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Sammanfattning 

Förutom det grundläggande kravet på att skapa tydlighet syftar en god och rättssäker lagtolkning i 

vart fall implicit till att främja vissa centrala värden som rättsordningen bör uppfylla. För att realisera 

dessa värden på bästa sätt måste undersökas hur de så kallade tolkningsargumenten lyckas med detta. 

För att detta ska kunna göras på ett ändamålsenligt sätt krävs emellertid att man stipulerar vilken typ 

av fall lagtolkningen tar sikte på. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka värden dessa är samt 

vilket av tolkningsargumenten intentionalism och textualism som bäst främjar dessa i svåra icke-

straffrättsliga fall. Uppsatsens slutsats är att rättsordningen framför allt gör anspråk på att vara 

förutsebar, likformig och demokratiskt legitim och att det är intentionalism som bäst förverkligar dessa 

värden. 

  



 
 

Tack! 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Torben Spaak som tillhandahållit synnerligen kompetent 

handledning och varit tillmötesgående och tillgänglig från början till slut.  Det var också hans 

specialkurs Modern Approach to Legal Reasoning, som för övrigt varit den roligaste och mest 

användbara kursen på juristprogrammet, som ledde mig till detta uppsatsämne. Jag hyser inget tvivel 

om att den kursen kommer sätta stor prägel på mitt kommande yrkesliv som jurist.  

Jag vill också tacka min vän och studiekamrat Max Hermansson som varit till stor hjälp under större 

delen av juristutbildningen och som var den som fick in mig på det filosofiska spåret när han föreslog 

att vi skulle läsa politisk filosofi 1 som deltidskurs under höstterminen 2012, vilket får sägas också vara 

det som sådde fröet till denna uppsats. Detta har sedermera resulterat i en kandidatexamen i praktisk 

filosofi vilket jag är både tacksam och stolt över. Inte nog med detta, det var också Max som gjorde att 

jag fick upp ögonen för den subjektiva lagtolkningen genom att bolla några idéer med mig inför den 

uppsats vi skrev i ovan nämnda specialkurs.  

 

 

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A beggar’s mistake harms no one but the beggar. A king’s mistake, however, harms everyone but 

the king. Too often, the measure of power lies not in the number who obey your will, but in the 

number who suffer your stupidity.”1 

 

 

  

                                                           
1 Bakker, R. Scott, The Judging Eye, Orbit, London, 2009, s. 244. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Lagtolkning innebär att man applicerar olika tolkningsmetoder på en viss rättsbestämmelse och 

analyserar resultatet av denna tolkning. Det rör sig således om en tvåstegsprocess, där man först har 

att få fram ett visst resultat för att sedan argumentera för vilket resultat som är det korrekta.2 De 

tolkningsmetoder som juristen har till sin hjälp är bland annat tolkningsargumenten, som typiskt sett 

delas in i fyra grupper: textuella (textualism), systematiska, intentionalistiska (intentionalism)3 och 

teleologiska. Dessa kan i sin tur delas upp i objektiva och subjektiva tolkningsargument varav de 

objektiva utgörs av textualism, systematiska och objektiv-teleologiska argument medan de subjektiva 

består av intentionalism och subjektiv-teleologiska. Anledningen till uppdelningen får sägas något 

förenklat vara att uppmärksamma att de subjektiva tolkningsargumenten är direkt anknutna till 

lagstiftaren, avsikt och syfte respektive. 

Lagtolkningens komplexitet kan bli tydlig redan i det första steget vilket beror på att denna 

bedömning ibland tycks sammanfalla med bedömningen i det andra ledet, samt att 

tolkningsargumenten i sig är obestämda. Exempelvis kan man fråga sig vid en textuell tolkning om en 

rättslig term bör förstås främst utifrån dess vardagliga betydelse, eller om den bör få en mer teknisk 

innebörd.4 En annan uppenbar svårighet är att avgöra, vid en objektiv-teleologisk tolkning, ifall det är 

en enskild bestämmelse eller lagen i helhet som utgör det relevanta syftet, samt vad det objektiva 

syftet är.5 Oaktat dessa svårigheter att över huvud taget få fram ett resultat av tolkningsargumenten 

är det lagtolkningens andra led som utgör den största utmaningen. Att argumentera för en viss tolkning 

innebär åtminstone implicit en moralisk bedömning där olika värden ställs mot varandra. Man har då 

inte enbart att diskutera vilka värden som realiseras genom en tillämpning av de olika 

tolkningsargumenten i ett visst enskilt fall, utan också i vilken utsträckning domstolen bör beakta dessa 

                                                           
2 T.ex. vid en textmässig tolkning får man fram ett resultat genom att först läsa lagtexten, sedan har man att 
argumentera för huruvida detta resultat bör utgöra gällande rätt (och därmed det korrekta). 
3 Termen intentionalism används i amerikansk rätt för att benämna det tolkningsargument som ämnar att 
avspegla lagstiftarens intention. I svensk doktrin benämns ibland detta argument för subjektiv lagtolkning. 
Subjektiv lagtolkning kan dock också avse det subjektiv-teleologiska tolkningsargumentet, varför terminologin är 
något förvirrande. Av detta skäl kommer uttrycket intentionalism användas, som alltså syftar till lagstiftarens 
avsikt snarare än syfte. 
4 Se t.ex. det så kallade boxningsfallet, NJA 1985 s. 788, där HD hade att tolka termen ”träningsmatch” och 
huruvida ”sparringträning” kunde tolkas som en sådan match. I korthet hade HD att välja mellan en tolkning som 
förordades av lagstiftaren och som sannolikt också avspeglade vad folk till vardags ansåg sparringträning utgöra, 
d.v.s. en sorts träningsmatch. Det andra alternativet var att acceptera de åtalades tolkning, som menade att man 
i boxningsvärlden klart skilde på dessa två aktiviteter och därmed tillskriva termen träningsmatch en teknisk 
betydelse. HD valde det förstnämnda alternativet. 
5 Spaak, Torben, Guidance and Constraint – The Action-Guiding Capacity of Theories of Legal Reasoning, Iustus 
förlag AB, Uppsala, 2007, s. 50. 
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värden både sett till det enskilda fallet men också sett till rättstillämpningen i helhet. Detta kompliceras 

ytterligare av huruvida domstolens uppgift uteslutande består i att tolka rätten, eller om det finns visst 

utrymme att även skapa rätt. Såsom lätt inses är dessa frågor komplicerade men samtidigt av 

grundläggande betydelse. Slutligen ska också påminnas om att lagtolkning naturligtvis förekommer 

inom all juridik men att det allmänna studiet av den tillhör allmän rättslära, som är ett globalt ämne. 

Det innebär att de tolkningsargument som berörs i denna uppsats inte är unika för någon jurisdiktion 

och med största sannolikhet ryms de i viss utsträckning inom alla välutvecklade rättssystem.6 

 

1.2 Syfte och metod 
Syftet med denna uppsats är tvåfaldigt. För det första kommer att undersökas och argumenteras för 

vilka krav som bör ställas på rätten och hur en teori om lagtolkning uppnår dessa. Dessa krav kan 

sammanfattas som moraliska anspråk på förutsebarhet, demokratiskt legitimitet, rationalitet, 

likformighet samt den övergripande frågan om juridiskt skön. För det andra kommer att utredas vilket 

av tolkningsargumenten textualism och intentionalism som bäst förverkligar dessa krav i svåra icke-

straffrättsliga fall. Mer specifikt syftar uppsatsen således till att undersöka vilket av 

tolkningsargumenten textualism och intentionalism som en domare främst bör använda sig av i svåra 

icke-straffrättsliga fall givet att rättsordningen (via domar och beslut) bör vara (i) förutsebar, (ii) 

demokratiskt legitim, (iii) likformig, (iv) rationell och slutligen (v) att domares juridiska skön vara 

begränsat. Uppsatsens slutsats är att rätten framför allt bör syfta till att vara förutsebar och att 

intentionalism bäst realiserar detta och övriga värden. 

Det ska understrykas att det inte finns någon vedertagen metod för den kommande 

framställningen. Av uppsatsens syfte framgår emellertid att den kommande analysen till största del är 

normativ varför det företrädelsevis är fråga om tolkning och inte etablerande av orsakssamband. Med 

undantag för avsnitt 2.1 och vissa delar av avsnitt 5 ägnas inte heller någon större plats åt presentation 

av bakgrundsfakta; ansatsen är genomgående argumenterande. Uppsatsen kan därför med fördel 

betraktas som ett argument bestående av två premisser där avsnitt 2.2-4 utgör den första och avsnitt 

5-6 den andra. Därmed utgör inte den första premissen blott bakgrund till den andra utan ska i allt 

väsentligt betraktas som en fristående analys och som besvarandet av uppsatsens första syfte. Vidare 

är uppsatsen till största del konstruktiv; fokus är framför allt att argumentera för vissa ståndpunkter. 

Läsaren bör också uppmärksamma att uppsatsen främst bygger på normativa överväganden men att 

empiri tar större plats i uppsatsens andra del.7 

                                                           
6 Se antologin Interpreting Statutes [red. Neil MacCormick & Robert S. Summers], Dartmouth Publishing 
Company, Aldershot, 1991. 
7 För en utförlig introduktion rörande juridisk argumentation och kopplingen till värdeomdömen se Alexy, Robert, 
A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Clarendon 
Press, Oxford, 1989, s. 1-14. 
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1.3 Avgränsningar 
Inledningsvis ska här fastslås att detta arbete undersöker specifikt frågan om fastställandet av 

lagtextens innebörd, således hur själva lagen bör tolkas. Det är alltså inte fråga om ett hierarkiskt 

uppställande av de olika rättskällornas tyngd vid lösningen av en juridisk frågeställning. Vad som sägs 

i denna uppsats har dock av naturliga skäl en indirekt bäring på en sådan hierarki men läsaren bör 

observera att det inte är författarens avsikt att sätta dessa slutsatser i ett sådant sammanhang. 

Mycket kan sägas om rätten och lagtolkningens syfte då många lärda har haft mycket att säga om 

ämnet som dock inte får plats här.8 Vidare måste en fullständig teori om att tolka lagen rimligen 

behandla samtliga tolkningsargument rigoröst, vilket det inte heller finns utrymme för. Det är endast 

de textuella tolkningsargumenten bland de objektiva som kommer att behandlas i någon större 

utsträckning och då enbart i syfte att kunna jämföras med det intentionalistiska. I denna uppsats antas 

också att det är de textuella och intentionalistiska argumenten som bäst lever upp till de värden som 

rätten syftar till, vilket förklarar varför det främst är dessa tolkningsargument som är föremål för den 

kommande analysen.  Vidare kommer en del antaganden att göras i avsnitt 6.2 rörande i vilken 

utsträckning folk i allmänhet (icke-jurister) läser lagtext. Gällande dessa antaganden, som förvisso är 

empiriskt verifierbara, finns mig veterligen ingen information som med säkerhet kan bekräfta eller 

förneka deras sanningshalt. Detta arbete begränsas därför av detta i viss mån, men förhoppningen 

kvarstår att antagandena likväl kan göras sannolika. Det ska också påpekas att lagen inte ensamt tolkas 

av de fyra tolkningsargumenten utan även med hjälp av de så kallade derogationsreglerna, lex superior 

och lex specialis,9 samt vissa rättsliga principer. Dessa andra tolkningsmetoder kommer inte ges något 

större utrymme i detta arbete.10 Uppsatsens viktigaste avgränsning är dock att fokus är på svåra icke-

straffrättsliga fall. Skälet till att svåra och inte enkla fall behandlas är därför att syftet med uppsatsen 

är normativt och således vad domaren bör göra; behovet av vägledning i enkla fall är inte särskilt 

angeläget. Vidare ligger fokus på icke-straffrättsliga fall därför att lagtexten intar en särställning inom 

straffrätten samt att vissa av resonemangen förutsätter att de inblandade parterna planerar sitt 

handlande genom att undersöka rätten. Sannolikt är det inte så att brott föregås av planering huruvida 

det man gör är kriminaliserat eller inte. Slutligen, som nämndes inledningsvis är lagtolkning en global 

företeelse och därför kommer omfattande utländskt material att användas. Ansatsen är dock på intet 

sätt komparativ. 

                                                           
8 Spaak, 58-62. 
9 Peczenik, Metodproblem, s. 103-106. 
10 Strikt taget kan derogationsreglerna subsumeras under de systematiska tolkningsargumenten. Emellertid 
synes derogationsreglerna vara så välkända på egen hand att de får sägas vara en egen tolkningsmetod. Se t.ex. 
Spaak s. 54. 
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1.4 Disposition 
Den kommande diskussionen kommer att vara uppdelad i tre delar. Den första delen inleds med en 

redogörelse för allmänna utgångspunkter inom lagtolkningsteori, såsom varför vi behöver lagtolkning 

och vad syftet med lagtolkningen är; läsaren ges först en pedagogisk överblick över frågorna vad, hur 

och varför kopplat till lagtolkning. Efter detta diskuteras lagtolkningens syfte vilket enligt ovan utgör 

argumentets första premiss. Här kommer först att resoneras kring den övergripande frågan om 

juridiskt skön. På detta följer sedan en genomgång av lagtolkningens centrala värden – förutsebarhet, 

demokratiskt legitimitet, rationalitet och likformighet – och hur dessa bör rangordnas. Efter detta 

kommer att diskuteras hur juridiska beslut kan rättfärdigas mot bakgrund av ett legalt och ett moraliskt 

perspektiv. Slutligen följer en sammanfattning av de slutsatser som presenterats, vilka kommer att 

utgöra grunden för de resonemang som förs i uppsatsens andra del.  

I uppsatsens andra del kommer de fyra tolkningsargumentens allmänna utgångspunkter att 

presenteras. Med undantag för det intentionalistiska och de textuella argumenten kommer 

framställningen att vara översiktlig och fokus kommer framför allt att vara på att jämföra de två 

nämnda tolkningsargumenten och vilket tolkningsargument som bäst uppfyller de krav på 

lagtolkningsteori som diskuterades i första delen av uppsatsen. Till sist kommer uppsatsens slutsatser 

att presenteras i den tredje avslutande delen. 

 

2. Lagtolkning – utgångspunkter, vad, hur, varför och syfte 
 

2.1 Vad, hur och varför 
I detta avsnitt kommer att beröras vad, hur och varför vi tolkar lagar. Syftet är att redogöra för 

lagtolkningens allmänna utgångspunkter och på så sätt underlätta förståelsen av uppsatsen i allmänhet 

och syftet med lagtolkningen i synnerhet. Det är framför allt efter att man förstår varför vi tolkar lagar 

som man kan argumentera för vilket eller vilka syften som en lagtolkningsteori bör uppfylla.  

Aleksander Peczenik skriver att tolkning inom juridiken består av ”lagtolkning, rättsfallstolkning 

och tolkning av viljeförklaringar.”11 Det är i sammanhanget viktigt att uppmärksamma att de 

tolkningsargument som är fokus för denna uppsats inriktar sig på lagtolkning och kan därför inte på 

samma sätt direkt appliceras på rättsfallstolkning. Det finns en tydlig skillnad i att tolka lag och rättsfall 

eftersom lagen har sitt ursprung i lagstiftaren, vilket bland annat aktualiserar tolkningsfrågor knutna 

till lagstiftarviljan. Med detta sagt kan det naturligtvis finnas likheter mellan rättsfallstolkning och 

lagtolkning men ingenting av det som sägs om lagtolkning bör tas till intäkt som nödvändigtvis gällande 

för rättsfallstolkning. I denna uppsats används uttryck som rättstolkning - lagtolkning och rätten - lagen 

                                                           
11 Peczenik, Metodproblem, s. 62. 
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synonymt. Såsom redan har berörts tolkar vi rätten utifrån de fyra vedertagna tolkningsargumenten; 

textuella, systematiska, intentionalistiska och teleologiska.12  Ibland talar man också om rena 

konsekvensargument13 men även om varianter av de fyra tolkningsargumenten. Ett exempel på det 

sistnämnda är originalism, som går ut på att tolka rätten på det sätt lagstiftaren föreställde sig att den 

skulle tolkas vid tidpunkten då lagen antogs.14 Som lätt inses är originalism enbart en variant av 

intentionalism. Tolkningsargumenten används i sin tur för att antingen klargöra, fylla ut eller tolka 

rätten.15 Utöver detta kan man tolka rätten med hjälp av de ovan nämnda derogationsreglerna. 

Slutligen kan nämnas att tolkningen också styrs av vissa principer som exempelvis att man hellre bör 

fria än fälla och legalitetsprincipen. 

Många svar på frågan om varför vi tolkar rätten kan ges. Språkets vaghet och mångtydighet torde 

vara den främsta anledningen vilket också delvis kan förklara oenigheten om tolkningsargumentens 

användande, eftersom även de är språkliga konstruktioner. Ett annat skäl till varför lagtolkning behövs 

är naturligtvis att domstolarna (och möjligen jurister i stort) är skyldiga att kunna ge ett svar på en viss 

fråga. Ett tredje skäl är möjligen att det tycks finnas en moralisk skyldighet att som domare undvika att 

vissa flagranta fall av orättvisa blir olösta.16 Slutligen finns det en rad praktiska skäl till varför lagtolkning 

behövs. Exempelvis kan man inte förvänta sig att lagstiftaren har tid att ständigt uppdatera lagar, eller 

ens är kompetent att göra det i svåra gränsdragningsfall. 

 

2.2 Syftet med lagtolkningen – vilka krav har vi på rätten och hur uppnår vi dessa? 
Vad syftet med lagtolkningen är framstår måhända som en tämligen trivial fråga; syftet är naturligtvis 

att skapa klarhet i rätten. Det intressanta är således inte vad lagtolkningen i sig syftar till, utan snarare 

vilka krav vi har på rätten utöver detta och hur vi uppnår de kraven via lagtolkningen. Man bör då först 

uppmärksamma att det knappast är fruktbart att utröna vad dessa krav är med hänvisning till att rätten 

bör uppfylla ett visst syfte. Anledningen till detta är att rätten inte kan sägas ha ett visst syfte.17 Av 

                                                           
12 Spaak, s. 44. 
13 Se t.ex. det berömda amerikanska rättsfallet Brown v. Board of Education där domstolen till stor del bygger 
sitt resonemang på konsekvenserna av negativ särbehandling av svarta. Möjligen kan man invända att ett sådant 
resonemang inte handlar så mycket om att tolka lagens innebörd, då vägandet av konsekvenser snarare verkar 
vara en slags lämplighetsprövning. Anser man detta bör dylika konsekvensargument inte betraktas som 
tolkningsargument i strikt bemärkelse. 
14 Schauer, Frederick, Defining Originalism, Harvard Journal of Law & Public Policy, vol. 19.2, 1996, s. 343, på s. 
343. 
15 Peczenik, Metodproblem, s. 64-65. 
16 Se t.ex. det amerikanska rättsfallet Green v. Bock Laundry Machine Co. där den klara ordalydelsen av en viss 
lag till synes lät rättigheten att ifrågasätta sin motparts bevisning i civilmål vara avhängig vem som var kärande 
och svarande. D.v.s. möjligheten att ifrågasätta sin motparts bevisning var helt avhängig huruvida man stämde 
den andra före den hann stämma en själv. 
17 Se t.ex. hur H. L. A. Hart uttrycker det i The Concept of Law s. 249: ”I think it is quite vain to seek any more 
specific purpose which law as such serves beyond providing guides to human conduct and standards of criticism 
of such conduct.” 
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detta skäl är det därför enligt min mening mer lönsamt att tala om vilka värden vi anser att rätten bör 

värna om18 och om den till dessa tillhörande frågan om juridiskt skön. I detta avsnitt kommer att 

argumenteras för att rätten framför allt bör syfta till att vara förutsebar och likformig samtidigt som 

den strävar efter att respektera lagstiftarviljan. Först kommer dock att argumenteras för att en 

lagtolkningsteori bör sträva efter att minska det juridiska skönet; dessa slutsatser stärker i sin tur rätten 

med hänsyn till de värden som den bör uppfylla, som alltså kommer att presenteras efter redogörelsen 

kring det juridiska skönet.  

