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Sammanfattning 

 
Det finns ingen enighet bland svenska jurister om hur lagar ska tolkas. Den juridiska metoden 

är för oprecis för att ge definitiva svar i svåra juridiska fall. Trots denna avsaknad av en precis 

metod så är svenska jurister tvungna att använda sig av olika tolkningsteorier och 

tolkningsargument för att avgöra vad som är gällande rätt. Därmed finns det ett behov av att 

undersöka de olika normativa rättsteorier som kan erbjuda vägledning åt juristen. Syftet med 

den här uppsatsen är just att undersöka en sådan teori: Ronald Dworkins rättsteori. Det 

allmänna syftet med uppsatsen är att undersöka Dworkins tolkningsmetod som en 

rekommendation: huruvida den bör användas av svenska jurister för att tolka rätten. För att 

besvara den frågan diskuteras två snävare frågor. Först om Dworkins metod är förenlig med 

svenska domstolars domskäl och domslut. Sen om svenska domstolar skulle tolka 

rättskällorna mer spekulativt om de tillämpade tolkningsmetoden. För att besvara 

frågeställningen tillämpas tolkningsmetoden på en rad svenska rättsfall och jämföras med 

domstolarnas domskäl och domslut. Uppsatsens slutsats är att tolkningsmetoden är förenlig 

med domstolarnas sätt att resonera samt att de inte skulle tolka rättskällorna mer spekulativt 

om de använde Dworkins tolkningsmetod.  
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1. Introduktion till uppsatsen 

 

1.1 Bakgrund 
 

Det finns ingen enighet bland svenska jurister om hur lagar ska tolkas. Den juridiska metoden, 

som verksamma jurister förväntas använda och juriststudenterna förväntas lära sig, är för 

oprecis för att ge definitiva svar i svåra juridiska fall (med svåra fall menas här fall där det är 

oklart vad de rättsliga reglerna faktiskt kräver). Det finns onekligen en yttre gräns för vilka 

argument som en domstol i praktiken skulle acceptera, om ett ombud argumenterade för att 

innehållet i en rättslig regel skulle bestämmas genom att singla slant så skulle det argumentet 

förmodligen inte accepteras av domstolen. Men även om vi håller oss inom den gränsen och 

endast använder de mer traditionella tolkningsargumenten (som textuella argument, 

systematiska argument o.s.v.) så erbjuder dessa i sig inte tillräcklig vägledning i sig för att 

lösa svåra fall. Detta eftersom det inte finns någon enighet om hur de olika 

tolkningsargumenten ska värderas gentemot varandra och vägas i de specifika fallen. Trotts 

avsaknaden av en bestämd metod så är de svenska juristerna, oavsett om de representerar 

rättsväsendet eller privata intressen, tvungna att använda sig av olika tolkningsargument för 

att avgöra vad som är gällande rätt. Alltså ligger det i varje verksam jurists intresse att, i den 

mån det är möjligt, undersöka vilken normativ rättsteori som s.a.s. är den bästa. 

 Bland de olika rättsteorier som presenterats och diskuterats de senaste hundra åren tillhör 

Ronald Dworkins teori en av de mest intressanta. I fram för allt ”Law’s Empire”
1
 utvecklade 

han en normativ rättsteori som i många avseenden presenterade en unik och originel syn på 

både vad rätten är och vad den bör vara. Dworkins teori skiljer sig i många avseenden från de 

två dominerande teoribyggena inom den moderna rättsfilosofin, naturrätt och rättspositivism, 

och kan sägas låna element från båda. Det var den egenheten som fick John Mackie att 

benämna teorin ”the third theory of law”.
2
 I likhet med rättspositivisterna framhåller teorin att 

rätten är konstruerad av människan vilket innebär att frågan om vad rätten är i grunden är en 

fråga om social fakta. Likväl påstår Dworkin att rättens innehåll bestäms av den teori som 

bäst förklarar och rättfärdigar rätten. Enligt hans synsätt innehåller alltså rätten oundvikligen 

ett moraliskt element vilket strider mot rättspositivismens separationstes.
3
 Även om frågan om 

rättens natur och kopplingen mellan rättens natur och rättstillämpning i Dworkins teori är 

                                                   
1 Dworkin, Ronald, Law’s Empire, Hart Publishing, Oxford och Portland, Oregon, 1986. 
2 Mackie, John, The Third Theory of Law, Philosophy and Public Affairs 7, 1977. 
3 För en beskrivning av den rättspositivistiska separationstesen se: Spaak, Torben, Guidance and Constraint – The 
Action-Guiding Capacity of Theories of Legal Reasoning, Iustus förlag AB, Uppsala, 2007, s. 32.  
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mycket intressant så kommer det här arbetet fokusera på mer praktiska frågor. Vi kommer 

återkomma till de teoretiska frågorna, men enbart i den utsträckning det krävs för att besvara 

andra mer praktiska frågor om Dworkins teori.  

 

1.2 Syfte och metod    
 

Det mer allmänna syftet med den här uppsatsen är att undersöka om Dworkins 

tolkningsmetod är attraktiv för i första hand svenska domstolar, men också för svenska 

jurister i allmänhet. Med attraktiv menar jag här att metoden, för att vara attraktiv, dels måste 

vara förenlig med hur svenska jurister i allmänhet resonerar för att avgöra vad som är gällande 

rätt, dels måste vara normativt (moraliskt) attraktiv. För att snäva av frågeställning och 

anpassa längden till vad som är lämpligt för ett arbete av den här omfattningen så har jag valt 

ut två specifika frågor som jag kommer försöka besvara: 

 

i) är Dworkins metod förenlig med svenska domstolars domskäl och domslut? 

ii) utifrån svaret på i) om svenska domstolar använde Dworkins metod skulle det leda till att 

domstolarna tolkade rättskällorna mer spekulativt?    

 

Den första frågan kommer undersökas genom att jag applicerar Dworkins metod på svenska 

rättsfall och jämför de argument och domslut som metoden rekommenderar med de olika 

rättsinstansernas domskäl och domslut. Förenlighet kommer användas i ett brett hänseende på 

så vis att domstolarnas resonemang inte förväntas överensstämma till hundra procent med 

metoden för att de ska ses som förenliga. Istället så    

räcker det med att de överlag är förenliga och att Dworkins metod därmed inte 

rekommenderar rättsliga argument och slutsatser som inte skulle accepters av verksamma 

svenska jurister. Kravet ställs därmed ganska lågt.  

 Den andra frågan är inspirerad av Mackies artikel
4
 och den slutsats han framförde där. 

Mackie menade att Dworkins teori uppmanar till mer spekulativa och initiativrika tolkningar 

av rättskällorna från domstolarna.
5
 Därmed skulle ett användande av metoden leda till att 

rätten blir mindre bestämd och mer öppen för tolkning. Med spekulativ ska här alltså förstås 

att domstolarnas hanterade av rättskällorna skulle bli mer frisinnit, att de skulle bedöma 

rättsliga frågor utifrån sina egna politiska och moraliska föreställningar och övertygelser i 

större utsträckning än vad som annars vore fallet. 

                                                   
4 Mackie, John, The Third Theory of Law, Philosophy and Public Affairs 7, 1977. 
5 De engelska orden Mackie använde var ”speculative” och ”enterprising”. 
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 Det är viktigt att ha i åtanke att jag inte jämför Dworkins metod med någon annan 

normativ juridisk metod utan istället med den svenska juridiska metoden så som den ser ut i 

praktiken. Det hade kanske varit mer rättvist att jämföra Dworkins metod med en mer konkret 

juridisk metod, exempelvis någon rättspositivistisk variant, men på grund av omfattningen av 

det här arbetet har jag valt att enbart fokusera på Dworkins.  

 

1.3 Språk och stipulationer 
 

Alla källor som behandlar Dworkins teori som jag använder i det här arbetet är skrivna på 

engelska likväl är arbetet skrivet på svenska. Jag har valt att valt att, i största möjliga 

utsträckning, undvika att använda citat på engelska eller engelska uttryck överlag för att göra 

texten mer följsam och tydlig. För att undvika oklarheter kommer jag istället i det här stycket 

att redogöra för hur jag översatt en del centrala begrepp och uttryck. ”Interpretative concept” 

översätts till interpretativt begrepp istället för tolkande begrepp eller något annat närliggande 

uttryck. ”Adjudicative principle” översätts till adjukativ princip och det centrala begreppet 

”Integrity” översätts till integritet. Vidare översätts uttrycket ”what the plain words of the 

statue plainly require” till ”vad lagtextens vanliga ordalydelse vanligtvis kräver”. 

 Det hade möjligtvis varit lämpligare att översätta ”Integrity” till koherens istället för 

integritet eftersom det är den egenskapen Dworkin är ute efter när han talar om sådana saker 

som ”integrity in law”. Det engelska ordet har emellertid inte riktigt samma betydelse som 

dess svenska motsvarighet. När Dworkin talar om integritet/koherens så menar han inte 

samma sak som svenska jurister vanligtvis menar när de använder begreppet koherens. När 

Dworkin skriver om integritet så handlar det snarare om en form av kombination av koherens 

och ändamål. Närmare bestämt kan han sägas använda integritet i betydelsen en frihet eller 

avsaknad av motsägelser i handlingar, värderingar, principer o.s.v. Därför har jag valt att 

översätta ”integrity” som jag gör för att tydliggöra att Dworkin använder begreppet i en vidare 

mening. En läsare som tycker att begrepp som integritetsidealet eller integritetsanalys är svåra 

att förstå kan istället läsa begreppen som koherensidealet, koherensanalys o.s.v. Det är också 

värt att notera att Dworkin själv i tidigare arbeten, d.v.s. tidigare än ”Law’s Empire”, som i 

exempelvis ”How To Read the Civil Rights Act”
6
 omnämner sin teori som en koherensteori 

snarare än en integritetsteori. Att han senare i ”Laws Empire”, som utgör den mest 

genomarbetade och eleganta presentation av hans rättsteori, använde just begreppet integritet 

                                                   
6 Dworkin, Ronald, How To Read the Civil Rights Act i A Matter of Principle, Harvard University Press, Cambridge 
Massachusetts, 1985. 
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kan förstås som att han försökte betona att han ger begreppet koherens en mer bestämd 

innebörd än vad det vanligtvis har. 

 Det råder en viss oenighet om vad de konventionella tolkningsargumenten betyder så för 

att undvika missförstånd kommer jag stipulera de jag använder kort. De olika begrepp och 

argument som Dworkin utvecklar och använder sig av i sin teori kommer istället tas upp i 

genomgången och tolkningen av hans teori. Alla stipulationer som följer är tagna från 

”Guidance and Constraint”.
7
 Med textuell analys eller textuella argument menas att den 

bokstavliga betydelsen av lagtexten är avgörande. I korthet ska den relevanta lagtexten tolkas 

efter ordens normala mening eller en mer teknisk sådan. Med sytematisk analys eller 

argument menas att bestämmelsen tolkas så att den är så kompatibel som möjligt med 

närliggande bestämmelser i rättssystemet. En tolkning av bestämmelse som är mer konsistent, 

i betydelsen fri från motsägelser, och koherent med rättsystemet i stort är därmed att föredra. 

Med subjektiv (intentionalistisk) analys eller argument menas att lagstiftarens intentioner är 

avgörande. Lagen ska därmed tolkas så att den stämmer så väl överens med lagstiftarens 

intentioner, antingen de faktiska fysiska personernas intentioner eller intentioner i något 

institutionellt avseende, när lagen antogs som möjligt. Med teleologisk analys eller argument 

menas att syftet eller målet med lagen ges en avgörande betydelse. En tolkning som bättre 

realiserar syftet med lagen än en alternativ tolkning är att föredra.  

 

1.4 Disposition 
  

De beskrivande och argumenterande delarna av den här uppsatsen är indelade i tre delar. Den 

första delen är teoretisk och utgörs till största delen en beskrivning av Dworkins rättsteori. 

