SvJT 2014 En offensiv Högsta domstol. Några reflektioner kring HD:s rättsbildning, 
s. 5. 
156

 A.a., på s. 7. 
157

 Strömholm, Målstyrning och lagprövning, s. 470 f. Med rättsfaktumledet förstås de 
faktiska omständigheter som utlöser regelns tillämpning och med rättsföljdledet förstås valet 
av möjliga rättsliga reaktioner, se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 245. 
158 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
159  Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 471. 
160

 Strömholm, Rättsutveckling på annat sätt än genom lagstiftning, s. 25. 
161

 A.a., a.st. 
162 Se avsnitt 5.2.1. 
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om att undanta situationer från lagens tillämpningsområde genom 

reduktionsslut.
163

 

5.4. Normkonflikter 

Rättssystemet är inte ett logiskt slutet system, vilket medför att det kan 

uppkomma motsägelser som gör att normer råkar i konflikt med varandra. 

Normkonflikt kan råda mellan rättskällor, som exempelvis när lagtext och ett 

förarbetsuttalande är motstridiga. En lagbestämmelse kan också stå i konflikt 

med en annan. Beträffande det senare problemet har domaren en viss hjälp av 

maximer som uttrycker rättskälleprinciper, som exempelvis yngre lags 

företräde framför äldre lag. Ytterst används lagprövningsinstitutet för att 

åsidosätta en lag som strider mot en högre. Normkonkurrens är en ”mjukare” 

form av normkonflikt.  Vid normkonkurrens krockar inte två normer, men det 

skulle ändå leda till olägenheter om båda tillämpades samtidigt.
164

 

Motsägelser i rättssystemet kan ha sin grund i att lagstiftning tillkommit under 

olika tidsperioder och präglas av olika politiska viljor. Samhällsutvecklingen 

kan medföra att innebörden av olika lagregler förskjuts. Nya rättsområden har 

tillkommit – inte minst genom internationaliseringen av rätten - vilket kan leda 

till konflikter när gamla och nya regler ska samsas i rättsystemet.  

HD:s avgörande i NJA 2012 s. 400 präglas av ett normkonfliktperspektiv. 

Bakgrunden i målet var att en person, S.L., hade åtalats för ringa 

barnpornografibrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade S.L. haft 51 

barnpornografiska bilder lagrade på sin hårddisk. Samtliga bilder var s.k. 

mangateckningar. S.L. var bland annat verksam som översättare av japansk 

manga och uppgav själv att hans intresse för bilderna varit både professionellt 

och privat.  

S.L. dömdes av tingsrätten för ringa barnpornografibrott bestående av innehav 

av 51 mangateckningar. Även hovrätten dömde S L för ringa barnpornografi-

brott, bestående i innehav av 39 teckningar. Frågan i HD var om innehavet av 

de 39 teckningarna var brottsligt. 
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 Jfr Welamson, a.a., s. 146. 
164 Frändberg, a.a., s. 78. 
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HD betonade att det av förarbetena till straffbestämmelsen framgår att även 

teckningar med barnpornografiskt innehåll ska omfattas av kriminaliseringen. 

Ett argument i lagmotiven för att låta kriminaliseringen även omfatta tecknade 

bilder var att det inte kunde uteslutas att levande barn hade använts som 

modeller, ett annat argument var att bilderna kunde tänkas komma till 

användning för att locka barn till sexuella handlingar. I första hand åberopades 

dock att pornografiska bilder är kränkande för barn över huvud taget. 

Enligt HD:s bedömning föreställde teckningarna fantasifigurer; det var dock 

tydligt att det var fråga om avbildningar av mänskliga varelser. I likhet med 

underinstanserna bedömde HD att bilderna föreställde barn vars 

pubertetsutveckling inte hade avslutats. Barnen var helt eller delvis nakna och 

framställda på ett sådant sätt att det måste anses vädja till sexualdriften. På de 

flesta bilderna var könet synligt och på några bilder utfördes sexuella 

handlingar. Teckningarna fick, enligt HD:s mening, anses vara pornografiska. 

En av bilderna skiljde sig dock från de övriga då den bedömdes vara särskilt 

verklighetstrogen.  

HD framhöll att bestämmelsen om barnpornografibrott getts ett vidsträckt 

tillämpningsområde, inte minst när det gäller teckningar. I förarbetena angavs 

att även bilder som inte är verklighetstrogna kan omfattas av regleringen. 

Någon diskussion om åtskillnad i straffbarhetshänseende för det fall det var 

fråga om tecknade barn jämfört med verkliga barn hade dock inte förts i 

motiven. 

HD konstaterade att lagstiftaren manat till försiktighet vid tolkning av 

bestämmelsen när det gäller avbildningar av verkliga barn, för att det straffbara 

området inte skulle bli alltför vidsträckt eller svårbestämt. I förarbetena 

uttalades att avsikten inte var att straffbelägga all avbildning av nakna barn 

eller alla bilder där barns könsorgan kan urskiljas, även om sådana bilder skulle 

kunna stimulera en del människor sexuellt. HD anförde att en motsvarande 

försiktighet vid tolkningen av bestämmelsen måste iakttas i fråga om 

teckningar som inte avser verkliga barn. Inte minst när det gäller 

fantasiteckningar eller seriefigurer ansågs det vanskligt att göra klara 

avgränsningar av det straffbara området. 
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Därefter refererade HD till EU:s minimidirektiv (2011/93/EU), om bl.a. 

bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi, i vilket barnpornografi definieras som verklighetstrogna bilder 

av ett barn som medverkar i en handling med uttrycklig sexuell innebörd eller 

verklighetstrogna bilder av ett barns könsorgan för i första hand sexuella 

syften. Direktivet hade utformats i överensstämmelse med den gemensamma 

strävan att endast kriminalisera bilder som återger verkligheten. 

HD påpekade ännu en gång att det i svensk rätt inte gjorts någon åtskillnad 

mellan verklighetstrogna teckningar och sådana som föreställer fantasifigurer. 

HD betonade dock att skyddsintresset gör sig gällande på ett tydligare sätt när 

det gäller verklighetstrogna teckningar. Verklighetstrogna teckningar omfattas 

således, enligt HD:s mening, utan tvivel av straffbestämmelsen. För den bild 

som bedömdes vara verklighetstrogen återstod endast att pröva om innehavet 

av bilden varit försvarligt. 

Beträffande övriga 38 teckningar anförde HD att det skyddsintresse som 

uppbär bestämmelsen om barnpornografi är uttunnat i fråga om icke 

verklighetstrogna bilder.  

Mot denna bakgrund drog HD slutsatsen att avgränsningen av 

straffbestämmelsens tillämpningsområde är oklar i förhållande till de 

återstående 38 teckningarna. HD slog fast att tolkningen av straffbestämmelsen 

måste ske med beaktande av grundläggande principer om yttrandefrihet och 

informationsfrihet. 

HD anförde att en prövning av om det skulle innebära en otillåten begränsning 

i yttrandefriheten och informationsfriheten att fälla S.L. för innehav av de 

aktuella 38 teckningarna i första hand bör göras enligt regeringsformens 

regelverk. 

En sådan prövning bör enligt HD göras i tre steg: Den första frågan är om en 

fällande dom skulle innebära en begränsning i yttrande- och 

informationsfriheten. Om så är fallet, är nästa fråga om begränsningen har skett 

genom lag och huruvida begränsningen tillgodoser ändamål som är godtagbara 

i ett demokratiskt samhälle. Om svaret då är jakande, är frågan om 

begränsningen går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål 
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som har föranlett den eller om den sträcker sig så långt att den utgör ett hot mot 

den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. 

HD konstaterade att en fällande dom skulle utgöra en inskränkning i den 

tilltalades informationsfrihet. Beträffande frågan om inskränkningen skett 

genom lag anförde HD att det inte är ovanligt att en lagregel är vag till sin 

närmare innebörd. En fällande dom i målet låg enligt HD inom ramen för en 

möjlig tolkning av bestämmelsen om barnpornografibrott och uppfyllde 

därmed kravet på lagstöd.  

HD anförde att straffbestämmelsen utan tvivel var motiverad av sådana särskilt 

viktiga skäl som tillåter en begränsning av yttrandefriheten och 

informationsfriheten. 

I det tredje steget prövade HD om den begränsning i yttrandefriheten och 

informationsfriheten som en fällande dom skulle innebära, kunde anses gå 

utöver vad som var nödvändigt med hänsyn till det ändamål som hade föranlett 

begränsningen. HD framhöll att yttrandefrihet och informationsfrihet är 

grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Undantag från dessa friheter 

måste därför ges en restriktiv tolkning och behovet av begränsningar måste 

redovisas på ett övertygande sätt. 

HD noterade att mangateckningar har en stark förankring i den japanska 

kulturen, men fenomenet har också spritt sig över världen. Även om 

teckningarna, enligt HD, inte tydligt kunde inrymmas under begreppet konst, 

ansågs ändå vissa av dem inneha konstnärliga drag. HD anförde: 

”Att det över huvud taget förekommer pornografiska teckningar med 

motiv som kan föra tankarna till barn är knappast en sådan kränkning 

av barn i allmänhet att det motiverar den förhållandevis långtgående 

inskränkning i yttrandefriheten och informationsfriheten som det skulle 

innebära om orealistiska sådana teckningar utan undantag 

kriminaliserades. Inte heller det skäl som består i att man vill undgå 

risken att barn ska kunna förledas att delta i sexuella handlingar 

motiverar en sådan begränsning. Till detta kommer att mangateckningar 

har en stark förankring i den japanska kulturen och att det mot den 

bakgrunden finns skäl att beakta vikten av vidaste möjliga 

yttrandefrihet och informationsfrihet.” 
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HD slog fast att en kriminalisering av innehav av de 38 teckningarna skulle gå 

utöver vad som var nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett 

straffbestämmelsen. Vid en grundlagskonform tolkning kunde 

straffbestämmelsen därmed inte anses omfatta innehav av de icke 

verklighetstrogna mangateckningarna. Någon anledning att undersöka om 

straffbeläggande av innehav av sådana teckningar skulle komma i konflikt med 

Europakonventionen saknades därför.  

Beträffande den 39:e bilden anförde HD att innehavet av en enda teckning, 

som i och för sig var sådan att innehav av den annars vore straffbart, skulle 

anses försvarligt då S.L. var expert på japansk kultur, hade bott i Japan i flera 

år, hade arbetat som översättare av manga och innehaft stora mängder 

mangateckningar i sin dator. 

HD:s avgörande kan tolkas så att subjektiv teleologisk tolkning leder till 

slutsatsen att även icke verklighetstrogna tecknade bilder är förbjudna om de 

föreställer barn och är pornografiska. Genom objektiv teleologisk tolkning 

kommer HD dock till slutsatsen att det är oklart om det intresse som 

bestämmelsen syftar till att skydda också omfattar icke verklighetstrogna 

tecknade bilder. Oklarheten innebär att prövningen måste ske med beaktande 

av grundläggande principer om yttrande- och informationsfrihet. Dessa 

principer användes inte av HD för att fastställa innebörden av straffstadgandet, 

utan snarare för att bestämma avgränsningen av stadgandet. HD:s prövning 

kom därför att avse frågan om det skulle utgöra en otillåten begränsning i 

yttrande- och informationsfriheten i 2 kap. RF att fälla till ansvar för innehav 

av barnpornografi bestående av japanska mangateckningar. Trots det tydliga 

normkonfliktperspektiv som kommer till uttryck i domskälen, väljer HD 

grundlagskonform tolkning. Med stöd av den grundlagskonforma tolkningen 

gjorde HD vad som närmast kan betecknas som ett reduktionsslut och slog 

därvidlag fast att straffbestämmelsen om barnpornografibrott inte omfattade de 

38 mangateckningarna som var aktuella i målet.  

Wersäll har framhållit mangamålet som det tydligaste exemplet där det är be-

rättigat att diskutera betydelsen av europarätten för hanteringen av inhemska 
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normkonflikter.
165

 Wersäll menar att HD i praktiken har underkänt riksdagens 

kriminalisering av icke verklighetstrogen tecknad barnpornografi genom 

subjektiva och allmänt hållna skrivningar samt utan egentlig analys eller 

hänvisning till källor av direkt relevans för målet. Resonemangen har enligt 

Wersäll närmast naturrättslig karaktär. Även Axberger är kritisk mot HD:s 

argumentation och menar att avgörandet grundas på en närmast abstrakt norm-

prövning.
166
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 Wersäll, a.a., s. 5 f. Som Wersäll framhåller i sin artikel bör det noteras att han var 
ordförande i hovrätten när målet avgjordes i denna instans. 
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6. Andra orsaker till rättsbildning 
 

Den öppna domskrivningen har inneburit att samhälleliga konsekvenser av 

olika rättsliga lösningar numera diskuteras öppet. Den ökade öppenheten i 

redovisningen måste dock särskiljas från frågan om HD:s avvägning vid valet 

av dessa argument.
167

  

Samhällsutvecklingen innebär att rätten förr eller senare kommer visa sig vara 

ofullständig.
168

 Nya företeelser i samhället kan leda till problem som 

lagstiftaren inte hade möjlighet att förutse när lagen antogs. 

Samhällsförändringar kan också medföra ändamålsförskjutningar; det 

ursprungliga ändamålet med en lagregel kan på grund av utvecklingen ha blivit 

inaktuellt.
169

 I vilken mån domstolen bör anpassa sin tolkning efter 

samhällsförändringar och ändamålsförskjutningar är en avvägningsfråga.
170

 

NJA 1972 s. 253 illustrerar hur samhällsförändringar kan medföra att 

motivuttalanden mister sin aktualitet. I detta fall stod bankdirektör C åtalad för 

stöld efter att i en butik tillgripit ett askfat och dolt det i sin högra rockficka. 