En grundläggande styrningsprincip i denna fråga är folksuveränitetsprincipen som är fastslagen i 

RF 1:1 (SFS 1974:152) och innebär att all offentlig makt ska utgå från folket, vilket betyder att den 

dömande makten är underkastad den av riksdagen representerade folkviljan.  Effekten av detta är 

naturligtvis inte att domstolarna är osjälvständiga, vilket för övrigt framgår av RF 11:3-5, utan snarare 

en markering att domstolarnas uppgift främst är att tolka rätten och inte skapa den. Denna 

grundläggande uppgiftsfördelning framträder också i maktfördelningsläran. Även om de flesta jurister 

antagligen är ense om denna utgångspunkt finns det en djup oenighet om hur långt den sträcker sig. 

Ytterst är detta en fråga om materiell och formell rättvisa och vilket rättvisebegrepp man anser vara 

det riktiga, en distinktion som tycks ha uppmärksammats redan av Aristoteles.19 Idén om formell 

rättvisa förknippas generellt med idealet att domaren enbart bör tolka rätten.20 Materiell rättvisa är 

motsatsvis sammankopplad med tanken att domaren i viss utsträckning även bör skapa rätt.21 

 

2.2.1 Juridiskt skön 
Svåra fall ger upphov till juridiskt skön, vilket betyder att domaren i fallet är juridiskt fri att lösa 

problemet på fler än ett sätt. Man kan också förstå det som avsaknaden av regler som pekar ut en viss 

lösning och att domaren, sett till själva avgörandet, i viss mån är rättsligt obunden.22 Juridiskt skön 

innefattar således både situationer där det finns fler än ett svar, men även de situationer där det över 

huvud taget inte tycks finnas något svar. Att fenomenet existerar i praktiken är det nog i vart fall få 

domare som skulle förneka, även om vissa rättsfilosofer som exempelvis Ronald Dworkin gör det,23 då 

han anser att det alltid finns ett korrekt svar till varje juridisk frågeställning. Emellertid har oenigheten 

                                                           
18 Ett liknande tillvägagångssätt föreslås av Spaak, s. 62-65. 
19 Aristoteles, bok 1 Kapitel 13. 
20 Detta är tydligt i och med att den formella rättvisetanken bygger på att själva processen för rättskipningen ska 
vara rättvis, vilket innebär att det godtycke som med nödvändighet följer av en domstols rättsskapande ska 
minimeras. Se också resterande delar av avsnitt 2. 
21 Se Sutton, John, Law/Society Origins, Interactions, and Change, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 2001 s. 145, 
om Roscoe Pound och materiell rättvisa. Se också resterande delar av avsnitt 2. 
22 Spaak, s. 57. 
23 Hoffmaster, Barry, Understanding Judicial Discretion, Law and Philosophy, vol. 1.1, 1982, s. 21-55, på s. 32-34. 
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att göra med kategoriseringen av det fenomen som brukar kallas juridiskt skön, och inte existensen av 

det.24 I denna uppsats avses med juridiskt skön det som beskrivits ovan.  

Juridiskt skön är problematiskt på flera sätt. För det första tycks detta inbjuda ett visst godtycke 

som en följd av att det delvis är domaren och inte rätten enbart som slutligen avgör utgången av ett 

visst fall. Detta leder också till att domaren i viss mån är rättsskapande, framföra allt om domen är 

prejudicerande, eftersom det nu existerar ett svar (och alltså en rätt) där det tidigare inte gjorde det. 

Detta förefaller inkräkta på parlamentets befogenhet att ensamt skapa rätten. Det sistnämnda 

problemet tycks också ge upphov till att domaren i praktiken ”lagstiftar” retroaktivt då domslutet 

skapar ett förhållningssätt som tidigare inte var känt. Ronald Dworkin uttrycker det på följande sätt: 

”[…] if a judge makes new law and applies it retroactively in the case before him, then the losing party 

will be punished, not because he violated some duty he had, but rather a new duty created after the 

event.”25 

Dessa invändningar har delvis bemötts av Roscoe Pound. Han menar bland annat att gränserna 

mellan lagstiftning och lagtolkning inte är fasta utan tvärtom med avsikt något flytande till följd av det 

som han kallade för rättsliga standarder. Dessa standarders syfte är just att tillse att domarna har 

juridiskt skön. Enligt Pound är det till och med önskvärt att så är fallet och hans huvudsakliga argument 

är följande:26 Eftersom varje enskilt fall är unikt, i vart fall inom vissa rättsområden, kan de därför inte 

avgöras genom att mekaniskt applicera vissa rättsregler. I stället måste vi här använda oss av rättsliga 

standarder, vars vägledning är beroende av domarens (tränade) intuition. Pounds poäng tycks vara att 

alternativet annars är en lagtolkning som reduceras till ren formalism, vars anspråk på förutsebarhet i 

bästa fall kan beskrivas som illusoriskt.27 

Även om det är svårt att förneka att existensen av rättsliga standarder och att dessa till viss del 

bestäms av domarens intuition behöver man inte anse att det också bör vara så. Rättsliga standarder 

och i vilken utsträckning dessa styrs av domarens intuition är en gradfråga. Termer som ”grov 

vårdslöshet” eller ”allvarlig kränkning” kan givetvis stipuleras närmare av lagstiftaren och därmed 

skapa en ram för domarens intuition utan att det för den skull leder till formalism. Lagstiftaren kan 

exempelvis ge vägledning i form av utpekandet av vissa faktorer som relevanta och icke-relevanta.28 

Pound borde rimligen hålla med om att det enbart är positivt om innehållet av dessa rättsliga 

standarder i största möjliga mån är bestämt av lagstiftaren (snarare än domaren) och därmed känt på 

                                                           
24 Ibid, s. 34. 
25 Dworkin, Taking, s. 84. 
26 Hoffmaster, s. 25-26. 
27 Pound, Roscoe, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, New Haven, 1922, s. 139-143. 
28 Lagstiftaren kanske anger att begreppet “allvarlig kränkning” ska bedömas inte bara utifrån gärningens svårhet, 
utan även faktorer som att det krävs fler än gärning samt att dessa måste ha skett inom en viss tidsrymd. Vidare 
kan man tänka sig att svårheten i gärningarna ska bedömas utifrån hur svåra de typiskt sett är, eller motsatsvis 
att svårheten också ska beakta hur brottsoffret upplevde dem.  
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förhand. Detta minskar utrymmet för juridiskt skön samt gör rätten mer förutsebar och i förlängningen 

mer demokratisk legitim. Av dessa skäl bör vi i vart fall sträva efter att minska utrymmet för skönet och 

därmed förbättra lagstiftningen. När man läser Pound får man intrycket av att han vill likställa den 

bedömning som en domare gör enligt en rättslig standard med en sedvanlig moralisk bedömning och 

att det är domarens uppgift att i det enskilda fallet finna den bästa lösningen.29 Här har dock Pound 

fel. Bedömningen är förvisso delvis en moralisk sådan, men den är samtidigt bunden av de regler som 

står att finna i rätten eftersom rätten måste vara förutsebar. Ju klarare dessa regler är, desto mer 

förutsebar blir också rätten.  

Av detta kan vi sluta oss till att en teori om att lagtolkning såvitt möjligt bör vara bunden av vissa 

regler som dessutom i största möjliga mån ger tydliga svar. Dessa regler bör således inte enbart peka 

ut ett visst underlag för beslutsfattandet, utan underlaget bör också i sig ge upphov till en lösning.30 

Detta kan kontrasteras mot Dworkins teori om att tolka rätten, som ju möjligen är tydlig i hur domaren 

bör resonera men inte vad detta resulterar i.31 Givet att en domare behärskar en lagtolkningsteori bör 

teorin kunna fungera som ett underlag mot vilken domaren kan döma mål. Teorin ska således vara 

hanterlig och ge konkret vägledning. Torben Spaak uttrycker detta som att den bör ha ”action-guiding 

capacity”.32 

Av det ovan citerade uttalandet från Dworkin framgår att varje instans då domaren utövar juridiskt 

skön innebär detta att domaren i viss mån skapar ny rätt och att den förlorande parten straffas för en 

plikt som i motsvarande utsträckning inte existerade då han bröt mot den. Detta är uppenbarligen 

något förenklat; man kan möjligen invända att plikten hela tiden fanns där men att den ännu inte var 

”upptäckt”. Ett sådant synsätt är tänkbart när det juridiska skönet är av begränsad omfattning, vilket 

nog ofta är fallet. Oaktat detta blottläggs ett grundläggande krav på rättstillämpningen; förutsebarhet. 

Rätten bör framför allt syfta till att vara förutsebar och varje lagtolkningsteori bör sträva efter att 

maximera förutsebarheten (med den reservationen att den inte reduceras till ren formalism).33 

Anledningen till detta är att förutsebarhet och förmågan att planera sitt liv utgör själva kärnan i ett 

kapitalistisk och (social)liberalt samhälle, både historiskt och i nutid, vilket var något som Max Weber34 

respektive Friedrich Hayek35 uppmärksammade. En annan viktig aspekt är att individen ska skyddas 

från godtyckligt maktutövande, vilket för övrigt inte bara har relevans inom straffrätten utan även vad 

                                                           
29 Pound, s. 139-141. 
30 Att utgå från ett visst underlag som i sig ger upphov till en viss lösning är att tolka rätten likformigt. Se nedan i 
avsnitt 2.2.3. 
31 Spaak, avsnitt 5.6. 
32 Spaak, s. 12. 
33 Detta motsäger inte att syftet också är att respektera lagstiftarviljan, eftersom man främjar förutsebarheten 
genom att just göra detta. Detta kommer att undersökas i uppsatsens andra del.  
34 Weber, Max, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology [red. Guenther Roth & Claus Wittich], 
University of California Press, California, 1978, s. 883. 
35 von Hayek, Friedrich, The Constitution of Liberty, University of Chicago Press, Chicago, 1960, s. 156-157. 
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gäller individers mellanhavanden; har man rätten på sin sida ska domstolen döma i ens favör.  Vidare, 

är parterna också införstådda i hur domarna resonerar bör domslutet så långt som möjligt inte komma 

som en överraskning eller i vart fall bör det kunna göras förståeligt mot bakgrund av vissa på förhand 

kända regler och principer snarare än en obskyr domarintuition. I sammanhanget kan också nämnas 

att det torde vara självklart att ju mer förutsebar lagen är, desto mindre behov finns det av att driva 

rättsprocesser.  

Antagligen är det nog så att få skulle invända mot att just förutsebarhet är det värde som 

lagtolkningen framför allt bör värna om. Man bör dock vara uppmärksam på att detta till synes är 

avhängigt vad man värderar högst; frihet eller jämlikhet. En försvarare av jämlikhet skulle exempelvis 

kunna invända att lagen är till främst för att realisera politiska mål. Pound, som förespråkar materiell 

rättvisa, verkar ha något sådant i åtanke.36 Såsom har framgått i denna uppsats finns det likväl starka 

skäl som talar emot detta. Min uppfattning är att den största oenigheten är hänförlig till hur man 

främjar förutsebarheten och detta är något som kommer beröras ingående nedan i avsnitten 2.2.2 och 

6.2. Det borde också ha framgått att förutsebar rättstillämpning typiskt sett innebär att domaren tolkar 

rätten och omvänt att de tillfällen då domaren i viss mån är rättsskapande innebär detta att 

förutsebarheten i motsvarande utsträckning åsidosätts. Således bör domaren alltid sträva efter att 

tolka rätten. Med detta sagt finns det, såsom antytts ovan, naturligtvis tillfällen då förutsebarheten får 

stå tillbaka eftersom konsekvenserna sammantaget är mycket goda.37 Sammanfattningsvis ser vi dock 

ett starkt stöd för att förutsebarheten är av fundamental betydelse både för rättens legitimitet men 

också samhället i stort, eftersom folk har rätt att planera sina liv och inte utsättas för godtycklig 

maktutövning.  

Som framgått värnar vi således om lagens förutsebarhet genom att minska det juridiska skönet. 

Minskat juridiskt skön torde också bidra till rättens likformighet. Utöver detta är det också i allra högsta 

grad en fråga om rättens demokratiska legitimitet vilket följer av att domaren vid juridiskt skön i viss 

mån är rättsskapande. Självfallet är det önskvärt att domaren så långt möjligt uteslutande tolkar 

rätten; rättsskapande bör ske av en folkvald församling och inte i domstol. Eftersom dessa tre värden 

är av största vikt, vilket har framgått ovan och även kommer sägas mer om nedan, bör således en 

lagtolkningsteori sträva efter att minska utrymmet för juridiskt skön. Med detta sagt måste det medges 

att det antagligen är så att ingen lagtolkningsteori kan ge tillfredsställande svar i alla uppkomna 

situationer. Juridiskt skön är därför i viss utsträckning ofrånkomligt och i vissa fall till och med 

önskvärt.38 Det är dock viktigt att återigen påpeka att utrymmet bör vara så litet som möjligt men också 

att domaren vid tillfällen av juridiskt skön låter sig vägledas av rättens innehåll och inte sin egen 

                                                           
36 Se Sutton, framför allt s. 144 men även avsnittet i övrigt om Pound. 
37 Se återigen Brown v. Board of Education. 
38 Brown v. Board of Education är ett bra exempel då i vart fall resultatet av juridiskt skön bör ses som positivt. 
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intuition. Givet att domaren gör detta undviker denne i viss mån de (kraftfulla) invändningar som kan 

riktas mot juridiskt skön. 

 

2.2.2 Förutsebarhet, demokratisk legitimitet och rationalitet  
Hitintills i denna uppsats har diskuterats vissa centrala kriterier som lagtolkningen bör uppfylla. Detta 

har gjorts bland annat genom att hänvisa till olika värden, det vill säga krav på förutsebarhet, 

demokratisk legitimitet, rationalitet och likformighet, men det har också resonerats kring juridiskt skön 

vilket får sägas vara en fråga av mer övergripande karaktär. Syftet med den senare redogörelsen har 

varit att visa hur den hänger ihop med tanken om att lagen ska vara förutsebar, likformig och 

demokratisk legitim, men också att det är positivt i sig att minska det juridiska skönet. Eftersom 

moraliska värden har en central roll för hur vi bedömer en lagtolkningsteori kan det vara på sin plats 

att säga något ytterligare om dessa. Mycket har redan sagts om förutsebarhet och att det framför allt 

är detta värde som lagtolkningen bör ta i beaktande. Man kan emellertid fråga sig vilken vikt lagens 

demokratiska legitimitet och rationalitet har, samt hur dessa tre värden förhåller sig till varandra. 

Tanken om lagens likformighet bör naturligtvis även den utvecklas men det görs nedan i ett separat 

avsnitt. Även om så redan har antytts är det viktigt att explicit poängtera att värdena har olika vikt och 

karaktär beroende på omständigheterna (som redogjordes för inledningsvis intar lagtexten en 

särställning av förutsebarhetsskäl inom straffrätten). Den kommande redogörelsen är därför främst 

generellt utformad. 

Inledningsvis ska först sägas något om rättens demokratiska legitimitet. Detta värde är egentligen 

en samlingsterm för flertalet faktorer som alla syftar till detta ideal. Termen demokrati är som bekant 

mångtydig. I denna uppsats har en poäng gjorts av att separera rättens förutsebarhet och dess 

demokratiska legitimitet; dock skulle man kunna hävda att förutsebarhet är en beståndsdel av rättens 

demokratiska legitimitet. Detta är svårt att förneka. Men samtidigt synes det mest centrala kriteriet 

vara respekten för lagstiftarviljan, och många fall är svåra just därför att detta värde står i konflikt med 

förutsebarheten.39 Ett annat kriterium som stärker rättens demokratiska legitimitet är att 

rättstillämpningen respekterar den funktionsfördelning som råder mellan domstol och lagstiftare, 

vilket innebär att domaren förbinder sig att tolka och inte skapa rätt. I det föregående avsnittet 

argumenterades för att detta gör rätten mer förutsebar, men det är naturligtvis också en fråga om 

rättens demokratiska legitimitet eftersom ett fundament i en demokrati är att den dömande och den 

                                                           
39 Se t.ex. Boxningsfallet i fotnot 4 ovan. Se även Weberfallet som redogörs för i avsnitt 5.4 nedan. Ser man också 
till de situationer där förutsebarheten och respekten för lagstiftaren sammanfaller (i t.ex. enkla fall) torde likväl 
det främsta skälet som ligger till grund för beslutet vara förutsebarheten. I teorin skulle man som domare även i 
enkla fall kunna konsultera förarbeten för att hitta en lösning som (marginellt) bättre överensstämmer med 
lagstiftarens intentioner. Om man bortser från alla praktiska betänkligheter detta medför så är med största 
sannolikhet kravet på rättens förutsebarhet det främsta skälet till att man som domare inte gör detta. 
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rättsskapande verksamheten är åtskilda. Man bör således ha i åtanke att rättens demokratiska 

legitimitet innefattar mer än enbart respekten för lagstiftarviljan. 

När det kommer till värdet av att främja rättens demokratiska legitimitet eller rationalitet bör det 

förstnämnda vara av störst vikt. Att rätten är demokratisk legitim framstår nämligen som centralt med 

hänvisning till dess funktion som styrinstrument i ett samhälle. Att rätten tolkas så att den förverkligar 

de mål som en demokratiskt vald församling har avsett är därför mycket viktigt. Ett praktiskt viktigt 

skäl är också den ”positiva cirkeln” som uppstår mellan domstol och lagstiftare. Om lagstiftaren kan 

förlita sig på att domstolen tolkar i enlighet med lagstiftarens vilja tycks detta leda till att lagstiftningen 

förbättras, exempelvis genom att lagstiftaren inte behöver detaljreglera i lika stor utsträckning, vilket 

i sin tur underlättar domstolarnas arbete. Utöver detta kan givetvis fler skäl tänkas till varför det är 

viktigt att tolka i enlighet med lagstiftarens vilja. 