Framställningen är uteslutande baserad på den version av teorin som ges i ”Law’s Empire” 

och jag har därmed valt att inte ta upp eller diskutera de tidigare versionerna av teorin och 

centrala begrepp och idéer i teorin som finns tidigare utgivna böcker och artiklar. Skälet 

därtill är att ”Law’s Empire” erbjuder en mer systematisk, koherent och överlag mer attraktiv 

presentation av Dworkins idéer än vad de tidigare verken gör. I den mån hans tidigare verk 

motsäger eller är inkompatibla med ”Law’s Empire” har jag alltså valt att ge den senare 

företräde. Eftersom fokus ligger på den praktiska appliceringen av teorin går jag inte igenom 

vissa av de mer abstrakta begreppen och argument mer än vad som frågeställningen kräver. 

Utöver beskrivningen av teorin tolkar jag den också och argumenterar för hur teorin bör 

appliceras på det svenska rättsystemet. Denna tolkning utmynnar i två modeller med scheman 

                                                   
7 Spaak, s. 44-52.  
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över Dworkins lagtolknings metod och min applicering av samma metod på det svenska 

rättssystemet.  

 Den andra delen är praktisk och består av fem rättsfallsanalyser. I analyserna går jag 

igenom sak omständigheterna i fallen, de olika rättsinstansernas argumentation och domslut 

och hur dessa förhåller sig till Dworkins teori. Analyserna utgår från den tolkningsmodell som 

presenteras i slutet av den första delen. I den tredje och avslutande delen försöker jag dra 

generella slutsatser utifrån den praktiska delen och argumenterar för en viss tolkning av 

rättsfallanalyserna.      

 

2. Teorietisk del: presentation av Dworkins teori och applicering på 

svenskrätt 

 

2.1 Rätt som ett interpretativt begrepp   
 

Ett av de grundläggande påståenden som Dworkins teori bygger på är att rätt är ett 

interpretativt begrepp. Vad Dworkin menar med det är att när de som uttolkar lagen, i första 

hand de som dömer i domstol, ställs inför ett juridiskt problem som måste tolkas frågar sig hur 

de bäst kan tolka lagen utifrån den juridiska tradition de verkar i. Alltså utvecklar domaren en 

förståelse av rätten baserat på dennes egna rättsliga övertygelser och intuitioner. När domare 

är oense i teoretiska frågor, dvs. frågor rörande hur olika rättskällor ska tolkas eller värderas 

gentemot varandra, tillskillnad från praktiska frågor, exempelvis rena bevis frågor, så är de 

oense om hur en specifik rättsakt bäst bör tolkas.
8
 Så domarens övertygelser rörande hur de 

bör hantera det juridiska materialet och den juridiska traditionen är därmed avgörande för hur 

han kommer att döma i det enskilda fallet. En domare som anser att lagstiftarens intentioner 

bör vara vägledande kommer därmed stundtals att komma till helt andra slutsatser än en 

domare som anser att dessa är ovidkommande osv. Domarens övertygelser, hans 

tolkningsteori, är grundade i hans syn på ”poängen” alltså det övergripande rättfärdigande 

syftet eller principen med det juridiska systemet i sin helhet.
9
 Detta påstående ställer 

Dworkins teori i skarp kontrast till andra rättsteorier såsom Harts rättspositivism som enligt 

Dworkin reducerar den här typen av tolkningsfrågor till semantiska frågor snarare än genuina 

frågor om hur rättsystemet bör vara beskaffat.
10

 

                                                   
8 Dworkin, Ronald, Law’s Empire, s. 87. Alla kommande referenser till Dworkin referar till samma bok såvida inte 
annat anges. 
9 Dworkin, s. 87-88. 
10 Dworkin, s. 42-43. 
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 Som en konsekvens av rättens natur såsom Dworkin karakteriserar den kommer olika 

domare oundvikligen vara oense både i tolkningen av små detaljer i enskilda paragrafer och 

de stora grundläggande rättsprinciper som systemet är uppbyggt av. Vid en första anblick kan 

denna beskrivning lätt få rätten, både den anglo-amerikanska och den svenska, att framstå 

som mer fragmentarisk och obestämd än vad de flesta av oss uppfattar den som. Dworkin 

pekar emellertid på en rad andra fenomen som trots allt leder till att de flesta uppfattningar om 

rätten är ganska likartade. Först så finns det inom varje legalt system ett antal paradigm som 

varje rimlig uppfattning om rätten måste vara förenlig med, exempelvis skulle en rättsteori 

som hävdade att lagtext inte utgjorde en rättskälla knappas tas på allvar. Ett annat fenomen 

som har en ännu starkare sammanpressande effekt är det faktum att domaren och andra 

jurister är så beroende av att använda praxis när det bygger upp sin argumentation eller 

rättsuppfattning. Genom användandet av praxis förankras domarens rättsuppfattning i andra 

domares rättsuppfattning eftersom de äldre domarnas resonemang används som grund eller 

referens för att stärka den egna uppfattningen. Vidare så bidrar den allmänna juridiska 

diskursen, den förhållandevis konservativa juridiska utbildningen och de procedurer där 

jurister väljs in i diverse organ av andra jurister till att likrikta juristernas rättsuppfattningar.
11

 

 Det bör upprepas att Dworkin anser att rätten till sin natur är ett interpretativt begrepp. 

Beskrivningen ovan är alltså inte ett försök att uttrycka en ideell syn på rätten, hur rätten 

borde vara, utan vad rätten rent faktiskt är för något. Dessa två frågor är därmed 

sammanbundna på så sätt att frågan om hur rätten bör vara måste utgå från hur den faktiskt är 

beskaffad. Allmänna rättsteorier syftar alltså till att uttolka den övergripande poängen med 

rättssystemet. Teorierna försöker, annorlunda uttryckt, visa hela den rättsliga praktiken i sitt 

bästa möjliga ljus genom att förena den juridiska praktiken med det bästa möjliga 

rättfärdigandet av samma praktik. Enligt det här synsättet så sysslar rättfilosofen, domaren 

osv. ungefär med samma frågor med den skillnaden att de arbetar på olika abstraktionsnivåer. 

Varje domskäl är därmed i sin egen rätt en rättsfilosofisk inlaga även om det inte uttrycks 

explicit i domskälen.
12

  

 Därav följer frågan huruvida det går att finna en gemensam abstrakt princip eller poäng 

som är gemensam för all rättsteori och praktik inom vårt eller något rättsystem. Dworkin 

besvarar den här frågan nekande vad gäller de anglo-amerikanska systemen och han menar att 

någon sådan enighet inte går att finna. Likväl har han ett förslag på en abstrakt princip som 

han anser bör vara vägledande i den juridiska diskursen. Stater har vissa målsättningar, de 

                                                   
11 Dworkin, s. 88. 
12 Dworkin, s. 90. 
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försöker stärka sina nationer, berika dem, hålla kvar sina egna regimer vid makten o.s.v. 

Dessa syften uppnås med hjälp av staternas våldsmonopol och andra maktmedel. Därmed 

borde principen vara grundad i hur statens maktutövning bör vägledas och begränsas. Den 

princip han föreslår är att statliga tvångsmedel enbart får användas om och endast om det 

tillåts eller krävs av de individuella rättigheter och skyldigheter som ”flödar” från tidigare 

politiska beslut om när bruket av statliga tvångsmedel kan rättfärdigas.
13

 Denna utgångspunkt 

är alltså det mått med vilka allmänna rättsteorier, både Dworkins egen och andras, bör 

utvärderas. Varje rättsuppfattning försöker besvara de frågor som följer av denna 

grundläggande princip. De frågor som en sådan rättsuppfattning måste besvara mer konkret är 

för det första huruvida den påstådda länken mellan statligt tvång och rätt överhuvudtaget är 

nödvändig, måste tvånget underställas rättigheter och skyldigheter som ”flödar från” tidigare 

politiska beslut. För det andra om det är nödvändigt, varför är det då nödvändigt? Vad är 

poängen med ett sådant krav? Och för det tredje vilken förståelse av ”flödar från” tjänar bäst 

poängen med kravet?
14

  

 För att besvara dessa frågor ställer Dworkin upp tre olika allmänna rättsteorier: 

konventionalism, juridisk pragmatism och lag som integritet som han sedan presenter och 

försöker applicera på frågorna. De två första teorierna utgörs inte av några faktiska, av andra 

rättsfilosofer framförda, teorier utan de är tänkta att sammanfatta huvuddragen inom 

rättspositivismen respektive rättsrealismen. I praktiken blir de mer karikatyrer då förmodligen 

ingen av dessa teoriers förespråkare skulle acceptera just Dworkins version av teorierna. Jag 

kommer dock inte inom den här studien att gå igenom dessa sektioner i boken utan istället 

fokusera på vad Dworkin har att säga om rätt som integritet som är hans eget försök att 

besvara dessa frågor. Det är dock värt att notera att han utöver sin konstruktiva argumentation 

för sin egen teori också för en destruktiv sådan. Idén är i korthet att de till Dworkins teori 

rivaliserande teorierna inte på ett tillfredsställande sätt förmår besvara de frågor som en 

rättsteori bör besvara. Därmed kan det antas att Dworkins egna teori, även om den i sig 

kanske inte heller är helt tillfredställande, åtminstone är bättre än de övriga alternativen.         

 

2.2 De legislativa och adjukativa integritetsidealen 
 

Dworkin delar upp det ideal han kallar politisk integritet i två disinkta delar: dels en legislativ 

princip som fodrar att lagstiftaren försöker stifta lagar som är så principiellt koherenta som 

möjligt. Dels en adjukativ princip som fodrar att fodrar att rätten ska ses och tolkas som om 

                                                   
13 Dworkin, s. 93. 
14 Dworkin, s. 94. 
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den är så principiellt koherent som möjligt. Han börjar med att argumentera för den legislativa 

principen och han gör det genom att försöka visa att integritetsidealet som ett politiskt ideal 

både passar in i vår
15

 gemensamma syn på politiken och att det gör vårt politiska system 

rättvisa.
16

 Dworkin för alltså både en deskriptiv och en preskriptiv argumentation för sin 

princip.  

   Den deskriptiva argumentationen grundar sig i huvudsak på ett argument: allmänhetens 

motvilja att acceptera s.k. schackbrädeslösningar. Den typ av lösningar Dworkin avser med 

denna formulering är en form av politiska kompromisser där lagstiftaren, för att balansera 

mellan två oförenliga principer, antar en lösning som är en kompromiss mellan de båda och 

därmed principiellt inkoherent. Ett exempel på en sådan lösning skulle kunna vara att antalet 

kvinnor som får rätt till fri abort ska motsvara den andel av befolkningen som stödjer fria 

aborträttigheter. Om sex tiondelar var för fri abort så skulle läkarna på kliniken helt enkelt 

kunna lotta så att sex av tio kvinnor fick genomföra abort medan de återstående skulle bli 

tvungna att föda barnet.
17

 Det råder inget tvivel om att en sådan lösning aldrig skulle 

accepteras i vare sig USA eller Sverige. Frågan är dock varför denna lösning är så oattraktiv. 

Lösning verkar ju vara konsistent med skälighetsidealet eftersom det respekterar den 

enskildes rätt till inflytande över lagstiftningen bättre än någon annan lösning. Dworkin menar 

vidare att lösningen inte heller skulle gå att förkasta baserat på rättviseidealet d.v.s. baserat på 

dess faktiska utfall eftersom det är bättre att en del av befolkningen blir rättvist behandlade än 

inga alls.
18

 

 Lösningen på problemet måste därmed finnas i ett tredje grundläggande ideal nämligen 

integritetsidealet. Den mest naturliga förklaringen till moståndet mot schackbrädeslösningar 

står att finna i kravet att staten bör handla på ett principiellt sätt, vilket den inte gör om den 

accepterar den typ av interna kompromisser (att kontrastera mot externa kompromisser) som 

lösningen förutsätter. Det spelar alltså ingen roll att ingen enskild företrädare för staten kan 

sägas ha handlat inkonsekvent personligen, vad som bedöms är istället statens personifierade 

handlingar, huruvida dessa handlingar är principiellt koherenta eller inte. Med statens 

handlingar menas här inte summan av dess företrädares handlingar utan staten personifierad 

vars handlingar därmed kan värderas som en verklig individs. Det är alltså denna form av 

principiell inkoherens som integritetsidealet fördömer.
19

 

                                                   
15 Med vår avses här främst det amerikanska. 
16 Dworkin, s. 176. 
17 Jämför de exempel som Dworkin ger på s. 182. 
18 Dworkin, s. 179-180. 
19 Dworkin, s. 183-184. 
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 Utöver schackbrädesargumentet så argumenterar Dworkin att integritetsidealet också stöds 

av principen om lika skydd under lagen. Han menar att integritet är viktigt just för att de 

interna kompromisser, d.v.s. en kompromiss av ett ideal, som diskuterats ovan skulle vara 

oförenliga med det formella rättviseidealet. Det bör också pekas ut att han här tänker sig detta 

ideal i en mer innehållsrik form än det vanligtvis beskrivs. Formell jämlikhet bör förstås som 

att det kräver både en förenlighet med lagens regler i ett strikt logiskt hänseende och de 

rättsliga och moraliska teorier som lagarna förutsätter och är ett uttryck för, att skilja från den 

variant som enbart fodrar överenstämmelse med lagens bokstav.
20

 Även om Dworkins 

argument här är anpassade efter det amerikanska samhället och dess värderingar så anser jag 

att argumentation är applicerbar också på svenska förhållanden. Det skulle till och med kunna 

förhålla sig så att integritetsidealet är ännu viktigare här än i USA, i synnerhet det formella 

rättviseidealet kan nog sägas vara mer centralt här då vårt rättssystem, till skillnad från det 

amerikanska, är mer baserat på lagar snarare än domstolspraxis. Dock kan det antas att när det 

refererar till en princip om formell rättvisa i den allmänna juridiska diskursen så är det i regel 

inte den mer innehållsrika variant som Dworkin förespråkar, utan en tunnare sådan.    