Sedan ett butiksbiträde uppmärksammat det hela återlämnade C efter anmodan 

askfatet. Frågan i HD var om brottet hade fullbordats. Enligt de 

förarbetsuttalanden som aktualiserades i målet ansågs en stöld fullbordad redan 

när gärningsmannen tar saken med uppsåt att tillägna sig den. Förarbetena var 

dock från en tid när självbetjäningsaffärer och andra affärer där kunderna 

själva fick ta befattning med varorna före betalning knappast förekom. HD 

hade redan genom rättsfallet NJA 1965 s. 398 frångått det aktuella 

förarbetsuttalandet och slagit fast att tillgrepp av en vara i en 

självbetjäningsbutik med kassaspärr är fullbordat först när kunden passerat 

spärren utan att uppvisa eller betala varan. I ett annat mål, NJA 1964 s. 97, 

hade HD slagit fast att ett tillgrepp fullbordats genom att en person lagt varor i 

sin väska och därefter avlägsnat sig från de avdelningar där varorna såldes. 

                                                             
167 Jfr Strömholm, SvJT 1984 En svensk prejudikatlära: behov och möjligheter s. 933. 
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 Sandström & Peterson, Lex lata – lex ferenda. Fakta eller fiktion, s. 168. 
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 Grönfors, Ändamålsförskjutning och rättssäkerhet, s. 66. 
170 A.a., a.st. 
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Osäkerhet hade dock uppstått om ifall tillgreppet skulle anses fullbordat redan 

när varorna lagts i väskan eller först när personen lämnade avdelningarna där 

varorna tillhandahölls. I det nu aktuella målet anförde HD att starka skäl talade 

för en enhetlig regel beträffande alla typer av butiker, där det är tillåtet för 

kunderna att själva ta varorna och medföra dem till en kassa eller en expedit. 

Med hänsyn till den utveckling som redan ägt rum i rättspraxis slog HD fast att 

ett tillgrepp inte var fullbordat förrän varan förts ut från butiken eller, i fråga 

om varuhus med klart avgränsade avdelningar, ut från avdelningen. När en 

butik eller varuhusavdelning är försedd med kassaspärr, innebär passagen av 

spärren helt naturligt att varan förs ut från butiken eller avdelningen. 

Ett annat rättsfall som illustrerar hur samhälleliga förändringar ibland kan vara 

en pådrivande orsak till HD:s rättsbildning är NJA 2010 s. 467, där ändrade 

betalningsrutiner sedan skuldebrevslagens tillkomst gjorde att HD inte längre 

fann skäl att upprätthålla den systematiska distinktionen mellan enkla och 

löpande skuldebrev i den aktuella partkonstellationen.
171

  

6.1. Rimlighetsöverväganden 

HD:s domsstil efter fullföljdsreformen innebär att även ändamåls-, 

konsekvens- och lämplighetsöverväganden diskuteras som komplement till den 

argumentation som mer direkt baseras på rättskällorna.
172

 I vissa fall ger dock 

HD:s domskäl intryck av att sådana, friare, överväganden varit direkt 

avgörande för domslutet.  

I det processrättsliga målet NJA 1994 s. 23 hade en fastighetsköpare väckt 

talan mot säljaren med påstående om fel i egendomen. Köparen yrkade i första 

hand hävning av fastighetsköpet och i andra hand avdrag på köpeskillingen. 

Samma omständigheter åberopades för båda yrkandena. Sedan köparen avstått 

från hävningsyrkandet uppkom frågan om avståendet skulle anses som en 

återkallelse, och föranleda ett avskrivningsbeslut, eller om avståendet skulle 

anses utgöra en inskränkning av talan. En inskränkning av talan medför 

rättskraft och innebär alltså ett avstående från något som inte kan yrkas på nytt 

i en senare rättegång.  
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 Se avsnitt 5.1.2. 
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 Strömholm, En stillsam revolution – utvecklingstendenser i den svenska Högsta domstolens 
argumentationsteknik efter 1971 års fullföljdsreform, s. 662. 
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HD:s domskäl i målet är korthuggna. Det anfördes att situationen 

karakteriseras av att det är fråga om alternativa yrkanden som helt ersätter 

varandra. Yrkandena vilar på samma grund men skiljer sig åt, inte kvantitativt - 

men kvalitativt. Efter att ha redogjort för relevanta bestämmelser och följderna 

av de båda alternativen konstaterades att saken är omdiskuterad, men inte fått 

någon lösning genom rättstillämpningen. Därefter slog HD fast att det är 

rimligt att kräva att en köpare, som på grund av påstådda fel i egendomen kan 

väcka talan både om hävning av köpet och om avdrag på köpeskillingen i en 

och samma rättegång, tar ställning till om han vill framställa båda yrkandena. 

Under förutsättning att det är fråga om ett och samma fel bör köparen vara 

förhindrad att, sedan ett av yrkandena ogillats, framställa det andra yrkandet i 

en ny rättegång. En ogillande dom angående ett av yrkandena har alltså 

rättskraft beträffande båda yrkandena, även om det andra yrkandet aldrig har 

framställts eller om käranden, som i förevarande fall, avstått från det. Köparens 

avstående från yrkandet om hävning innebar alltså en inskränkning av talan.  

6.2. Allmän rättskänsla 

Det förekommer att termen allmän rättskänsla används i såväl förarbeten som i 

rättstillämpningen.
173

 Allmän rättskänsla eller allmänt rättsmedvetande 

används då som ett motiv för en viss lösning.
174

 Nedan ges ett exempel på när 

termen kommit till direkt uttryck i ett avgörande från HD.  

I NJA 1985 s. 281 II hade HD funnit att en person, G.B, gjort sig skyldig till 

smugglingsbrott sedan hon utan att upplysa tullmyndigheten, infört en diamant 

till Sverige, för vilken införselavgift i form av mervärdeskatt skulle erläggas. 

Det återstod därefter för HD att pröva frågan om påföljd. 

HD beaktade att G.B., som anlänt med flyg en fredagsnatt, återvände när hon 

kontrollerat bestämmelserna och insett sitt misstag. Påföljande måndag besökte 

hon tullmyndigheten och fullgjorde då sin betalningsskyldighet. Det hade i 

målet inte framkommit någon omständighet som gav anledning att anta att hon 

riskerat upptäckt och åtal om hon hade underlåtit att frivilligt anmäla sin 

försummelse. Någon fara för att skatten slutligt skulle undandras staten ansågs 

                                                             
173

 Thews, JT 2007-08 Det allmänna rättsmedvetandets inflytande vid rättstillämpning – en 
empirisk studie, s. 535. 
174 Strahl, Makt och rätt: rättsidéns gång genom historien - från Babylonien till FN, s. 162. 
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inte ha förelegat. HD fann att hänsyn till allmän laglydnad inte kunde anses 

påkalla att påföljd skulle dömas ut. HD anförde därefter att det också skulle 

kunnat uppfattas som stötande för den allmänna rättskänslan att döma till straff 

i det aktuella fallet. Sådana speciella förhållanden ansågs därför föreligga i 

målet att påföljdseftergift medgavs. 

Det finns anledning att framhålla distinktionen mellan ansvars- och 

påföljdsfrågan i detta fall: Det är alltså inte i ansvarsdelen som HD anför den 

allmänna rättskänslan som ett argument, utan först i fråga om påföljdseftergift. 

Möjligheten att medge påföljdseftergift återfanns vid tidpunkten för HD:s 

avgörande i 33 kap. 4 § tredje stycket BrB. I lagrummet fanns bestämmelser 

om möjlighet att döma till lindrigare straff än vad som var stadgat för brottet 

dels vid brott som någon begått innan han fyllt 21 år eller under inflytande av 

själslig abnormitet, dels i andra fall under förutsättning att det fanns synnerliga 

skäl och att hinder uppenbarligen inte möttes av hänsyn till allmän laglydnad. 

Dessutom fanns en bestämmelse som medgav möjlighet att i vissa fall helt 

efterge påföljd.
175

 Formuleringen i 33 kap. 4 § tredje stycket BrB föranledde 

således HD att anföra att hänsyn till allmän laglydnad inte kunde anses påkalla 

att påföljd skulle dömas ut. Hänvisningen till den allmänna rättskänslan 

användes sannolikt för att ytterligare förstärka argumentationen.  

Thews menar dock att det förefaller vara just hänvisningen till den allmänna 

rättskänslan som fäller det slutliga avgörandet. Enligt Thews tycks HD anse att 

om en påföljd skulle dömdes ut, skulle allmänheten reagera och finna straffet 

oskäligt, vilket i förlängningen skulle kunna skada tilltron till rättssystemet.
176

  

Beyer argumenterar för att HD:s inflytande på rättsbildningen hade blivit större 

om HD istället fört ett principiellt resonemang med analogi från annan 

lagstiftning rörande effekterna av frivilligt tillbakaträdande när det gäller 

ansvar för varusmuggling. Beyer pläderar för att domstolarna i större 

                                                             
175 Bestämmelser av liknande innebörd finns numera i 29 kap. 3, 5, 6 och 7 §§ BrB, se 
Berggren m.fl., Brottsbalken En kommentar (Zeteo 1 juli 2014), kommentaren till 33 kap. 4 § 
BrB. 
176 Thews, a.a., s. 542 f. 
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utsträckning borde tillämpa principiella resonemang som utgår från grunderna 

för rättsordningen, krav på rättssäkerhet och liknande.
177

 

I NJA 1999 s. 632, som rörde fråga om skadestånd för psykiska besvär hos 

närstående till person som dödats genom vårdslöst handlande, anförde ett 

skiljaktigt justitieråd att lidandet hos de anhöriga var lika typiskt och 

beräkneligt oavsett om dödsfallet skett genom uppsåtligt handlande eller 

genom vårdslöshet. För den allmänna rättskänslan torde det därför framstå som 

naturligt att den som genom sitt handlande dödar någon blir ersättningsskyldig 

för den personskada som till följd av handlingen drabbar offrets närmaste krets.  

Thews menar att dissentens användning av den allmänna rättskänslan som ett 

argument i detta fall tyder på en syn på allmänhetens uppfattning som ett slags 

filter vid införande av en ny reglering. En ny rättsregel kan skapas, men det är 

då önskvärt att den är i linje med allmänhetens rättsuppfattning.
178

 

I NJA 1972 s. 253, som rörde frågan om en butiksstöld fullbordats när ett ask-

fat dolts i en rockficka, anförde ett skiljaktigt justitieråd, till stöd för sin upp-

fattning att den tilltalade gjort sig skyldig till ett fullbordat olovligt tillgrepp, att 

synsättet torde stå i överensstämmelse med en allmän rättsuppfattning.  

Strahl framhåller att den som påstår att det allmänna rättsmedvetandet, eller 

rättskänslan, kräver en viss lösning av ett rättsligt problem ofta har ringa stöd 

för sitt påstående. Strahl menar även att rättsmedvetandet tenderar att ändra sig 

efter nya lagar och situationer.
179

  

6.3. Internationaliseringen av rätten 

Det står klart att internationaliseringen av det svenska rättssystemet 

intensifierats sedan fullföljdsreformen. Anslutningen till EU och antagandet av 

europakonventionen såsom svensk lag har inneburit att svenska domstolar 

numera har ytterligare två rättsordningar att förhålla sig till. I NJA 2014 s. 79 

slog HD fast att en svensk domstol kan frångå vad som följer av EU-

domstolens tolkning av en unionsrättslig bestämmelse endast om tillämpningen 
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 Beyer, JT 1996-97 Rättsbildning genom lagstiftning eller rättspraxis, s. 591 f. 
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 Thews, a.a., s. 545. 
179 Ang. detta stycke se Strahl, a.a., s. 162 ff. 
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i det enskilda fallet annars skulle utgöra en allvarlig och otvetydig kränkning 

av Europakonventionen. Enligt Wersäll är det berättigat att ställa frågan om det 

handlingsutrymme för domstolarna som europarätten har medfört också har 

kommit att påverka hanteringen av inhemska normkonflikter.
180

  

På samma tema framhåller Fura att 

”… genomslaget av Europakonventionen i svensk rätt i 

allmänhet har gått ryckvis. Från en inledande skepsis (det rör inte 

oss, vårt system är perfekt), via ett bryskt uppvaknande med 

Sporrong-Lönnroth målet då Sverige fälldes, över en nästan 

ängslig önskan att i allt tolka/ändra svensk lagstiftning för att 

passa avgöranden från Strasbourg, till dagens lite nyktrare 

inställning att även domar från Strasbourg kan behöva analyseras 

och tolkas.”
181

 

 

I NJA 2014 s. 323 hade HD att pröva om staten på grund av en avregistrering 

av ett svenskt medborgarskap ådragit sig skyldighet att utge ersättning för 

ideell skada. Bakgrunden i målet var följande: 

B.P. föddes år 1984 i USA inom äktenskapet mellan en svensk och en brittisk 

medborgare. Enligt den då gällande lagen om svenskt medborgar-

skap förvärvade B.P. vid födseln svenskt medborgarskap med härstamning från 

fadern.  I samband med att B.P. och hans mor flyttade till Sverige år 1992 

registrerades B.P. som svensk medborgare i det dåvarande 

folkbokföringsregistret. Sedan faderskapet hävts av svensk domstol år 2000 

ändrade skattemyndigheten den registrerade uppgiften om svenskt medborgar-

skap till brittiskt medborgarskap med härstamning från modern. I Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) aktualiserades frågan om registreringsåtgärden 

hade varit korrekt.
182

  

HFD konstaterade att det saknas lagreglering i fråga om konsekvenserna i 

medborgarskapshänseende av att mannen förklarats inte vara far till B.P. 

Frågan fick därför avgöras mot bakgrund av allmänna rättsprinciper och 
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 Wersäll, a.a., s. 3. 
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 Fura, SvJT 2014 En offensiv Högsta domstol – en kommentar, s. 101. 
182 RÅ 2006 ref. 73. 
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särskilt med beaktande av bestämmelserna i 2 kap. 7 § RF. HFD fann att dessa 

bestämmelser, bortsett från de situationer som särskilt lagreglerats, i princip 

utesluter att någon mot sin vilja fråntas sitt svenska medborgarskap och att det 

inte kommer ifråga att i vissa situationer låta ett svenskt medborgarskap 

upphöra genom att fingera att något medborgarskap aldrig kommit till stånd. 