Hur viktigt är det då att lagtolkningen främjar rättens rationalitet? För att kunna svara på denna 

fråga måste man först och främst ha klart för sig vad som i sammanhanget avses med rationalitet. 

Detta låter sig inte lätt göras eftersom man kan hävda att alla de tolkningar som i någon mening 

förbättrar rätten med hänsyn till exempelvis förutsebarhet samtidigt är rationella. Rationalitet bör 

därför förstås något mer förfinat, förslagsvis som lagens koherens och konsistens, vilket typiskt sett 

innebär att man använder sig av de systematiska tolkningsargumenten. Ytterligare ett exempel på 

rationell lagtolkning är de teleologiska tolkningsargumentens mål-medelmetodik.40 Utan att göra 

anspråk på att vara uttömmande torde dessa två betraktelsesätt i stort sett beskriva vad som menas 

med att tolka lagen rationellt. Mot bakgrund av detta kan man nu fråga sig vilken vikt man bör tillmäta 

detta intresse. Rättens rationalitet har försvarats bland annat genom hänvisning till att lagens 

koherens och konsistens gör den mer begriplig och följaktligen mer förutsebar.41 Detta är utan tvekan 

sant. Allt annat lika, en lag som innehåller ett vagt begrep som exempelvis grov vårdslöshet och som i 

varje paragraf får en konsekvent tolkning av det begreppet är tveklöst mer förutsebar än en lag som 

inte får det. 

Här bör man dock vara uppmärksam på följande distinktion: Med förutsebarhet inom rätten kan 

åsyftas antingen den förutsebarhet som ryms inom ett system eller den förutsebarhet som är knuten 

till en viss rättslig bestämmelse. Den första typen av förutsebarhet kan klassificeras som en sorts 

”intern” förutsebarhet, medan den senare, i detta sammanhang, lämpligen bör beskrivas som 

”extern.”42 Den centrala problemformuleringen i lagtolkningen är att vi har anledning att ifrågasätta 

                                                           
40 De teleologiska och systematiska tolkningsargumenten diskuteras utförligare nedan i avsnitt 5.4 respektive 
5.5. 
41 Spaak s. 63, Peczenik, On Law, s. 208-212. 
42 Mer kommer att sägas om dessa två begrepp i avsnitt 6.2. Kort kan dock sägas att med intern förutsebarhet 
åsyftas den förutsebarhet som fordrar en fördjupad kunskap om rätten, t.ex. avseende dess systematik och 
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hur väl en individ förstår lagen och då menas implicit rätten i ett enskilt sakförhållande. Som har 

argumenterats för i denna text strävar vi efter att göra rätten så förutsebar som möjligt för individen. 

Det är således fråga om förutsebarhet gällande ett viss rättslig bestämmelse och inte rätten som 

system. Därtill, givet att vi antar att förståelsen av rätten är svår för en individ redan när det kommer 

till ett enskilt sakförhållande har vi stark anledning att ifrågasätta i vilken utsträckning individen har en 

förståelse för rätten som system. Den förutsebarhet som följer av att rätten är koherent och konsistent 

är främst hänförlig till rätten som system och eftersom individens förståelse på denna nivå antagligen 

är ganska marginell är den vunna förutsebarheten sannolikt också det. Av detta följer att den vikt som 

bör tillmätas denna förutsebarhet inte är särskilt stor. Man kan fråga sig om det inte finns en tendens 

bland jurister att sammanblanda dessa två begrepp om förutsebarhet, och följaktligen överskatta 

värdet av rättens, så att säga, interna förutsebarhet. Man bör hålla i minnet att det intressanta är 

primärt att det för individen är möjligt att förutse konsekvenserna av sitt handlande, inte juristens 

förmåga att vare sig i det enskilda fallet eller i stort förutse hur lagen tillämpas. Av detta resonemang 

har vi skäl att inte fästa alltför stor vikt vid att lagen tolkas rationellt, då detta är ett värde som snarare 

är juristerna till gagns hellre än medborgarna. Det kan också inflikas att den andra metoden att tolka 

lagen rationellt, teleologisk lagtolkning, är något problematisk.43 

Härmed torde det vara klart att det är lagens förutsebarhet följt av dess demokratiska legitimitet 

som är av största vikt och vidare att lagens rationalitet nästan framstår som ett särintresse i förhållande 

till de två förstnämnda. Frågan som kvarstår är då vilket förhållande som råder mellan lagens 

förutsebarhet och demokratiska legitimitet, bortsett från att förutsebarheten bör betraktas som 

viktigare. Inledningsvis ska då påpekas att det enligt min mening nuförtiden inte finns en skarp 

skiljelinje mellan dessa värden. Jag kommer att argumentera för detta i uppsatsens andra del, då min 

tes är att förutsebarheten i själva verket gynnas genom att främst beakta lagstiftarviljan (vilket förstås 

som beaktandet av lagens demokratiska legitimitet) genom användandet av förarbeten. Som 

redogjordes för inledningsvis i detta avsnitt anses det typiskt sett föreligga någon form av skiljelinje 

mellan dessa två värden då många fall kan vara svåra av det skälet att de fordrar en avvägning mellan 

en av lagstiftaren avsedd tolkning (lagstiftarvilja) och rätten som den förstås av gemene man 

(förutsebarhet). Vidare kan sägas att beaktandet av förutsebarhet är något som generellt tillskrivs 

frihetsidealet medan tanken om demokratisk legitimitet förknippas med jämlikhetsidealet.44 

Om vi utgår från standardbilden blir vi varse att gränsen ibland är hårfin. Ser vi på det rent 

kvantitativt, om vi beaktar alla de icke-svåra fall som också avgörs, kan med fog hävdas att 

                                                           
rättskällor; således en jurists förmåga att i förväg förutse rättstillämpningen. Med extern förutsebarhet förstås 
hur förutsebar rätten är för utomstående, företrädelsevis gemene man. 
43 Om svårigheterna med teleologisk lagtolkning se avsnitt 5.4 nedan. 
44 Spaak, s. 64. Observera att det inte finns någon nödvändig koppling mellan dessa ideal och värden. 
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förutsebarheten är det värde som framför allt ligger till grund i juridiskt beslutsförfattande. De flesta 

fall avgörs utan tvekan genom att sedvanligt följa lagtexten. Vad det gäller svåra fall är bilden något 

mer komplicerad. Även i dessa fall torde förutsebarheten generellt sett väga tyngst. Dock bör det 

krävas synnerligen goda skäl för att avvika från en tolkning som tydligt dikterats av lagstiftaren, eller 

för att tolka rätten på ett sätt som klart strider mot lagstiftarens syfte med lagen. I dessa fall är 

nämligen risken påtaglig att domaren inträder i en rättsskapande roll, vilket bör undvikas. 

Sammanfattningsvis är det av störst betydelse att lagen tolkas förutsebart och demokratiskt och 

att lagens rationalitet i jämförelse är klart mindre viktig. Att lagen tolkas förutsebart är också generellt 

sett viktigare än dess demokratiska legitimitet, även om det i enstaka fall möjligen förhåller sig omvänt. 

 

2.2.3 Likformig rättstillämpning 
Slutligen ska här sägas något om likformig rättstillämpning. Detta är egentligen ett normativt värde 

som rätten bör sträva efter att uppfylla i likhet med de värden som nämndes i föregående avsnitt. 

Anledningen till att detta värde behandlas separat är att det inte har redogjorts för tidigare i uppsatsen 

samt att värdet är något instrumentellt till förutsebarhet och rättens demokratiska legitimitet.45 Med 

likformig rättstillämpning avses att domare tillämpar och tolkar samma juridiska material på liknande 

sätt. Med juridiskt material förstås i sammanhanget det material som är föremål för tolkningen vid 

något av de olika tolkningsargumenten. Således är det juridiska materialet vid en teleologisk tolkning 

lagens syfte, och vid en textuell tolkning lagtexten. Detta ska inte tas som en garant att domare per 

automatik kommer fram till exakt samma slutsatser (en sådan likformighet ter sig omöjlig); i stället är 

det fråga om ett slags ideal som rättstillämpningen strävar efter att i största möjliga mån uppfylla. 

Rättstillämpningens likformighet är således en gradfråga. Detta ideal är också resultatinriktat eftersom 

enbart det faktum att det råder en likformighet kring material inte kan garantera en för 

rättstillämpningen relevant likformighet; materialet i sig måste också ge upphov till likformigt resultat. 

Två villkor måste därför vara uppfyllda för att uppnå en likformig rättstillämpning: För det första 

måste det finnas en gemensam metod i form av en gemensam utgångspunkt (samma material) och för 

det andra måste detta material tolkas på liknande sätt. Det sistnämnda villkoret innebär att det är det 

som tolkas som i sig ska ge upphov till ett tolkningsresultat, alltså; ju mindre beroende tolkningen är 

av domaren personligen desto mer likformigt blir resultatet. Detta förklarar varför en likformig 

rättstillämpning inte enbart förutsätter gemensam metod. Om man till exempel enas om att lagen 

först och främst ska tolkas teleologiskt har man förvisso samma juridiska material som utgångspunkt 

för tolkningen men en teleologisk tolkning är både för abstrakt och diffus för att i sig ge upphov till en 

                                                           
45 Man bör emellertid uppmärksamma att syftet med likformig rättstillämpning typiskt sett är om värna formell 
rättvisa. Rent praktiskt torde dock detta innebära att rätten samtidigt blir mer förutsebar och demokratiskt 
legitim.  
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konkret lösning. Olika domare kan ha olika uppfattning om vad lagens syfte är och huruvida någonting 

är i strid med detta syfte. Man kan också uttrycka det som att det är för ”obestämt” vad som föreskrivs 

av en sådan tolkning. Mot detta kan kontrasteras hur en intentionstolkning sker. Underlaget för en 

intentionstolkning är både bestämt och omfångsrikt vilket innebär att tolkningen av exempelvis en vag 

term till stor del redan är tillhandahållen. Eftersom alla domare har tillgång till samma material är 

chansen därför större att de kommer fram till samma slutsatser.46 Det finns således starka praktiska 

skäl till att sträva efter en likformig rättstillämpning. 

Utöver det skäl som redovisades i föregående stycke finns det flera normativa skäl till varför vi bör 

tolka rätten likformigt. Ett av dessa skäl är att en likformig rättstillämpning ger uttryck för den 

rättsstatliga principen om likabehandling. Att lika fall behandlas lika tycks förutsätta inte bara ett lika 

bemötande av två identiska fall, utan detsamma måste också gälla resultatet av detta bemötande. 

Med detta sagt kan påminnas om det som sades ovan om att likformighet är ett ideal vi strävar efter; 

vi kan därför inte kräva fullkomlig likabehandling. I anslutning till detta kan påpekas att allmänna 

rättviseskäl också talar för att rätten bör tillämpas likformigt. 

Lagstiftaren har ett intresse av att lagen tolkas likformigt eftersom det underlättar lagens 

handlingsdirigerande effekt.47 Om det stiftas en lag som förbjuder ett visst handlande är en 

förutsättning för dess förverkligande att den tillämpas konsekvent; lagen får sin genomslagskraft 

genom att domstolarna upprätthåller det föreskrivna förbudet. På detta sätt respekteras 

lagstiftarviljan och därmed rättens demokratiska legitimitet. Omvänt är det naturligtvis också av 

största vikt att domstolarna inte heller utvidgar förbudet. Genom att tillämpningsområdet för lagen 

fastslås säkerställs också att domstolarna beivrar det förbjudna handlandet, men dessutom att 

individer kan förutse lagen och planera sitt handlande därefter. Det sistnämnda innebär också att 

respekten för lagen ökar, vilket torde vara elementärt för lagens åtlydnad. Slutligen finns det vidare en 

rättsekonomisk vinning med likformig rättstillämpning. Om domaren vid tolkningen kan förlita sig på 

material som redan i viss utsträckning har tolkat rättsfrågan kan domaren förhoppningsvis hoppa över 

tolkningens första steg och i stället direkt utvärdera huruvida tolkningen är korrekt eller ej.48 Denna 

effektivitetsvinst gör att domaren snabbare kan fatta beslut och därmed förkorta rättsprocessen. Även 

om det måhända framstår som uppenbart kan det vara värt att explicit poängtera att en likformig 

rättstillämpning också bidrar till rättens förutsebarhet – i vart fall vid intentionstolkning – dels genom 

det som sades precis ovan, dels därför att tolkningsmaterialet är känt på förhand. 

                                                           
46 Se också Peczenik, Metodproblem, s. 114. 
47 Ibid, s. 72. 
48 Som läsaren kommer ihåg från uppsatsens inledning består tolkningsprocessen av två steg: det första steget 
går ut på att få fram ett resultat och det andra steget huruvida detta resultat är korrekt eller ej. 
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En kritik som har lyfts mot likformig rättstillämpning är att rättsskipningen blir stel och icke-

individanpassad. Ett åskådliggörande exempel är den ändring av påföljdspraxis gällande narkotikamål 

som påbörjades med den så kallade Mefedrondomen (NJA 2011 s. 357).49 Innan Mefedrondomen 

bestämdes straffvärdet i narkotikamål i princip uteslutande av tabeller (vilka beräknade straffvärdet 

utifrån mängd och sorts narkotika) som framtagits i syfte att dels ge vägledning till domare, dels för att 

åstadkomma en förutsebar och likformig rättstillämpning.50 Trots att man uppnådde goda resultat 

avseende de två sistnämnda faktorerna ingrep likväl HD och ändrade praxis. Skälet till detta var att 

bedömningen blivit för standardiserad och faktorer som skulle ha betydelse för bedömningen bortföll 

eller blev irrelevanta.51 Denna kritik är fullt rimlig. Varken förutsebarhet eller likformighet torde vara 

av någon större vikt ifall resultatet (som förvisso är förutsebart och lika för alla) är otillfredsställande.52 

Här finns det emellertid anledning att fundera ytterligare på vad vi menar med likformighet i 

rättstillämpningen. Man kan fundera på om det inte följer av likabehandlingsprincipen – som alltså 

idealet likformighet syftar till att förverkliga – att också olika fall behandlas olika.53 Det som redovisades 

ovan rörande straffvärdesbestämningen i narkotikamål var att man förvisso åstadkom likformighet sett 

till faktorerna mängd och sort. Detsamma kan däremot inte sägas om straffvärdesbedömningen i 

helhet eftersom denna inkluderar ”samtliga relevanta omständigheter”,54 således fler faktorer än bara 

mängd och sort men dessa fick inte genomslagskraft eftersom alltför stor vikt tillmättes just mängden 

och sorten. Detta resulterade i att olika fall inte behandlades olika, vilket möjligen strider mot 

likabehandlingsprincipen. Oberoende av detta torde man ändock kunna hävda att narkotikapraxisen 

inte främjade rättens likformighet eftersom det rörde sig om olika fall som behandlades lika. Återigen, 

likformighet är resultatinriktat; man kan inte säga att resultatet är likformigt om två personers 

gärningar har i stort sett samma straffvärde om, i övrigt allt annat lika, den ena avsåg att behålla 

narkotikan för eget bruk medan den andra avsåg att distribuera det. Givet att det slutgiltiga 

straffvärdet justeras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet kan det enbart betraktas som 

positivt att mätbara faktorer som mängd och sort bär samma vikt oavsett. Detta resonemang kan 

naturligtvis appliceras generellt. Den farhågan att en likformig rättstillämpning blir stel och icke-

individanpassad torde i många fall bero på att det är lockande för en domare att i alltför stor 

utsträckning förlita sig på schabloner vilka (felaktigt) underlättar bedömningen och gör den mer 

”objektiv.” Kritiken mot likformighet framstår därför som något missriktad.  

                                                           
49 För en uttömmande redogörelse kring denna rättsutveckling se Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i 
narkotikamål, Svensk Juristtidning, vol. 1, 2013, s. 1-69. 
50 Ibid, s. 12-13, 30-31. 
51 Ibid, s. 30, 33-34. 
52 Om besluts moraliska status se avsnitt 3 nedan. 
53 Så har t.ex. hävdats i EU-rättslig doktrin: Hettne, Jörgen, Ida Otken Eriksson [red], EU-rättslig metod – Teori 
och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 245. 
54 Borgeke, s. 30. 
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Av det som redovisats ovan lyder slutsatsen att likformig rättstillämpning är något som en 

lagtolkningsteori bör sträva efter. Genom en likformig rättstillämpning uppnår man för det första 

praktiska fördelar i och med att tolkningen tar sin utgångspunkt i omfångsrikt rättsligt material som 

tillhandahåller god vägledning. Utöver detta redogjordes för flera normativa skäl till varför likformighet 

är eftersträvansvärt. Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt är rättens likformighet egentligen ett 

moraliskt värde att beakta i likhet med rättens förutsebarhet, demokratiska legitimitet och rationalitet 

och man kan därför undra hur detta värde ska relateras till de övriga tre. Mot bakgrund av det som 

presenterats i detta avsnitt bör man betrakta rättens likformighet som en beståndsdel av framför allt 

dess förutsebarhet men också dess demokratiska legitimitet. Detta innebär att om rättstillämpningen 

är likformig så är den typiskt sett också förutsebar och demokratisk legitim, det sistnämnda bland 

annat till följd av likabehandlingsprincipens främjande. Som antytts är dock kravet för att uppnå denna 

förutsebarhet att själva tolkningsmaterialet ger domaren konkret vägledning och, som läsaren kommer 

att bli varse i uppsatsens andra del, det tolkningsargument som lyckas bäst med detta är 

intentionalism.  

 

3. Rättfärdigandet av juridiska beslut 
Ett sista spörsmål som ska behandlas i denna uppsatsens första del är ett kriterium av allmän karaktär 

som inte har direkt koppling till lagtolkningsteori men som likväl ställer upp krav som en sådan teori 

behöver rätta sig efter. Läsaren kommer också att bli varse om att den tes som argumenteras för i 

detta avsnitt – att rättfärdigandet av juridiska beslut har en moralisk prägel – indirekt ger stöd för de 

slutsatser som presenterades i föregående avsnitt. Frågan hur ett beslut är rättfärdigat är en fråga på 

rättstillämpningsnivån och får inte sammanblandas med den fråga som diskuteras på rättskällenivån, 

det vill säga om rätten måste vara (moraliskt) rättfärdigad för att vara rätt. Det som kommer att 

diskuteras i det följande är således hur man bör rättfärdiga ett juridiskt beslut; inte huruvida rätten till 

sin natur måste vara rättfärdigad för att kunna anses vara rätt.  