 De argument som Dworkin framlägger till stöd för att vi bör acceptera integritet som ett 

politiskt ideal är många och avancerade så jag kommer här nöja mig med att fokusera på 

enbart två stycken. Det första argumentet är av en mer praktisk natur och går ut på att ett 

rättssystem som accepterar integritetsidealet kommer att vara mer effektivt, d.v.s. det kommer 

gör den enskilde mer benägen att följa lagens normer. Om medborgarna accepterar att de inte 

enbart är styrda av lagens bokstavliga mening utan också av de mer allmänna normer som kan 

tänkas följa av de principer som rättfärdigar lagen, så kan samhällets värderingar utvecklas 

mer organisk i samklang med lagstiftningen. På så sätt kan behovet av detaljregleringar eller 

domar för att lösa möjliga konflikter minskas.
21

 Givetvis skulle det stundtals eller t.o.m. ofta 

råda oenighet om innehållet i dessa normer, men likväl torde ett samhälle med en sådan syn 

på rätten vara bättre lämpat att hantera de förändringar i värdefrågor som oundvikligen 

uppstår mellan generationer. Integritetsidealet skulle, om det tas på allvar, binda samman 

medborgarnas politiska och moraliska liv. Idealet skulle fordra den enskilde att tolka det 

rättvisesystem som de båda är delaktiga i vid händelse av konflikt, på så sätt kan problemet 

närmas på ett sätt som är mer hänsynsfullt för den andres behov såväl som de egna eftersom 

man då tvingas finna en lösning efter en princip som är gynnsam för båda (189-190). 

                                                   
20 Dworkin, s. 185. 
21 Dworkin, s. 188. 
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Integritetsidealet uppmanar medborgaren att föreställa sig vilka principer hans samhälle är 

dedikerade åt, och vad dessa principer kräver i varje enskild situation.
22

 

 Det andra mer teoretiska argumentet tar sin utgångspunkt i en av den franska revolutionens 

paroller nämligen broderskap, m.a.o. gemenskap.
23

 På samma sätt som medlemskap i en 

familj i allmänhet antas medföra vissa speciella förpliktelser, som gäller gentemot 

medlemmar i familjen men inte andra utanför gemenskapen o.s.v., så kan medlemmar av en 

politisk gemenskap, såsom nationalstaten Sverige t.ex., antas ha vissa speciella förpliktelser 

gentemot varandra. Det Dworkin föreslår, något förenklat, är att medborgarna i egenskap av 

att vara medlemmar i en större politisk gemenskap har vissa förpliktelser gentemot varandra. 

Framför allt måste de acceptera att de styrs av principer som är gemensamma för dem alla och 

de borde därmed acceptera integritetsidealet eftersom det passar bättre ihop med 

broderskapsidealet. Andra legislativa ideal, som de Dworkin identifierar hos 

konventionalismen exempelvis, kan inte förenas med broderskapstanken lika väl enligt 

honom. Denna syntes mellan integritet och broderskap skulle därmed kunna tänkas lösa 

problemet med politisk legitimitet, d.v.s. en politisk gemenskaps rättighet att behandla sina 

medlemmar såsom att de har skyldigheter baserade på gemenskapens kollektiva beslut. På 

samma sätt som vi föds in i familjer, vare sig vi vill det eller inte, och i egenskap av 

medlemmar i en viss familj har reciproka rättigheter och skyldigheter gentemot de andra 

medlemmarna i familjen, förhåller det sig med politiska gemenskaper så som nationalstaten. I 

likhet med familjen så väljer vi inte om vi vill födas som medborgare i en viss stat, likväl har 

vi skyldigheter baserat på vårt medborgarskap under förutsättningen att vissa 

grundförutsättningar är uppfyllda såsom reciprocitet o.s.v.
24

  

 Efter att Dworkin utvecklat sin argumentation för integritet som ett politiskt och legislativt 

ideal som passar, förklarar och rättfärdigar viktiga delar av vårt juridiska system så fortsätter 

han med integritet som en adjukativ princip. Återigen påpekar han att juridiska påståenden är 

interpretativa till sin natur och därmed både är bakåt- och framåtblickande. Juristen måste 

utgå från den legislativa historien men samtidigt fråga sig hur lagen bäst bör utvecklas. Den i 

rättsfilosofi vanligt förkommande frågan, huruvida domare upptäcker eller skapar rätt, är 

enligt det här synsättet meningslös eftersom de ömsom gör det ena eller det andra och ömsom 

både och.
25

 Dworkin menar att hans teori ger ett helt annat synsätt på frågan om lagens grund. 

Ett påstående om lag kan sägas vara sant om det figurerar i eller följer av de principer om 

                                                   
22 Dworkin, s. 413. 
23 Dworkin, s. 188. Ordet Dworkin använder på engelska är ”Community”. 
24 Dworkin, s. 206-207 samt 210-211. 
25 Dworkin, s. 255. 
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rättvisa, skälighet och procedurel rättvisa
26

 som erbjuder den bästa konstruktiva tolkningen av 

samhällets juridiska praktik. I valet mellan två olika lösningar för ett tolkningsproblem 

innebär detta att vi måste fråga oss vilken av de principer som lösningarna bygger på som 

skulle få vårt samhälle att framstå i dess bästa möjliga ljus.
27

 

 Historien har alltså en framträdande roll i teorin, emellertid inte på det sättet som den har i 

mer konventionella rättsteorier. Eftersom teorin, när den behandlar en juridisk källa, hävdar 

att det inte enbart är den strikt språkliga lydnaden som ska tas hänsyn till, utan också de 

principer som krävs för att rättfärdiga den, så måste detsamma gälla både för det domslut som 

domaren dömer ut såväl som tidigare praxis han bygger sin dom på. Detta innebär inte att de 

faktiska skäl som uppges i den tidigare domen måste tas hänsyn till utan främst att domslutet 

måste vara förenligt med, d.v.s. kunna rättfärdigas av samma princip eller domskäl som 

rättfärdigar den senare domslutet. När en domare hävdar att en viss princip är inneboende i 

rätten så ska det förstås som att principen passar in i och rättfärdigar ett visst juridiskt område, 

att den annorlunda uttryckt erbjuder ett moraliskt attraktivt sätt att se på området.
28

  

 Vad gäller de delar av rätten som främst är uppbyggda med hjälp av domstolspraxis, alltså 

det man i anglo-amerikansk rätt kallar ”common law”, så menar Dworkin att domaren bör se 

sig själv som en medförfattare till den gemensamma rättspraxisen. Domaren är medveten om 

att tidigare domare har dömt i tidigare snarlika, men ändå inte exakt likadana, fall. Han måste 

då se på dessa tidigare domar som en lång kontinuerlig historia som han måste tolka och 

bygga vidare på, baserat på hans eget omdöme om hur denna historia kan göras så bra som 

möjligt. Denna tolkning kan sägas innehålla två distinkta delar, dels måste hans tolkning av 

det föreliggande fallet passa in i rättspraxisen, dels måste den rättfärdiga den.
29

 

 Kravet att en tolkning måste passa in med de rättskällor tolkningen baseras på kan sägas 

utgöra en form av minimikrav som krävs för att en tolkning överhuvudtaget ska kunna ses 

som giltig. Om exempelvis en domstol som dömer i en arvstvist plötsligt skulle få för sig att 

förkasta hela arvslagstiftningen och i dess ställe förkunna en helt ny sådan, så skulle det 

knappast gå att hävda att denna tolkning passar i med gällande rätt. Det förhåller sig också 

givetvis så att en viss tolkning kan passa bra in ett rättsområde men väldigt dåligt i ett annat. I 

sådana fall menar Dworkin att domaren bör ge en större vikt åt de områden som ligger 

närmast den fråga som ska lösas, om exempelvis domaren skulle finna att en tolkning passar 

bra in med arvslagstiftningen men mindre bra med gåvolagen medan det förhåller sig tvärtom 

                                                   
26  ”procedural due process” på engelska.  
27 Dworkin, s. 225-226. 
28 Dworkin, s. 227-228. 
29 Dworkin, s. 239. 
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med en andra lösning, så bör den förra lösningen ges mer vikt om frågan rör en arvstvist o.s.v. 

Uppdelandet av rätten i olika områden är alltså något domaren bör ta hänsyn till när han 

bedömer hur väl olika lösningar passar in rättssystemet.
30

 

 Den exakta gränsen för vilka tolkningar som är acceptabla kommer oundvikligen sättas 

olika av olika domare, och, som vi kommer se i ett exempel nedan, så tycks Dworkin tillåta 

ganska långtgående avikelser ifrån denna tolkningsgrund. De fall som inom juridiken kallas 

svåra kan enligt det här synsättet förstås som de fall där detta minikrav inte räcker för att finna 

en lösning på fallet. I sådana svåra fall så finns det flera tolkningar som domaren kan välja 

emellan, d.v.s. flera olika tolkningar som passar in, och han då måste fråga sig vilken av de 

olika möjliga tolkningarna som bäst rättfärdigar den aktuella lagregeln. Det är i det här stadiet 

som han blir tvungen att utveckla och använda sig av sin uppfattning om rättvisa, skälighet 

o.s.v. för att finna den bästa lösningen. Kravet på att tolkningen måste passa in med de 

aktuella rättskällorna spelar dock en viss roll även på detta senare stadium. Om en av 

tolkningarna bättre passar in i den gällande rätten än en alternativ sådan så är det något som i 

sig talar för den förra lösningen, även om detta inte utgör mer än ett argument i mängden.
31

 

 Vidare så bör det framhållas att frågan om en tolkning passar in inte är någon enkel 

mekanisk fråga utan också den baserad på domarens politiska och moraliska omdömen. En 

tolkning som passar dåligt in med gällande rätt är dålig just för att den skulle visa den 

gällande rätten i ett dåligt ljus. För om samhället (gemenskapen), som rättskällan härrör ifrån, 

skulle ha antagit två rättsakter vars inneboende principer inte är koherenta så har den ju då 

inte handlat i enlighet med integritetsidealet. Dock kan en tolknings brister i detta avseende 

kompenseras av att de principer som rättfärdigar den tolkning som passar mindre bra i sig är 

så pass attraktiva att de väger upp bristerna.
32

  

 Det är viktigt att ha i åtanke att dessa teorier och tolkningar som en domare måste utveckla 

för att kunna lösa svåra fall inte på något sätt ska ses som uttömande teorier, utan snarare som 

tumregler. Han kan om han skulle konfronteras med ett särskilt svårlöst fall, bli tvungen att 

förkasta de teorier han använt sig av tidigare och formulera nya mer sofistikerade teorier. Det 

viktiga är att när han blir tvungen att göra detta så måste han göra det på ett principiellt sätt. 

Och när han slutligen väljer en tolkning så måste han välja den, inte för att den erbjuder en 

tillfredställande lösning i just det enskilda fall han är satt att lösa, utan för att den princip eller 

de principer som tolkningen är baserad på är attraktiva för hela det juridiska systemet. 