HFD upphävde underinstanserna domar samt skattemyndighetens beslut att i 

folkbokföringsdatabasen ändra uppgiften om medborgarskapet. År 2006 

återregistrerades B.P. som svensk medborgare i folkbokföringsdatabasen. 

B.P. väckte talan vid Stockholms tingsrätt och yrkade att staten skulle 

förpliktas att utge skadestånd till honom. Som rättslig grund för käromålet 

åberopade B.P. att han utsatts för en rättighetskränkning genom att han i drygt 

fyra år varit berövad sitt svenska medborgarskap. B.P. framhöll att han under 

den tiden betagits möjligheten att rösta, göra militärtjänst och välja att utöva 

polisyrket. B.P. anförde att han genom kränkningen lidit ideell skada för vilken 

han var berättigad till skadestånd av staten. 

Tingsrätten ogillade käromålet. B.P. fullföljde då sin talan till hovrätten som 

fastställde tingsrättens dom. I HD var frågan, som tidigare nämnts, om staten 

på grund av avregistreringen ådragit sig en skyldighet att utge ersättning för 

ideell skada till B.P. 

HD redogjorde för innebörden av 2 kap. 7 § RF enligt vilken ingen svensk 

medborgare som är eller har varit bosatt i Sverige får fråntas sitt 

medborgarskap. Rättigheten är absolut och får alltså inte begränsas. 

Därefter betonade HD att medborgarskap representerar det formella 

medlemskapet i det svenska samhället och utgör själva grunden för 

folkstyrelsen. Folkstyrelsen bygger på allmän och lika rösträtt och 

medborgarskapet är den grundläggande förutsättningen för att den enskilde ska 

ha möjlighet att utöva sin rösträtt i riksdagsval. Svenskt medborgarskap är 

också ett krav för offentliga anställningar och uppdrag, såsom domare eller 

polis, vilka representerar de mest påtagliga delarna av statens maktutövning. 

HD anförde att det ytterst är medborgarna som såväl tillämpar som beslutar om 

samhällets grundläggande formella regler.  Av folkrättsliga principer följer 
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även att medborgarskapet är en rättslig relation mellan staten och den enskilde 

som innebär rättigheter och skyldigheter för båda. 

HD konstaterade att en överträdelse av 2 kap. 7 § RF i ett enskilt fall berövar 

den enskilde de rättigheter som medborgarskapet ger. Detta innebär enligt HD 

att staten vid en överträdelse bryter mot den grundläggande skyldigheten i det 

rättsliga förhållande som medborgarskapet utgör. Skadeverkningarna av 

överträdelsen låter sig enligt HD inte värderas efter en allmän måttstock. HD 

anförde att även om bestämmelsen i första hand riktar sig till lagstiftaren och 

myndigheter, utgör en överträdelse ett sådant avsteg från statsskickets grunder 

att överträdelsen bör kunna åberopas av den enskilde som grund för 

skadeståndsskyldighet för staten.  

Därefter påpekade HD att utgångspunkten i svensk rätt anses vara att det krävs 

särskilt lagstöd för att en rätt till ersättning för ideell skada ska anses föreligga 

och att det saknas bestämmelser som ger den enskilde rätt till ersättning vid 

överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket RF. HD framhöll emellertid att en 

överträdelse av bestämmelsen är av sådant slag att övervägande skäl talar för 

att ideellt skadestånd ska kunna dömas ut av domstol. 

Efter en skönsmässig bedömning baserad på ”etiska och sociala värderingar”, 

och med beaktande av de syften som enligt HD motiverade att ersättning skulle 

utgå samt överträdelsens varaktighet, bestämde HD skadeståndet till 100 000 

kronor.   

Justitierådet Calissendorff anmälde skiljaktig mening och ville ogilla talan. 

Hon framhöll inledningsvis att det visserligen finns synnerligen goda skäl att 

tillerkänna en enskild ersättning för ideell skada vid statens överträdelse av 

förbudet i 2 kap 7 § andra stycket RF. Det reser, enligt dissensen, principiella 

betänkligheter om ersättning kan utgå vid överträdelse av en rättighet av lägre 

dignitet som skyddas av Europakonventionen, men inte när staten överträtt en i 

regeringsformen skyddad rättighet som ansett så betydelsefull att den inte får 

inskränkas genom lag.  Emellertid saknas det lagstöd för att tillerkänna 

ersättning för överträdelse av förbudet i 2 kap. 7 § andra stycket 

regeringsformen. Det finns inte heller i svensk rätt någon allmän 

skadeståndsrättslig princip eller någon folkrättslig förpliktelse som kan ge stöd 
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för ett utvidgat rättighetsansvar. Calissendorff konstaterade att det bör 

ankomma på lagstiftaren att vidta erforderliga åtgärder och i det sammanhanget 

ta ställning till de frågor av principiell natur som uppkommer. 

Bengtsson har kommenterat avgörandet och menar att HD har utdömt 

skadestånd utan att åberopa något vållande på statens sida. Skadan har orsakats 

av en feltolkning av gällande rättsregler som rättats till först i RegR/HFD; 

sådana feltolkningar har långtifrån alltid betraktats som culpa. I stället har HD 

betonat det allvarliga i rättighetskränkningen. Vidare skriver Bengtsson att HD 

gjort ett avsteg från huvudregeln om att det krävs lagstöd för ideellt 

skadestånd. Bengtsson menar dock att ingen av dessa avvikelser från 

skadeståndslagens principer är särskilt märkliga vid en jämförelse med 

rättsläget vid brott mot Europakonventionen. Inte heller i sådana fall krävs 

culpa i vanlig mening för skadestånd.
183

  

Även Mörk och Hermansson instämmer i att avgörandet är logiskt i ljuset av 

det skadeståndsansvar som redan föreligger för överträdelser av 

Europakonventionen.
184

 Precis som Bengtsson menar Mörk och Hermansson 

att det som grundade ansvar för staten inte var culpa utan rättighetskränkningen 

i sig. De är dock av uppfattningen att skillnaden inte ska överdrivas, många 

gånger skulle en culpabedömning leda till samma resultat som ett betraktande 

av rättighetskränkningen som skadeståndsgrund, särskilt när det är fråga om ett 

klart avsteg från en handlingsnorm. Något ytterligare kvalifikationskrav för att 

rättighetskränkningen ska grunda skadeståndsskyldighet för staten tycker sig 

Mörk och Hermansson inte kunna utläsa av HD:s dom. Visserligen resonerar 

HD om allvaret i att överträdelsen avsett just medborgarskap, men författarna 

menar att detta resonemang förs av HD i syfte att motivera sin rättskapande 

åtgärd, nämligen att införa en skadeståndssanktion utan stöd i lag.
185

 

6.4. Kasuistiska avgöranden 

Något som tveklöst särskiljer HD:s rättsbildning från lagstiftarens 

normskapande är att HD:s rättsbildning sker inom ramen för ett specifikt mål. 

                                                             
183 Bengtsson, SvJT 2014 Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten, s. 
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Ur prejudikaten kan, trots den begränsande ram som det enskilda fallet utgör, 

ofta en generell norm utvinnas som i framtiden kan appliceras på liknande fall. 

Det är denna funktion som möjliggör att HD kan leda rättstillämpningen och 

åstadkomma likformighet och enhetlighet i rättstillämpningen. Genom att 

avgörandet återges i referat eller notis kan HD ange vilka fall som enligt 

domstolens mening bör betraktas som vägledande, dvs. prejudicerande. 

Emellertid återfinns bland HD:s refererade avgöranden även lösningar med 

mycket liten räckvidd utanför det aktuella målet. Sådana kasuistiska 

avgöranden karaktäriseras av att de helt baseras på omständigheterna i det 

särskilda fallet och att skälen för utgången i målet ofta är höljda i dunkel.
186

  

Skälen för kasuistiska avgöranden varierar.
187

  Ett skäl kan vara att 

omständigheterna i målet är så särpräglade att HD inte haft anledning att anta 

att ett liknande mål kommer dyka upp igen. Ett annat skäl kan vara att 

lagstiftning är att vänta och HD:s lösning således endast är avsedd att vara 

tillfällig. Ytterligare ett skäl kan vara att HD inte vill slå fast en för generell 

princip på ett svårbedömt område och därför låter speciella omständigheter i 

det konkreta fallet vara avgörande för domslutet.
188

 Skrivningar som ”med 

hänsyn till omständigheterna i övrigt” används då som en reservutgång.
189

 Det 

kan vara svårt, eller rent av omöjligt, för HD att överblicka alla de likartade fall 

som kan dyka upp i framtiden.
190

 HD kan då anse att det är lämpligare att 

avvakta med ett uttalande tills rättfallsmaterialet blivit rikhaltigare och det blir 

lättare att överblicka konsekvenserna av en viss ståndpunkt.
191

 En rättsats kan 

ha använts i ett flertal avgöranden innan den redovisas öppet.
192

 

                                                             
186 Hellner, a.a., s. 119. 
187 A.a., a.st. 
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 När ett mål är ”rent”, d v s att det saknar speciella omständigheter att hänvisa till, händer 
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se Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 147 f. 
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 Strömholm, En stillsam revolution – utvecklingstendenser i den svenska Högsta domstolens 
argumentationsteknik efter 1971 års fullföljdsreform, s. 663. 
190 Ekelöf & Edelstam, a.a., s. 147. 
191 A.a., s. 147. Jfr dock Lind, JT 1993-94 Lars Heuman & Peter Westberg: 
Argumentationsformer inom processrätten, s. 594. Lind menar att ett kasuistiskt avgörande 
inte behöver innebära mer än att referenten valde det sättet att utforma domen. 
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 Schmidt, a.a., s. 123. Ett annat sätt att hantera konsekvenserna av en bristfällig överblick är 
stegvis rättsbildning, se avsnitt 5.1. ovan. 
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Rättsfallet NJA 1989 s. 346 exemplifierar ett avgörande in casu. Målet 

kännetecknas av att det är svårt att urskilja någon generell princip i HD:s 

domskäl. Oaktat domskälens utformning har HD alltså beslutat att låta målet 

utgöra ett referat- och inte ett notisfall, trots att alla instanser var enliga om 

domslutet.  

Fakta i målet var följande: Ett aktiebolag bedrev handel med pälsar från en 

butik. Pälsarna förvarades i kylutrymmen i en intilliggande fastighet. 

Utrymmena var försedda med lås- och larmanordningar, installerade och 

kontrollerade av ett bevakningsbolag. Mellan bolaget och ett försäkringsbolag 

gällde ett försäkringsavtal innehållande bland annat följande villkor: 

”Försäkringen gäller för skada, t ex stöld och skadegörelse, genom 

– inbrott då någon olovligen med våld brutit sig in i eller med dyrk tagit 

sig in i 

lokal som uppfyller för försäkringen gällande krav på inbrottsskydd 

eller i värdeskåp 

– att någon tagit sig in i lokal eller i värdeskåp med för låset avsedd 

nyckel eller kod som åtkommits genom rån eller inbrott i annan lokal 

eller bostad.” 

Sedan okända gärningsmän stulit ett större antal pälsar som förvarades i 

bolagets kylutrymmen uppstod tvist mellan bolaget och försäkringsbolaget om 

huruvida försäkringsvillkoren täckte skadan.   

Det var i HD ostridigt mellan parterna att inbrottet förövats med hjälp av falska 

nycklar, vilka kopierats från nycklar som bolaget under viss tid hade deponerat 

hos det bevakningsföretag som bolaget anlitade. Det hade enligt HD inte 

framkommit någon omständighet som gav stöd för antagandet att 

originalnycklarna åtkommits för kopiering genom inbrott hos 

bevakningsföretaget. 

HD anförde att det saknades skäl att tolka försäkringsvillkoren på annat sätt än 

enligt ordalydelsen. Detta innebar att försäkringen inte omfattade skada på 

grund av stöld som begåtts genom obehörigen kopierade nycklar, vilka inte 

åtkommits genom rån eller inbrott. Bolaget kunde följaktligen inte omedelbart 

grunda någon rätt till ersättning på försäkringsvillkoren. I andra hand hade 



56 
 

dock bolaget gjort gällande att försäkringsavtalet enligt 36 § avtalslagen skulle 

jämkas på ett sådant sätt att ersättning utgick för skadan. 

Vid prövningen av om försäkringsvillkoren kunde jämkas enligt 36 § 

avtalslagen anförde HD att varken avtalets innehåll eller omständigheterna vid 

dess tillkomst - inte ens vid beaktande av den underlägsna ställning som 

bolaget intog i förhållande till försäkringsbolaget - i sig kunde motivera en 

tillämpning av 36 § avtalslagen.  

Bestämmelsen ger dock även utrymme för jämkning med hänsyn till senare 

inträffade omständigheter.
193

 I detta avseende beaktade HD att bolagets 

ställföreträdare lagt ner en ovanligt långtgående omsorg på att förebygga 

stölder hos bolaget. Även ställföreträdarens uppgift om att han utgått från att 

försäkringsvillkoren skulle täcka en stöld som utförts med obehörigen 

kopierade nycklar godtogs. HD anförde att även om försäkringsvillkoren i 

objektiv mening får anses ha varit tydliga, framstod ställföreträdarens misstag 

som förståeligt. För en ordinär försäkringstagare krävs det enligt HD 

otvivelaktigt ett ganska betydande mått av eftertanke för att inse räckvidden av 

begränsningarna i försäkringsgivarens ansvar. Detta gäller inte minst den 

närmare innebörden av begreppet dyrk och den distinktion mellan dyrk och 

falsk nyckel som följer av villkorens avfattning. HD anförde att det var 

sannolikt att bolagets ställföreträdare, om han föreställt sig att en stöld av 

ifrågavarande slag inte skulle täckas av försäkringen, skulle ha avstått från att 

deponera nycklarna hos bevakningsföretaget eller att han på annat sätt skulle 

ha sörjt för skydd gentemot ett sådant tillvägagångssätt. Vidare var det ostridigt 

att det var på försäkringsbolagets inrådan som bolaget anlitat det aktuella 

bevakningsföretaget. Det kunde, enligt HD, visserligen inte läggas 

försäkringsbolaget till last som försummelse att försäkringsbolaget inte i 

anslutning till rådet klargjort de risker i fråga om försäkringsskyddet som 

kunde vara förenade med att bolaget i enlighet med vad som är brukligt 

lämnade ut nycklarna till bevakningsföretaget. HD menade dock att 

förhållandet kunde tillmätas betydelse vid en skälighetsbedömning enligt 36 § 

avtalslagen. Slutligen slog HD fast att med hänsyn till de speciella 
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 Det kan noteras att det i 36 § avtalslagen anges ”senare inträffade förhållanden” medan 
HD använder sig av lokutionen ”senare inträffade omständigheter”. Skillnaden saknar 
förmodligen betydelse. 