Det finns huvudsakligen två ståndpunkter som tar ställning till hur juridiska beslut kan rättfärdigas: 

det legala och det moraliska. Enligt det legala perspektivet är ett beslut rättfärdigat om det 

överensstämmer med vad som krävs enligt lagen. Rättfärdigandet sker således på basis av form – att 

beslutet överensstämmer med gällande rätt – och inte på grund av beslutets innehåll.55 En fördel med 

detta perspektiv är att det tycks vara lättare att förutse hur ett beslut rättfärdigas, eftersom det sker 

mot bakgrund av på förhand känd lag. Rättfärdigandet blir av detta skäl bundet vilket kan jämföras 

med ett moraliskt rättfärdigande, som synes inbjuda vittgående spekulationer. Vidare kan man fråga 

                                                           
55 Lyons, David, Justification and Judicial Responsibility, California Law Review, vol. 72.2, 1984, s. 178, på s. 193-
194. 
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sig om inte jurister generellt sett är tveksamma till att förlita sig på moraliska resonemang. Om så är 

fallet förefaller denna position återspegla hur jurister i allmänhet ser på rättfärdigandet av juridiska 

beslut. Mot detta perspektiv kan kontrasteras det moraliska, som innebär att ett juridiskt beslut också 

måste vara moraliskt rättfärdigat.56 Enligt det moraliska perspektivet är det således inte ett tillräckligt 

villkor att ett beslut överensstämmer med gällande rätt för att det ska vara rättfärdigat; det måste 

också vara moraliskt acceptabelt.  

Tanken att ett juridiskt beslut är rättfärdigat enbart i kraft av att det överensstämmer med vad som 

krävs enligt lag är problematiskt på flera sätt. Om vi föreställer oss att riksdagen ändrade straffet för 

snatteri till livstids fängelse och att en domstol ställs inför ett fall där bevisning och rättskällor klart 

talar för att döma den tilltalade för detta brott blir frågan, givet att domstolen dömer den tilltalade, 

om ett sådant beslut kan anses rättfärdigat. Trots att domen till fullo överensstämmer med gällande 

rätt och bevisning råder det ingen tvekan om att domen inte kan anses vara rättfärdig.57 Vad gäller 

svåra fall är svårigheterna möjligen ännu större. Vissa fall är svåra i kraft av avsaknaden av rättsligt 

material över huvud taget. Andra fall är svåra därför att det finns två eller flera svar på en fråga som 

alla är lika tänkbara sett till det juridiska underlaget. Ett legalt perspektiv kan inte rättfärdiga en lösning 

i något av dessa fall. I de första fallen saknas det underlag, som alltså ska utgöra grunden för 

rättfärdigandet, och i de senare fallen krävs det att domstolen åberopar någonting utöver det rättsliga 

materialet men detta kan i sin tur inte rättfärdigas. Här blottläggs således två problem med det legala 

perspektivet: För det första, att beslut är motiverade enbart med hänsyn till form och inte till innehåll 

säger ingenting om beslutets riktighet i sig och över huvud taget inte varför vi värdesätter att ett beslut 

står i överensstämmelse med lagen. För det andra tycks det krävas att det alltid inom lagen går att 

finna en lösning på ett juridiskt problem (annars kan det inte rättfärdigas). Men, det är ett felaktigt 

antagande att rätten som ett slutet system alltid kan ge upphov till en lösning.58 

En försvarare av det legala perspektivet skulle möjligen kunna invända att man måste utvärdera 

konsekvenserna och lämpligheten av de olika perspektiven i förlängningen och inte bara i det enskilda 

fallet. Kanske kan man anlägga ett utilitaristiskt perspektiv där man förvisso erkänner att utgångar i 

enskilda fall kan bli problematiska men att konsekvenserna på det stora hela är bättre, exempelvis 

därför att rätten blir mer förutsebar. Denna invändning är intressant. Min uppfattning är dock att 

konsekvenserna av en sådan de facto acceptans av utgångar i likhet med snatterifallet ovan överväger 

de eventuella positiva vinningarna.59 

                                                           
56 Spaak, s. 40. 
57 Se också Lyons, s. 190-193. 
58 Ibid, s. 178-179. 
59 Som lätt inses är omfattningen av denna diskussion betydande och en utförligare redogörelse än vad som givits 
i detta stycke ryms inte inom denna uppsats. Som så ofta är fallet vid utilitaristiska resonemang kan man dels 
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Med anledning av detta bör vi i stället se till hur beslut kan rättfärdigas moraliskt. En farhåga som 

ibland lyfts mot detta perspektiv är att det inbjuder till alltför långtgående resonemang där moral tar 

för stor plats och det ifrågasätts om domaren över huvud taget kan fatta ett beslut; moraliska 

resonemang är till synes utan ände.60 Denna farhåga får emellertid inte överdrivas. Det är förvisso sant 

att moraliska överväganden tenderar att komplicera juridiska frågeställningar men samtidigt torde 

sådana överväganden bara aktualiseras när det är påkallat. Att juridiska beslut ska vara moraliskt 

acceptabla innebär inte att varje juridiskt beslut minutiöst måste delibereras utan bör främst betraktas 

som att rättstillämpningen måste uppfylla en viss miniminivå. Det är således inte fråga om att varje 

beslut måste kunna subsumeras under en viss moralisk princip.61 Den uppenbara implikationen av 

detta är att det ålägger domaren att undvika flagranta fall av orättvisa. Men det instruerar också 

domaren att i svåra fall finna den lösning som bäst överensstämmer med de moraliska värdena vi anser 

att rätten bör uppfylla. Detta betraktelsesätt kan göra reda för varför domaren i snatterifallet inte 

borde döma den tilltalade eftersom ett sådant beslut knappast kan vara rättfärdigat ur ett moraliskt 

perspektiv (domaren bör naturligtvis inte fatta beslut som denna inte kan rättfärdiga).62 Om vi i stället 

ser till svåra fall kan inledningsvis påpekas att just moraliska överväganden många gånger är själva 

anledningen till att prima facie enkla fall blir svåra. Ett välkänt exempel är det amerikanska rättsfallet 

Riggs v. Palmer där domstolen hade att avgöra huruvida en testamentstagare som mördat sin testator 

hade rätt att ärva av densamma. Lagtexten var otvetydig; testamentstagaren hade rätt att ärva, och 

inget annat rättsligt material fanns som antydde annat. Trots detta kom domstolen fram till att 

testamentstagaren inte var berättigad till arvet. Anledningen till detta får sägas vara att domstolen 

knappast ansåg sig kunna moraliskt rättfärdiga ett annat beslut.63 I övrigt karaktäriseras svåra fall som 

bekant av att rättskällorna inte tillhandahåller ett givet svar varpå domaren tvingas finna en lösning 

som måste beakta bland annat de krav som redogjordes för i avsnitt 2, vilket i praktiken innebär en 

moralisk bedömning, om än inom visa ramar. 

Det bör i sammanhanget uppmärksammas att rättsskipningens uppgift inte är att återspegla vad 

som är moraliskt riktigt i varje enskild situation, men kan trots detta sägas vara förankrad i någon form 

av moral. Detta är sällan tydligt; många tänker sig nog att anledningen till att domaren fattar ett visst 

beslut i ett visst fall är därför att det är vad lagen kräver utan att vidare reflektera över det. Som visats 

                                                           
argumentera rent epistemologiskt huruvida konsekvenserna talar åt det ena eller det andra hållet. Naturligtvis 
kan man också argumentera för att det är fel på ett deontologiskt plan att acceptera sådana utgångar. 
60 Spaak, s. 40. 
61 Lyons, s. 193.  
62 Snatterifallet framstår måhända som absurt men tyvärr finns verkligt jämförbara exempel, exempelvis de 
undantagslagar som var gällande i Nazityskland för judar och andra icke-önskvärda.  
63 Föga förvånande anges inte detta explicit som motivering till domslutet, men väl implicit. Domstolen, som 
alltså inte har några rättskällor att förlita sig på, hänvisar i stället till grundläggande moraliska principer som t.ex. 
att man inte ska skörda vinning av sin egen orätthandling.  
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är detta emellertid ingen giltig anledning. Enbart det faktum att ett beslut har fattats i enlighet med 

gällande rätt säger ingenting om beslutets moraliska status.64 Det verkliga motivet bakom domarens 

agerande torde i stället vara underliggande moraliska krav på rätten i likhet med de som diskuterades 

i det föregående avsnittet. Sålunda dömer exempelvis domaren i enlighet med lagtexten i enkla fall 

därför att det är förutsebart och söker vägledning i mer tveksamma fall i förarbetena därför att det 

främjar lagens demokratiska legitimitet.65  

Syftet med detta avsnitt har varit att visa att juridiska beslut motiveras med hänsyn till deras 

moraliska status, och inte enbart hur väl de överensstämmer med gällande rätt. Förvisso är det en 

viktig beståndsdel av beslutets moraliska rättfärdigande att beslutet överensstämmer med gällande 

rätt men skälet till detta är de värden som det därmed värnas om,66 och inte formen i sig. Det faktum 

att beslut måste kunna rättfärdigas moraliskt innebär också att det är relevant att diskutera vilka 

moraliska värden som rätten via lagtolkningen realiserar. Denna tes ger således ett indirekt stöd åt de 

slutsatser som presenterades i avsnitt 2; att det för lagtolkningen är relevant att diskutera, förutom 

det grundläggande syftet att skapa klarhet i rätten, även vilka moraliska krav vi har på rätten och hur 

rätten via lagtolkningen uppfyller dessa.  

Det är onekligen sant att moraliska överväganden försvårar det juridiska beslutsfattandet men då 

kan man återigen påminna om att moraliska överväganden ligger bakom alla juridiska beslut, således 

även enkla fall. Vidare är det inte ett orimligt antagande att själva anledningen till att många svåra fall 

är svåra är av just den anledningen att det är påkallat ur moralisk synpunkt, inte bara i uppenbara fall 

som i Riggs v. Palmer, utan också i mer sofistikerade fall där två värden måste vägas mot varandra. 

Vissa skulle kanske hävda att det är framför allt är i de sofistikerade fallen som rättsskipningen 

(onödigt) kompliceras men då har man att fråga sig vad alternativet är. Juridiska besluts moraliska 

rättfärdigande, kan man i stället tycka, belyser snarare än orsakar komplexiteten i rättsskipningen. 

 

4. Sammanfattning och slutsatser i första delen 
I denna uppsatsens första del har först givits en översiktlig bild över vad, hur och varför vi tolkar rätten. 

Syftet med detta var pedagogiskt; bär man med sig dessa utgångspunkter blir det lättare att förhålla 

sig till frågan varför lagtolkningen är viktig. Således menar vi med lagtolkning tolkningen av den rätt 

                                                           
64 Lyons, s. 193-196. 
65 Den uppmärksamme läsaren frågar sig kanske nu hur detta kan appliceras på snatteriexemplet; är inte 
snatterifallet både förutsebart och (i den meningen att det överensstämmer med lagstiftarens intention) 
demokratiskt legitimt? Detta är sant, samtidigt är dessa värden inte uttömmande men sannolikt de som 
aktualiseras mest frekvent. Som sades ovan kan det moraliska perspektivet förstås som en minimistandard som 
rättstillämpningen har att leva upp till och i snatteriexemplet synes en minimistandard av proportionalitet vara 
åsidosatt.  
66 Ett beslut som överensstämmer med gällande rätt kan typiskt sett betraktas som förutsebart och demokratiskt 
legitimt. 
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som är hänförlig till en lagstiftare. Trots eventuella likheter mellan att tolka lagar och att tolka rättsfall 

rör det sig inte om samma tolkningsmetod, varför man måste hålla dem åtskilda. Verktygen som 

juristen har till sin hjälp är framför allt de fyra tolkningsargumenten, men också de så kallade 

derogationsreglerna och vissa rättsliga principer. Flera skäl kan ges till varför vi behöver tolka rätten, 

men det mest grundläggande är utan tvekan språkets komplexitet. 

Störst fokus har varit på lagtolkningens syfte. Lagtolkningen i sig kan inte sägas syfta till mer än att 

skapa klarhet i rätten. Det som har varit föremål för diskussionen har därför varit vilka krav på vi har 

på rätten utöver detta grundläggande krav på tydlighet, och hur vi via lagtolkningen uppnår dessa. 

Detta ter sig naturligt eftersom de förstnämnda tre frågorna är av företrädelsevis deskriptiv karaktär 

medan svaret på vilka värden och ideal rätten bör sträva efter i allt väsentligt är en normativ fråga. 

Detta förklarar också varför det finns en så pass stor oenighet inom denna fråga.67 Ansatsen har varit 

något pragmatiskt då den inte har bestått i att försöka identifiera ett visst syfte eller värde som centralt 

utan ett försök har gjorts att i stället urskilja flera faktorer som relevanta för lagtolkningen. 

Lagtolkningen bör således sträva efter att minska utrymmet för domarens juridiska skön, vilket främjar 

lagens förutsebarhet men också dess demokratiska legitimitet. Vidare bör en lagtolkningsteori alldeles 

oberoende av vad den syftar till vara hanterbar. Stort utrymme har också ägnats åt att diskutera de 

fyra för lagtolkning centrala värdena, förutsebarhet, demokratiskt legitimitet, rationalitet och 

likformighet och slutsatsen som följde på detta var att det framför allt är de två förstnämnda värdena 

som vi bör beakta samt att likformigheten är kopplad till rättens förutsebarhet och demokratiska 

legitimitet. Avslutningsvis fördes en diskussion kring rättfärdigandet av juridiska beslut där det 

argumenterades för att rättfärdigandet bör ha en moralisk prägel. Denna diskussion syftade till att 

understryka relevansen av och ge indirekt stöd för den metod (och de slutsatser som följde av denna) 

som har använts i uppsatsen; att en lagtolkningsteori bör bedömas utifrån hur väl den lever upp till de 

moraliska krav vi har på rätten. 

Här har alltså ett flertal kriterier presenterats som en lagtolkningsteori bör sträva efter att uppfylla. 

Av detta skäl kan ansatsen sägas ha ett pragmatiskt tillvägagångssätt. Det är emellertid viktigt att 

understryka att alla slutsatser pekar åt samma riktning; att lagtolkningen framför allt bör vara 

förutsebar, vilket är en liberal utgångspunkt. Den idé som har presenterats här är således något 

oortodox eftersom det har hävdats att förutsebarheten i själva verket gynnas genom att beakta 

lagstiftarviljan, två värden som traditionellt anses motstridiga. Hur detta hänger ihop kommer att visas 

i det följande. 

 

 

                                                           
67 Se Spaak s. 57-65 för en översikt över olika svar på vad syftet med lagtolkningen är. 
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5. De fyra tolkningsargumenten 
 

5.1 Inledning 
Inledningsvis ska erinras om att det inte finns en legal tolkningsmetod. Det fyra tolkningsargumenten 

(och övriga tolkningsmetoder) har snarare sin grund i olika uppfattningar om hur man bäst tolkar lagen. 

Att man ska läsa lagtexten (textualism) har rimligen funnits så länge som det funnits lagtext, och idén 

att man bör förverkliga lagstiftarens vilja (intentionalism) formulerades redan på 1700-talet.68 Av detta 

skäl är det inte meningsfullt att tala om att man ”ska” beakta vissa tolkningsargument utan ett 

lämpligare uttryckssätt är enligt mig att man ”bör” i olika utsträckning göra det.69 Återigen ska 

påminnas om att perspektivet här är svåra icke-straffrättsliga fall. I enkla fall torde domaren i praktiken 

ha en plikt att inte onödigt komplicera tolkningen, varför domaren rimligen ”ska” applicera den 

tolkning som är självklar, vilket oftast är en textmässig sådan. 

I det följande kommer först varje tolkningsargument att presenteras översiktligt i syfte att ge en 

pedagogisk överblick samt identifiera de värden som de anses representera. Med undantag för det 

intentionalistiska och det subjektiv-teleologiska kommer själva giltigheten av tolkningsargumenten 

inte diskuteras men däremot kommer något kort att sägas om de svårigheter som är hänförliga till 

deras tillämpning. Tonvikten i denna del kommer i stället att vara på intentionalism och textualism och 

vilket av dessa som bäst tillgodoser de krav som uppställdes i den första delen av uppsatsen. 

 

5.2 Textualism 
De textuella tolkningsargumenten fokuserar på själva lagtexten och den principiella utgångspunkten 

är att det är lagtexten som utgör lagen. Detta är ett objektivt och icke-kontextuellt tolkningsargument 

eftersom det utgår från att rättens mening står att finna oberoende i lagtexten, utan att ta hänsyn till 

exempelvis lagens syfte eller lagstiftarens intention. Att detta tolkningsargument är viktigt behöver 

knappast någon närmare förklaring då det framstår som elementärt att först läsa lagtexten. De allra 

flesta fall avgörs rimligen på det sättet. I det här sammanhanget är vi emellertid intresserade av 

textualismens roll i svåra icke-straffrättsliga fall. Centrala frågor är bland annat om termer i en lagtext 

bör få en vardaglig eller teknisk innebörd samt hur man bör lösa de situationer då lagtexten ger upphov 

till absurda eller flagrant orättvisa fall och även vad som utmärker dessa fall som sådana.70 Av tanken 

                                                           
68 Peczenik, Metodproblem, s. 110. 
69 Se dock ibid, s. 49. 
70 Är det t.ex. fråga främst om ”form” som i Green v. Bock Laundry Co. (fotnot 16 ovan), eller ”resultat” som i 
Riggs v. Palmer (avsnitt 3 ovan)? 
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att tolkningen bör vara begränsad till lagtextens ordalydelse förstår man också att de som förespråkar 

textualism generellt sett är skeptiska till att fylla ut lagen med andra tolkningsargument. Man måste 

dock uppmärksamma skillnaden på textualism som tolkningsargument och att vara ”textualist.” Här 

beskrivs endast textualism som tolkningsargument och inte hur textualister ser på lagtolkningen i stort.  

Trots att många svåra fall är svåra just i kraft av att lagtexten är obestämd torde likväl en tolkning 

av lagtexten utgöra den naturliga startpunkten även i dessa fall. Detta kan förklaras av att man typiskt 

sett anser att ju närmare tolkningen ligger lagtextens ordalydelse, desto mer förutsebar är den och att 

detta värde i sin tur är av största vikt. Intuitionen säger oss att lagens betydelse är dess lydelse och 

detta ger till synes ett starkt stöd för textualism. Man torde också mot bakgrund av detta kunna hävda 

att textualism i själva verket är det tolkningsargument som bäst gynnar förutsebarheten.71 Under 

förutsättningen att det beslut som bäst överensstämmer med lagtexten också är det som är mest 

förutsebart kan man dessutom förklara varför reduktionsslut ofta är kontroversiella. Ett annat skäl som 

lyfts fram till förmån för textualism är att domarens möjlighet att skapa rätt inskränks eftersom 

domarens uppgift består av att finna lagens mening utifrån lagtexten.72 Till detta kan kopplas den tanke 

som framförs i en artikel av Neil MacCormick som menar att det finns positiva kumulativa effekter av 

en praxis att förlita sig på lagtexten i första hand. Enligt MacCormick sänder detta en signal till 

lagstiftaren att stifta bättre lagar i den bemärkelsen att det lättare går att utröna deras mening utifrån 

lagtexten.73 Detta skulle då göra lagen mer förutsebar men man kan också hävda att lagen blir mer 

demokratiskt legitim enligt det resonemanget som fördes ovan i avsnitt 2.2.2 om den positiva cirkeln 

mellan lagstiftare och domstol. 