                                                   
30 Dworkin, s. 250-251. 
31 Dworkin, s. 255-56. 
32 Dworkin, s. 257. 
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Tolkningen ska m.a.o. vara attraktiv även för andra snarlika fall snarare än enbart det enskilda 

fall han arbetar med för tillfället.
33

 

 

2.3 Dworkins syn på ”Common Law” 
 
 

För att illustera hur en tillämpning av Dworkin teori skulle kunna se ut i praktiken ägnar han 

två kapitel åt att först visa hur den ter sig applicerad på ”the common law” och därefter på 

författningar. Av de här två kapitlen så är det det senare som är mer intressant inom ramen för 

den här uppsatsen, då det rättsområdet Dworkin diskuterar där är mer snarlikt svensk rätt och 

det tillvägagångssätt han använder där därmed är mer applicerbart på svenska rättsfall i 

allmänhet. Alltså kommer jag fokusera på det senare fallet. Det finns emellertid några 

intressanta observationer i ”common law” fallet som är värda att nämna. Fallet ifråga 

handlade om kompensation för s.k. emotionell skada som den kärande hade lidit till följd av 

att en vårdslös förare hade orsakat hennes dotters död och skadat andra familjemedlemmar. 

Frågan som domstolen hade att lösa var alltså i vilken utsträckning föraren kunde hållas 

ansvarig även för denna ytterligare skada.
34

 För att lösa frågan menar Dworkin att domaren 

måste försöka hitta en koherent teori om kompensation för emotionella skador så att om den 

skulle appliceras av en enskild statlig tjänsteman så skulle han kunna dra samma slutsats som 

de domare som dömde och dömer i de tidigare och det nuvarande fallet, d.v.s. en teori som 

passar in på alla de fall från praxis som måste täckas.
35

 

 Dworkin fördjupar sig i fallet genom att fråga sig vilken teori, eller mer konkret vilken 

princip, som bäst passar och rättfärdigar inte bara just det här olycksfallet utan alla regler som 

rör oavsiktlig skada.
36

 Detta gör han genom att diskutera tre olika moraliska teorier som skulle 

kunna användas som grund för de rättsregler som följer av praxisen. Dessa teorier är i tur och 

ordning en ekonomisk princip som söker minimera finansiella kostnader, en utilitaristisk teori 

d.v.s. en teori som förespråkar att vi bör agera för att maximera den genomsnittsliga 

lyckonivån i samhället och slutgiltigen en egalitär teori baserad på Dworkins egen 

moralfilosofi som utgår ifrån statens skyldighet att behandla varje medborgares öde som lika 

viktigt.
37

 

                                                   
33 Dworkin, s. 257-258. 
34 McLoughlin v. O’Brian [1983] A.C. 410. Dworkin diskuterar fallet på s. 24.  
35 Dworkin, s. 240. 
36 Dworkin, s. 276. 
37 Dworkin, s. 276, 288 och 296. 
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 Inte helt oväntat finner Dworkin här att principen baserad på hans egen moralteori är den 

mest lämpade. Vad som är intressant med hans analys av fallet är tonvikten han lägger på rena 

moraliska resonemang för att lösa rättstillämpningsfrågor. Det bör dock framhållas att 

moraliska teorier tillåts spela en så avgörande roll främst p.g.a. att det finns förhållandevis lite 

juridiskt material att grunda en lösning på i just detta fall. Ju fler rättsliga källor som en 

domare kan använda för att lösa ett fall desto mindre utrymme finns det för att använda sig av 

den här typen av filosoferande, men i och med att den ”the common law” i vissa områden är 

helt och hållet baserad på domstolspraxis så blir det inte bara möjligt att använda sig av den 

här typen av moraliska resonemang, det blir till och med nödvändigt för att kunna lösa vissa 

fall på ett principiellt sätt. Även om det inte skrivs rakt ut så verkar det i praktiken förhålla sig 

så att utrymmet för s.a.s. rent moraliska resonemang står i omvänd proportion till det rättsliga 

materialets klarhet.
38

 Denna regel ska dock inte ses som absolut, Dworkin ambition är ju som 

sagt inte att skapa ett exakt regelverk, om det skulle finnas väldigt starka principiella skäl att 

frångå en väletablerad rättsnorm så är detta ingenting som teorin kategoriskt avisar.      

 

2.4 Intentionalistisk (subjektiv) tolkning 
 

Innan vi diskuterar det rättsfall som Dworkin använder för att förklara hur hans teori ska 

appliceras på författningar så är det värt att utveckla hans syn på intentionalistiska tolkningar i 

allmänhet. En förhållandevis vanlig åsikt inom det amerikanska rättssystemet är att 

lagstiftning bör tolkas efter lagstiftarnas, t.ex. de kongressledamöter som röstade igenom en 

lag, faktiska intentioner när de skapade rättsakten. Denna idé om att en intentionalistisk 

tolkning, eller annorlunda uttryckt en historisk tolkning, syftar till att fastställa en eller flera 

fysiska personers faktiska intentioner vid ett visst historiskt ögonblick är något som Dworkin 

avfärdar av flera skäl. Främst konstaterar han att de ord som en person faktiskt yttrar i en viss 

mån måste vara sammankopplade med det intentionella tillstånd han hade när han yttrade 

orden. Ord har en viss bestämd betydelse så en person kan inte vara fri att mena vad han vill 

om hans intentioner skiljde sig kraftigt från det han faktiskt sa 

 Dworkin menar att det följer en rad konkreta frågor som anhängare av den här teorin om 

intentionalitet måste försöka besvara. Frågor som vilka fysiska personer som ska ses som 

lagstiftare, hur deras intentioner ska bestämmas, om dessa personer har olika intentioner hur 

dessa ska sammanvägas o.s.v. Sammantaget skulle denna teori alltså bli väldigt svår att 

tillämpa i praktiken. Av detta skäl samt att Dworkin menar att de som försöker tillämpa denna 

                                                   
38 Denna tolkning av teorin är långtifrån självklar och vi kommer återkomma till den i uppsatsen fjärde del. 
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metod i praktiken bli tvungna att använda Dworkins egen metod så förkastar han denna syn på 

intentionalistisk tolkning. Den metod han själv förespråkar tar fasta på lagstiftarens faktiska 

uttalanden, men den behandlar inte dessa som uttryck för mentala tillstånd utan som politiska 

handlingar som domarens tolkning av lagen måste passa ihop med och rättfärdiga på samma 

sätt som med relevant lagstigning och praxis. Lagstiftningshistorien har alltså inte någon unik 

roll i lagtolkningen. Istället utgör de olika påståendena lagstiftarna uttalar under den 

legislativa processen viktiga politiska handlingar i sig själva som domaren måste ta hänsyn 

till. Detta i kontrast till de intentionalistiska teorier som Dworkin opponerar sig emot där det 

är lagstiftarens intention som är avgörande och de faktiska uttalandena från lagstiftarna enbart 

utgör bevis för deras intentioner.
39

 

 Detta är något som följer av själva integritetsidealet eftersom idealets mest grundläggande 

krav är att staten ska handla på ett principiellt sätt. De olika förarbetena och andra officiella 

avsiktförklaringar som utgör det som brukar kallas lagstiftningshistorien ska alltså behandlas 

som statliga handlingar som domarens lagtolkning bör vara så koherent med som möjligt. Om 

teorin inte tog hänsyn till den legislativa historiken alls så skulle det göra teorin sämre 

eftersom det skulle kunna leda till tolkningar där staten säger en sak och sen handlar på ett 

annat sätt.
40

 En teori som tar hänsyn till lagstiftningshistorien är alltså bättre än en som inte 

gör det. Det kan noteras att den syn på lagstiftningshistorien som Dworkin utvecklar i ”Law’s 

Empire” är en utveckling av den syn han presenterade i tidigare arbeten som ”How to Read 

the Civil Rights Act”. Där argumenterade han främst mot att en lag skulle tolkas i enlighet 

med lagstiftarens intentioner och förespråkade istället att lagen skulle tolkas i enlighet med de 

policyer eller principer som bäst rättfärdigar lagen. Historien tillåts alltså spela en roll i den 

mer utvecklade varianten av hans teori, dock inte lika avgörande som i andra tolkningsteorier.   

 

2.5 Lagtolkning 
 

Det fall Dworkin sedan använder för att utveckla sin teori är det s.k. ”snail darter”fallet.
41

 

Fallet ifråga rörde en passage i ”the endangered spieces act” som krävde att det allmänna 

skulle se till att det vidtog de nödvändiga åtgärder som krävdes för att utrotningshotade arter 

inte skulle äventyras av handlingar som auktoritiserades, finansierades eller utfärdades av det 

allmänna. ”The secretery of the interior” (inrikesministern) gavs i enlighet med rättsakten 

myndigheten att på eget initiativ utse arter som skulle ses som hotade och därmed skyddas. En 
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grupp enviromentalister initierade utifrån denna rättsakt och påtryckningar på ministern en 

process för att förhindra färdigställandet av en stor damm i Tenessee som hotade det enda 

kända levnadsområdet för den fiskart som gett fallet dess namn: ”Snail darter”. Till saken hör 

att planeringen och byggandet av dammen hade påbörjats flera år innan både den relevanta 

rättsakten antogs och arten upptäcktes, så när väl processen för att stoppa bygget kom igång 

så hade damen till stora delar redan färdigställts till en stor kostnad för det allmänna. 

Myndigheten som stod för konstruktionen av dammen argumenterade för att författningen inte 

skulle förstås som att den gav sekreteraren myndighet att förhindra färdigställandet av en 

redan påbörjat projekt. Ordalydelsen skulle istället förstås som att det bara gällde påbörjandet 

och inte färdigställandet av dylika projekt. Som stöd åberopade man bl.a. att kongressen 

godkänt finansiering av projektet även efter att den fått veta att färdigställandet av damen 

skulle hota arten och att många enskilda kongressmedlemmar inte höll med minsisterns 

tolkning. Detta till trots så beordrade USA:s högsta domstol slutgiltigen att dammbygget 

skulle stoppas och framtida problem med lagstiftningen löstes istället med hjälp av ytterligare 

författningar från kongressen som tillät undantag från lagen. 

 Majoriteten i domstolen baserade sitt beslut framförallt på att ordalydelsen i lagen ansågs 

så tydlig att domstolen inte kunde avvika ifrån den även om en ordagrann tolkning gav 

upphov till ett, i det här fallet, märkligt resultat. Vidare ansåg de att lagstiftarens, i form av 

kongressen i det här fallet, intentioner endast skulle tas hänsyn till om de gick att visa att 

lagstiftaren avsåg något som direkt gick emot den ordagranna lydelsen av lagtexten. Att 

kongressen senare vidtagit åtgärder för att motarbeta den lag den antagit tidigare gavs ingen 

vikt utan det var enbart dess handlande vid själva antagandet av lagen som fanns ha betydelse. 

Minoriteten å andra sidan ansåg att lagen måste förstås som om den innehöll åtminstone ett 

mindre hänsynstagande till sunt förnuft och det allmännas bästa såvida det inte var tydligt att 

lagstiftaren inte avsåg att något sådant minikrav skulle finnas. Både majoriteten och 

minoriteten i rätten var alltså ense i det att lagstiftarens intentioner enbart skulle ges vikt om 

de kunde tolkas som att de tydligt tog avstånd från en viss presumtion, skillnaden bestod i att 

majoriteten menade att presumtionen var att ordalydelsen inte skulle frångås medan 

minoriteten istället menade att den bestod i att lagen inte fick ge upphov till absurda resultat.
42

 

 Dworkin är, precis som de domare som faktiskt dömde i fallet, intresserad av 

lagstiftningshistorien, men som jag nämnt ovan så har han ett helt annat tillvägagångssätt. 