57 
 

omständigheterna fick övervägande skäl anses tala för att det var oskäligt att 

gentemot bolaget åberopa begränsningarna i försäkringsvillkoren. 

Kleineman menar att det rättsliga uttrycket ”senare inträffade förhållanden” i 

36 § avtalslagen används av HD på ett missvisande sätt. HD grundar sitt 

domslut på ”senare inträffade omständigheter”, men tycks snarare avse 

”speciella omständigheter”. Målet ger därför inte någon vägledning av 

rättstillämpningen vid frågor om tolkning av uttrycket ”senare inträffade 

förhållanden”.
194

 

Munukka konstaterar att rättsfallet onekligen ter sig som ett udda undantag.
195

 

Han menar att avgörande för utgången var att försäkringsbolaget 

rekommenderat försäkringstagaren att anlita just det aktuella 

bevakningsbolaget. Utgången i målet blir, enligt Munukkas mening, lättare att 

begripa om man beaktar att parterna stått i varaktigt och långvarigt 

avtalsförhållande med varandra, att försäkringstagaren gjort som denne blivit 

ombedd av försäkringsbolaget att göra, och att just denna lojalitet möjliggjorde 

skadan, samt att skadan drabbade försäkringstagaren mycket hårt.
196

 

6.5. Något om reduktionsslut 

Reduktionsslutet är, till skillnad från tolkningsresultat som analogin eller e 

contrario-slutet, inte ett resultat av oklar lagtext eller avsaknaden av en 

lagregel. Vid reduktionsslut inskränks en lagregels tillämpningsområde i strid 

med dess ordalydelse; domstolen dömer contra legem.
197

 Det kan tyckas 

tveksamt ur ett konstitutionellt perspektiv att en domstol kan åsidosätta även 

tvingande lagstiftning, i praktiken torde dock domstolarna motivera 

reduktionsslutet med att lagregeln kommit att omfatta ett förfarande som inte 

lagstiftaren har avsett reglera med denna norm.
198

 Reduktionsslutet kan vara en 

konsekvens av att lagregeln utformats för typfall; när ett mer särpräglat fall 

dyker upp kan HD då finna att de speciella omständigheterna i det konkreta 

fallet innebär att det inte bör behandlas på samma sätt som ett typfall.
199

 Ett 

                                                             
194 Kleineman, JT 1989-90 Jämkning av försäkringsavtal med stöd av 36 § avtalslagen, s. 108. 
195 Munukka, SvJT 2010 Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, s. 602. 
196 A.a., s. 602 f.  
197

 Munck, Rättskällor förr och nu, s. 199 f. 
198

 Bratt & Tiberg, SvJT 1989 Domare och lagmotiv, s. 410 not. 11. 
199 Jfr Strömholm, SvJT 1974 Den juridiska argumentationens relevanskriterier, s. 654. 
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annat skäl till reduktionsslut kan vara att en lagregel utformats så allmänt och 

generellt att den språkligt sett skulle kunna omfatta ett stort antal skiftande 

situationer där en tillämpning inte vore ändamålsenlig eller eljest önskvärd.
200

 

Ytterligare ett skäl kan vara att nya samhälleliga företeelser medfört att det 

ursprungliga ändamålet med regeln kommit att förskjutas, cessante ratione 

legis cessat ipsa lex, dvs. om ändamålet med lagen bortfaller, faller också 

själva lagen.
201

 Gränsen mellan restriktiv tolkning och ett reduktionsslut kan i 

vissa fall vara vag, i andra fall innebär reduktionslutet däremot ett tydligt 

dömande contra legem. 

Bakgrunden i NJA 2003 s. 361 var att en man för en bekants räkning mottagit 

förseglade paket som visade sig innehålla drygt 4 kilo heroin. Paketen 

förvarade han på sin vind. Vid upptäckten att paketen innehöll heroin försökte 

mannen förmå sin bekante att återta paketen, vilket inte skedde. Förvaringen 

avslutades genom att mannen några dagar senare överlämnade narkotikan till 

polisen. Mannen kom trots detta att åtalas för grovt narkotikabrott. Tingsrätten 

dömde till fängelse i fem år
202

, ett straff som sänktes av hovrätten till fyra 

månader
203

. En enig HD lämnade däremot åtalet utan bifall, trots att innehavet 

tveklöst föll inom det språkliga betydelseområdet för straffstadgandet.  

Utgångspunkten för HD:s bedömning var att det som låg mannen till last enligt 

åtalet var att han inte avbrutit förvaringen av paketen så snart han insåg att de 

innehöll heroin, ett s.k. oäkta underlåtenhetsbrott. Vad HD hade att pröva var 

därför om mannen haft en realistisk möjlighet att avbryta förvaringen tidigare 

än som skett utan att därigenom göra sig skyldig till någon straffbar gärning. 

HD anförde att bedömningen skulle göras med beaktande av mannens 

individuella förutsättningar och omständigheterna i det konkreta fallet, 

därutöver skulle mannen även tillgodoräknas ett skäligt rådsrum. 

HD gjorde en jämförelse med ett av domstolens tidigare avgöranden, NJA 

2003 s. 254, som behandlade situationen att en kvinna för förvaring hade 

mottagit en penningsumma, som hon först senare förstod utgjorde vederlag för 

                                                             
200 Jfr Ekelöf & Edelstam, Rättegång, bd I, s. 81. 
201

 Grönfors, Ändamålsförskjutning och rättsäkerhet, s. 67. 
202

 Tingsrättens ordförande och en nämndeman ville döma till sju års fängelse. 
203 En hovrättsassessor och en nämndeman ville meddela påföljdseftergift. 
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narkotika. Av rättsfallet framgår att ren passivitet vid förvar av vederlag för 

narkotika inte utesluter straffansvar. HD anförde att detta måste gälla i än 

högre grad när den mottagna egendomen visar sig utgöra narkotika.  

I nära anslutning till vad som uttalades i avgörandet NJA 2003 s. 254 slog HD 

fast att det inte kan krävas av den som fått reda på att han har narkotika i sin 

besittning att han själv befordrar narkotikan till ägaren, eller den som företräder 

dennes intressen. Motivet till detta ställningstagande är att såväl transport som 

annan befattning med narkotika uttryckligen straffbelagts. I NJA 2003 s. 254 

hade vidare uttalats att det får anses rimligt att straff kan följa om den som 

förvarar vederlag för narkotika kan åstadkomma att förvaringen upphör, genom 

att exempelvis anmoda ägaren att hämta pengarna, men underlåter att göra så. 

Det innebär att den som tagit emot pengar för förvaring, och först senare inser 

att pengarna utgör vederlag för narkotika, kan gå fri från straff, om han i detta 

läge förmår eller söker förmå ägaren att återta pengarna. HD framhöll att, med 

hänsyn till det starka intresset av att narkotika inte kommer i omlopp bland 

missbrukare, utrymmet måste vara avsevärt snävare för den som i god tro 

mottagit något som visar sig vara narkotika att avbryta förvaring genom att 

förmå ägaren att återta narkotikan. 

HD noterade att det även fanns andra skillnader mellan de båda fallen. När det 

gäller förvar av vederlag av narkotika anfördes i avgörandet från 2003 att det 

inte finns någon skyldighet att vidta någon åtgärd som skulle kunna utgöra 

exempelvis förskingring eller olovligt förfogande. I den juridiska litteraturen 

hade antagits att den principen även gällde i fråga om narkotika; att förstöra 

annans narkotika eller att placera den så att den blir hittegods skulle kunna 

utgöra skadegörelse eller olovligt förfogande. HD anmärkte att detta var 

diskutabelt med hänsyn till att narkotika inte kan anses ha ett legalt 

marknadsvärde. Däremot skulle det falla under rekvisiten för bestämmelsen om 

skyddande av brottsling i brottsbalken att förstöra eller undanskaffa narkotikan. 

Den kan därför inte vid straffansvar krävas av den som utan egen förskyllan 

kommit i besittning av narkotika att han vidtar sådan åtgärd. 

HD resonerade att den bästa åtgärden är att omedelbart ta kontakt med polisen. 

Underlåtenhet att anmäla eller annars avslöja ett pågående brott har dock 
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straffbelagts endast när det kan ske utan fara och endast beträffande vissa 

särskilt angivna brott till vilka grovt narkotikabrott inte hör. Det kan därför inte 

krävas vid straffansvar, av den som i god tro mottagit något som visar sig vara 

narkotika, att han ger sig till känna om han har möjlighet att anonymt 

överlämna narkotikan till polisen. HD betonade dock att, på samma sätt som 

gäller när någon utan egen förskyllan kommit i besittning av skjutvapen, 

explosiva varor eller andra farliga föremål, är intresset av att narkotikan 

kommer under kontroll så framträdande att det måste krävas av den som 

innehar narkotika att han kontaktar polisen även när det inte är praktisk 

möjlighet att göra det anonymt. 

I förevarande fall hade mannen så snart han fått veta att paketen innehöll 

narkotika anmodat sin bekante att omedelbart återta paketen. Detta skedde 

emellertid inte och mannen överlämnade då självmant narkotikan till polisen 

fyra dagar senare, utan att han enligt vad som framkommit haft någon särskild 

anledning att befara att han hade upptäckts. 

HD anförde att mannen borde ha kontaktat polisen omedelbart sedan han fattat 

misstankar om paketens innehåll och i vart fall sedan han fått visshet om 

innehållet. Han ansågs dock berättigad till skäligt rådrum. HD godtog även 

mannens berättelse om hur han drabbats av panik över hur han skulle ta sig ur 

situationen. HD menade att riskerna för att inte bli trodd av polisen och för att 

bli utsatt för repressalier varit reella. Vid en samlad bedömning ansågs därför 

inte dröjsmålet med att kontakta polisen skäligen leda till att han skulle anses 

ha förövat en brottslig gärning. HD lämnade därmed åtalet utan bifall.  

Ett mål där HD däremot inte gjorde ett reduktionsslut är NJA 1999 s. 358. En 

konkursförvaltare hade lagt ut egna medel för kostnader avseende försäljning 

av fastigheter ingående i konkursboet. Fastigheterna visade sig dessvärre inte 

kunna säljas. Frågan i målet var om konkursförvaltaren var berättigad till 

ersättning för utgifterna såsom konkurskostnader.  

HD konstaterade att kostnader för vård och försäljning inte utgör 

konkurskostnader i den mening som avses i konkurslagen. Detta var enligt 

förarbetena inte heller avsikten vid lagens tillkomst. HD framhöll att 

regleringen, som terminologiskt ansågs ”egenartad och förvillande”, kunde 
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leda till otillfredsställande resultat. Det anfördes dock att även om 

bestämmelserna kunde medföra otillfredsställande resultat, var förhållandena 

inte sådana att det fanns anledning att frångå en klar reglering som dessutom 

täcks av den historiska lagstiftarviljan. Konkursförvaltaren ansågs därför inte 

vara berättigad till ersättning för utläggen. Ett justitieråd tillade för egen del att 

det framstod som ofrånkomligt att lagstiftaren såg över regleringen.  
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7.  Vilka problem kan uppstå vid rättsbildning genom 

prejudikat? 

 

Det behöver knappast upprepas att det är förutsatt, och rent av önskvärt, att HD 

bidrar till ledningen av rättstillämpningen genom rättsbildande avgöranden. 

Rättsbildning genom prejudikat är dock inte oproblematiskt. Nedan ska 

diskuteras olika problem som kan uppstå vid rättsbildning genom 

domstolspraxis. Det ligger i sakens natur att rättsbildning genom lagstiftning 

blir det huvudsakliga jämförelsesubjektet. Problemen kan ibland få inverkan på 

det sakliga innehållet i prejudikaten och HD:s rättsbildning måste därför sättas 

i relation till de problem som rättsbildning genom domstolspraxis kan medföra.  

7.1.Rättsbildning genom avgöranden av enskilt fall 

Flera av de problem som kan uppstå vid rättsbildning genom prejudikat följer 

av att rättsbildningen sker inom ramen för avgörandet av ett enskilt fall. 