En anledning till varför textualism värderas som kanske det viktigaste tolkningsargumentet, eller i 

vart fall som tolkningens självklara startpunkt, synes vara att man värderar tolkningsargumenten utan 

att göra åtskillnad på enkla och svåra fall. Ett åskådliggörande exempel är Robert S. Summers och 

MacCormicks antologi Interpreting Statutes där företrädare från nio olika jurisdiktioner får presentera 

hur lagen tolkas i respektive land. Resultatet av dessa redogörelser presenteras sedan av Summers och 

Michele Taruffo i en komparativ artikel och där fastslås att det för alla nio rättssystem tillmäts en 

relativt avgörande vikt till textualism som tolkningsargument.74 Mot bakgrund av denna komparation 

försöker Summers och MacCormick i ett avslutande bidrag förklara varför textualism (och övriga 

                                                           
71 Enligt MacCormick i MacCormick, Neil, Argumentation and Interpretation in Law, Ratio Juris 6, 1993, s. 16, på 
s. 26, är textualism den naturliga startpunkten i de flesta rättssystem, vilket verkar stämma, i alla fall i 
västvärlden. Nästan alla dessa rättsordningar synes vara grundade i någon form av kapitalism/liberalism varför 
rättens förutsebarhet torde vara dess främsta dygd. Den naturliga förklaringen till att man då prioriterar 
textualism kan då förklaras av att det är det tolkningsargumentet som bäst främjar detta värde. 
72 Durden, Stephen, Plain Language Textualism: Some Personal Predilections are More Equal than Others, 
Quinnipiac Law Review, vol. 26.2, 2008, s. 337, på s. 352. 
73 MacCormick, s. 22. 
74 Summers, S. Robert & Taruffo, Michele, Interpreting Statutes [red. Neil MacCormick & Robert S. Summers], 
Dartmouth Publishing Company, Aldershot, 1991, s. 461, på s. 466. 
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tolkningsargument) bär den vikt de gör. Det intressanta i denna framläggning är att författarna 

argumenterar för att startpunkten för lagtolkningen är en textmässig sådan men samtidigt att 

betydelsen av tolkningsargumentet är prima facie. Deras poäng är att man bör fästa avgörande vikt vid 

lagtexten om (i) lagtexten är klar och tydlig och (ii) det givna resultat är tillfredställande.75 Givet detta 

kan man fundera på hur användbart textualism egentligen är i svåra fall. Själva anledningen till att 

svåra fall är svåra förefaller vara därför att något av de två villkoren inte är uppfyllda. Detta är något 

som Summers och MacCormick själva uppmärksammar då de öppet erkänner att textualism inte är 

särskilt hjälpsamt som tolkningsargument när lagtexten innehåller vaga eller värderande termer.76 Vi 

kommer att återvända till dessa funderingar senare i uppsatsen när textualism och intentionalism ska 

jämföras mot varandra. 

 

5.3. Intentionalism 

5.3.1 Inledning 
Det intentionalistiska argumentet instruerar oss att finna lagstiftarens vilja. Detta betyder i praktiken 

att man läser förarbetena, men i teorin kan det finnas en mängd olika sätt att utröna vad denna är; 

vissa menar exempelvis att lagtexten är ett uttryck för lagstiftarviljan.77 Med förarbeten avses i första 

hand det skriftliga material som uppkommer i lagstiftningsprocessen, såsom utskottsbetänkanden, 

remisser, yttranden från lagrådet och propositionen.78 Man kan dock tänka sig fler källor än så.79 Av 

störst betydelse synes vara propositionen eftersom domstolarna i överlägset störst utsträckning 

refererar till den i sina domskäl.80 Tanken är i vart fall att tolkningsfrågor ska lösas i enlighet med 

lagstiftarens vilja, exempelvis genom att i lagförarbeten söka vägledning huruvida ett visst beteende 

är lagstridigt. Det praktiska värdet av denna tolkning inses lätt; lagar är ofta (med avsikt) något 

ofullständiga och allmänt hållna eftersom det helt enkelt inte lämpar sig att tillhandahålla 

tolkningsunderlag i en lagtext. Förarbeten är omvänt väldigt omfångsrika där själva syftet är att 

diskutera exempelvis vaga termer och vilka tolkningar som kan tänkas uppkomma. Dessa 

sammanfattas sedan i de olika dokumenten där vissa tolkningar accepteras och andra förvägras.  Det 

torde därmed vara uppenbart att dessa kan tillhandahålla stor vägledning i lagtolkningen. Primärt 

                                                           
75 Summers, S. Robert & MacCormick, Neil, Interpreting Statutes [red. Neil MacCormick & Robert S. Summers], 
Dartmouth Publishing Company, Aldershot, 1991, s. 511, på s. 530-531. 
76 Ibid, s. 516-517. 
77 Se Rehnquists resonemang i Weberfallet i avsnitt 6.4 nedan. 
78 Peczenik, On Law, s. 357-358. 
79 Exempelvis muntliga utsagor under debatter i riksdagen. Mig veterligen har det aldrig skett i Sverige att man 
refererat till dessa, men dock i USA (och starkt kritiserat, ska tilläggas). Detta kommer att beröras nedan. 
80 Enligt Infotorg förekommer strax över 26 000 hänvisningar till propositioner i domskälen för allmänna 
domstolar, näst efter följer betänkanden på strax över 7 200. På Zeteo, som inkluderar alla sorters domstolar, 
förekommer det 22 000 referenser till propositioner och näst efter kommer betänkanden med strax över 10 000 
hänvisningar. 
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resulterar denna vägledning i två tillvägagångssätt: antingen genom att närmare stipulera vissa vaga 

termer genom att explicit resonera kring kriterier som är relevanta eller irrelevanta för bedömningen, 

eller genom att tillkännage sin uppfattning kring mer abstrakta, övergripande tolkningsfrågor. Det 

sistnämnda sättet innebär troligen i praktiken en subjektiv-teleologisk bedömning. Detta 

tolkningsargument behandlas nedan i avsnitt 5.4. 

Enligt Torstein Eckhoff är praxis i norsk rätt att man följer förarbetena om lagtexten är vag och inte 

ger vägledning, givet att förarbetenas tolkning inte är orimlig,81 men det har till och med förekommit 

att man prioriterat förarbetena över lagtext.82 Eckhoff sammanfattar läget i norsk rätt på så sätt att 

om förarbetena och ordalydelsen pekar åt varsin riktning krävs ofta en utslagsgivande faktor som talar 

för den ena eller den andra tolkningen.83 På liknande sätt tycks det förhålla sig i Sverige, då det finns 

flera exempel på att domstolarna baserat sin tolkning på förarbetena trots att den resulterande 

tolkningen stridit mot lagtexten. Vidare kan påpekas att förarbetenas ställning i Sverige är ännu 

starkare än i Norge.84 Här ser vi alltså att förarbetena har dels en utfyllande funktion, dels, och än 

viktigare att uppmärksamma, har de en korrigerande sådan. 

Det finns således starka praktiska skäl till att använda sig av förarbeten vid lagtolkningen. Utöver 

detta kan nämnas flera normativa skäl till varför man bör använda sig av intentionstolkning. Ett av 

dessa är att en sådan tolkning uppenbarligen har en stark demokratisk grund eftersom själva syftet är 

att finna lagstiftarviljan. En annan betydande fördel med denna tolkning är att den synes bäst bidra till 

att rättstillämpningen blir likformig. Som redogjordes för ovan i avsnitt 2.2.3 är en förutsättning för 

likformighet inte enbart att domarna har samma utgångspunkt, de måste också komma fram till 

samma slutsatser. Av det sistnämnda villkoret kan vi sluta oss till att ju mindre beroende tolkningen är 

av domaren personligen, desto större är chansen att domaren kommer fram till samma slutsatser som 

sina kollegor. Intentionalism, som tillhandahåller ett omfångsrikt material, inskränker domarens frihet 

att tolka vaga termer. Tolkningen blir således mer bunden och därmed likformig och i förlängningen 

förutsebar i jämförelse med om domaren exempelvis enbart hade lagtexten att utgå ifrån vid 

tolkningen av en vag term. Det som sagts här om förarbeten och likformighet får naturligtvis inte 

förstås som att det i förarbetena alltid finns en given lösning på varje problem. Det får inte heller tas 

för intäkt till att en sådan anvisad tolkning alltid är den rätta, även i de situationer då tolkningen är 

fullkomligt befriad från oklarheter. Detta skulle rimligen bekräfta de farhågor Pound framförde om att 

lagtolkningen skulle reduceras till ren formalism. Som påpekades inledningsvis i denna del av 

                                                           
81 Eckhoff, Torstein, Rettskildelære [red. Jan E. Helgesen], 5 u., Unversitetsforlaget AS, Oslo, 2001, s. 79. 
82 Ibid, s. 85. 
83 Ibid, s. 85-86. 
84 Peczenik, On Law, s. 356-357. 
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uppsatsen innebär lagtolkning att domaren i olika utsträckning ”bör” använda sig av de olika 

tolkningsargumenten, inte att denne ”ska” göra det.85 

 

5.3.2 Mer om lagstiftarviljan 
Det klassiska argumentet som förespråkare av intentionalism brukar anföra är att lagstiftarviljan 

respekteras och följaktligen lagens demokratiska legitimitet.86 Detta säger sig nästan självt; genom 

förarbetena har man ett rikt material och chanserna är goda att man för en viss rättsfråga finner en 

lösning som förordas av lagstiftaren. Här måste man emellertid vara uppmärksam på att giltigheten av 

detta tolkningsargument (och det subjektiv-teleologiska) är avhängigt möjligheten att det går att 

utröna vad lagstiftarviljan är. Begreppet lagstiftarvilja kan förstås på två olika sätt. Antingen åsyftas ett 

sorts psykologiskt viljebegrepp, vilket utgörs av den samlade faktiska viljan hos de som antar lagen, 

eller så avses någon form av institutionaliserad vilja med vilket förstås att lagstiftarviljan kommer till 

uttryck i ett dokument eller liknande. Det sistnämnda viljebegreppet förutsätter att det finns en slags 

konvention som utpekar en eller flera källor som representativa för lagstiftarens vilja.87 Problemet är 

vilket viljebegrepp som är det riktiga samt att vi i detta val tycks stå inför ett dilemma. Det psykologiska 

viljebegreppet är för det första metafysiskt tveksamt, då man kan ifrågasätta huruvida det ens är 

möjligt att tala om en kollektiv vilja.88 Även om man antar att något sådant är möjligt finns stora 

svårigheter av epistemologiskt karaktär. Dworkin förklarade detta då han påpekade att det inte är 

tillräckligt med att en majoritet kan enas kring en lag, utan majoriteten måste också kunna enas om en 

viss tolkning av densamma.89 Sunt förnuft säger oss att det verkar snudd på omöjligt att hos en 

majoritet av de som antar lagen utröna vad denna vilja är. Som lätt förstås kan det finnas väldigt olika 

intentioner bakom valet att anta en lag; vissa kanske inte ens vill att lagen ska antas men tvingas av 

partipiskan att rösta för ett antagande. Ser man till det institutionaliserade viljebegreppet tycks man 

kunna lösa detta, eftersom man nu utser en källa med ett fast och tydligt innehåll som representativt 

för lagstiftarviljan. Emellertid kan man fråga sig om detta inte får till följd att lagstiftarviljan tappar sin 

demokratiska legitimitet, då viljan inte längre är direkt kopplad till de demokratiskt framröstade 

representanterna. Ytterligare ett problem är om det över huvud taget kan sägas att det existerar en 

konvention. 

                                                           
85 Den uppmärksamme läsaren reagerar möjligen på formuleringen ovan. Skälet till denna är att man inte kan 
med säkerhet säga att domaren måste vara bunden av något tolkningsargument när denna fattar ett beslut. Den 
teoretiska grunden för detta är att det inte finns en legal tolkningsmetod. Det finns också en praktisk förklaring i 
och med att vissa domar till synes inte är grundade på något tolkningsargument i strikt bemärkelse, som i t.ex. 
Brown v. Board of Education. Se också fotnot 13 ovan. 
86 Peczenik, On Law, s. 345-355, Eckhoff, s. 71-72, Spaak, s. 63. 
87 Dworkin, Civil, s. 320-321. 
88 Spaak, s. 48. 
89 Dworkin, Civil, s. 322. 
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Min uppfattning är att vi bör förkasta det psykologiska viljebegreppet sett till de invändningar som 

presenterats ovan samt att det verkar svårhanterligt rent praktiskt. Vidare framstår det 

institutionaliserade viljebegreppet vid en närmare granskning inte så problematiskt. Vad det gäller 

problematiken kring konventionen har denna sitt ursprung i en artikel från Dworkin90 men här måste 

man ha i åtanke att Dworkins kritik riktar sig mot USAs rättssystem. För svensk rätts del kan det först 

och främst påpekas att det knappast krävs ett öppet erkännande av konventionen i exempelvis lag 

eller prejudikat; inget liknande erkännande har krävts vad det gäller de övriga tolkningsargumenten 

som likväl är vedertagna. Därtill talar den utbredda användningen av förarbeten sitt tydliga språk, 

varför det knappast är särskilt kontroversiellt att påstå att det finns allmän acceptans av att 

lagstiftarviljan uttrycks adekvat i förarbetena, och då särskilt propositionen.91 

Vad det gäller den andra invändningen, att lagstiftarviljan inte är en demokratiskt grundad sådan, 

kan man hänvisa till Peczenik. Enligt honom är kritiken missvisande eftersom begreppet lagstiftare i 

det här sammanhanget inte uteslutande består av riksdagen. Han förordar i stället att man ser på det 

som ett sociologiskt begrepp, där lagstiftare innefattar alla personer som befattar sig med 

lagstiftningsarbetet och att man av naturliga skäl ger störst betydelse åt dem som påverkar mest.92 

Peczenik har onekligen en poäng här men man kan också peka på att det som Peczenik beskriver är en 

praxis som accepteras av riksdagen; lagstiftaren utgår ifrån i lagstiftningsprocessen att förarbetena 

läses av domarna. Det torde inte heller vara helt otänkbart att påstå att den demokratiska legitimiteten 

”går i flera led.” Förvisso författas propositionen av tjänstemän och en ansvarig minister som inte 

måste vara folkvald men likväl är dessa i förlängningen utsedda av statsministern som i sin tur 

representerar det parlamentariska läget. I princip skiljer sig inte detta från hur 

representationsdemokrati i övrigt fungerar.93 Av det sagda bör vi därför kunna acceptera ett 

institutionaliserat viljebegrepp. 

 

5.4 Teleologiska argument 
De teleologiska tolkningsargumenten består av två olika tolkningsargument som syftar till att tolka en 

rättslig bestämmelse i enlighet med bestämmelsens syfte. Det första av dessa är det subjektiv-

teleologiska argumentet som instruerar oss att lagens syfte är det syfte som lagstiftaren har angivit. 

För att ta reda på vad detta syfte är konsulterar man typiskt sett förarbetena. Det andra argumentet 

är det objektiv-teleologiska som stipulerar att lagens syfte är objektivt föreskrivet. Vad som menas 

med en lags objektiva syfte är något oklart och olika författare har presenterat olika uppfattningar. 

                                                           
90 Ibid, s. 325. 
91 Se också Peczenik, Metodproblem, s. 110-113. 
92 Ibid, s. 113. 
93 Se också avsnitt 6.4 nedan för fortsatt diskussion kring institutionaliserad demokratiskt legitimitet. 
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Bland annat har då nämnts att det skulle vara vad som är ”rationellt”, eller vad som är ”rättens 

praktiska funktion”.94 Som lätt inses är teleologisk tolkning, och då framför allt en objektiv sådan, 

generellt en tämligen abstrakt och komplicerad tolkningsmetod. Man har inte bara att utröna vad 

syftet med lagen är utan också huruvida någons handlande kan anses vara förenligt eller i strid med 

det syftet. En annan svårighet är att det kan vara oklart om det relevanta syftet är hänförligt till en 

enskild paragraf eller lagen i helhet. 

Oaktat dessa svårigheter har teleologisk argumentation stor praktiskt betydelse. Som exempel kan 

nämnas att det inte är ovanligt att det uppstår situationer där ett visst handlande är helt förenligt eller 

oförenligt med lagtexten, trots att syftet med lagen uppenbarligen är att det inte ska vara eller ska 

vara det. Med hjälp av en teleologisk tolkning kan en domare i dessa situationer nå ett tillfredsställande 

resultat.95 Ett berömt exempel på detta är det så kallade Weberfallet96 där det var fråga om huruvida 

positiv särbehandling av svarta på en arbetsplats stred mot diskrimineringsförbudet i USAs Civil Rights 

Act från 1964. Ordalydelsen gav starkt stöd för att ett sådant handlande skulle vara otillåtet eftersom 

lagtexten helt enkelt förbjöd diskriminering på grund av ras (underförstått är att vita arbetstagare 

diskriminerades genom den positiva särbehandlingen av svarta). Domstolen fann emellertid 

handlandet tillåtet därför att hade man hade förbjudit det hade man därmed givit lagen en tolkning 

som uppenbarligen stred mot dess syfte; att öka antalet svarta på arbetsmarknaden (genom att 

förbjuda diskriminering). Således kan man hävda att teleologisk tolkning ger uttryck för den välkända 

sentensen ”It is a familiar rule, that a thing may be within the letter of the statute and yet not within 

the statute, because not within its spirit, nor within the intention of its makers.”97 

Stor försiktighet är påkallad vid användandet av dessa tolkningsargument. Som visats innebär en 

teleologisk metod att lagtolkningen kompliceras och görs betydligt mer abstrakt än vad som är fallet 

med de övriga tolkningsargumenten. Både det subjektiva och det objektiv teleologiska inbjuder också 

ofrånkomligen ett visst juridiskt skön. Ser man bara till det objektiva har man också den problematiken 

att fastställa vad syftet är, vilket framstår som en nästan kreativ process. Teleologisk argumentation 

verkar dessutom främja den till juridiskt skön närbesläktade frågan om domstolsaktivism, vilket är en 

anklagelse som brukar riktas mot de domstolar som upplevs syfta till att realisera politiska mål i sina 

domar, eller i alltför stor utsträckning vara rättsbildande.98 EU-domstolen är ett exempel på detta.99 

Ofta är det nog också så att syftet med en viss lag är nära knutet till någon form av politiskt mål. Av det 

                                                           
94 Spaak, s. 50. 
95 Se också Summers & MacCormick, s. 531. 
96 Supreme Courts dom United Steelworkers v. Weber. 
97 Supreme Courts dom Church of the Holy Trinity v. United States. 
98 För en utförlig redogörelse kring begreppet domstolsaktivism (judicial activism) se Mason, Alpheus Thomas, 
Judicial Activism: Old and New, Virginia Law Review, vol. 55.3, 1969, s. 385-426. 
99 Rinze, Jens, Methods of Interpretation, Bracton Law Journal, vol. 26, 1994, s. 57, på s. 60. 
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som sagts i detta avsnitt är min uppfattning att det bör krävas starka skäl till att förlita sig på en 

teleologisk tolkning och om en sådan tolkning befinns nödvändig är den subjektiva varianten att 

föredra. En lags subjektiva syfte har dels den fördelen att det är känt på förhand i förarbetena vilket 

gör tolkningen mer förutsebar. Man kan dock diskutera hur stor effekt detta har, eftersom en 

teleologisk tolkning inte framstår som särskilt förutsebar i sig självt. Men framför allt kan man peka på 

att den subjektiv-teleologiska tolkningen respekterar lagstiftarviljan eftersom det syfte som kommer 

till uttryck är det som anvisats av lagstiftaren. Naturligtvis krävs det ganska starka skäl till att applicera 

en tolkning som är klart i strid med ett av lagstiftaren uppställt syfte.   