Han menar att författningar ska läsas på det sätt som följer ifrån den bästa möjliga tolkningen 

av den legislativa processen. Vad det innebär i praktiken är att domaren bör finna det bästa 
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möjliga rättfärdigandet av förflutna (d.v.s. historiska) legislativa händelser. Vilket ska skiljas 

från ett försök att finna det i sig bästa substantiva resultatet vilket vore ett rent moraliskt 

resonemang.
43

 

 När domaren tolkar en författning bör han alltså försöka konstruera ett rättfärdigande av 

författningen som passar och ”flödar” genom den och, i den mån det är möjligt, som dessutom 

är konsistent med övrig lagstiftning. Vilket enligt Dworkin innebär att domaren måste fråga 

sig själv vilken kombination av principer och policybeslut (mål), vilka dessa är och deras 

relativa vikt gentemot varandra, som sammantaget utgör det bästa rättfärdigandet av vad den 

vanliga ordalydelsen i lagen vanligtvis kräver. Domaren ska alltså inte enbart ta hänsyn till de 

principer som ligger till grund för lagen utan också de policybeslut som kan tänkas rättfärdig 

den. En sådan tolkning kan i praktiken bli tämligen svårt i och med det ofta kan vara oklart 

om tolkningstonvikten bör läggas på princip eller policy.
44

 

 I det förvarande fallet är det uppenbart att författningen åtminstone delvis måste vara 

baserad på en policy som har till syfte att skydda utrotningshotade arter, ingen rimlig tolkning 

skulle kunna ignorera en sådan policy. Den mer intressanta frågan är huruvida det också går 

att tolka in motstridig policy som skulle kunna förhindra att lagen får ett alltför absurt resultat. 

Dworkin menar att en sådan lösning finns och består i policyen att allmänna medel inte bör 

slösas bort. Frågan därefter blir därmed i vilken utsträckning lagen i övrigt talar för eller emot 

att också den senare policyn ska tolkas in. Exempelvis om författningen föreskriver andra 

begränsningar i ministern möjligheter att skydda utrotningshotade arter så skulle det tala för 

att ett undantag bör göras, men om författning istället explicit skulle tillåta att andra viktiga 

politiska mål, som sysselsättning eller boende o.s.v., bör ge vika för bevarandet av arter så 

talar det för att ordalydelsen inte bör frångås.
45

 

 Ytterligare en dimension domaren bör ta hänsyn till är skälighetsaspekten. Den fråga som 

föreligger i detta fall är typexemplet på en fråga som inte involverar enskilda rättigheter, och 

sådana frågor bör om möjligt lösas i enlighet med majoritetsviljan. Domarens uppgift är som 

sagt att göra en så bra tolkning som möjligt av hela den lagstiftningsprocessen och en sådan 

tolkning vore i det här fallet en tolkning som utgick från att den lagstiftande församlingen, 

genom rättsakten, respekterade och gav uttryck för folkets åsikter. Så i just det här fallet bör 

särskild vikt läggas vid den allmänna opinionen, framförallt som den uttrycks i det 

parlamentariska arbetet såsom debatter, parlamentariska utredningar o.s.v. Statens formella 
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utsagor bör ges en avgörande roll när domaren tar hänsyn till skälighet av framförallt ett skäl: 

lagstiftningsprocessen i sin helhet ses i bästa möjliga ljus om man antar att staten inte försökt 

vilseleda allmänheten. Det kan ju mycket väl förhålla sig så att medborgarna har fattat viktiga 

beslut baserad på dessa avsiktsförklaringar, därför är det önskvärt om lagen tolkas i enlighet 

dessa formella utsagor.
46

 

 Utöver denna skälighetsaspekt så finns det även skäl baserade på integritetsprincipen för 

att ta hänsyn till den legislativa historien. Uttalanden av parlamentsledamöter bör ses som 

uttryck för statens handlande, så det allmänna integritetskravet att staten bör handla på ett 

principiellt sätt bör appliceras även på dessa uttalanden eftersom dessa i sig också är politiska 

handlingar, på samma sätt som en lag eller ett domslut. Den bästa tolkningen av 

lagstiftningshistorien bör alltså i största möjliga mån se till att författningen tolkas på ett sätt 

som är konsistent med dess historik eftersom det vore olyckligt om staten sade en sak och 

sedan handlade på ett helt annat sätt. De är dock viktigt att framhålla att dessa olika uttalanden 

och rapporter inte ska förstås som uttryck för löften från statens sida, snarare handlar det om 

mer eller mindre konkreta uttryck för statens intentioner. Det viktiga är inte att domaren tar 

hänsyn till dessa uttalanden ordagrant, utan snarare att han tar hänsyn till de bakomliggande 

syften och ambitioner som de uttrycker .
47

  

 Det börjar nu bli tydligt hur Dworkin själv tyckte att fallet borde ha lösts, men innan vi går 

in på det så är det värt att titta på ytterligare en aspekt av hans teori. En aspekt som inte riktigt 

kommer fram i fallösningen, nämligen hur tolkningen av författningar utvecklas med tidens 

gång. Teorin föreskriver just att domaren inte enbart bör tolka textens ordalydelse utan också 

dess historia, detta gäller inte enbart bakåt i tiden utan också med en författnings utveckling i 

framtiden. Dworkin liknar en författnings ”levnadsbana” med en fortlöpande historia som 

domaren ska tolka så att den blir så bra som möjligt, så hans tolkning kommer att därmed 

förändras i takt med författningens utveckling. Om författning t.ex. forsätter debatteras i 

parlamentet och förändringsförslag röstas igenom eller ner så kommer sådana händelser 

påverka hans tolkning. En annan viktig källa till revidering av en tidigare tolkning kan vara 

hur domstolar eller andra politiska tjänstemän, d.v.s. mer eller mindre alla som är anställde av 

det allmänna, faktiskt tolkar och tillämpar lagen. Integritetsidealet kräver som sagt att staten 

handlar på ett så principiellt sätt som möjligt vilket innebär att även denna senare praxis bör 

tolkas in i domarens förståelse av författning så gott det går. Dworkin argumenterar alltså för 

en i högsta grad levanade tolkning av en rättsakts historik, till skillnad från majoriteten och 
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minoriteten i USA:s högsta domstol som menade att det bara var den historik som föregick 

antagandet av författningen som hade någon som helst relevans.
48

 

 Dworkin besitter alltså, som vi nu kan se, en friare position att lösa fallet ifrån i jämförelse 

med ”the supreme court”. Han behöver inte, som både domstolens majoritet och minoritet 

gjorde, begränsa sin tolkning av lagstiftarens intentioner till det rättsliga material som 

föranledde lagen, utan han är fri att också ta hänsyn till att kongressen, efter att det blivit känt 

vad lagen skulle få för konsekvenser, försökte förhindra att dammens färdigställande hotades 

av lagen. Utan denna begränsning blir det förhållandevis tydligt att lagstiftarens intentioner i 

allra högsta grad talar för att dammbygget inte skulle hejdas. Det fanns ingenting i 

lagstiftningshistorien som talade för att kongressen avsåg att lagen skulle få de konsekvenser 

som den faktiskt fick i domstolens tolkning, och de senare legislativa besluten talar starkt 

emot domstolens tolkning.  

 Det intressanta med Dworkin tolkning är dock att han också anser att det inte finns några 

textuella skäl (d.v.s. inga skäl utifrån ”textuell integritet”) att gå emot minoritetens tolkning. 

Det beror på att Dworkins syn på vad textuell tolkning egentligen går ut på skiljer sig från det 

mer konventionella synsättet. Frågan är, som vi redan diskuterat ovan, inte vad den lagtextens 

vanliga ordalydelse vanligtvis betyder utan istället vilken kombination av principer och 

policyer som utgör det bästa rättfärdigandet av vad textens vanliga ordalydelse vanligtvis 

betyder. Det domaren i praktiken bör göra är alltså att undersöka om det finns flera 

konkurerande tolkningar som passar in på hur texten förstås enligt konventionellt språkbruk 

och sen, om det finns flera konkurerande lösningar som är rimliga, försöka avgöra vilket 

alternativ som är bäst. Denna bedömning bör främst göras med hänseende till 

integritetsidealet men också skälighet (d.v.s. hänsyn till folkviljan eller den allmänna 

opinionen) och rättvisa (d.v.s. lagens faktiska konsekvenser) kan tas med. I det förevarande 

fallet menar då Dworkin att det bästa rättfärdigandet av lagen som passar in med ordalydelsen 

är en tolkning som utgår från en kombination av en policy som föreskriver beskyddandet av 

utrotningshotade arter och en policy som föreskriver att det allmännas medel inte ska slösas 

bort. Denna tolkning stöds också av det historiska materialet både med hänseende till 

integritet och skälighet. Därmed ansåg han att minoritetens tolkning av lagen var det 

korrekta.
49

  

 Det är på sin plats här att utveckla Dworkins syn på när lagtexten egentligen är oklar. I det 

förevarande fallet så rådde det ju egentligen ingen oenighet om vad lagens text betydde i 
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enligt med den vanliga ordalydelsen. Detta till trots så fann domstolarna rättsfrågan så svår att 

den gick hela vägen upp till högsta domstolen. Anledningen till att processen drevs så långt 

var helt enkelt att kosekvenserna av lagen fanns vara så oacceptabla. Ett förespråkande av 

implikation av detta resonemang, att lagtexten skulle ses som otydlig enbart för att dess 

resultat skulle kunna ses som oacceptabelt, vore dock onekligen att gå för långt. Det råder ofta 

delade meningar om lagstiftning och det finns nästan alltid någon gruppering som motsätter 

sig en viss lag på grund av det resultat den skulle ge upphov till. I stället ska en lagtext ses 

som oklar när det finns rimliga argument för två eller flera tolkningar av texten. Alltså kan 

även en tolkning av texten som går emot dess vanliga ordalydelse i vissa fall utgöra den bästa 

möjliga tolkningen, dock torde sådana tolkningar i regel kräva särdeles starka argument. 

Vidare så är inte en lagtext nödvändigtvis otydlig om den innehåller ett vagt, mångtydigt eller 

abstrakt språkbruk, tvärtom så är det ofta vanligt att lagtext innehåller vissa oklara värderande 

begrepp. En sådan rent språklig oklarhet borde därmed bara ses som problematiskt i den mån 

det råder något tvivel om hur en tolkning av lagtexten ska förstås på bästa sätt.
50

 

 

2.6 Tillämpning av teorin på det svenska rättssystemet 
 

Som vi tidigare har nämnt så är Dworkins teori och de mer konkreta metodförslag han framför 

baserade på i huvudsak den amerikanska juridiska praktiken, men också den engelska i en 

mindre utsträckning. Syftet med det här arbetet är emellertid inte att försöka tillämpa teorin på 

anglo-amerikansk rätt utan istället att undersöka hur den skulle te sig applicerade på det 

svenska rättssystemet. För att besvara den frågan måste vi först utreda i vilken utsträckning 

den svenska praktiken skiljer sig från den anglo-amerikanska och hur den skiljer sig. Det här 

är ingen fråga jag tänker utveckla i detalj utan min särskiljning kommer vara något förenklad 

och förmodligen inte fånga upp alla de nyansskillnader som en mer utförlig genomgång 

möjligtvis resulterat i.  

 Den största och kanske viktigaste skillnaden, enligt min uppfattning, är den tonvikt som 

svenska jurister lägger på förarbeten. När svenska domstolar ska lösa svåra fall så är det inte 

ovanligt att detta nästan uteslutande görs genom hänvisningar till och tolkningar av relevanta 

passager i lagens eller lagarnas förarbeten. I vissa fall är förarbetena så utförliga att det 

närmaste rör sig om en andra lagtext som mer eller mindre är nödvändig att läsa för att kunna 

tolka själva lagtexten. Strömholm skriver t.ex. att förarbetena, trots sin till lagbestämmelserna 

sekundära status, i praktiken har en avsevärd betydelse som rättskällefaktor. Inte minst för att 

                                                   
50 Dworkin, s. 350-354. 



25 
 

stora delar av den moderna lagstiftningen utformats i förlitan på att lagtexten ska kompletteras 

av förarbetena.
51

 

 De förarbeten som den amerikanska juristen har att tillgå är i regel mindre bestämda än den 

svenska motsvarigheten och består i regel av direkta utsagor från den lagstiftande 

församlingen eller diverse parlamentariska utredningar som kan sägas motsvara SoU:erna, 

någon direkt motsvarighet till de svenska propositionerna och deras ofta utförliga utveckling 

av begrepp och avsikter med lagen saknas för det mesta. Med denna kvalitativa skillnad i 

åtanke så är det inte så märkligt att de rättsliga praktikerna här skiljer sig åt. En annan 

väsentlig skillnad är de delar av den amerikanska och brittiska rätten som regleras av den s.k. 