Rättstillämpningens kasuistiska drag utgör en påtaglig begränsning av HD:s 

rättsbildande funktion.
204

 

Domstolskommittén uttalade att prövning i två instanser i princip måste vara 

tillräckligt ur rättssäkerhetssynpunkt. På grund av den geografiska 

utbredningen av landets hovrätter ansågs dock enhetlighet i rättstillämpningen 

endast i begränsad omfattning kunna åstadkommas genom hovrätternas egen 

försorg. Från rättsenlighetens synpunkt och för ledning av rättstillämpningen 

ansågs en tredje instans inte kunna undvaras. Enligt kommitténs mening utgör 

vårdandet av rättsenhetligheten, och den för detta ändamål behövliga 

prejudikatbildningen, HD:s centrala arbetsuppgift.
205

 

Det står alltså enligt uttalandet klart att det är prejudikatbildning som är HD:s 

centrala arbetsuppgift, men det är alltid inom ramen för ett enskilt fall som HD 

utövar sin rättsbildning. Det sagda kan uttryckas så att samhället, för att 

tillgodose sitt behov av rättsbildning för ledning av rättstillämpningen, utnyttjar 

den möjlighet som det enskilda fallet ger. Detta ställer höga krav på 

                                                             
204

 Jfr Sandström & Peterson, Lex lata – lex ferenda. Fakta eller fiktion, s. 170 not. 17. 
205 Prop. 1971:45 s. 34. 
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prejudikatbildningen. HD ska inom ramen för ett enskilt fall både tillgodose 

samhällets behov av rättsbildning och, såvitt möjligt, garantera att avgörandet i 

det enskilda fallet blir materiellt riktigt.
206

 Dessa båda funktioner är inte 

principiellt oförenliga, men i praktiken kan de inte realiseras i full 

utsträckning.
207

 

I det stora flertalet tvistemål är det upp till parterna själva att avgöra om det 

överhuvudtaget ligger i deras intresse att söka föra målet vidare till HD. Det 

bidrar till att det är nästintill slumpartat vilka tvistemål som når HD.
208

  

Därtill begränsar processramen HD:s tolkningsutrymme. Parternas 

argumentation påverkar prejudikatinriktningen, dvs. de ställningstaganden HD 

tvingas göra, och i förlängningen rättsutvecklingen i sig. 

7.1.1. Bristande överblick 

Utgångspunkten är att HD:s rättsbildning ska bidra till enhetlighet och 

rationalitet. Bristande överblick över de enskilda avgörandenas konsekvenser 

från domstolens sida kan därför få ödesdigra konsekvenser för den juridiska 

systematiken i stort.
209

 En bristfällig överblick kan också leda till att HD väljer 

att avstå från att slå fast en norm, trots att den framstår som önskvärd, eller 

utformar domskälen kasuistiskt.
210

  

Problemet med bristande överblick sammanhänger delvis med att 

rättsbildningen sker inom ramen för ett enskilt fall. Ett problem av mer praktisk 

natur är arbetssituationen i HD som bland annat i rättegångsutredningen 

konstaterades vara ansträngd.
211

 För att kunna klara måltillströmningen får det 

antas att domstolen inte alltid har möjlighet att fullständigt undersöka de 

konsekvenser ett visst ställningstagande kan få på andra områden eller på den 

juridiska systematiken.  

                                                             
206

 Welamson, a.a., s. 145. 
207

 A.a., a.st. 
208 SOU 1986:1 s. 39. 
209 Med överblick förstås i detta sammanhang översikt över den rättsliga systematiken. 
Därmed avses både vilka konsekvenser ett visst ställningstagande får på det aktuella området 
och de följder som ställningstagandet kan få på angränsande rättsområden.   
210

 Se avsnitt 6.4. ovan. 
211 SOU 1986:1 s. 49. 
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Kleineman framhåller att domstolarna och rättsvetenskapen inte sällan är oeniga i 

frågan om avvägningen mellan materiellt tillfredsställande prejudikat och de risker 

som är förenade med att avvika från tidigare accepterade principer. Medan kravet 

på rationalitet utgör en ledstjärna för rättsvetenskapen, kan HD på grund av 

bristande överblick, eller för att inte träda lagstiftaren för när, vara obenägen att 

bryta upp tidigare accepterade synsätt.
212

 Ett exempel som illustrerar detta är 

NJA 1997 s. 660.  

NJA 1997 s. 660, rörde frågan om en flytdocka, som utgjorde lösöre, var 

sakrättsligt skyddad gentemot säljarens borgenärer trots att inte tradition eller 

förfarande enligt lösöreköpslagen ägt rum. HD konstaterade att frågan huruvida 

traditionsprincipen borde gälla vid överlåtelse av lösöre diskuterats flitigt i den 

rättsvetenskapliga litteraturen. Flera författare hade ansett att övervägande skäl 

talade för att principen borde avskaffas. Förslag om lagstiftning som innebar att 

traditionsprincipen avskaffades när det var fråga om konsumentköp hade lagts 

fram men inte genomförts. HD anförde att traditionsprincipen får anses vara så 

fast förankrad i svensk rätt att det knappast kan komma i fråga att helt eller 

delvis överge principen utan stöd av lag. 

7.2. Retroaktivitet 

Ny lagstiftning gäller normalt från den tidpunkt den träder i kraft eller enligt 

vad som följer av särskilda övergångsbestämmelser. Om inget annat sägs i 

lagen är utgångspunkten att lagen endast har verkan för framtiden.
213

 På vissa 

områden är retroaktiv lagstiftning uttryckligen förbjuden. HD saknar möjlighet 

att meddela övergångsbestämmelser, vilket medför att prejudikaten får en 

tillbakaverkande effekt. På vissa områden kan detta vara särskilt betänkligt, till 

exempel på avtalsrättens och testamentsrättens område.
214

  

Problemet med prejudikatbildningens retroaktiva verkan sammanhänger med 

dess fiktiva utgångspunkt, nämligen att den tillskapade regeln redan finns och 

domen endast är en förklaring av gällande rätt.
215

  

                                                             
212 Kleineman, JT 1994-95 Festskrift till Bertil Bengtsson, s. 192. 
213

 Bernitz m.fl., a.a., s. 86. 
214

 A.a., s. 127. 
215 Schmidt, a.a., s. 124. 
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NJA 1995 s. 742 rörde frågan om huruvida det stod i strid med 

vinstutdelningsspärren i 12 kap. 2 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551), 

ABL, att lägga det bokförda värdet av de i målet aktuella tillgångarna till grund 

för bedömningen av storleken av en s.k. sakutdelning (nettometoden) istället 

för det högre marknadsvärdet (bruttometoden).  

HD konstaterade att åsikterna i doktrin gick isär om vilken metod som borde 

tillämpas. Enligt HD ansågs dock knappast någon av lösningarna som den klart 

bäst förenliga med lagstiftningens ändamål, såsom detta kunde utläsas av 

bestämmelsernas ordalydelse eller lagstiftningens allmänna systematik, eller av 

rättspraxis eller förarbetena till ABL. Argumenten för vart och ett av 

alternativen ansågs väga ungefär lika tungt. Vid dessa förhållanden, och då det 

praktiska rättslivet under lång tid hade inrättat sig efter det ena alternativet, låt 

vara under inflytande av skattemässiga bedömningar, skulle det, enligt HD:s 

mening, leda till många svåröverskådliga komplikationer och även framtida 

processer avseende transaktioner långt tillbaka i tiden om bestämmelserna 

skulle ges en annan innebörd än den som så många hade antagit.  

Därefter uttalade HD att det visserligen ligger i sakens natur att tolkning av 

gällande rätt kan innebära överraskningar med retroaktiv verkan. 

Konsekvenserna för enskilda fysiska eller juridiska personer av att 

rättstillämpningen skulle visa att det var marknadsvärdet (bruttometoden) som 

skulle användas vid bedömningen av sakutdelning ansågs dock allvarligare än 

de negativa konsekvenserna för borgenärskollektiven av att det bokförda värdet 

(nettometoden) skulle godtas. 

Fallet har bland annat kommenterats av Munck som framhåller att det inte 

finns någon tvekan om att det var den retroaktiva effekten av det motsatta 

ställningstagandet som fällde utslaget i målet.
216

  

 

Andersson ifrågasätter i vilken omfattning domstolarna i sitt dömande, vid 

sidan av de traditionella rättskällorna, bör ta hänsyn till faktiska beteenden och 

etablerade handlingsmönster vid tolkning och tillämpning av civilrättsliga 

regler. Andersson menar att om domstolarna tillmäter företeelser i näringslivet 

                                                             
216 Munck, Högsta domstolen som normbildare, s. 193. 
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allt för stor betydelse kan detta medföra betydande risk för att den juridiska 

metoden urholkas och lagstiftarens målsättningar med lagstiftningen 

undermineras.
217

 Munck ställer sig tveksam till om Anderssons kritik är 

berättigad och menar att det skulle ha tett sig mycket egendomligt om HD hade 

bortsett från de närmast kaotiska rättsliga och praktiska konsekvenser som 

skulle ha följt på ett annat ställningstagande.
218

 

Lind däremot antar att avgörandet är ett, om än något speciellt, exempel på att 

sedvana och branschpraxis ses som en rättskälla. Hänvisningen till att det 

praktiska rättslivet hade anpassat sig efter det ena alternativet berodde enligt 

Lind på att god sed inom näringslivet behandlades som en rättskälla.
219

 Beyer 

invänder att han inte kan se att HD lagt branschpraxis eller sedvana till grund 

för avgörandet.
220

 Om så hade varit fallet, hade HD förmodligen hänvisat till de 

yttranden som Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade revisorer 

hade avgett i målet. Beyer anför vidare att det visserligen står HD fritt att 

grunda sitt avgörande på den rättsliga princip domstolen själv väljer, men att 

målets utformning snarast tyder på att HD själv inte anser att den grundade 

bedömningen på vad som skulle kunna karaktäriseras som en rättslig princip. 

7.3. Ändra en antagen norm  

En lagstiftare som önskar ändra en tidigare antagen lagregel gör så genom att 

anta en ny. För en prejudikatinstans är det däremot uteslutet att ex officio 

fastställa en ny norm. Inte ens HD kan räkna med att besitta den överblick och 

sociala fantasi som gör att dess avgöranden står sig på längre sikt.
221

 Vill HD 

ändra ett tidigare ställningstagande krävs då att ett lämpligt mål kommer upp 

till prövning, därtill ska bestämmelsen om plenum, som berörts ovan, beaktas.  

Oftast söker HD därför finna en lösning med lång livstid. Det sammanhänger 

med intresset av förutsebarhet i rättstillämpningen och en ändring av tidigare 

                                                             
217

 Andersson, SvJT 1996 Nettometoden de lege lata – en kommentar med utgångspunkt i 
HD:s avgöranden, s. 314. 
218 Munck, Högsta domstolen som normbildare, s. 193. 
219 Lind, JT 1996-97 Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som rättskälla, s. 352. 
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 Beyer, a.a., s. 588. 
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 Strömholm, En stillsam revolution – utvecklingstendenser i den svenska Högsta domstolens 
argumentationsteknik efter 1971 års fullföljdsreform, s. 664. 

http://www.juridisktidskrift.se/download.asp?art=694


67 
 

praxis anses därför förutsätta starka skäl.
222

 Intresset av förutsebarhet varierar 

dock i styrka i olika typer av mål.  

På en del områden krävs att HD kontinuerligt omvärderar sina tidigare 

avgöranden. Ett exempel är avgöranden som rör tillämpning av rättsregler med 

värderekvisit. När ett sådant värderekvisit ska få sitt närmare innehåll fastställt 

genom rättstillämpning, tvingas HD antingen anta en norm som kan anpassas 

med hänsyn till yttre omständigheter, vilket förlänger prejudikatets livslängd, 

eller kontinuerligt ta upp mål till prövning för att få tillfälle att ändra den 

närmare innebörden av värderekvisitet.
223

 Värdegränsen för snatteri kan 

illustrera problemet.  

Frågan om huruvida en gärning, som i och för sig uppfyller förutsättningarna 

för stöld, ska anses som ringa brott och därmed föranleda ansvar endast för 

snatteri ska enligt 8 kap 2 § BrB bedömas med hänsyn till det tillgripnas värde 

och övriga omständigheter vid brottet. Även om det tillgripnas värde endast 

utgör en av de omständigheterna som ska beaktas vid bedömningen har i praxis 

värdet, i synnerhet vid butikstillgrepp, varit utslagsgivande.
224

 Var 

värdegränsen ska dras mellan stöld och snatteri omvärderas kontinuerligt av 

HD med hänsyn till inflationen och penningvärdets fall. 

Den metod som HD har valt för att justera värdegränsen mellan stöld och 

snatteri är alltså stegvisa höjningar. Höjningarna bör enligt HD ske endast när 

det är lämpligt. Skälet till att HD har undvikit ofta återkommande höjningar är 

att värdegränsen endast kan justeras genom nya prejudikat. En höjning av 

värdegränsen förutsätter således att Riksåklagaren, när tiden är mogen, väljer ut 

ett lämpligt fall som kan bilda utgångspunkt för HD:s prövning.
225

 

En annan fråga är möjligheten att genom prejudikat ingripa mot en praxis som 

uppfattas som oriktig eller olämplig. Lagstiftarens verktyg för att ingripa mot 

en rättstillämpning som uppfattas ha gått i fel riktning är givetvis ny 

lagstiftning. Det har sagts att tre ord från lagstiftaren kan förvandla hela det 

                                                             
222 Welamson, a.a., s. 186 f. 
223 Angående för- och nackdelar med de båda alternativen hänvisas till Heuman, JT 1994-95 
Värdegränser, inflation och rättsbildning – en HD-dom rörande snatteri, s. 1026-1034. 
224

 NJA 1990 s. 743. 
225Ang. detta stycke se Heuman, a.a., s. 1033. 
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juridiska biblioteket till makulatur.
226

 Om HD anser att en felaktig praxis har 

utvecklats i underrätterna har domstolen naturligtvis möjlighet att genom nya 

prejudikat ytterligare konkretisera de egna ställningstagandena.
227

 Ytterst kan 

HD även meddela extraordinär dispens om hovrättens avgörande anses 

uppenbart rättsstridigt.
228

 Den relativa prejudikatbundenheten medför dock att 

HD:s möjligheter att ingripa mot en rättstillämpning som upplevs gå i fel 

riktning är betydligt mer begränsade än lagstiftarens. Därtill är HD, till skillnad 

från lagstiftaren, beroende av enskilda mål för sin rättstillämpning. Det kan 

dröja innan ett mål med ”rätt” förutsättningar för ett konkretiserande av 

tidigare ställningstagande underställs HD:s prövning.  