Som lätt inses är det svårt att hävda att man värnar om förutsebarheten vid en teleologisk tolkning; 

antagligen är det så att förutsebarheten i många fall av teleologisk tolkning faktiskt tar skada. Detta 

gäller framför allt det objektiv-teleologiska argumentet på grund av de svårigheter som uppkommer 

vid en objektiv tolkning av rätten, vilka har redogjorts för i detta avsnitt.  Det framstår helt enkelt som 

svårt att förutspå vad domaren kommer att anse vara en lags objektiva syfte. Här klarar sig det 

subjektiv-teleologiska argumentet något bättre eftersom argumentet utgår från en subjektiv förståelse 

av rätten och därmed utifrån determinerat innehåll. Vad lagstiftarens syfte med en lag är framkommer 

allt som oftast i förarbetena och kan av den anledningen sägas vara något mer förutsebart. En annan 

invändning som kan riktas mot det objektiv-teleologiska tolkningsargumentet är att det verkar 

tveksamt på ett filosofiskt plan att tillskriva rätten ett innehåll oberoende av lagstiftaren eftersom det 

ju är lagstiftaren som skapar den. Man måste dock vara uppmärksam på att bägge argumenten möter 

den svårigheten att avgöra huruvida någonting är i strid med ett syfte i sig kan vara tämligen 

komplicerat och därmed icke-förutsebart. Teleologisk tolkning synes i stället främst syfta till att värna 

om rättens rationalitet. Detta är tydligt dels av den mål-medelmetodik100 som används vid teleologisk 

tolkning, dels genom att, som redogjordes för ovan, en lags objektiva syfte enligt vissa är vad som kan 

anses vara dess rationella syfte.101 

 

5.5 Systematiska argument 
De systematiska tolkningsargumenten är en samling tolkningsargument som har gemensamt att de 

utgår från lagen som ett system.102 Typexemplet är när man behöver veta innebörden av en viss term 

ser till hur den har använts i andra sammanhang. Den övergripande tanken är dock att innebörden av 

närliggande rättsliga bestämmelser ska vara konsekvent (jämför ovan om rättens interna 

förutsebarhet, avsnitt 2.2.2). Även de ovan nämnda derogationsreglerna är en sorts systematisk 

                                                           
100 En teleologisk tolkning går i praktiken till på så sätt att man ser på tolkningen av en viss lag som ett medel att 
uppnå ett mål (dvs. lagens mål). 
101 Mål-medelmetodiken benämns också som instrumentell rationalitet vilket redogörs för närmare i kapitel 5 av 
Nozick i Nozick, Robert, The Nature of Rationality, Princeton University Press, Princeton, 1993. 
102 MacCormick, Neil, Argumentation and Interpretation in Law, Ratio Juris 6, 1993, s. 16, på s. 22-24. 



34 
 

tolkning. Systematisk lagtolkning är en ganska självklar tolkningsmetod med tanke på att rätten till sin 

natur utgör ett system. Detta är självfallet lagstiftaren också medveten om, varför det är rimligt att 

anta lagstiftaren påverkar och låter sig påverkas av detta faktum, exempelvis genom att i förarbetena 

ange att en viss term bör definieras som den har gjorts i närbelägen lagstiftning. Genom att de 

systematiska tolkningsargumenten gör lagen mer koherent och konsistent främjar de lagens 

rationalitet. En vanlig uppfattning är också att lagen blir mer begriplig och därmed förutsebar,103 men 

som redogjordes för ovan i avsnitt 2.2.2 är denna förutsebarhet något överskattad. De systematiska 

tolkningsargumenten är viktiga främst för den juridisk kunnige, eftersom de underlättar förståelsen 

för rättssystemet på ett högst påtagligt sätt.104 Ett rättssystem utan någon som helst systematik och 

där varje term tolkas isolerat känns otänkbart.  

De systematiska tolkningsargumenten är speciella i den bemärkelsen att deras tillämpning måste 

relaterats till de övriga tolkningsargumenten. De systematiska tolkningsargumenten innebär i princip 

att man gör en jämförelse med en viss term i ett visst sammanhang mot samma term i ett annat 

sammanhang. Det självklara exemplet på detta är när domaren har att tolka ett vagt begrepp i en 

lagtext ser till hur den har tolkats i övriga paragrafer i lagen, eller kanske i andra lagar inom samma 

rättsområde. Samma metod kan naturligtvis användas även mot andra lagars förarbeten 

(intentionalism) och syften (teleologisk argumentation), låt vara att en sådan operation är mer 

komplicerad än en jämförelse mot lagtext. Dessa tolkningsargument är därför något osjälvständiga och 

mer lämpligt vore kanske att tala om dem som ett sorts perspektiv domaren bör ha när denna löser en 

rättsfråga. Ser man till de övriga tolkningsargumenten har dessa ett uttalat syfte att rätten ska tolkas 

på ett visst sätt. Omvänt med de systematiska tolkningsargumenten kan syftet många gånger vara att 

blottlägga olämpligheten av en systematisk tolkning. Detta kan vara fallet när lagtext eller förarbeten 

ger för handen att två annars identiska termer bör ha olika innebörd och poängen med ett systematiskt 

perspektiv är då snarare att uppmärksamma detta så att domaren inte implicit tolkar det ena 

begreppet i ljuset av det andra.  

Av det ovan sagda följer att det ibland kan vara positivt att lagen tolkas inkonsekvent. Detta leder 

förvisso till att lagens rationalitet försämras något men som redogjordes för ovan i avsnitt 2.2.2 är 

detta värde inte av central betydelse. Man kan dock fundera på vad det innebär för lagens 

förutsebarhet. Onekligen innebär detta att lagens förutsebarhet i många fall försämras av den 

anledningen att om lagen är koherent och konsistent är den typiskt sett också förutsebar. Som har 

påpekats flera gånger i denna uppsats kan man emellertid ifrågasätta relevansen av denna 

förutsebarhet, eftersom den främst riktar sig till dem som är bekanta med rätten som system, det vill 

                                                           
103 Ibid, s. 24 och Spaak s. 63. 
104 MacCormick, s. 24. 
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säga jurister. Man kan beskriva detta som att förutsebarhet som koncept är rivaliserat; som bekant 

har rätten en intern och en extern förutsebarhet. Denna tankegång kommer som sagt att utvecklas 

strax nedan i avsnitt 6.2. 

6. Textualism vs intentionalism 
 

6.1 Inledning 
I det följande kommer textualism och intentionalism att ställas mot varandra och jämföras mot 

bakgrund av de krav som redogjordes för i uppsatsens första del. I vilken utsträckning de två 

tolkningsargumenten främjar rättens rationalitet kommer dock inte att diskuteras, dels av 

utrymmesskäl, dels för att detta värde inte är lika centralt i förhållande till de övriga som diskuterats. 

Återigen ska påminnas om att den kommande analysen intresserar sig för svåra icke-straffrättsliga fall. 

Vad som karaktäriserar svåra fall som svåra är avsaknaden av en given lösning på fallet ifråga. Detta 

kan till exempel bero på att en annars självklar lösning ger upphov till moraliskt oacceptabla eller 

absurda resultat (Riggs v. Palmer och Green v. Bock Laundry Machine Co.) eller på grund av svåra 

intresseavvägningar (Weberfallet). Svåra fall ger också typiskt sett upphov till juridiskt skön där 

domaren till synes är fri att välja mellan två eller flera lösningar. I det följande kommer att utvärderas 

vilket av tolkningsargumenten textualism och intentionalism som bäst kan vägleda domaren i dessa 

svåra fall och som bäst tillgodoser de krav på rätten som diskuterades i första delen av uppsatsen. 

 

6.2 Förutsebarhet 
Som vi har sett är det inte tillräckligt att i en analys om förutsebarhet blott konstatera i vilken 

utsträckning ett visst tolkningsargument bidrar till detta värde; för att analysen ska bli meningsfull 

måste också klargöras vilken typ av förutsebarhet som det därmed värnas om. Som antytts i denna 

uppsats kan man i vart fall skönja två olika sorters förutsebarhet: (i) intern förutsebarhet, med vilket 

avses bland annat juristens förmåga att i förväg förutse rättens tillämpning, samt (ii) extern 

förutsebarhet, vilket är rättens förutsebarhet utåt, till exempel i förhållande till inblandade parter i en 

tvist eller mer allmänt hur väl folk kan planera sina liv. Utan att påstå att det råder dikotomi mellan 

dessa två begrepp synes den externa förutsebarheten vara av störst vikt vilket också verkar vara vad 

Weber och Hayek hade i åtanke.105 Naturligtvis är inte värdet av intern förutsebarhet att förringa; det 

kommer alltid att finnas komplexa juridiska frågeställningar som rimligen kräver en jurists förståelse 

av rätten för att över huvud taget kunna göras begripliga. Men på det stora hela synes vi med 

                                                           
105 Se avsnitt 2.2.1 ovan. 



36 
 

förutsebarhet avse det upplysningsideal att rätten ska vara tillgänglig till gemene man.106 I detta avsnitt 

kommer att undersökas vilken förutsebarhet intentionalism och textualism befrämjar samt i vilken 

omfattning de bidrar till detta värde generellt. 

Föreställningen att textualism leder till förutsebarhet vilar på två antaganden: för det första att 

folk faktiskt läser lagtexten och för det andra att lagtexten korrekt avspeglar det rättsliga läget. Har vi 

skäl att ifrågasätta hur väl dessa stämmer har vi således också anledning att betvivla i vilken 

utsträckning textualism leder till förutsebarhet. Eftersom det andra påståendet synes vara enklast att 

verifiera eller falsifiera kommer det först att diskuteras. Det får anses vara allmänt känt att den ”rätt” 

som följer av en viss lagbestämmelse ofta skiljer sig i utvidgande eller inskränkande mening från vad 

man kan utläsa av lagtexten. Detta gäller inte bara i svåra fall utan även enkla. Ett uppenbart exempel 

är då man har att avgöra huruvida ett visst handlande strider mot ett vagt formulerat förbud men där 

det i gengäld finns ett klart och tydligt förarbetsuttalande som avgör saken. Faktum är att det många 

gånger är nödvändigt med vaga termer som ”grov vårdslöshet” eller ”allvarlig störning” därför att det 

helt enkelt inte är lämpligt eller ens möjligt att i lagtext ange alla de handlingar som kan utgöra ett 

sådant beteende. Som vi minns från MacCormicks och Summers redogörelse ovan i avsnitt 5.2. är inte 

lagtexten till någon större hjälp i dessa situationer, varför man får förlita sig på andra 

tolkningsargument.  

Möjligen skulle man här kunna invända att vaga termer i en lagtext likväl kan vara vägledande och 

därmed bidra till förutsebarheten genom att deras betydelse exempelvis påverkas av hur parterna 

uppfattat dem. Man skulle också kunna säga att dessa termer och övrig lagtext bidrar till 

förutsebarheten genom att de stipulerar gränserna för den fortsatta lagtolkningen. Vad det gäller den 

första invändningen förutsätter den inledningsvis att parterna faktiskt läser lagtexten och planerar sitt 

handlande efter den. Detta kommer att diskuteras strax nedan, men invändningen framstår inte som 

särskilt välgrundad alldeles oavsett; detta skulle inbjuda en relativism som ter sig synnerligen olämplig 

i rättsskipningen.  

Den andra invändningen är dock betydligt mer intressant. Många tänker sig nog att detta är fallet, 

att en tolkning inte får verka i mer utvidgande eller inskränkande mening än vad som kan rymmas inom 

lagtexten.107 Även om detta låter rimligt är det tydligt att det inte stämmer eftersom reduktionsslut är 

en realitet. Man kan därvid inte heller hävda att alla sådana beslut av detta skäl är felaktiga eftersom 

det tycks ligga i sakens natur att det finns goda skäl att fatta ett reduktionsslut när så sker, se 

exempelvis Riggs v. Palmer. Med detta sagt synes det emellertid vara sant att lagtexten generellt 

                                                           
106 Strikt taget synes upplysningstidens ideal ha varit att gemene man skulle kunna förstå rätten via enbart 
lagtext. Jag har modifierat denna tanke till att det är rätten (t.ex. via lagtext men också övriga källor) som ska 
vara förståelig för densamme. 
107 Spaak s. 44. 
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begränsar tolkningsutrymmet; kraven för att döma mot lagtextens ordalydelse är trots allt ganska 

höga. Men frågan är om denna begränsning egentligen tillför något mer än vad som redan följer av att 

hålla sig till lagtextens förarbeten. Dessa utgår ju från lagtexten och håller sig av den anledningen inom 

den, naturligtvis med det förbehållet att motivuttalanden som helt uppenbart saknar förankring i 

lagtext inte bör tillmätas någon betydelse. Lagtextens begränsande funktion synes i stället ha relevans 

främst vid teleologisk tolkning.108 

Även det första antagandet, att folk faktiskt läser lagtexten, kan man fundera på i vilken 

utsträckning det stämmer. Tesen som kommer att presenteras i det följande lyder att det finns skäl att 

betvivla detta. Det kommande resonemanget kommer dock av nödvändighet vara något spekulativt; 

mig veterligen finns ingen empiri som omedelbart kan förneka eller bekräfta sanningshalten i 

diskussionen som följer. Möjligen kan Claes Sandgrens artikel Vad gör Juristen? Och Hur?109 ses som 

ett undantag. I Sandgrens artikel finns visst stöd för uppfattningen att lagtexten och övriga rättskällor 

är av mindre betydelse för icke-jurister när de i sitt yrke jobbar med juridiska frågeställningar.110 I stället 

synes de ta del av rätten via andrahandskällor.111 Man kan också beskriva denna tendens som att icke-

jurister föredrar att få rätten återberättad för sig, snarare än att inta rätten omedelbart 

Det kommande resonemanget kan inledningsvis vara värt att åskådliggöra med ett exempel. Anta 

att en styrelse i en bostadsrättsförening avser att vräka en boende som missbrukar sin bostadsrätt 

genom att föra oväsen och ha upprepade fester långt in på småtimmarna. Utan att vara juridiskt 

kunniga förstår de av sunt förnuft att störningarna måste vara av sådan grad att lagen tillåter vräkning 

och frågan blir då vad lagen säger och hur de tar reda på detta. Det kommande är väl värt att begrunda: 

Om vi antar att de inte kontaktar en jurist utan i stället själva försöker ta reda på sina möjligheter är 

kanske det intuitiva svaret att de först kommer läsa lagtexten. Som antyddes strax ovan finns det dock 

skäl att betvivla detta. I dagens informationsålder synes det första steget i princip alltid vara att man 

helt enkelt googlar112 när man vill få fram information, så även vid juridiska frågeställningar. De 

sökträffar man då får fram är sällan rena lagrumshänvisningar utan snarare information från 

andrahandskällor i form av svar från juridikportaler113 eller olika intresseföreningar.  Man kan då 

ganska omgående få reda på att exempelvis högljudda barnfamiljer inte utgör en relevant störning 

                                                           
108 Tapani Klami, Hannu, Något om Ekelöfs teleologiska metod, Svensk Juristtidning, vol. 3, 1990, s. 226, på s. 227. 
109 Sandgren, Claes, Vad gör juristen? Och hur? - Del 1, Juridisk Tidsskrift, vol. 3, 1999, s. 591-611. Här måste man 
särskilt uppmärksamma att artikeln är från 1999 och att undersökningarna den bygger på är ännu äldre vilket 
betyder att informationen är tämligen daterad. Emellertid, vad gäller tendensen att få rätten återberättad för sig 
via andrahandskällor (se fotnot 111 strax nedan), verkar det högst sannolikt att den enbart tilltagit i styrka i och 
med att IT-utvecklingen ökat tillgängligheten av dessa.   
110 Ibid, s. 600 
111 D.v.s. andra källor än de traditionella rättskällorna. Se t.ex. fotnot 113 strax nedan. 
112 Googla ska naturligtvis inte förstås som att man måste använda sig av just Google, det som åsyftas är bruket 
av en sökmotor vilken det än må vara.  
113 T.ex. http://www.lawline.se. 
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enligt 7:9 bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Om styrelsen i stället skulle läsa lagtexten så tillför den 

föga, då en störning enligt denna är en sådan som inte skäligen bör tålas. I praktiken är ju detta något 

som styrelsen redan känner till, frågan är i stället vad som menas med en sådan störning.  

Detta betyder således att den information man tar del av är innehållsrikare än själva lagtexten. Vad 

dessa andrahandskällor i sin tur får sin information av får man anta vara övriga rättskällor som 

förarbeten eller avgöranden (vilka i sin tur ofta baseras på förarbetena),114 i vart fall om det är 

organisationer som står bakom dem. Här kan vara intressant att notera att det även för jurister verkar 

finnas en stark tendens att få rätten återberättad för sig, om än via doktrin som ju är en rättskälla.115 

Det verkar således sannolikt att både jurister (åtminstone i icke-enkla fall) och icke-jurister i realiteten 

i stor utsträckning tillägnar sig rätten via andra källor än lagtext. Det kan vara lockande att invända att 

ovanstående resonemang – som alltså syftat till att argumentera för att både jurister och icke-jurister 

läser lagtexten i mindre utsträckning än vad man först kan tro – i ännu högre grad tycks gälla 

förarbeten. Då kan först och främst påminnas om att syftet som sagt enbart varit att visa att vi har skäl 

att ifrågasätta i vilken utsträckning lagtexten läses (främst av icke-jurister), och inte att förarbeten i 

motsvarande utsträckning i direkt bemärkelse läses i stället. Vidare, som antyddes ovan och som även 

Sandgren uppmärksammat,116 relaterar dessa återberättande källor till förarbeten och avgöranden 

(vars resonemang i sin tur i hög grad baseras på förarbetena, se fotnot 114 nedan) vilket i själva verket 

leder till att förarbetena indirekt ges stort utrymme. 