”common law”, även om det också inom svensk rätt finns delar i civilrätten som i huvudsak är 

reglerat genom rättspraxis så är denna del inte alls lika omfattande som den amerikanska 

motsvarigheten. Det är också därför jag valde att inte utbrodera Dworkins syn på ”the 

common law” alltför mycket. Den analysen som han företog där är helt enkelt inte speciellt 

användbar för att besvara arbetets frågeställning.  

 Ytterligare en markant skillnad är att den amerikanska konstitutionen spelar en central roll 

i det amerikanska systemet. Många av de klassiska amerikanska rättsfallen handlar om 

huruvida en s.a.s. lägre stående lag är förenlig med någon relevant del av grundlagen. Den 

typen av frågeställningar förekommer egentligen inte i svensk rätt, i den mån grundlagar 

diskuteras är det i regel för att rättsfrågan direkt berör något av de regelsystem som finns i 

grundlagarna, exempelvis om en publicering är förenlig med reglerna i 

tryckfrihetsförordningen. Dworkin diskuterar den amerikanska konstitutionen utförligt i ett 

kapitel som jag valt att inte diskutera alls. Skälet därtill är återigen att det stycket är 

förhållandevis ointressanta för arbetets frågeställning då den svenska juridiska praktiken 

överlag skiljer sig för mycket ifrån den amerikanska på det området. 

 Nästa fråga vi behöver besvara är, med beaktande av dessa systemskillnader, hur en 

tillämpning av Dworkins teori på det svenska rättsystemet i praktiken skulle kunna se ut. För 

att bättre illustrera hur jag valt att tolka teorin har jag konstruerat två figurer. Den första 

figuren visar en schematisk bild av Dworkins författningstolkning indelad i tre olika steg där 

varje steg beskriver den mer exakta metodiken och vad för typ av analys eller analyser 

domaren tillämpar på varje steg. Det första steget är tämligen enkelt och består mest i att 

klargöra grunden för analysen av rättsfrågan. Domaren bör här komma fram till vad den 

relevanta lagtextens ordalydelse vanligtvis betyder, d.v.s. hur den ska förstås i enlighet med 
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konventionellt språkbruk. Det andra steget består i att identifiera och formulera konkurerande 

tolkningar (teorier/rättfärdiganden) av lagtexten. Annorlunda uttryckt bör domaren här ta 

ställning till om det finns olika rimliga rättfärdiganden av lagtexten baserat på olika enskilda 

eller olika kombinationer av principer och policyer. Detta andra steg är i praktiken en form av 

teleologisk analys där domaren försöker formulera ett eller flera olika ändamål med lagen. 

Det tredje och avslutande steget består i att formulera argument för de olika tolkningarna och 

på så sätt avgöra vilken tolkning som är den bästa. Detta tredje steg är alltså rent 

argumenterande och det finns egentligen ingen uttömande lista över vilka argument som är 

relevanta här.  

 Dworkin använder själv framförallt argument utifrån de värden som han anser är 

fundamentala i det amerikanska rättsystemet, alltså integritet, skälighet och rättvisa. 

Tonvikten tycks han lägga på framförallt integritet medan relevansen för argument utifrån 

rättvisa eller skälighet tycks variera i styrka beroende på lagenskaraktär. Som vi såg tidigare 

så tyckte han att vid tolkning av lagar rättfärdigade av policyskäl så bör en större tonvikt 

läggas vid skälighetsargument medan lagar som i huvudsak rättfärdigas av principer är mer 

känsliga för rättviseargument o.s.v. Integritetsargument är dock de i särklass viktigaste 

argumenten och dessa kan liknas vid en kombination av systematiska och teleologiska 

argument. Integritetsidealet kräver som sagt att domaren försöker tolka hela det juridiska 

systemet så att det blir så principiellt koherent som möjligt, alternativt kan kravet formuleras 

som att det bör finnas så få motsägelser i systemet som möjligt. Det är också värt att repetera 

att detta koherenskrav gäller alla statens handlingar d.v.s. i huvudsak lagar och rättsfall men 

också förarbeten och myndighetsbeslut. Vikten av koherens med den enskilda statliga 

handlingen beror också på hur nära den ligger den rättsakt som ska tolkas, exempelvis så är 

det viktigare att tolkningen är koherent med andra bestämmelser i samma lag därefter med 

andra lagar inom samma rättsområde o.s.v. Det är den idén som Dworkin mer koncist kallar 

”lokal prioritet”.  

 Uttryckt i mer konventionella svenska lagtolkningstermer så kan integritets argument 

beskrivas som en kombination av framförallt sytematiska och teleologiska argument, men 

också subjektiva/historiska argument i en mindre utsträckning. Rättviseargumenten kan liknas 

vid konsekventialistiska argument då rättvisa som Dworkin formulerar det primärt handlar om 

en rättsregels faktiska utfall. Skälighetsargumenten är inte lika lätta att karakterisera men 

borde nog främst förstås som subjektiva argument då de är tänkta att spegla lagstiftningens 

demokratiska ursprung. 
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 Den andra figuren föreställer min applicering av Dworkins metod på det svenska 

rättsystemet och den är mycket snarlik den första fast med en viktig skillnad. Jag breddar 

grunden för det första steget i metoden genom att inkludera propositionen med lagtexten. Så 

basen för tolkningen blir därmed vad den vanliga betydelsen av lagtexten samt den för 

lagtexten relevanta delarna av propositionen vanligtvis kräver. Med ”de relevanta delarna av 

propositionen” menar jag här de delar som har s.a.s. direkt betydelse för hur lagtextens 

ordalydelse ska förstås. Typexemplet för en sådan direkt betydelse är när propositionen, i 

varierande utsträckning, definierar olika begrepp i lagtexten. Ett annat exempel är när 

propositionen explicit anger olika typexempel för när bestämmesen vanligtvis är tillämplig. 

En variant av det senare exemplet är när lagen bygger på en kodifiering av rättspraxis (vilket 

är fallet i ett av de rättsfall, NJA 2012 s 564, som analyserar i den praktiska delen).  

 Jag anser att denna expandering av det första steget bättre speglar hur de svenska juristerna 

faktiskt går till väga för att lösa diverse rättsfrågor. I många fall är propositionen mer eller 

mindre nödvändig för att vissa begrepp i lagen ska gå att förstå. Det förhåller sig givetvis så 

att i många fall så finns det ingen relevant proposition att utgå ifrån, det kan vara fallet med 

äldre lagar eller lagar som härstammar från EU. I sådana fall får tolkningen enbart baseras på 

ordalydelsen. I andra fall kanske inte propositionen säger mycket om den lagtext som behöver 

tolkas, även i dessa fall får tolkningen i praktiken enbart utgå ifrån lagtexten. Inkluderingen 

av delar av propositionen påverkar givetvis också det tredje steget indirekt. I den mån 

propositionen formar basen för tolkningen så kan den inte utgöra ett separat argument för den 

ena eller den andra tolkningen. Dock förhåller det sig så att varje tolkning bör passa in med 

det konventionella språket i lagtexten och relevanta delar av propositionen och en tolkning 

som avviker från språkbruket i dessa kräver i regel starka argument för att utgöra den bästa 

tolkningen. Övriga delar av propositionen eller andra förarbeten som SOU:en utgör statliga 

handlingar som lagtolkningen i så lång utsträckning som möjligt bör passa ihop med men de 

intar inte någon särställning i tolkningen. Subjektiva teleologiska argument torde därmed höra 

till den argumentativa delen även om de är baserade på de delar av propositionen som utgör 

basen för tolkningen.  

 Det är värt att nämna att en alternativ applicering av Dworkins metod kunde ha varit att, 

istället för att inkludera propositionen i det första steget, lägga större vikt vid de subjektiva 

argumenten, exempelvis skulle principiell koherens med förarbetena kunna ges en särskilt 

framstående roll i den argumentativa delen. Återigen anser jag att en sådan applicering inte 

riktigt skulle fånga den avgörande roll som propositionen ofta ges i svensk lagtolkning. I 

många fall skulle det nog i det närmaste ses som tjänstefel om en domstol inte alls tog hänsyn 
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till propositionen i sina domskäl. Dessutom lämnar den använda lösningen mindre utrymme 

för den mer s.a.s. rättsskapande domstolskultur som är ganska påtaglig i det amerikanska 

systemet, men mycket mindre i det svenska.   

 
 

Figur 1 Dworkins metod för lagtolkning 

Analystyp Stegbeskrivning 

Textuell analys I Tolkningsgrund 

 

Avgör vad lagtextens vanliga ordalydelse 

vanligtvis kräver. 

Teleologisk analys II Konkurerande tolkningar 

 

Undersök om det finns flera konkurerande 

tolkningar (rättfärdiganden/teorier) av 

lagtexten. 

Integritetsanalys (teleologisk-systematisk) 

Skälighetsanalys (historiskt alt. subjektiv) 

Rättviseanalys  

III Värdering av tolkningarna 

 

Om det finns två eller flera tolkningar till 

lagtexten avgör vilken tolkning som är den 

bästa genom att värdera de rättsligargument 

som talar för respektive tolkning. 
 

Figur 2 Metod för svensk rättstolkning 

Analystyp Stegbeskrivning 

Textuell analys 

Subjektiv analys 

I Tolkningsgrund 

 

Avgör vad lagtextens och för lagtexten 

relevanta delar av propositionens vanliga 

ordalydelse vanligtvis kräver. 

Teleologisk analys II Konkurerande tolkningar 

 

Undersök om det finns flera konkurerande 

tolkningar (rättfärdiganden/teorier) av 

tolkningsgrunden. 

Integritetsanalys (teleologisk-systematisk) 

Skälighetsanalys (historiskt alt. subjektiv) 

Rättviseanalys 

III Värdering av tolkningarna 

 

Om det finns två eller flera tolkningar till 

tolkningsgrunden avgör vilken tolkning som 

är den bästa genom att värdera de 

rättsligargument som talar för respektive 

tolkning. 
 



29 
 

3. Praktisk del: Tillämpning av teorin 

 

3.1 NJA 1985 s. 788 Boxarfallet 
 

Fallet handlade om s.k. sparrningsträning omfattades av det då gällande förbudet mot 

träningsmatcher i proffsboxning (§ 1 SFS 1969:612). Den åtalade försörjde sig vid tillfället 

som proffsboxare och inför en match mot en spansk boxare så genomförde han ett tiotal 

träningsomgångar i en boxningsklubb i Gävle. Dessa träningsomgångar omfattade ett flertal 

olika moment såsom uppvärmning, skuggboxning o.s.v. men också sparringsträning mot en 

västtysk boxare som engagerats för träningen. Den åtalade uppgav att sparringmatcher skiljde 

sig från träningsmatcher på flera olika sätt. Den huvudsakliga skillnaden uppgavs vara att 

sparring främst syftar till att träna vissa bestämde slag. En träningsmatch å andra sidan 

försöker efterlikna en verklig boxningsmatch i så stor utsträckning som möjligt genom att 

boxarna går ett visst antal ronder mot varandra, en ringdomare finns närvarande o.s.v. Det 

som komplicerade den rättsliga bedömningen var att i ett av lagens förarbeten (prop. nr 118 

1969) uttryckte chefen för justitiedepartementet att förbudet mot träningsmatcher i 

professionell boxning utöver de träningsmatcher som äger rum direkt inför en avtalad match 

också borde omfatta träning med sparringspartner.  

 Tingsrätten bedömde att den träning som den åtalade deltagit i inte uppfyllde de kriterier 

som utövare av boxningssporten använde för att avgöra vad som var en träningsmatch. Om 

lagstiftarens avsikt varit att även sparringsträning skulle omfattas av förbudet så ansåg rätten 

att detta inte hade kommit till uttryck tydligt nog för att en straffrättslig påföljd skulle kunna 

utdömas. Åtalet ogillades alltså och frågan gick vidare till hovrätten.  

 Hovrätten gjorde en liknande bedömning och ansåg, i likhet med TR, att betydelsen av 

träningsmatch främst skulle bedömas efter boxningssportens egen regel och begreppssystem 

och enligt en sådan bedömning är det tydligt att sparrningsträning avser något annat än 

träningsmatch. Med detta i åtanke samt att det vid straffsanktioner inte bör få råda någon 

tveksamhet om vilken verksamhet som sanktioneras med straff så bedömde rätten att, 

propositionen till trots, något lagbrott inte skett.  