7.4. Konstitutionella aspekter 

Principen om folksuveränitet grundlagsfästes genom 1974 års regeringsform 

och innebar samtidigt ett uttalat avståndstagande från tankar om 

maktdelning.
229

 Enligt principen om folksuveränitet, såsom den kommer till 

uttryck i regeringsformen, utgår all offentlig makt från folket.
230

 Riksdagen är 

folkets främsta företrädare och det är riksdagen som stiftar lag.
231

 För 

rättskipningen finns domstolar enligt 1 kap. 8 § RF.  

Lagstiftning innebär skapandet av regler med generell tillämpbarhet, medan 

rättskipningen begränsar sig till avgörande i det enskilda fallet. Distinktionen 

blir dock inte lika adekvat när det gäller HD:s rättsbildande funktion.
232

 Även 

HD skapar inom ramen för sin prejudikatbildning ofta normer som kan 

förväntas leda den framtida rättstillämpningen i likartade mål.  

Det kan därför inte bortses från att HD:s rättsbildning åtminstone teoretiskt kan 

leda till att gränsen mellan lagstiftaren och domstolen förskjuts.
233

 Problemet 

bottnar i skiljelinjen mellan rätt och politik, där lagstiftaren representerar den 

politiska och domstolarna den rättsliga dimensionen. Det är inte efter fritt skön 

                                                             
226

 Julius H. von Kirchmann, Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, (1 uppl. 
1848); H. Klenner, red. Freiburg/ Berlin 1990: Rudolf Hauke Verlag.   
227

 Se prop. 1971:45 s. 88 och 91. 
228 A.a., s. 91. 
229 Prop. 1973:90 s. 156. 
230 Se 1 kap. 1 § första stycket RF. 
231

 1 kap. 4 § RF. 
232

 Munck, Högsta domstolen som normbildare, s. 187. 
233 Jfr Gregow, JT 2003-04 Högsta domstolens roll i det konstitutionella systemet s. 542 f.  
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och egna värderingar domaren ska utöva sitt värv, utan i enlighet med den rätt 

som uppfattas som gällande, vilket också innefattar de juridiska 

hanteringsreglerna. Ekelöf menar att en god jurist därför måste uppvisa ett 

betydande mått av personlighetsklyvning.
234

 Som rättstillämpare måste 

domaren värdera på ett annat sätt än när han deltar i en rättspolitisk debatt.  

HD:s rättsbildande funktion riskerar inte endast att träda lagstiftaren - och 

därmed folkstyrelsen - förnär, ytterst kan också domstolens egen legitimitet 

och oavhängighet sättas i fråga om HD tar sig för stora friheter i sitt skapande 

dömande. Själva grunden för domstolarnas legitimitet och oavhängighet är ju 

att de upprätthåller och är bundna av en rätt som i huvudsak skapats av 

andra.
235

 Om HD tar sig friheten att själv skapa den rätt som man sedan 

tillämpar äventyrar man samtidigt grunden för sin legitimitet.
236

  

Det är emellertid inte bara ett långtgående skapande dömande som riskerar att 

hota funktionsfördelningen mellan lagstiftaren och domstolen. Lagstiftningens 

och lagmotivens utformning påverkar hur stort tolkningsutrymme som ges åt 

rättstillämpningen. En lagstiftare som inte i tillräcklig utsträckning fullgör sin 

lagstiftningsuppgift, utan istället överlämnar till domstolarna att avgöra 

politiskt känsliga frågor, medverkar också indirekt till att gränsen mellan de 

olika funktionerna suddas ut. Ett exempel är rättsbildning genom prejudikat 

inom ett område där ett motsvarande lagförslag förmodligen inte hade 

godtagits av riksdagsmajoriteten.
237

 Även om en sådan rättsbildning skulle ske 

med lagstiftarens goda minne innebär förfarandet ändå ett visst kringgående av 

principen om folkstyrelsen. 

7.4.1. Rättsbildning när ett lagstiftningsärende har initierats 

Ett problem som HD stundtals möter är hur domstolen ska förfara när ett 

lagstiftningsärende har initierats och lagstiftning på området är att vänta. HD:s 

praxis visar att domstolen hanterat detta problem på olika sätt.
238

 

                                                             
234 Ekelöf, Tillämpning av processuella stadganden, s. 58. 
235 Koskelo, SvJT 2014 Domare, lagstiftare och professorer, s. 632. 
236Jfr a.a., a.st. 
237

 Se Wersäll, a.a., s. 7 och Munck, Högsta domstolen som normbildare, s. 196. 
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 Överväganden, om HD bör meddela ett prejudikat trots att ett lagstiftningsärende 
initierats, torde dock oftast göras redan vid bedömningen av om prövningstillstånd ska 
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I NJA 1982 s. 380 hade en foderproducent, till en lantbrukare som bedrev 

äggproduktion, sålt hönsfoder vilket orsakade smakfel hos äggen.  Tvist 

uppstod om huruvida lantbrukaren var dels betalningsskyldig för hönsfodret, 

dels berättigad till ersättning för skadan. 

Lantbrukaren anförde som grund för sin talan, både i skadeståndsdelen och i 

frågan om betalningsskyldighet, att foderproducenten hade ett strikt 

produktansvar för det levererade hönsfodret. 

HD konstaterade att svensk rätt varken innehöll en allmän regel om strikt 

produktansvar eller någon annan regel om sådant ansvar som var tillämplig i 

det förevarande fallet.  

Förslag till viss lagstiftning på produktansvarsområdet hade visserligen lagts 

fram av produktansvarskommittén i ett betänkande, men förslaget avsåg endast 

personskada. Vidare övervägdes reglering av ansvar för sakskada i konsument-

förhållanden vid tiden för avgörandet av konsumentköpsutredningen. 

HD framförde att utvecklingen, framförallt på personskadeområdet, visserligen 

var på väg mot strikt produktansvar. Med hänsyn till att frågor om strikt 

produktansvar vid tiden för avgörandet övervägdes i lagstiftning, borde dock 

inte domstolarna genom rättstillämpning föregripa denna utveckling på 

sakskadeområdet, i vart fall inte beträffande förhållanden mellan näringsidkare. 

HD fann därför att lantbrukaren inte kunde erhålla vare sig ersättning för skada 

eller befrielse från betalningsskyldighet mot foderproducenten på den 

åberopade grunden. 

Lindskog argumenterar för att det måste ankomma på HD att inom ramen för 

sin rättsbildningskompetens utveckla rätten alldeles oberoende av vilka mer 

eller mindre välgrundade föreställningar som kan finnas i HD om lagstiftarens 

förehavanden.
239

 Att HD förklarat sig icke böra föregripa lagstiftaren är enligt 

Lindskogs uppfattning en syn som är direkt oförenlig med HD:s uppgift att 

vara en rättsskapande domstol. 

                                                                                                                                                                 
beviljas. Nekas prövningstillstånd, lämnar i så fall dessa överväganden inga spår, se Munck, 
Högsta domstolen som normbildare s. 189. 
239 Lindskog, a.a., s. 75. 
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Munck däremot anser att det är ofrånkomligt att HD beaktar läget på 

lagstiftningssidan.
240

 Han menar vidare att det går att göra en skillnad mellan 

tre olika typfall: Det första fallet är när HD finner det önskvärt att slå fast en ny 

rättsprincip, men inte anser att detta är möjligt genom prejudikatbildning. I 

detta fall spelar det ingen roll om ett lagstiftningsärende har initierats eller inte. 

Det andra typfallet är när HD anser att det hade varit lämpligare att introducera 

en ny rättsregel genom lagstiftning, men inget lagstiftningsärende är 

förestående. I det tredje typfallet har ett lagstiftningsarbete inletts. HD måste då 

skilja på situationen då det är ovisst om, och i så fall när, en ny lagstiftning kan 

träda i kraft och det läge som uppstår då ny lagstiftning är nära förestående. 

Några tumregler för hur HD bör förfara vid de olika typfallen finns dock inte. 

I NJA 1993 s. 41 I-II hade HD att ta ställning till möjligheterna till ersättning 

för psykiska besvär hos anhöriga till den som dödats genom brottslig 

handling.
241

 Efter en diskussion till vilka fall skadeståndmöjligheterna borde 

utsträckas, anförde HD: 

”En långtgående utvidgning av de nu diskuterade skadeståndsmöjligheterna 

förutsätter så ingående överväganden av både principiell och praktisk natur att 

de lämpligen bör ankomma på lagstiftaren. Hithörande frågor utreds också för 

närvarande (se Dir 1988:76). Även utan ny lagstiftning bör dock skadestånd 

kunna utgå åtminstone i fall då en person drabbats av psykiska besvär till följd 

av att en närstående blivit uppsåtligen dödad.” 

7.4.2. Åsidosättande av förarbetsuttalanden 

Det står klart att lagmotiven har stor betydelse för lagtolkningen. Vid 

tillämpning av den subjektiva teleologiska lagtolkningsprincipen utgör 

förarbeten ett unikt underlag för bedömningen av den historiske lagstiftarens 

intentioner. Förarbeten skrivs också i mycket stor utsträckning i direkt syfte att 

användas i lagtolkning.
242

 Förarbetsuttalanden kan bidra till att sprida ljus över 

oklar lagtext, men användningen av lagmotiv som rättskälla har även andra 

fördelar. Förarbetsanvändningen bidrar i hög grad till förutsebarhet och 

enhetlighet i rättstillämpningen, då domstolarna beaktar samma uttalanden vid 

sin tolkning.
243

 Detta gäller särskilt vid tolkning av ny lagstiftning där det ännu 

                                                             
240 Ang. detta stycke se Munck, Högsta domstolen som normbildare, s. 191 f. 
241

 Se avsnitt 5.1.1. 
242

 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 368. 
243 Lind, JT 1996-97 Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som rättskälla, s. 357. 
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saknas prejudikat.
244

 En följsamhet inför rättspolitiska uttalanden i lagmotiven 

minskar också risken för läckage av domarens egna värderingar, och därmed 

godtycke, i dömandet.
245

 Ett skäl av mer praktisk karaktär är det faktum att 

användningen av förarbeten i lagtolkningen ger arbetsekonomiska fördelar 

jämfört med om domstolen skulle lägga resurser på att självständigt fördjupa 

sig i tolkningsproblem och skaffa sig en överblick över regelkomplexet på 

området.
246

 

Hänvisningar till motivuttalanden är numera vanligt förekommande i HD:s 

domskäl.
247

 Bland HD:s avgöranden finns emellertid också exempel på när 

rättspolitiska värderingar som kommit till uttryck i motiven åsidosatts. Conradi 

har för övrigt hävdat att HD torde ha större frihet än underinstanserna att 

frångå lagmotiven.
248

 Uppfattningen grundar han på att det, sedan HD prövat 

frågan, är HD:s utslag och inte förarbetena som i praktiken garanterar 

enhetligheten i den fortsatta tillämpningen.  

Orsakerna till att HD åsidosätter ett rättspolitiskt förarbetsuttalande kan vara 

flera. Ett skäl till kan vara att uttalandet ansetts strida mot allmänna 

rättprinciper.
249

 Möjligheten att frångå vad som uttalats i lagmotiven kan då 

sägas vara en rättssäkerhetsgaranti; det torde för övrigt vara vanligare att ett 

motivuttalande står i strid med rättsprinciper än att lagtexten gör det.
250

  

Det ovan refererade rättsfallet NJA 1972 s. 253, som rörde tillgrepp av ett 

askfat, illustrerar hur HD åsidosatt ett förarbetsuttalande som på grund av 

samhälleliga förändringar visade sig ha en kortare livslängd än lagtexten.
251

  

Även i NJA 2012 s. 400 åsidosattes förarbetsuttalanden om innebörden av 

straffstadgandet om barnpornografibrott genom en prövning med utgångspunkt 

i regeringsformen.
252
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 Strömholm, a.a., s. 371. 
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Lind, a.a. s. 357 f. 
246

, Strömholm, a.a., s. 371 f. 
247 Lind, a.a., s. 357. 
248 Conradi, a.a., s. 79. 
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 Strömholm, a.a., s. 370. 
251

 Se avsnitt 6.1. 
252 Se avsnitt 5.4. 
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Ett mer explicit åsidosättande av ett förarbetsuttalande gjorde HD i 

pleniavgörandet NJA 2005 s. 205. Bakgrunden till målet var en tvist mellan två 

konsumenter och en näringsidkare om huruvida ett s.k. takpris hade avtalats 

vid arbete på löpande räkning på ett bostadshus. HD beviljade 

prövningstillstånd för frågan om konsumenterna hade bevisbörda för att 

parterna ingått avtal om takpris, eller om näringsidkaren skulle bevisa att ett 

sådant avtal inte ingåtts. Utan hinder av ett motivuttalande, om att bevisbördan 

för frågan huruvida ett avtal har träffats om priset eller ej ligger på 

näringsidkaren, slog HD fast, att en konsument som anser sig ha avtalat ett 

lägre pris än vad som följer av lagens utfyllande bestämmelser bör få bära 

bördan att säkra bevisning om avtalet och dess innebörd. Denna huvudregel 

gäller förutsatt att det inte på grund av lag eller särskilda förhållanden finns 

anledning att göra undantag. 

Ett problem av konstitutionell karaktär som aktualiseras vid åsidosättande av 

lagmotiv är hur lagstiftaren ska förfara vid missnöje med HD:s 

rättstillämpning. En allmänt accepterad princip är nämligen att ett 

motivuttalande endast får ställning som rättskälla om det görs i anslutning till 

ny lagstiftning.
253

 Lösningen skulle i så fall vara att göra en ändring i lagen för 

att kunna formulera nya lagmotiv.  

  

                                                             
253 Lind, Förarbetena som rättskälla, s. 309.  
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8. Avslutande diskussion 

 

Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att undersöka vilka ändamål HD:s 

rättsbildning förväntas att förverkliga samt hur HD går tillväga för att nå dessa 

mål. Det har under arbetets gång visat sig att HD:s rättsbildning måste förstås 

mot bakgrund av de särskilda problem som kan uppstå vid rättsbildning genom 

prejudikat.  