 Slutsatsen blir därför att lagtextens anspråk på förutsebarhet försvagas något och omvänt att 

förarbetena i vart fall indirekt i motsvarande utsträckning antagligen bidrar med mer. Anledningen till 

detta är att folk som planerar sitt handlande allt som oftast kommer i kontakt med information som 

har sitt ursprung ur dessa. Det faktum att information idag finns tillgänglig på ett helt annat sätt än för 

10-15 år sedan nödvändiggör att vi måste revidera vår uppfattning om hur rätten tas in. I 

sammanhanget kan tilläggas att ovanstående resonemang verkar gälla i ännu högre grad i de fall då 

kontakt tas med en jurist; en jurist som enbart hänvisar till lagtext är inte till stor hjälp. En sista och 

delvis oroande tanke är att om folk i allmänhet likväl tar in rätten via studiet av lagtext tycks det leda 

till att de därmed misstar sig om rättens innebörd, i vart fall då lagtexten är oklar. Detta följer av att 

det faktum att omfattningen av den ”rätt” som följer av en viss lag ofta skiljer sig från vad blott 

lagtexten ger uttryck för.117 

                                                           
114 Sandgren, s. 607. 
115 Ibid, 596-597. 
116 Ibid, 607-609. 
117 Om svårigheterna kring intagandet av rätten via lagtexten kan man som en allmän överblick med fördel läsa 
följande blogginlägg som rekommenderats av doktorand Christine Kirchberger: 
http://blog.law.cornell.edu/voxpop/2014/09/18/is-it-good-enough-for-the-law-to-be-written-for-lawyers/ 
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Ovanstående har i allt väsentligt utgjorts ett sorts resonemang av motbevisande karaktär avseende 

textualism och dess bidragande till förutsebarhet. Ett konstruktivt resonemang till intentionalisms 

fördel kunde också skönjas genom att det argumenterades för att det snarare är förarbetena som 

indirekt aktualiseras i första hand. Utöver detta kan fler skäl nämnas som talar till fördel för 

intentionalism vad det gäller förutsebarheten. Det främsta av dessa torde vara förarbetenas allmänt 

vägledande roll för domaren i framför allt svåra fall. Precis som det ibland hävdas att textualism bidrar 

till förutsebarheten därför att avgöranden då sker mot bakgrund av känd fakta (lagtexten) kan 

detsamma sägas om intentionalism och förarbeten. Intentionalism synes till och med göra detta i än 

större utsträckning. Om vi föreställer oss en tolkningssituation av en vag term framstår tolkningen som 

mer förutsebar om domaren förlitar sig på förarbetena (och de inblandade parterna hade tillgång till 

dessa innan och under rättsprocessen) än om beslutet fattades enbart på grundval av lagtexten. Vad 

som menas med exempelvis ”allvarlig störning” framstår i det senare fallet som en betydligt öppnare 

fråga av den enkla anledningen att det i det första fallet i större utsträckning är känt på förhand vad 

som menas med termen. 

Antagligen är det inte särskilt kontroversiellt att hävda att den förutsebarhet som textualism syftar 

till är en extern sådan eftersom lagtexten vänder sig till medborgarna. Vad gäller intentionalism är nog 

den spontana tanken hos många att detta tolkningsargument främst bidrar till intern förutsebarhet. 

Detta är emellertid inte korrekt eftersom förarbeten och den förståelse de bidrar med går att hänföra 

till enskilda lagbestämmelser, i kontrast till den övergripande förståelse som fordras vid en systematisk 

lagtolkning. Man kan således få sig en god förståelse för rättens innebörd genom att enbart studera 

lagrummet ifråga. Inte heller kan det hävdas, enligt resonemanget som förts ovan, att den information 

som förarbetena tillhandahåller är exklusiv för jurister. Förvisso känns det svårt att föreställa sig att 

gemene man konsulterar förarbetena i sig vid juridiska spörsmål (även om det naturligtvis inte kan 

uteslutas) men som vi såg ovan är det rimligt att anta att de likväl tar del av informationen indirekt.  

Det torde också kunna hävdas att den grad av förutsebarhet som intentionalism bidrar med i svåra 

icke-straffrättsliga fall är större än den som följer av textualism. Det främsta skälet till detta är att 

textualism helt enkelt inte säger särskilt mycket i dessa fall jämfört med intentionalism som säger 

betydligt mer. Omvänt kan påpekas att i de fall då textualism är bidragande till förutsebarheten finns 

det ofta skäl till att inte befrämja denna eftersom resultatet av någon anledning är problematiskt, som 

i exempelvis Riggs v. Palmer. Vore resultatet inte problematiskt är det svårt att se hur fallet är svårt till 

och börja med. Det som sagts om intentionalisms externa förutsebarhet bidrar självfallet också till 

tolkningsargumentets generella grad av förutsebarhet. Slutsatsen i detta avsnitt blir således att 

intentionalism är mer förutsebart i svåra icke-straffrättsliga fall än textualism och att denna 

förutsebarhet inte är exklusiv för jurister, utan i allra högsta grad även tillgänglig för folk i allmänhet. 
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6.3 Likformighet 
Som förklarades ovan i avsnitt 2.2.3 är en förutsättning för rättens likformighet inte enbart att man 

har en gemensam utgångspunkt i form av att man exempelvis gemensamt bestämmer sig för att först 

applicera en textuell tolkning, utan denna utgångspunkt måste också i sig ge upphov till liknande 

resultat. Ju större vägledning som tillhandahålls av själva utgångspunkten, desto större blir därmed 

likformigheten. Frågan som ska behandlas i det följande är i vilken utsträckning intentionalism och 

textualism leder till likformighet.  

Vid det här laget torde redan ha framgått att intentionalism i allra högsta grad främjar rättens 

likformighet. Detta följer av att intentionalism som tolkningsargument är väldigt innehållsrikt och av 

det skälet bra på att tillhandahålla vägledning som gör att olika domare sannolikt kommer fram till 

liknande svar. Ett exempel är att man i förarbetena kan diskutera vilken betydelse vissa kvantifierbara 

faktorer bör ha för bedömningen. Om man bortser från att de ovan nämnda narkotikatabellerna togs 

fram utanför lagstiftningsarbetet så utgör dessa typiskt sett sådan information som står att finna i 

förarbeten. Här kan man dock invända följande: genom sin innehållsrikedom motverkar i själva verket 

intentionalism likformigheten eftersom bedömningen så att säga ”öppnas upp” och fler 

tolkningsalternativ står till buds för domaren.  Detta ökar i sin tur risken att olika domare kommer fram 

till olika svar, exempelvis genom att implicit söka stöd för lösningar som överensstämmer med 

domarens egna värderingar. Denna farhåga, som inte helt går att bortse från, diskuteras ingående i 

avsnitt 6.5 nedan.118 Redan här ska dock inflikas att juridisk argumentation ofta sker i dialogform119 och 

en domare måste naturligtvis fullfölja hela resonemanget (i förarbetena) och inte nöja sig halvvägs. 

Gör domaren inte detta kan med fog hävdas att denna har dömt fel. I förarbetena förs fram de 

överväganden som ligger till grund för lagen och vilken tyngd dessa bär i olika tolkningssituationer och 

tanken är naturligtvis att detta i viss utsträckning binder domaren. 

Omvänt är textualism till sin natur ett betydligt anspråkslösare tolkningsargument sett till hur 

vägledande innehållet är. Själva syftet med lagtext är att kortfattat förmedla vad rättens innehåll är 

och vidare är det allmänt känt att lagtexten inte fullständigt kan återge detta. Den konkreta vägledning 

som en domare kan få av att läsa lagtexten är därför i allmänhet rätt begränsad, synnerhet i jämförelse 

med intentionalism. Ibland hävdas den med formalism besläktade tanken att likformigheten främjas 

av en textuell tolkning genom att domarens roll begränsas till att enbart läsa lagtexten. Intuitivt verkar 

detta rimligt eftersom tolkningen därmed förenklas men samtidigt är det tydligt hur denna tanke 

sammanblandar koncepten likformighet i metod och likformighet i resultat. Föreställningen att en 

tolkning som är begränsad till lagtexten främjar rättens likformighet förutsätter att lagtexten ger 

                                                           
118 Se diskussionen kring den kritik som lyfts från amerikanskt håll som beskyller förarbetena för att bidra till 
det juridiska skönet. 
119 Peczenik, Rätten, s. 95-96. 
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upphov till relativt entydiga resultat men som vi vet är så inte fallet. Även om man lyckades enas om 

att lagtexten främst bör förstås ur ett vardagligt perspektiv är det fortfarande högst oklart vad som 

vardagligt menas med ”grov vårdslöshet.” I dessa fall är det tydligt att juridiskt skön skulle få stort 

utrymme och detta är själva antitesen till likformighet.  

Textualismens roll i sammanhanget har också försvarats genom påståendet att det är 

oproblematiskt att likformighet är svåruppnått vid studiet av lagtext när den innehåller vaga termer av 

det skälet att det är helt förenligt med lagstiftarens intentioner att det finns flera tänkbara svar på en 

viss fråga.120 Denna kritik är något svår att ta ställning till. Det är onekligen sant att det många gånger 

finns flera lösningar som till synes ryms inom den intentionen som ges till uttryck för i lagtexten. Men 

samtidigt är inte det enda, eller ens det främsta syftet med rättens likformighet att främja rättens 

demokratiska legitimitet utan syftet är framför allt att värna om förutsebarheten. Som läsaren minns 

bör också generellt förutsebarheten väga tyngst då dessa två värden står i konflikt med varandra. Har 

man detta perspektiv kan man därmed invända mot att det skulle vara oproblematiskt att det finns 

flera svar, eftersom detta försämrar förutsebarheten. Detta leder i sin tur till att man vill söka 

ytterligare vägledning för att exempelvis utesluta vissa tolkningsalternativ och på så sätt göra 

rättstillämpningen mer förutsebar och denna vägledning får man typiskt sett av förarbetena. Även om 

man tycker kritiken är rimlig är det värt att påpeka att lagstiftarens intentioner bättre avspeglas i 

förarbetena än i lagtext varför likformigheten uppfattat på detta sätt likväl bäst uppnås genom studiet 

av förarbeten och inte av lagtext. Låt vara att man inte nödvändigtvis kommer fram till ett definitivt 

svar, likväl är det sannolikt att man i vart fall kan urskilja vissa tolkningar som bättre 

överensstämmande med lagstiftarviljan än vad som är fallet då man enbart läser lagtexten. 

När det kommer till rättens likformighet kan man med fördel betrakta förarbetena som en 

förlängning (och förbättring) av lagtexten. Likformighet bygger på att tolkningsmaterialet i sig 

tillhandahåller en mer eller mindre bestämd lösning som det är domarens uppgift att finna och inte 

skapa. Detta gäller oavsett om målet är att via likformigheten befrämja förutsebarheten eller den 

demokratiska legitimiteten eftersom förarbetena i bägge fallen helt enkelt tillhandahåller bättre 

vägledning. Även Peczenik uppmärksammade detta. Han påpekade mycket riktigt att rättens 

likformighet förvisso främjas vid en textuell tolkning i jämförelse med andra tolkningsmetoder men 

inte i förhållande till intentionalism, eftersom meningsskiljaktigheter rörande lagens ordalydelse synes 

vara större än innebörden av förarbetena.121 Slutsatsen blir således att intentionalism bäst värnar om 

rättens likformighet. 

 

                                                           
120 Se t.ex. Frost, Amanda, Overvaluing Uniformity, Virginia Law Review, vol. 94.7, 2008, s. 1567, på s. 1585-1586 
och 1589-1591. 
121 Peczenik, Metodproblem, s. 72-73. 
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6.4 Demokratisk legitimitet 
Som vi såg i avsnitt 2.2.2 är rättens demokratiska legitimitet ett mångtydigt begrepp. Vad som typiskt 

sett avses är att lagen ges den innebörd som lagstiftaren avsåg; att lagstiftarviljan respekteras. En 

första uppgift blir därför att undersöka vilket av tolkningsargumenten som bäst förverkligar detta. En 

annan viktig beståndsdel i rättens demokratiska legitimitet är att rättstillämpningen respekterar den 

funktionsfördelning som råder mellan domstol och lagstiftare. Eftersom denna senare institutionella 

fråga ligger nära den om juridiskt skön kommer den enbart delvis att beröras i detta avsnitt. Vad gäller 

den mer specifika frågan om domarens roll hänvisas sålunda till avsnitt 6.5 nedan. 

Som utgångspunkt för den kommande diskussionen kan tas Rehnquists skiljaktige mening i 

Weberfallet: ”Our task in this case, like any other case involving the construction of a statute, is to give 

effect to the intent of Congress. To divine that intent, we traditionally look first to the words of the 

statute and, if they are unclear, then to the statute's legislative history.”122 Rehnquist anser således att 

lagstiftarviljan i första hand porträtteras i själva lagtexten. Till detta uttalande är det befogat att ställa 

sig något frågande. Få skulle nog motsäga att respekten för lagstiftarviljan är ett av skälen till att man 

generellt i rättstillämpningen börjar med att läsa lagtext. Denna tanke har uttryckts på många olika 

sätt men i grunden är det fråga om att lagtexten har en viss auktoritet. Detta kan emellertid inte sägas 

vara det främsta skälet för om det vore så är det svårt att förklara varför man inte i stället läser 

förarbetena eftersom dessa än bättre ger uttryck för lagstiftarviljan, vilket i sin tur förklaras av att 

förarbeten är innehållsrikare än lagtext. Det främsta skälet får i stället sägas vara att det är 

förutsebart.123 

För att göra detta begripligt kan man möjligen se till John F. Mannings artikel Textualism and 

Legislative Intent i vilken han redogör för en teori som han kallar för ”Modern Textualism” vars 

grundsats är att lagtexten uttrycker en ”objektiv lagstiftarvilja.”124 Denna teori, som företräds av bland 

annat Antonin Scalia, är kritisk till lagstiftarviljans roll i lagtolkningen. Enligt teorin är det över huvud 

taget inte möjligt att tala om en i förarbetena angiven lagstiftarvilja av de skäl som nämndes av 

Dworkin i avsnitt 5.3.2 ovan. Den lagstiftarvilja som det i stället eventuellt kan bli fråga om är den som 

kan utrönas utifrån hur en vanlig parlamentsledamot eller förnuftig person läser lagtexten.125 Om man 

accepterar denna teori anser man således att textualism är det tolkningsargument som bäst avspeglar 

lagstiftarviljan. Denna teori kan inte förklara Rehnquists uttalande (som alltså bejakar användandet av 

förarbeten) men är ändå värd att begrunda.  

                                                           
122 United Steelworkers of America v. Weber, 443 U.S. 193 (1979), s. 253-254. 
123 Se också fotnot 39 ovan. 
124 Mannings, F John, Textualism and Legislative Intent, Virginia Law Review, vol. 91.2, 2005, s. 419, på s. 421. 
125 Ibid, s. 420-421. 
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Omedelbart kan då fastslås att den kritik som Modern Textualism grundar sig på inte är befogad 

vad det gäller svenska förhållanden. Kritiken bygger på det psykologiska viljebegreppet126 och som vi 

såg i avsnitt 5.3.2. är detta viljebegrepp problematiskt men för svensk del är det fullt legitimt att i stället 

tala om ett institutionaliserat viljebegrepp. Vi behöver därför inte oroa oss för denna invändning. Detta 

falsifierar dock inte påståendet att lagstiftarviljan bäst uttrycks som en objektiv sådan utifrån 

lagtexten. Som vi såg stipuleras denna objektiva lagstiftarvilja utifrån hur vissa personer läser 

lagtexten. Den uppmärksamme läsaren har säkerligen dock noterat att detta inte tycks vara fråga om 

en vilja över huvud taget, utan snarare fråga om att tillskriva rätten ett visst innehåll. Modern 

Textualism anser således att detta innehåll bör vara objektivt i den meningen att det stipuleras av hur 

en förnuftig person läser lagtexten, i motsats till att innehållet skulle determineras av subjektiv 

viljeyttring (i det här avseendet lagstiftaren). Varför man väljer att kalla det för vilja är något 

förbryllande också av det skälet att fastslåendet av hur en förnuftig person läser lagtexten verkar vara 

en väldigt öppen fråga utan konkret koppling till något viljeyttrande. Möjligen beror det på en 

tveksamhet att helt överge begreppet lagstiftarvilja.  Eftersom objektiv lagstiftarvilja inte är en 

lagstiftarvilja måste man därmed sluta sig till att textualism på den här grunden inte bidrar till rättens 

demokratiska legitimitet.  

En annan intressant observation som dock görs i artikeln är hur textualism som tolkningsargument 

inkluderar lagstiftarvilja genom beaktandet av rena formfel (scrivener’s error) som gör att en annars 

klar och tydlig lagtext får en uppenbarligen avvikande innebörd än den avsedda. Vad som utgör den 

avsedda innebörden förklaras bäst mot bakgrund av en lagstiftarvilja.127 Detta resonemang framstår 

som rimligt och enligt mig kan det också utökas till att förklara varför man undviker absurda resultat. 

Ser man exempelvis till Green v. Bock Laundry förklaras korrigerandet av den uppkomna absurditeten 

bäst genom att det helt enkelt aldrig kan ha varit lagstiftarens avsikt att låta möjligheten att ifrågasätta 

sin motparts bevisning vara avhängig vem som först ingav till stämning.128 På dessa sätt beaktar 

onekligen textualism lagstiftarviljan och främjar följaktligen lagens demokratiska legitimitet.129 

Med detta sagt har man emellertid att fråga sig om detta egentligen tillför någonting som inte 

redan ryms inom intentionalism. Att upptäcka och råda bot på absurditeter och formfel synes 

dessutom vara enklare mot bakgrund av förarbetena och i många fall mindre spekulativt än då man 

enbart har lagtexten till hjälp. Som blev tydligt i det amerikanska rättsfallet TVA v. Hill130 kan det 

                                                           
126 Ibid, s. 430. 
127 Ibid, s. 421. 
128 Se också fotnot 16. 
129 Se också Solan, M Lawrence, Opportunistic Textualism, University of Pennsylvania Law Review, vol. 158, 2009, 
s. 225, på s. 226. 
130 Fallet handlade om huruvida ett nästan färdigställt dammbygge som kostat närmare 100 miljoner dollar kunde 
avbrytas med hänsyn till att det skulle leda till att en fiskart utrotades. Supreme Court fann att dammbygget 
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knappast uteslutas att lagstiftaren inte skulle avse resultat som i vart fall ur ett ekonomiskt perspektiv 

ter sig absurda. Problemet bottnar i att ett avgörande ur ett perspektiv rimligen kan betraktas som 

absurt men likväl på det stora hela vara godtagbart. Detta måste avgöras mot bakgrund av vilka 

intressen som lagstiftaren prioriterade och i vilken ordning, vilket inte lätt låter sig göras enbart med 

hjälp av lagtexten. Vidare bör uppmärksammas att det i vart fall i svåra icke-straffrättsliga fall inte finns 

någon särskild vikt att tillmäta lagtexten någon avgörande betydelse.131 Även ur detta perspektiv synes 

således förarbetena bäst befrämja lagens demokratiska legitimitet. 

Ibland hävdas att textualism stärker rättens demokratiska legitimitet därför att det är det 

tolkningsargument som ligger närmast lagstiftaren.132 Även om både förarbeten och lagtext har en 

direkt koppling till lagstiftaren är det i slutändan lagtexten som likväl röstas igenom och inte 

förarbetena. Ur detta perspektiv är det därför viktigare att beakta lagtexten snarare än förarbetena. 