 Högsta domstolen delade dock inte underrätternas bedömning. Domstolen började med att 

konstatera att syftet med förbudet främst grundar sig i medicinska skadeverkningar som kan 

uppstå, huvudskador i synnerhet, vid boxning. Förarbetena till lagen uttrycker också tydligt att 

de risker som föreligger vid professionell boxning, och därmed motiverar förbudet, också 

föreligger vid en professionellboxares slagträning mot en sparringspartner. Att även 
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sparrningsträning skulle omfattas av förbudet kan därmed inte ses som oförenlig med 

bestämmelsens ordalydelse. Att utövare av sporten gör en tydlig åtskillnad mellan 

sparingsträning och träningsmatch ansågs obetydlig mot bakgrund av de otvetydiga 

motivuttalanden som fanns i förarbetena. HD gick alltså emot underrätternas domslut och 

dömde de åtalade för brott mot lagen.  

 För att avgöra hur fallet borde avgjorts i enlighet med min applicering av Dworkins teori så 

måste vi börja med att fråga oss vad den vanliga ordalydelsesen av lagtextens och relevanta 

delar av propositionen vanligtvis kräver. I där här fallet är det motiverat att, som tingsrätten 

och hovrätten gjorde, utgå från den terminologi som boxningssportens utövare själva 

använder för att beskriva olika moment i sin sport. I synnerhet med tanke på att lagtexten i 

övrigt använde sig av mer ”tekniska” distinktioner genom att skilja på tävling, träning och 

uppvisningsmatch så verkar det rimligt att lagtextens vanliga ordalydelse borde bestämmas av 

sportens egna begreppsdefinitioner. I ljuset av att det så tydligt framkommer i propositionen 

att med träning och senare träningsmatch så avsåg lagstiftaren även sparrningsträning så leder 

ändå en samlad bedömning till att den vanliga ordalydelsen av paragrafen borde omfatta 

sparrningsträning.  

 I det här fallet finns de två konkurerande tolkningar för hur träningsmatch bör tolkas. Dels 

har vi HD:s tolkning som grundar sig i en policy att sporter och andra aktiviter som medför 

risk för allvarliga skador (hjärnskador i det här fallet) bör förbjudas dels har vi underrätternas 

tolkning som grundar sig på en kombination av samma policy och principen att otydliga 

straffrättsliga förbud inte får vara till den åtalades nackdel. I det här fallet är det tydligt att 

HD:s lösning är bättre ur ett mer snävt perspektiv. Om vi enbart tar hänsyn till lagtexten och 

delar av propositionen så är de mer koherenta med en bredare tolkning av träningsmatch, även 

övriga förarbeten verkar tala för en sådan tolkning att döma av HD:s domskäl. Om vi istället 

vidgar analysen och undersöker inte bara den enskilda lagen utan också det svenska 

straffrättssystemets i sin helhet så förändras dock bilden. Principen att otydliga straffrättsliga 

förbud inte bör tolkas till den åtalades nackdel, alternativt att det inte får råda någon tvekan 

om vilka verksamheter som ett straff förbud omfattar, har brett stöd i svensk juridisk praktik 

och passar därmed in väl i det straffrättsliga systemet.  

 Utifrån en integritetanalys så borde alltså underrätternas tolkning bättre stämma överens 

med straffrättssystemet i sin helhet. Överlag framträder svensk straffrätt i ett bättre ljus om vi 

förstår den som att systemet innehåller denna princip än om den inte gjorde det. Det vore 

onekligen olyckligt om de som var tvungna att rätta sig efter ett förbud, i det här fallet 

boxningssportens utövare, inte på egen hand kunde rätta sig efter förbudet på grund av att det 
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i själva verket var mer omfattande än vad språkets vanliga ordalydelse gav sken av. 

Annorlunda uttryckt kan vi säga att en teori om svensk straffrätt som innehåller denna 

”otydlighetsprincip” är rimligare än en som inte gör det. Dworkins teori talar alltså för 

underrätternas lösning.   

 

3.2 NJA 1997 s. 645 Faderskapsfallet 
 

Fallet handlade om en huruvida en dom i ett faderskapsmål kunde medföra att ett tidigare 

arvsskifte förklarades ogiltigt. Tvisten i fallet förelåg mellan de bröstarvingar som ärvt efter 

sin fader efter hans dödsfall. Flera år efter att arvet fördelats fastslogs det i en tingsrättsdom 

att ett av de fyra barnen i själva verket inte var dotter till den avlidna och med stöd av denna 

dom inledde de övriga arvingarna en process för att det oäkta barnet skulle återlämna sin 

andel av kvarlåtenskapen till de övriga. Till fallet hör att varken den svarande (d.v.s. den 

arvinge som senare förklarades inte vara dotter till arvsgivaren) eller de kärande vid tillfället 

för arvskiftet kände till hur det förhöll sig med faderskapsfrågan. Den svarande hade innan 

arvsdelning genomfördes också mottagit ett telefonsamtal från sin moder där modern antydde 

att den svarande inte var arvsgivarens dotter. Modern hade vid samtalet varit berusad varför 

den svarande, enligt egen utsago, inte regerat särskilt över påståendet. Svarandens misstankar 

förstärktes dock med åren och mynnade slutgiltigen ut i den tingsrättsdom som fastställde 

vem hennes fader var. Vidare hade de pengar som den svarande erhållit från arvet förbrukats i 

god tro. 

 När Tingsrätten dömde i fallet konstaterade den att arvskiftet förrättats under 

förutsättningen att den svarande faktiskt var syskon med de kärande och i egenskap av detta 

syskonskap dödsbodelägare. Det är också en förutsättning som måste varit klarlagd för den 

svarande. TR konstaterade vidare att förutsättningsläran i begränsad utsträckning godtagits i 

rättspraxis som en ogiltighetsgrund för avtal. Eftersom det var klarlagt att förutsättningen att 

syskonskap inte förelåg vid arvsskiftet så dömde TR att den svarande skulle betala tillbaka sitt 

arv till de kärande.  

 Hovrätten kostaterade att ingen av parterna kan ha ansetts känna till hur det faktiskt förhöll 

sig i faderskapsfrågan innan frågan avgjordes i en tingsrättsdom, alltså var de kärande och den 

svarande vid arvstillfället inte medvetna om att de inte var syskon. Angående 

förutsättningsläran, som TR grundade sin dom på, så ansåg HovR att läran gällde även för 

omständigheter som inträffat efter att avtalet tillkomit med hänvisning till doktrin. Dessutom 

fanns det stöd i praxis för att förutsättningsläran skulle kunna tillämpas analogt inom 
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familjerätten. I likhet med TR konstaterade HovR att de väsentliga förutsättningarna för att 

den svarande skulle anses som bröstarvinge inte funnits vid arvstillfället varmed den svarande 

fanns återbetalningsskyldig. Till skillnad från TR ansåg dock HovR att den kärande enbart 

skulle betala tillbaka hälften av det belopp hon erhållit i arv. Detta domslut baserade HovR på 

omständigheterna att den kärande befann sig i god tro, att hon förbrukat beloppet i god tro 

samt att arvsgivaren betraktat den svarande som sitt barn och under hela sitt liv behandlat 

henne sin dotter och jämställt henne med de övriga barnen så fann rätten det obilligt att den 

svarande skulle betala tillbaka hela beloppet.  

 Högsta domstolen gjorde en från underrätterna skild bedömning där domstolen inte 

grundade sin bedömning på förutsättningsläran. Istället fokuserade HD på den 

presumtionsregel som finns i FB (SFS 1949:381) 1:1 där ett barn som föds inom ett äktenskap 

presumeras vara barn till mannen i äktenskapet. Dels konstaterade HD att regeln är grundad i 

den sannolikhet som finns för att mannen i äktenskapet också är biologisk far till barnen som 

föds inom äktenskapet. Dels att regeln är ägnad att förebygga faderskapstvister och stärka 

familjebanden. Regeln borde därmed tolkas som ett uttryck för lagstiftarens vilja att främja 

dessa mål. Som ytterligare skäl anförde HD att det skulle skapas en rättsosäkerhet om 

arvskiften som skett baserat på denna presumtion skulle kunna förklaras ogiltiga på grund av 

ändrade förutsättningar eller av andra skäl. Dessutom skulle en sådan ordning kunna resultera 

i arvstagare långt efter arvsskiftningen skulle kunna tvingas återbetala delar av arvet och att 

arvtagare som erhållit arv baserat på faderspresumtionen skulle avskräckas från att klarlägga 

sitt biologiska ursprung. Därmed ansåg HD att arv endast under speciella omständigheter 

skulle kunna fråntagas mottagaren på grund av att faderspresumtion hävts. Arvskiftet i fallet 

verkställdes baserat på faderskapspresumtionen. Alltså kunde det inte förhållit sig så att 

arvskiftet genomfördes under förutsättningen att den svarande faktiskt var syskon med de 

kärande.  

 Det här fallet skiljer sig på ett intressant sätt från de andra fallen vi anlyserar med 

Dworkins metod på det sättet att det inte finns någon relevant lagregel, varken via lagtext eller 

domstolspraxis. Det i sig medför givetvis att en domstol är mycket friare i sin bedömning än 

vad som annars skulle vara fallet eftersom det här måste formuleras en ny lagregel istället för 

att enbart tolka eller vidarutveckla en redan existerande regel. De två alternativa regler som 

kan användas för att lösa fallet är antingen att föräldraskapsförklaringar från domstol ska ha 

en retroaktiv effekt på arvskiften och därmed ogiltigförklara arvskiften eller att 

föräldraskapsförklaringar inte kan ha den effekten. Av dessa alternativ så förespråkade 

underrätterna det förra, medan Högstadomstolen förespråkade det senare.  
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 Underrätternas huvudsakliga argument grundade sig på en analogi med den inom 

avtalsrätten gällande förutsättningsläran och vi kan därmed anta att det huvudsakliga 

rättfärdigandet för deras lösning grundar sig på principen att ett avtal där 

avtalförutsättningarna inte är uppfyllda är ogiltigt. Utifrån Dworkins teori kan argumentet ses 

som ett integritetsargument. Genom att tillämpa förutsättningsläran analogt skulle 

rättsystemet bli mer koherent. Det är också värt att notera att Hovrätten, trots att den fann att 

arvskiftet inte gällde gentemot den svarande, ändå väljer att sänka återbetalningen till hälften. 

Det ska nog inte ses som att HovR formulerar en annan regel än Tingsrätten. Snarare 

tillämpar man någon form av pragmatiskt ad hoc lösning för att lindra domens 

skadeverkningar för den svarande parten. 

 HD:s lösning kan sägas grunda sig på två skilda argument. I likhet med underrätterna 

använder sig de av en laganalogi för att stödja sin lösning, men istället för att basera sin 

lösning på avtalsrättsliga principer väljer HD att undersöka den lagsystematiskt närmare 

liggande regeln i FB 1:1. Det första argumentet är alltså baserat på de ändamål som FB 1:1 

ska främja: dels att förebygga faderskapstvister och dels att stärka familjebanden. Det får 

anses ganska uppenbart att den lösning som HD förespråkar bättre gynnar dessa ändamål 

jämfört med underrätternas alternativ. Även detta argument bör ses som ett 

integritetsargument. Frågan blir då vilken av dessa principer och policyer som väger tyngst. 

Den frågan besvaras genom att ta hänsyn till Dworkins idé om lokal prioritet. Det är, allt 

annat lika, viktigare att en rättsregel är koherent med ett mer närliggande rättsområde än ett 

område som ligger längre bort i rättssystemet. Eftersom frågan rör en arvstvist så borde det 

vara viktigare att lösningen överensstämmer med familjerättsliga regler än med avtalsrättsliga. 

Det andra argumentet som HD anför kan närmast ses som ett rättviseargument då det rör de 

oattraktiva följder som skulle kunna uppstå om en lagregel som tillät att föräldraskaps 

förklaringar hade en retroaktiv effekt på arvskiften upprättades. Givet att rättsfrågan rör 

konkreta individuella rättigheter så torde också sådana rättviseargument ha en större vikt än 

som annars vore fallet. En tillämpning av Dworkins teori skulle alltså tala för HD:s lösning i 

det här fallet då denna lösning stödjs dels av starkare integritetsargument än alternativet dels 

av ett rättviseargument.  