8.1. Syftet med en renodlad prejudikatinstans 

Genom fullföljdsreformen 1971 fick HD ställning som en i princip renodlad 

prejudikatinstans. Efterföljande reformer syftade till att utveckla och renodla 

tankarna bakom fullföljdsreformen. 

Enligt reformerna förväntas HD:s rättsbildande funktion fylla flera syften: 

Prejudikaten ska ge ledning åt rättstillämpningen, komplettera lagstiftningen, 

fylla luckor och lösa normkonflikter. Till HD:s uppdrag hör också att, när det 

är befogat, bryta med vedertagen praxis.
254

 

Några anvisningar för hur rättsbildningen bäst bör bedrivas har, utöver 

bestämmelserna i rättegångsbalken om prejudikatdispens respektive plenum, 

inte tillhandahållits av lagstiftaren. Det är alltså upp till HD själv att utforma 

metoder och strategier för sin rättsbildande verksamhet. Till ledning finns de 

mål som beskrivs i fullföljdsreformen och efterföljande reformer. HD:s 

rättsbildande verksamhet ska ytterst leda till enhetlighet, likformighet, 

rationalitet och konsekvens i rättstillämpningen och därutöver bidra till 

lagstiftningens fulla genomslagskraft.
255

 

8.1.1. Hur HD gör för att förverkliga dessa mål 

Av allt att döma använder sig HD av traditionell juridisk metod i sin 

rättsbildande verksamhet. HD synes i stor utsträckning använda sig av de 

juridiska tolkningsprinciperna och de olika tekniska greppen.  

HD:s prejudikatbildning, efter genomförandet av fullföljdsreformen, belyser 

dynamiken i den juridiska metoden. Domskälen ger ofta uttryck för att även 
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 Prop. 1971:45 s. 38. 
255 SOU 1986:1 s. 65. 
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rättspolitiska skäl beaktats och i jämförelsen av alternativa lösningar diskuteras 

även samhälleliga konsekvenser, vilka bedöms med utgångspunkt i allmänna 

lämplighetssynpunkter.
256

 Detta tyder på en lyhördhet inför uppgiften att ge 

lagstiftningen dess fulla genomslag.
257

  

När HD skulle avgöra om netto- eller bruttometoden fortsättningsvis skulle 

tillämpas, beaktades att det praktiska rättslivet under lång tycks ha anpassat sig 

efter det ena alternativet (NJA 1995 s. 742).
258

 Ett annat exempel är NJA 1972 

s. 253 där HD fällde sitt avgörande efter att ha beaktat att samhället hade 

förändrats sedan lagmotiven formulerades. Ytterligare ett exempel är det 

processrättsliga målet NJA 1994 s. 23. När HD slog fast att det är rimligt att 

kräva att en köpare som kan framställa yrkande om både hävning och 

prisavdrag gör så i en och samma rättegång, innebär detta att HD vägt 

lämpligheten av ett motsatt förhållningssätt mot den lösning som man kommer 

fram till. I heroinfallet, NJA 2003 s. 361, beaktades vilka faktiska möjligheter 

den åtalade mannen haft att handla på ett annat sätt. 

Att HD:s domskäl ger uttryck för att samhälleliga konsekvenser och allmänna 

lämplighetssynpunkter beaktats ska dock inte förväxlas med att domstolen 

skulle ha gjort en fri tolkning. Även om den bundna lagtolkningsläran ger 

domstolen ett visst utrymme för att bedöma om det ena eller andra argumentet 

bör beaktas eller om en viss omständighet är relevant, är det trots allt fråga om 

en marginal inom vilken domaren förväntas hålla sig.
259

 Av allt att döma har 

HD använt sig av den bundna lagtolkningsläran. Ett reduktionsslut kan 

exempelvis motiveras av en subjektiv teleologisk tolkning av lagstiftarens 

avsikt som talar särskilt starkt för att en bestämmelse inte ska tillämpas på en 

viss situation trots att den klart faller inom det språkliga betydelseområdet. Den 

systematiska lagtolkningsprincipen gör det möjligt att beakta egenvärdet av 

enhetlighet och rationalitet i den rättsliga systematiken. 

                                                             
256 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 383. 
257 Jfr SOU 1986:1 s. 65. 
258

 Det kan diskuteras om HD:s lösning grundade sig i sedvana eller i förutsebarhets- och 
retroaktivitetsaspekter, se vidare avsnitt 7.2. 
259 Strömholm, SvJT 1975 Har juridiken en framtid?, s. 598. 
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Bokstavstolkningsprincipen förhindrar istället allt för stora avvikelser från den 

språkliga innebörden av lagreglerna.
260

   

Det visar sig att den juridiska metoden, med dess pluralistiska rättskällelära och 

bundna lagtolkningsprinciper, är väl lämpad för de syften som HD:s 

rättsbildning förväntas bidra till att uppfylla, dvs.  enhetlighet, likformighet, 

rationalitet och konsekvens i rättstillämpningen.  

Det kan dock framhållas att även om den juridiska metoden i sig gör det 

möjligt för HD att nå målen, krävs det en betydande grad av metodologisk 

medvetenhet hos HD för att prejudikatbildnigen i realiteten ska svara mot de 

avsedda syftena bakom fullföljdsreformen.
261

 En sådan medvetenhet är också 

nödvändig för att undvika att beaktandet av ändamålshänsyn eller resultatet av 

rättsbildningen leder till läckage av egna värderingar i dömandet. Av 

transparensskäl vore det, enligt min mening, önskvärt att HD tydligt redogör 

för hur domstolen har gått tillväga även i metodologiskt hänseende. Detta 

skulle möjliggöra kontroll och begränsning av godtycket i rättstillämpningen.  

Därutöver medverkar tydlighet i användningen av de juridiska 

hanteringsreglerna till att HD blir mönsterbildande för rättstillämpningen även 

i fråga om metodanvändning och argumentation, vilket i förlängningen kan 

antas bidra till en ändamålsenlig och effektiv prejudikatbildning. 

8.1.2. Rättsbildning i metodologiskt hänseende 

Tidigt i framställningen väcktes frågan om HD rättsbildningskompetens även 

omfattar de juridiska hanteringsreglerna. Utgångspunkten är att ”gällande rätt” 

innefattar såväl sakregler som hanteringsregler.  

Som nämnts argumenterar Lindskog för att HD bör rättsbilda även i 

metodologiskt hänseende.
262

 Han menar att HD bör agera mönsterbildande 

genom att uppställa rättsargumentationsmodeller. Det kan ifrågasättas om HD 

inte redan fyller denna funktion.  Som Strömholm har framhållit ger domskälen 

                                                             
260

 Se exempelvis NJA 1999 s. 358, där HD ansåg att regleringen visserligen kunde leda till 
oönskade resultat, men då lagstadgandet var klart och otvetydigt ansågs inte ett 
reduktionsslut kunna komma i fråga.  
261 Frågan om prejudikatverkan ligger utanför ramen för detta arbete. Graden av 
prejudikatverkan hade annars kunnat utgöra en av flera måttstockar i en analys av hur HD:s 
prejudikatbildning i praktiken svarar mot de uppställda målen. 
262 Lindskog, a.a., s. 70 f. 
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uttryck för vilka argument HD har ansett vara relevanta och lämnar därmed 

också indirekt upplysning om vilka hanteringsregler och 

argumentationsprinciper som kan, och bör, komma till användning i den 

framtida rättstillämpningen.
263

 Den öppna domsstilen tyder på en vilja hos HD 

att även agera mönsterbildande avseende hanteringsregler och 

argumentationsmodeller.  

Underlaget för att kunna bedöma om HD bedriver en aktiv rättsbildning även 

beträffande hanteringsregler är för magert för att det ska vara möjligt att dra 

några säkra slutsatser. Det kan naturligtvis ifrågasättas om rättsbildning 

avseende hanteringsreglerna över huvud taget är önskvärt. Den juridiska 

metoden synes väl anpassad för, om inte t.o.m. utvecklad i syfte, att hantera 

rätten i ett samhälle under ständig utveckling. Kanske bör HD:s 

metodanvändning snarare ägnas åt förvaltning av sedan länge hävdvunna 

principer och tekniska grepp än åt att åstadkomma förändring. Mot detta 

synsätt skulle kunna invändas att internationaliseringen av rätten medför ett 

behov av rättsbildning även avseende hanteringsregler för tillämpning av 

unionsrätten och den konventionsbundna rätten i svenska domstolar.
264

 

Introduktionen av ytterligare två rättsordningar, där HD inte utgör den främsta 

uttolkaren, kan leda till att den hittills använda juridiska metoden i svenska 

domstolar behöver omvärderas. För att åstadkomma enhetlighet i 

rättstillämpningen är det, enligt min mening, följaktligen önskvärt att HD 

redovisar sina metodologiska överväganden även beträffande dessa nyare 

rättsområden, för att på så sätt kunna ge ledning åt rättstillämpningen. 

8.2. Argument och drivrafter bakom HD:s rättsbildning 

En betydande del av HD:s prejudikatbildning är ägnad att lösa normkonflikter, 

komplettera lagstiftningen eller tolka och fylla luckor i lagen. I vissa fall har 

prejudikaten även syftat till att bryta med vedertagen praxis.
265

 

Rätten är, som en aspekt av samhället, under ständig omvandling. Det är givet 

att detta, om än med en viss fördröjning, påverkar rättsreglernas materiella 

                                                             
263 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 406. 
264

 Jfr Fura, a.a., s. 103. 
265

 Se t ex narkotikastraffmålen och HD:s kursändring när det gällde ersättning för psykisk 
skada för anhöriga till brottsoffer. 
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innehåll. Det visar sig dock att HD:s prejudikatbildande verksamhet inte bara 

påverkas av det materiella innehållet i det rättsliga materialet utan även av 

själva utformningen av detta material. Generella och allmänt avfattade 

lagbestämmelser leder till en annan sorts rättsbildning än en kasuistisk 

lagstiftningsteknik. Snabba samhällsförändringar ställer andra krav på den 

rättsbildande verksamheten; stabila rättsregler som avsetts få lång livslängd 

visar sig kanske behöva ersättas med en mer flexibel rättsbildning för att rätten 

skall kunna möta nya samhälleliga företeelser. Lagmotiv som överlämnar även 

politiskt känsliga överväganden till domstolarna förändrar också den högsta 

instansens verksamhet.  

Utan tvekan har internationella åtaganden som Europakonventionen färgat av 

sig även på områden som inte direkt berörts av den konventionsbundna 

rätten.
266

 Ett exempel som, enligt min mening, tydligt illustrerar detta 

påstående är NJA 2014 s. 323 som rörde ersättning för ideell skada vid 

avregistrering av ett medborgarskap. Rättighetsdiskursen, under inflytande av 

den internationella rätten, har inneburit att frågan om domstolarna i första hand 

ska vara lojala lagstiftaren eller skydda de enskilda medborgarna från statens 

övermakt ställts på sin spets, en fråga som också aktualiserades i NJA 2012 s. 

400 (mangamålet). 

Alla hänsyn som kommit till utryck i HD:s avgöranden kan dock inte antas 

utgöra drivkrafter bakom rättsbildningen. Allmän rättskänsla tycks snarare 

användas av HD som ett sätt att legitimera den egna ståndpunkten, i NJA 1985 

s. 281 II uttalade HD till exempel att det skulle vara stötande för den allmänna 

rättskänslan att döma till påföljd.
267

 Det kan givetvis diskuteras om inte 

allmänhetens rättsuppfattning ofta är orsaken till samhälleliga förändringar, 

och vice versa, men några tecken på att den allmänna rättsuppfattningen eller 

rättskänslan har varit direkt avgörande för HD:s ståndpunkter har jag inte 

kunnat finna.
268

 

                                                             
266 Jfr Wersäll, a.a., s. 3. 
267 Jfr dock Thews, a.a., s. 542 f.  
268

 Jfr dock Kleineman som menar att det allmänna rättsmedvetandet var en pådrivande 
faktor för utvecklingen på det skadeståndsrättsliga området under 1990-talet, se Kleineman, 
SvJT 2003 Skadeståndsrättens tillväxt – ett samhällsproblem eller en rättvisefråga, s. 324. 
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Genom fullföljdsreformen accentuerades HD:s rättsbildande roll och 

verksamheten fick en uttrycklig prioriteringsordning att förhålla sig till. HD:s 

viktigaste funktion är rättsbildning; kravet på rättssäkerhet tillgodoses genom 

prövning i två instanser och därför är av underordnad betydelse. Den 

förändring som fullföljdsreformen inneburit har inte heller gått HD förbi. Detta 

visar sig inte minst genom den öppna domsstilen och att HD synes uppfatta sig 

ha ett större tolkningsutrymme än de lägre instanserna.
269

 En förklaring till att 

det upplevda tolkningsutrymmet förefaller ha ökat skulle kunna vara att det är 

en effekt av reformer som syftat till att frigöra utrymme i HD:s arbetssituation 

för rättsbildning. En annan förklaring, som inte står i motsättning till den först 

nämnda, skulle kunna vara att HD i större utsträckning än tidigare uppfattar sig 

som en rättsbildande instans med uppdraget att leda rättstillämpningen.
270

  

I vissa fall är det, enligt min mening, befogat att tala om ett explicit skapande 

dömande. NJA 2014 s. 323 (medborgarskapsmålet) är ett tydligt exempel på att 

de bakomliggande orsakerna till prejudikatbildningen inte har varit att lösa en 

normkonflikt, fylla en lucka eller komplettera lagstiftningen.
271

 Som Mörk och 

Hermansson framhåller har HD:s avsikt varit att skapa en skadeståndssanktion 

utan stöd av lag.
272

  