Vid första anblick verkar detta argument riktig men vid en närmare granskning inses snabbt att det är 

något problematiskt. Den underliggande tanken synes vara att lagtexten är betydelsefull därför att den 

har en direkt koppling till de folkvalda parlamentsledamöterna och att det är viktigt att deras vilja får 

genomslag. Som lätt inses bygger dock detta antagande på det psykologiska viljebegreppet vilket är, 

som vi såg i avsnitt 5.3.2, djupt problematiskt. Utan att upprepa allt vad som sades i det avsnittet kan 

vi konstatera att det på denna grund är svårt att hävda lagtextens överlägsenhet över förarbetena.  

Möjligen kan man invända att rent institutionellt är lagtexten det yttersta uttrycket för 

demokratiskt legitimt maktutövande och att lagtexten av denna anledning bör tillmätas särskild vikt ur 

ett demokratiskt perspektiv. Då har man emellertid att fråga sig vad detta egentligen medför utöver 

vad som följer av förarbetena. Förvisso är det antagligen sant att lagstiftarviljan och den demokratiska 

legitimiteten är bättre förankrad i lagtexten om man åsyftar den vilja som är direkt kopplad till de 

enskilda parlamentsledamöterna, av det skälet att det är lagtexten och inte förarbetena som antas. 

Men detta innebär inte att samma relation måste gälla på det institutionella planet. På det 

institutionella planet är den relevanta frågan hur man innehållsmässigt bäst återger lagstiftarviljan 

snarare än lagstiftarviljans härkomst133 eftersom lagstiftarviljan inte längre är kopplad till specifika 

personer. Att lagstiftarviljan innehållsmässigt uttrycks bättre i förarbetena än i lagtext råder det vid 

det här laget ingen tvekan om av det enkla skälet att förarbetena är innehållsrikare. Enligt min mening 

verkar det därför fel att av ren princip tillmäta lagtexten störst betydelse om det inte finns några 

                                                           
skulle avbrytas trots det enorma resursslöseriet det innebar och trots att det i den meningen innebar ett absurt 
resultat.  
131 Se också avsnitt 5.1 ovan. 
132 Peczenik, Metodproblem, s. 72. 
133 Med härkomst förstås det sättet lagstiftarviljan uttrycks. Som medgavs ovan kan man argumentera för att 
denna koppling är starkare till lagtexten snarare än förarbetena eftersom det är lagtexten som antas av de 
folkvalda. 
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särskilda skäl som talar för det, vilket det inte gör i detta sammanhang. Att lagstifta är ett uttryck för 

anta vissa förändringar i samhället där faktumet att dessa lagar antas av demokratiskt valda 

representanter är det som tillskriver dessa förändringar demokratiskt legitimitet. För 

rättstillämpningens del är dock det intressanta – ur ett demokratiskt perspektiv – hur lagstiftarens 

avsikter och syften med lagarna förverkligas (naturligtvis med iakttagande av lagens förutsebarhet och 

andra överväganden). Det viktiga är således vilket medel som bäst realiserar detta ändamål, och som 

vi har sett, återigen, är det förarbetena som gör detta. 

Sammanfattningsvis är intentionalism det tolkningsargument som bäst respekterar lagstiftarviljan 

och följaktligen ur denna synpunkt mest demokratiskt legitimt. Som nämndes inledningsvis kan rättens 

demokratiska legitimitet också innefatta andra faktorer som exempelvis domarens institutionella roll 

som tolkare och inte skapare av rätten; funktionsfördelningen mellan domstol och lagstiftare. Denna 

fråga är dock intimt förknippad med frågan om juridiskt skön och dessa två frågor kommer därför att 

behandlas tillsammans nedan.  

 

 

6.5 Juridiskt skön 
Som visats i avsnitt 2.2.1 är det positivt att minska det juridiska skönet eftersom detta innebär att 

målets utgång (i viss utsträckning) är avhängigt domaren personligen snarare än själva rätten, vilket i 

sin tur leder till att beslutsförfattandet blir mindre förutsebart och mindre demokratiskt legitimt. 

Således måste undersökas hur det juridiska skönet kan inskränkas samt vilket av tolkningsargumenten 

som bäst lyckas med detta. Som vi har sett beror juridiskt skön på att rätten inte tillhandahåller ett 

entydigt svar men det är också viktigt att uppmärksamma att detta är en gradfråga. Skönet är 

exempelvis större när det finns tre tänkbara lösningar än när det finns två och syftet med att minska 

det juridiska skönet måste ses i ljuset av detta; det är inte realistiskt att försöka helt eliminera skönet.  

Frågan hur skönet kan inskränkas är egentligen en trivial sådan; skönet minskas naturligtvis genom 

att domaren ges vägledning i rättstillämpningen. I ju större utsträckning rättskällorna tillhandahåller 

ett svar åt domaren desto mindre är utgången i fallet beroende av domaren personligen. 

Extremexemplet är i enkla fall där domarens inflytande i princip är obefintligt eftersom rättskällorna 

tillhandahåller ett otvetydigt svar som dessutom är moraliskt acceptabelt. Redan här framstår det 

måhända som uppenbart att intentionalism förefaller vara det tolkningsargument som bäst minskar 

det juridiska skönet eftersom det vid åtskilliga tillfällen i denna uppsats har gjorts en poäng av att 

intentionalism tillhandahåller mer och konkretare vägledning än textualism. 

Så enkelt är det emellertid inte. Från amerikanskt håll har förespråkare av textualism beskyllt 

användandet av förarbeten som bidragande till det juridiska skönet. Man hävdar att förarbeten ofta 

är av så omfattande karaktär att domare kan välja att plocka ut de delar som bäst överensstämmer 
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med deras preferenser (ideologier).134 För att bättre förstå denna kritik måste man greppa skillnaden 

mellan det juridiska upptäckandet (the process of discovery) och det juridiska rättfärdigandet (the 

process of justification).135 Som Bruce Anderson mycket riktigt hävdar måste man skilja på den 

psykologiska processen som sker när en domare kommer fram till ett beslut jämte hur domaren sedan 

offentligt rättfärdigar detta. Antagligen är det i det närmaste oundvikligt att en domare till följd av 

många års erfarenhet som jurist har någon form av intuition (hunch) hur denna kommer att döma ett 

fall redan innan rättskällorna konsulteras.136 Det framstår inte som särskilt konspiratoriskt att hävda 

att det då föreligger en risk att domaren i vart fall implicit överskattar betydelsen av uttalanden i 

förarbeten som överensstämmer med denna intuition samtidigt som uttalanden som strider mot 

denna underskattas. Detta tycks i sin tur bana väg för domstolsaktivism. Av denna anledning kan det 

således vara problematiskt att bedömningen, så att säga, öppnas upp. Vidare bör man uppmärksamma 

att trots att denna kritik främst riktar sig till amerikanska förhållanden som har en mer komplicerad 

inställning till förarbeten är den aktuell även för svensk del; denna kritik är nämligen inte avhängig ett 

psykologiskt eller institutionaliserat viljebegrepp.  Det är också onekligen sant att även svenska 

förarbeten är av omfattande karaktär och att det däri kan rymmas många olika perspektiv. Om man 

tillåter sig att vara lite cynisk är det sannolikt få förarbeten som är vattentäta mot kreativa domare.  

Innan respons ges på denna kritik kan det vara värt att fundera på hur textualism står sig mot att 

domare implicit infogar sina egna värderingar i deras bedömningar. Ironiskt nog verkar textualism, som 

alltså syftar till att eliminera detta utrymme,137 vara ännu mer sårbart för denna invändning. Att till 

exempel hävda att lagtexten ska ges en vardaglig betydelse (”the plain meaning”) väcker frågan vad 

som menas med detta. Om det nu är så att det föreligger en vardaglig betydelse av vaga och 

mångtydiga termer kan man fråga sig varför domare ofta är oense om termernas innebörd.138 Framför 

allt värderande termer som ”allvarlig skada” verkar vara helt avhängiga domarens egen uppfattning 

när denna enbart håller sig till lagtexten och risken att domaren därmed påverkas av sina egna 

värderingar måste ses som påtaglig.139 Ingenting tyder i vart fall på att domaren skulle vara mer bunden 

vid tolkning av lagtext än av förarbeten.  

Till intentionalisms försvar kan för det första påpekas att vilka förarbetsuttalanden en domare kan 

använda sig av antagligen inte är en lika öppen fråga i Sverige som i USA. Kritiken innebär dock att man 

hellre bör förlita sig på propositionen som ju är mindre spretig i detta avseende än exempelvis 

                                                           
134 Taylor, H George, Structural Textualism, Boston University Law Review, vol. 75.2, 1995, s. 321, på s. 321-323. 
135 För en uttömmande redogörelse kring dessa begrepp se Anderson, Bruce, The Problematic Nature of Discovery 
and Justification, “Discovery” in legal Decision-making, Springer verlag, Dordrecht, 1998, s. 1-36. 
136 Ibid, s. 1-2. 
137 Taylor, s. 326-327. 
138 Ibid, s. 356-357. 
139 Ibid, s. 357-358. 
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utskottsbetänkanden. Att domstolarna redan gör detta såg vi i avsnitt 5.3. Vidare finns det skäl att 

betvivla i vilken utsträckning domare i Sverige ägnar sig åt domstolsaktivism, i vart fall medvetet. Även 

om det på senare år har skett en viss förskjutning framför allt vad gäller frågor om individens 

rättigheter torde domstolar på det stora hela vara relativt opolitiska i Sverige.140 Faktum är att domare 

också på många områden har blivit mindre självständiga allteftersom samhället blivit mer och mer 

detaljreglerat.141 Slutligen kan rent generellt betvivlas hur fria domare i praktiken är att finna egna 

lösningar. Domare dömer som bekant kollegialt och vidare är domare medvetna om att klart avvikande 

domar kommer att överklagas. I sammanhanget kan dessutom erinras om att domar som fattas mot 

bakgrund av förarbeten av detta skäl är transparanta därför att det är tydligt vad domaren grundat sitt 

beslut på. Det synes därför vara enklare att som klagande part upptäcka eventuella felaktigheter 

eftersom parten själv har möjlighet att utvärdera det juridiska underlaget. 

När det kommer till att inskränka det juridiska skönet måste rimligen intentionalism betraktas som 

bättre lämpad för uppgiften än textualism. Själva syftet med förarbetena är att tillhandahålla konkret 

vägledning till domaren; inte att öppna upp bedömningen ännu mer. Vad det faktiska utfallet blir är 

förstås en annan fråga men enligt vad som presenterats i detta avsnitt finns för svensk del ingen större 

anledning till oro att användandet av förarbeten leder till domstolsaktivism och juridiskt skön. Det finns 

inte heller någon grund för påståendet att textualism, som inte tillhandahåller någon större 

vägledning, skulle minska det juridiska skönet i någon större utsträckning än intentionalism. I själva 

verket verkar det som att textualism i stället bidrar till skönet eftersom det är en fiktion att svaret i 

svåra icke-straffrättsliga fall står att finna i lagtexten. Vi kan konstatera att det är svårt att minska det 

juridiska skönet men att vi likväl i valet mellan ingen vägledning eller viss vägledning väljer det 

sistnämnda, även om det möjligen inte är helt utan risker.  

 

7. Sammanfattning och slutsatser i andra delen 
Av vad som framkommit i denna uppsatsens andra del står det klart att intentionalism är det rationella 

tolkningsargumentet i svåra icke-straffrättsliga fall sett till hur det lever upp till de krav som uppställdes 

på lagtolkningen i uppsatsens första del. Detta får inte förväxlas med att intentionalism främjar rättens 

rationalitet såsom detta beskrevs i avsnitt 2.2.2 utan ska enbart förstås som att intentionalism – under 

de förutsättningar som denna uppsats intresserar sig för – bäst värnar om rättens förutsebarhet, 

likformighet, demokratiska legitimitet samt minskar det juridiska skönet. Trots att det redan påpekats 

åtskilliga gånger i uppsatsen förtjänar det att upprepas att det domaren är intresserad av i svåra fall är 

                                                           
140 Mattson, Dag, Domstolarnas makt – domarrollen i ett nytt rättsligt landskap, Svensk Juristtidning, vol. 8, 2014, 
s. 587, på s. 587-588. 
141 Ibid, s. 589. 
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att få vägledning. Detta dels av praktiska skäl eftersom det underlättar dennes arbete men framför allt 

därför att ju mer vägledning domaren har tillgång till desto mer förutsebar, likformig och demokratiskt 

legitim blir rätten. Det tolkningsargument som bäst tillgodoser detta är intentionalism.  

Trots att intentionalism i allt väsentligt framstår som det bästa tolkningsargumentet innebär inte 

detta per automatik att man villkorslöst bör använda sig av detta argument. Omständigheterna i det 

enskilda fallet är som sagt avgörande, men typiskt sett är intentionalism det tolkningsargument som 

ger bäst resultat. Vissa skulle exempelvis kunna hävda att folk trots allt intar rätten via studiet av 

lagtext och att textualism av detta skäl är att föredra. Ett sådant resonemang vilar dock på att folk 

faktiskt läser själva lagtexten, vilket det finns skäl att betvivla, men framför allt att textualism faktiskt 

säger något i svåra icke-straffrättsliga fall vilket det allt som oftast inte gör. 
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8. Avslutning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka krav vi bör ställa på rätten och vilket av 

tolkningsargumenten intentionalism och textualism som bäst värnar om dessa i svåra icke-

straffrättsliga fall. Som undersöktes i uppsatsens andra del är det intentionalism som lyckas bäst med 

detta och denna uppsats utgör således en uppmaning till lagtolkare i dylika fall att i lagtolkningen sätta 

stor tillit till förarbetena. Användningen av förarbeten är förvisso redan utbredd i Sverige, varför denna 

uppmaning förmodligen inte innebär en radikal förändring av nuvarande praxis inom lagtolkning. 

Denna uppsats utgör dock ett teoretiskt underlag till att vi möjligen borde ta ytterligare steg i denna 

riktning. Det kan i sammanhanget vara värt att påpeka att argumentationen i uppsatsen inte 

uteslutande bestått i att identifiera och förstärka de positiva aspekterna med intentionstolkning utan 

även i stor utsträckning varit att ifrågasätta desamma för en textuell sådan. Detta har i sin tur utgjort 

ett försök att omvärdera den intuition som många jurister får sägas ha att lagtexten har en principiell 

betydelse. Denna intuition kan naturligtvis dels förklaras, och rättfärdigas, mot bakgrund av att juristen 

i sin värdering av tolkningsargumenten beaktar rättstillämpningen i stort och således inte enbart svåra 

icke-straffrättsliga fall men samtidigt finns det nog en betydande risk att samma värdering appliceras 

inom denna avgränsning. 

Enligt min mening är detta problematiskt. Syftet med rättstillämpningen måste rimligen vara att 

åstadkomma bästa möjliga resultat sett mot de krav som rätten bör uppfylla, vilka som sagt 

undersöktes i uppsatsens första del. För att åstadkomma detta måste man vara medveten om att 

förutsättningarna för att realisera detta ideal är olika beroende på vilken typ av mål det rör sig om. 

Sålunda bör vi i svåra icke-straffrättsliga fall inte tillmäta något tolkningsargument principiell betydelse 

utan tolkningsargumentens relevans bör vara strikt avhängigt den vägledning de tillhandahåller till 

domaren med beaktande av de krav vi har på bland annat förutsebarhet och demokratisk legitimitet. 

När vi anlägger detta instrumentella perspektiv på tolkningsargumentens värde blir det tydligt att 

intentionalism bör ha en framträdande roll vid lagtolkningen i dessa fall.  

Man kan i sammanhanget också fundera på vilken roll lagtexten egentligen har i ett samhälle. 

Lagstiftning som fenomen uppfyller många funktioner men särskilt framträdande är dess funktion som 

moraliskt och politiskt styrinstrument. Att lagstifta tycks därför med nödvändighet innebära att man 

vill genomföra vissa förändringar i samhället och frågan som uppstår är då hur lagtexten som sådan 

lyckas förmedla detta. Min uppfattning är att den inte lyckas särskilt väl. Lagtext är i allt väsentligt ett 

juridiskt destillat av en politisk idé och utgör således en kompromiss mellan innehåll (själva idén) och 

hanterbarhet (hur man rent praktiskt-juridiskt genomför idén). Lagtexten kan därför anses ge uttryck 

för lagens generella innehåll, vilket är fullt tillräckligt i de flesta (enkla) fall. När det emellertid kommer 

till svåra fall har vi sett att lagtexten allt som oftast brister i att förmedla den av lagstiftaren avsedda 

förändringen lagen var avsedd att genomföra, varför man i dessa fall behöver tränga djupare i de 
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politiska överväganden som lagen har sitt ursprung i. Dessa står som bekant att finna i förarbetena. 

Sålunda är intentionalism det tolkningsargument som bäst värnar om lagens funktion som 

styrinstrument, och i förlängningen lagens demokratiska legitimitet. Som nämndes i uppsatsens 

inledande avsnitt begränsas dock denna funktion genom de krav vi har på lagens förutsebarhet och 

detta är skälet till att lagtexten har särskild vikt inom straffrätten. Underförstått i det sistnämnda är att 

brottslingar inte planerar sitt handlande efter huruvida det är kriminaliserat eller ej, varför 

förutsebarheten i dessa fall är begränsad till att uttryckas via lagtext. Förutsättningarna är annorlunda 

i svåra icke-straffrättsliga fall och som har argumenterats för i detta arbete är det i själva verket mer 

förutsebart att i lagtolkningen främst använda sig av förarbetena. Detta, eftersom informationen som 

ryms däri tillhandahåller god vägledning för domaren och som, i motsats till vad man först kan tro, är 

tillgänglig även för icke-juristen. 

Allra sist kan funderas ytterligare kring den grundläggande frågan varför lagtolkning behövs. Blotta 

faktumet att frågan ställs tycks implicera att lagtexten är ett otillräckligt medel för att uttrycka rättens 

innehåll. Det verkar nästan ligga i sakens natur att man vid lagtolkning behöver ta rätten steget längre 

(antingen i utvidgande eller inskränkande mening) än vad lagtexten ger förhanden och det är väl just 

detta som har diskuterats i denna uppsats. Jag har genomgående argumenterat för att en tolkning 

baserad på förarbeten är mest lämpad för detta steg. Man kan i sammanhanget ställa sig frågan hur 

lagtolkningen skulle te sig om det inte fanns förarbeten att tillgå; skulle detta leda till att 

upplysningsidealet om att rätten ska vara tillgänglig för alla via lagtexten infriades? Som borde ha 

framgått vid det här laget kan vi redan på teoretiska grunder sluta oss till att så inte skulle bli fallet. 

Alternativet synes istället bli att domarna skulle erhålla ett stort utrymme för juridiskt skön eller, som 

är fallet med EU-domstolen, tvingas använda sig av omfattande teleologisk argumentation142 vilket 

möjligen kan ses som den andra sidan av samma mynt. Av det som presenterats i denna uppsats är 

omfattande förarbetstolkning att föredra framför dessa två alternativ. 

 

 

 

                                                           
142 Öberg, Ulf, Några anteckningar om användningen av förarbeten inom gemenskapsrätten, Juridisk Tidsskrift, 
vol. 2, 2000, s. 492, på s. 494. 
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