8.3. Förklaring av gällande rätt eller ett skapande dömande 

Med gällande rätt avses vanligen de regler som låter sig härledas ur vissa 

rättskällor.
273

 Den juridiska metoden tillhandahåller hanteringsregler för denna 

härledningsprocess och är därmed förutsättningen för den gällande rätten. En 

rättsregel blir en del av gällande rätt genom att ett värderande subjekt, i detta 

fall HD, med stöd av erkända rättskällor och hanteringsregler, uttolkar regeln 

såsom gällande.
274

 Det kan därför hävdas att gällande rätt är en produkt av 

tolkning, då gällande rätt över huvud taget inte kan sägas finnas i någon 

                                                             
269 Se till exempel NJA 2012 s. 400, NJA 2014 s. 323 samt NJA 2003 s. 361. 
270 Ytterligare en möjlig förklaring, som dock ligger utanför framställningens ram, skulle kunna 
vara att den privata rättsbildningen genom till exempel standardavtal och skiljedomstolar gör 
HD mer benägen till rättskapande dömande.  
271

 Se vidare avsnitt 8.3. nedan. 
272 Mörk & Hermansson, a.a., s. 509. 
273 Strömholm, Rättsutveckling på annat sätt än genom lagstiftning, s. 11. 
274

 Jfr a.a., s. 12.  Det kan tilläggas att ytterligare en förutsättning torde vara att det 
värderande subjektet uppfattas som en legitim uttolkare. Även rättsvetenskapen fyller denna 
funktion.  
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praktisk mening förrän den har uttolkats. Det är följaktligen först efter tolkning 

som gällande rätt kan uppfattas.
275

 Denna slutsats leder in på frågan om all 

tolkning egentligen innebär ett skapande av rätt.
276

  

Det torde vid det här laget stå klart att syftet med HD:s rättsbildande 

verksamhet är att ge ledning åt rättsillämpningen. Den rättsbildande funktionen 

innebär således att HD förväntas skapa prejudikat som påverkar den framtida 

rättstillämpningen. Genom HD:s prejudikat utvecklas rätten; det läggs 

ytterligare en pusselbit till det system av normer som betecknas gällande rätt.
277

 

HD:s rättsbildning kan därför sägas bidra till tillblivandet av gällande rätt och 

utgör därmed ett skapande dömande.
278

 Det kan invändas att även 

underinstanserna använder sig av tolkning för att i det enskilda fallet ge ett svar 

på vad som är gällande rätt. Skillnaden är dock att den rättsregel som en 

underinstans konstruerar, eller skapar, endast är verksam i det enskilda målet.  

Under förutsättning att detta resonemang är riktigt, och att tolkning i sig är ett 

slags skapande, återstår frågan om hur HD beskriver sin rättsbildning; 

beskriver domstolen sin uppgift som ett skapande av ny rätt eller endast som en 

förklaring av redan gällande rätt?
279

 

Den öppna domsstilen innebär att HD utförligt redovisar de skäl som legat till 

grund för domslutet. Olika lösningar diskuteras, kritiseras och avfärdas. Genom 

att inom ramen för traditionell juridisk metod redovisa att ett rättsligt problem, 

har flera tänkbara lösningar blottlägger HD det faktum att det är en fiktion att 

det finns ett färdigkonstruerat svar på frågan om rättens innehåll vid ett visst 

                                                             
275 Jfr Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 144. 
276 Conradi har liknat rätten vid en teaterscen där aktörerna, främst domstolarna, hela tiden 
gör nytolkningar, tillägg och ändringar i pjäsens manus (rättsordningen). Conradi menar att 
rätten således aldrig är stillastående och att någon ”gällande rätt” principiellt inte finns. 
Gällande rätt är en approximering, man fryser föreställningen vid ett visst givet tillfälle och 
frågar sig vilken replik aktören i nästa ögonblick kommer att fälla. Även om det finns regler för 
hur de olika aktörerna ska uppträda (jfr hanteringsregler) ändras samhällsförhållandena 
ständigt och man kan inte säkert veta vad nästa replik blir. Det är i denna dynamiska process 
som möjligheterna till skapande uppstår. Se Conradi, a.a., s. 86 f. 
277

 A.a., s. 73. 
278 A.a., a.st. 
279 Schmidt menar att äldre generationer domare sannolikt levt sig in i sin roll av att vara 
”rättens representanter”, vilket gav dem förvissningen om att kunna se klarare än andra och 
därmed kunna ge det rätta svaret på en fråga om gällande rätt. Schmidt menar dock att det 
för den moderne domaren torde stå klart att han använder sig av en fiktion när han skapar en 
ny rättsregel. Se Schmidt, a.a., s. 124.  
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givet tillfälle. Istället för att i kraft av sin auktoritet av högsta instans slå fast 

det rätta svaret, väljer HD istället att argumentera för varför den egna lösningen 

är den lämpligaste. Det sagda ska inte misstas för att HD företar en fri prövning 

och värdering: Argumenten hämtas fortfarande ur rättskällorna genom de 

bundna tolkningsprinciperna.  

Ett exempel på att HD svårligen kan anses begränsa sig till att förklara rättens 

innehåll är när HD väljer att inte tillämpa en bestämmelse vars språkliga 

innebörd klart och tydligt omfattar den aktuella situationen. Det torde stå klart 

att reduktionsslutet inte föranleds av den auktoritativa lagregeln i sig, utan av 

jämförelsen mellan de olika konsekvenser en tillämpning eller icke-tillämpning 

av bestämmelsen i fråga skulle medföra.
280

 Själva det logisk-grammatiska 

tolkningsmomentet vid en språkligt klar bestämmelse är ju av underordnad 

betydelse, istället är det bedömningen av lämpligheten i att tillämpa 

bestämmelsen på situationen som blir styrande. Med lämplighet avses här en 

sammanfattande beteckning för till exempel systemkonformitet, teleologiska 

överväganden, eller andra argument, vilka HD med stöd av de bundna 

tolkningsprinciperna finner tala för ett reduktionsslut. 

Ett annat konkret exempel som visar att HD inte endast anser sig förklara ett 

redan konstruerat rättsläge är NJA 1993 s. 41 I-II. I målet diskuterades öppet 

frågan om hur långt möjligheterna till skadestånd borde utvidgas. Samtliga 

exempel på de utvidgningar som diskuterades låg utanför omständigheterna i 

det aktuella målet. HD stannade visserligen vid att slå fast att skadestånd 

åtminstone borde utgå vid en situation som den som var aktuell; skrivningen 

liknar ändock mer diskussionen i ett lagförararbete än en redovisning av det 

rådande rättsläget.
281

  

                                                             
280

Ett exempel för att illustrera resonemanget är NJA 2003 s. 361 (heroinfallet), där det 
knappast förelåg någon tveksamhet om att gärningen föll inom det språkliga 
betydelseområdet för straffstadgandet i fråga. De olika slut som instanserna kommer till, 
notera särskilt dissenterna i tingsrätten respektive hovrätten, tycks inte grunda sig i olika 
uppfattning om innebörden av den materiella rätten, utan snarare i en skillnad i 
metodologiskt hänseende. Rättsfallet belyser, enligt min mening, hur HD rättsbildar även i 
metodologiskt hänseende genom att steg för steg redovisa hur lösningen har nåtts. Rättsfallet 
kan närmast beskrivas som ett flödesschema för hur domstolarna bör gå tillväga vid 
övervägande av reduktionsslut vid oäkta underlåtenhetsbrott.  
281

 Jfr Kleineman, SvJT 2003 Skadeståndsrättens tillväxt – ett samhällsproblem eller en 
rättvisefråga, s. 324. 
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Medborgarskapsmålet, NJA 2014 s. 323, där HD höll staten ansvarig för ideell 

skada som har drabbat en enskild som avregistrerats som svensk medborgare, 

är ett rättsfall som väl illustrerar karaktären av ett skapande dömande. Som det 

skiljaktiga justitierådet påpekar saknades det uttryckligt stöd i rättskällorna för 

domslutet. HD:s lösning uppvisar stora likheter med en rättsanalogi, dvs. ett 

rättskapande som - till skillnad från laganalogin - inte bygger på en detaljerad 

likhetsjämförelse utan snarare på tillämpning av allmänna principer.
282

 

Utrymmet för rättskapande blir betydligt större än vid laganalogier, då HD 

genom rättsanalogin ”vaskar” fram en rättsregel ur ett relativt obestämt 

material. Det blir tydligt att HD:s avgörande inte grundas på en egentlig 

tolkning av gällande rätt, utan på en regel som skapats genom det egna 

avgörandet. Genom rättsbildning har då en skadeståndsregel tillskapats, som 

HD själv fortsättningsvis kommer att tillämpa.
283

 

De behandlade rättsfallen visar att HD inte räds att utnyttja det 

tolkningsutrymme som tillkommer en prejudikatinstans. Det kan med fog 

påstås att HD axlat sin roll som rättsbildare.
284

 

8.4. Problem som kan uppstå vid rättsbildning genom prejudikat 

Det råder delade meningar i frågan om när och på vilka områden HD bör skapa 

prejudikat. Det har betonats att samhället har ett behov av kompletterande 

rättsbildning, inte minst för att uppnå enhetlighet och likformighet i 

rättstillämpningen. En brist på rättsbildande avgöranden kan leda till 

rättsosäkerhet och rättsförluster för enskilda. En diskussion om när och på vilka 

områden HD bör skapa prejudikat måste emellertid även beakta de problem 

som rättsbildning genom prejudikat kan medföra. Problemen kan medföra att 

de avsedda syftena bakom fullföljdsreformen inte fullt ut kan förverkligas. 

Flera av dessa problem har sin grund i rättsbildningens kasuistiska karaktär. 

Det kan visa sig svårt för HD att överblicka den inverkan avgörandet kan 

komma att få på andra områden, när rättsbildning sker inom ramen för ett 

                                                             
282

 Jfr Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 461. 
283

 Jfr Koskelo, a.a., s. 632. 
284 Jfr dock NJA 1989 s. 346. 
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konkret mål. Avgörandet riskerar då att snarare bidra till bristande rationalitet 

och motverka systemkonformitet.
285

 

Ett annat problem är att prejudikatbildning får en retroaktiv effekt. Den 

retroaktiva effekten kan ytterst leda till konsekvenser som bristande 

förutsebarhet, inte minst på områden med långfristiga rättsliga relationer. Den 

retroaktiva karaktären kan också innebära att anspråk på likformighet inte kan 

tillgodoses. 

HD:s rättsbildande funktion innebär vidare att distinktionen mellan lagstiftning 

och rättskipning inte fullt ut blir adekvat. En aktiv rättsbildning måste hela 

tiden ske under beaktande av gränsen mellan rätt och politik.  

Samtidigt som det finns all anledning att vara vaksam på de problem som kan 

uppstå vid rättsbildning genom prejudikat, ska inte de konsekvenser som följer 

av bristen på rättsbildande avgöranden förtigas. Betydande rättsosäkerhet och 

rättsförluster riskeras på områden där det saknas vägledande avgöranden. 

Rättsosäkerhet kan närmast ses som motsatsen till enhetlighet och 

förutsebarhet. En annan viktig aspekt är att prejudikat tjänar som ett legitimt 

alternativ till godtycke vid underinstansernas avgöranden, där godtycke förstås 

som motsatsen till likformighet. Även på detta sätt bidrar HD:s rättsbildning till 

att stärka den formella rättsäkerheten.  

Genom en rättsbildning som är konsekvent även i metodologiskt avseende kan 

HD minimera dessa problem av konstitutionell art. Genom användning av 

lösningar som grundar sig i rättskällorna och juridisk metod kan domstolen 

undvika att dess auktoritet eller legitimitet sätts i fråga. En bristande överblick 

kan kompenseras genom att domstolen refererar till den rättsvetenskapliga 

litteraturen.  Denna konsekventa metodanvändning bör redovisas öppet, för att 

ge vägledning till underinstanserna och på så sätt bidra till likformighet, 

enhetlighet och förutsebarhet i rättstillämpningen. 

8.5. Slutord 

I detta arbete har delar av en utveckling som sträcker sig över drygt fyra 

decennier analyserats.  Det torde stå klart att den högsta instansens 

                                                             
285 Det sagda understryker behovet av rättsvetenskap för rättsbildningen.  
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prejudikatbildande verksamhet genomgått en genomgripande förändring sedan 

fullföljdsreformen. Förhoppningen är att denna framställning åtminstone i 

någon mån har kunnat spegla några av dessa skeenden.  

Några ord från Natanael Gärde, som bland annat utformade förslaget till den 

nuvarande rättegångsbalken, ska få avsluta detta arbete: 

”Vad som är utmärkande för den svenska rätten i allmänhet eller att den 

i stort sett icke är något enhetligt system utan en historisk produkt av 

olika tidsskedens politiska, sociala och kulturella strömningar, gäller i 

särskild hög grad processrätten. Följande på varandra ha dessa 

strömningar uppstått, nått sin höjd och så småningom åter ebbat ut. Alla 

ha de, i större eller mindre mån, kvarlämnat sina avlagringar i 

lagstiftning och rättstradition, på så sätt bildande den grund, varå den 

svenska rätten idag vilar. Det är samhällsutvecklingen som sådan och 

de idéer, under vilkas herravälde den stått, som ock ger rätten dess 

prägel. Detta förhållande ligger helt i sakens natur. Rättslivet är ej 

något, som kan isoleras från samhällslivet i övrigt, utan det är den 

mänskliga tillvaron, sedd ur rättens egen synvinkel. Med samhällslivet 

är också rättslivet statt i ständig rörelse. Mål och vägar förskjutas. För 

den samtid, vari dessa förskjutningar äga rum, förbli de ofta omärkliga 

eller ock fattas de endast dunkelt.”.
286

 

 

  

                                                             
286 Gärde, Natanael, Rättegångsbalken, Minnesskrift ägnad 1734 års lag, I, 1934, s. 369. 
Citerat från Hirschfeldt, Johan, Domstolar och domare i Sverige – ett utvecklingsperspektiv på 
domstolar och domare från mitten av förra seklet till idag, Wersäll, Fredrik, Hirschfeldt, Johan, 
Eka, Anders, Fura, Elisabet & Modéer, Kjell Åke (red.), Svea hovrätt 400 år, 1 u., Norstedts, 
Stockholm, 2014, s. 122.  
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