 

3.3 NJA 2012 s. 564 Straffrättsvillfarelsefallet  
 

Fallet rörde frågan om vilket straffrättsligt ansvar som skulle utkrävas av en sjuttonåring med 

en allvarlig psykisk störning som haft samlag med en tolvåring. Till sakomständigheterna i 
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fallet hörde att de sexuella handlingarna, såvitt kunde visas i rätten, var frivilliga och 

ömsesidiga mellan gärningsmannen och brottsoffret. Vad gäller gärningsmannens karaktär 

framgick det av utredningen i fallet att han led av en allvarlig psykisk störning i form av 

autistiskt syndrom i kombination med annan mental nedsättning. Under brottsutredning så 

framstod det som om han hade svårt att förstå de anklagelser som riktades mot honom, 

innebörden av den brottsliga gärningen samt innebörden av begreppet samlag. Utöver sitt 

mentala handikapp led han dessutom av en muskelsjukdom som medförde försenad kroppslig 

utveckling. Det rättspsykiatriska utlåtande och det läkarintyg som rätten grundade sin 

bedömning på uttryckte att han vid brottstillfällena visade en betydande omogenhet och 

fungerade på en motsvarande 10-12årings nivå. De samlag och med samlag jämförliga 

handlingarna som låg till grund för åtalet hade genomförts i samband med att gärningsmannen 

och brottsoffret tillsammans hade lekt med dockor. Det var klart i fallet att gärningsmannen 

hade genomfört sådana handlingar som medför ansvar för våldtäkt mot barn i enlighet med 

6:4 BrB (SFS 1962:700). 

 De frågor som de olika instanserna utredde var främst huruvida gärningsmannen kunde 

hållas ansvarig för sin brottsliga gärning över huvud taget och vilken påföljd han skulle få om 

han kunde hållas ansvarig. Av dessa två frågor kommer vi i den här analysen fokusera på den 

förra frågan då den frågan är mer intressant ur ett metodperspektiv. Om underrätternas 

bedömningar kan kort nämnas att de båda fann att gärningsmannen hade uppsåt till den 

brottsliga gärningen och därmed kunde hållas ansvarig. Den enda skillnaden i Tingsrättens 

och Hovrättens bedömningar bestod i att TR bestämde påföljden till skyddstillsyn och böter 

medan HovR sänkte påföljden till att enbart omfatta skyddstillsyn med hänvisning till 30:6 

BrB.  

 Högsta domstolen tog, till skillnad från underätterna, på allvar tag i frågan om 

gärningsmannen alls bör hållas ansvarig för sina gärningar. Den första frågan som HD tog upp 

därav var frågan om gärningsmannen kunde frikännas från ansvar på grund av 

otillräknelighet. Här konstaterade domstolen att även om möjligheten att frikänna från ansvar 

på grund av otillräknelighet funnits tidigare i svenskrätt, 1864 års strafflag för att vara precis, 

så fanns det ingen sådan allmän möjlighet i gällande rätt. Den lösning lagstiftaren istället hade 

valt var att gärningsmannens otillräknelighet, om denna otillräknelighet grundade sig på 

allvarlig psykisk störning, skulle vägas in vid valet av påföljd. Den bestämmelse som i 

praktiken motsvarar den gamla otillräknelighetsbestämmelsen är alltså 30:6 BrB, som bland 

annat föreskriver att den som begår brott under påverkan av allvarlig psykisk störning ska 

dömas till annan påföljd än fängelse. Det hade vid tiden för domen genomförts flera olika 
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utredningar där det har föreslagits att ett nytt krav på tillräknelighet ska införas, men ingen av 

dessa utredningar har resulterat införandet av någon motsvarighet till ett otillräknelighetskrav. 

Alltså fann domstolen att det inte fanns utrymme att frikänna gärningsmannen på denna 

grund.  

 Den andra frågan som utreddes för att avgöra om han kunde frikännas från ansvar var 

frågan om straffrättsvillfarelse. Domstolen klargjorde att straffrättsvillfarelse i allmänhet inte 

har någon betydelse då en av grundprinciperna i det svenska straffrättssystemet är att 

straffansvar inte förutsätter att gärningsmannen kände till att handlingen var straffbar. Det har 

emellertid i praxis och inom doktrinen funnits undantag från den grundprincipen som 

kodifierades i 24:9 BrB 1994. Rent konkret tillåter paragrafen att straffrättsvillfarelse inte ska 

grunda ansvar om villfarelsen grundar sig i att det förekommit fel i kungörandet av den 

straffrättsliga bestämmelsen eller att villfarelsen av annan orsak var uppenbart ursäktlig.  

 Frågan blev alltså om gärningsmannens handlande kunde anses vara uppenbart ursäktligt 

då det i fallet var klarlagt att han inte var medveten om att hans gärningar var brottsliga vid 

brottstillfället. Domstolen konstaterade att utöver de scenarier som i rättspraxis och den 

juridiska doktrinen ansetts som ansvarsfriande så uttryckte propositionen att bestämmelsen 

syftade till en försiktig utvidgning av området för ansvarsfrihet vid straffrättsvillfarelse. 

Denna utvidgning skulle dock vara begränsad vilket framgår av att paragrafen anger att 

villfarelsen måste vara uppenbart ursäktlig. Något förenklat kan det sägas att lagstiftningen 

siktade in sig på sådana fall där det av olika skäl, såsom att gärningsmannen fått felaktiga 

besked av en myndighet eller straffbestämmelsen var särdeles otydlig, inte varit möjligt att få 

kännedom om det korrekta innehållet i gällande regler. Med anledning av detta och att 

lagtexten särskilt hänvisar till fel vid kungörandet av en bestämmelse, så tolkar HD 

bestämmelsen som att de andra uppenbart ursäktliga orsaker som kan grunda ansvarsfrihet ska 

förstås som scenarier som ligger nära de typer av situationer som nämns i propositionen och 

enbart särskilda fall som är mycket särpräglade. Alltså bedömde domstolen att det saknades 

grund för att gärningsmannen inte skulle hållas ansvarig för sin gärning. Den lösning av fallet 

majoriteten enades om blev istället att gärningsmannen, av skäl vi inte kommer gå in på här, 

befanns skyldig till brottet men inte dömdes till någon påföljd i enlighet med 29:6 BrB. 

 Det fanns två justitieråd som var skiljaktiga gällande hur 24:9 BrB skulle tolkas. De 

konstaterade initialt att speciella omnämnanden av sådana fel som förekommit vid 

kungörandet av en bestämmelse inte behöver vara uppenbart ursäktliga medan villfarelse ”av 

annan orsak” måste vara det. Detta särskiljande tyder på att dessa andra orsaker inte är 

avsedda att inskränkas till fall som är identiska med eller liknande de som nämns i 
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propositionen. I stället menade de att bestämmelsen tar sikte på situationer där 

straffrättsvillfarelsen var sådan att ett åläggande av straffansvar vore orimligt. En tolkning 

som de grundade på att propositionen uttrycker att rättsordningen i allmänhet inte kan sägas 

förlora auktoritet på att den klart uttrycker att den avstår från att behandla medborgarna på ett 

orättfärdig vis. Propositionsuttalandet torde i deras mening bygga på den straffrättsliga 

konformitetsprincipen. Denna princip kan sägas innebära att en person inte bör hållas ansvarig 

för ett lagbrott om han eller hon inte hade förmåga eller möjlighet att rätta sig efter lagen. 

Uttryckt i Dworkins termer kan vi säga att 24:9 rättfärdigas av den straffrättsliga 

konformitetsprincipen och att de skiljaktigas tolkning bättre stämde överens med denna 

princip. Alltså ansåg de skiljaktiga att dels en sådan orsak som omnämns i paragrafen orsakat 

villfarelsen dels att den varit uppenbart ursäktlig. 

 Den första frågan som behöver besvaras är i vanlig ordning vad den vanliga ordalydelsen 

av lagtexten och till lagtexten relevanta delar av propositionen vanligtvis kräver. I det här 

fallet är det tveklöst så att ”annan orsak” i vanligt språkbruk inte kan anses betyda närliggande 

orsak. En närliggande orsak faller givetvis in under uttrycket en annan orsak, men där ryms 

även andra varianter såsom en ”motsatt orsak” eller kanske en ”inte särdeles närliggande 

orsak”. Det finns inte heller något stöd i propositionen för att annan orsak skulle förstås som 

närliggande orsak. Tvärtom så är det förhållandevis tydligt att de olika situationer som 

lagstiftaren nämner i propositionen, alltså den praxis som kodifierats, inte är tänkt att utgöra 

en uttömmande lista. Högsta domstolens majoritet grundade sin textuella tolkning på det 

särskiljande som lagstiftaren gjorde för straffrättsvillfarelse grundat på fel vid kungörandet av 

en bestämmelse genom att nämna den villfarelse uttryckligen samt inte kräva att den, till 

skillnad från andra former av straffrättsvillfarelse, var uppenbart ursäktlig. En rimligare 

tolkning är dock att, i likhet med minoriteten i domstolen, tolka paragrafens språkliga 

utformning som att andra villfarelsegrunder än de som utpekas explicit endast ska fria från 

ansvar i undantagsfall därav kravet att dessa andra orsaker måste vara uppenbart ursäktliga. 

Paragrafens språkliga utformning ligger alltså närmare minoritetens än majoritetens tolkning i 

det här fallet, vilket innebär att majoritetens tolkning i sig behöver starkare argument på sin 

sida för att utgöra den bästa tolkningen.  

 De två olika konkurerande tolkningarna, majoriteten kontra minoritetens, kan i det här 

fallet sägas bygga på olika centrala karaktärsdrag inom det svenska straffrättsliga systemet. 

Majoritetens tolkning, d.v.s. att annan orsak avser närliggande fall, torde rättfärdigas av 

principen att straffansvar inte förutsätter att gärningsmannen kände till att gärningen var 

straffbelagd. Minoritetens tolkning, d.v.s. att annan orsak avser fall av straffrättsvillfarelse där 
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ett åläggande av straffansvar vore orimligt, kan anses rättfärdigas av samma princip i 

kombination med den straffrättsliga konformitetsprincipen som kräver att en person måste 

kunnat rätta sig efter lagen för att hållas ansvarig för brott mot den. Den följande frågan blir 

vilken av dessa tolkningar som är den bästa, alltså vilken som har starkast stöd av de rättsliga 

argumenten.  

 Majoritetens tolkning grundar sig på i huvudsak två skilda argument. Det första argumentet 

är det Dworkin skulle kalla ett integritetsargument och tar fasta på straffrättssystemets 

uppbyggnad. Som majoriteten konstaterade så har lagstiftaren valt att i allmänhet hantera 

frågan om gärningsmannens psykiska tillstånd i valet av påföljd istället för att som tidigare 

behandla frågan vid ansvarsbedömningen. Systemets utformning talar alltså för att de andra 

orsaker som nämns i paragrafen inte borde vara sådana orsaker som härrör från 

gärningsmannens psykiska ohälsa. Överlag framstår påföljdssystemet som mer koherent om 

gärningsmannens psykiska ohälsa enbart ges betydelse vid påföljdsbedömningen snarare än 

huvudsakligen vid påföljdsbedömningen och undantagsvis vid ansvarsbedömningen. 

 Det andra argumentet majoriteten bygger sin bedömning på kan beskrivas som ett 

skälighetsargument då det är grundat främst i lagstiftarens historiska handlande. Dels förhöll 

det sig så att i 1864 års strafflag så kunde otillräknelighet grunda ansvarsfrihet där 

otillräknelighet i typfallet var av psykisk natur, dels har det genomförts ett antal statliga 

utredningar som föreslagit att det ska införas ett nytt otillräknelighetskrav. Dessa utredningar 

har dock inte resulterat i någon lagstiftning. Det faktum att ett otillräknelighetskrav tagits bort 

en gång samt att det trots upprepade utredningar som rekommenderar ett återinförande ändå 

inte återinförts tyder på att saknas en allmän opinion för att en gärningsmans psykiska 

tillstånd ska kunna vara ansvarsbefriande.  

 Minoriteten i sin tur grundar sin tolkning på att lagtexten och propositionen i sig öppnar 

upp för en möjlighet att expandera de fall av straffrättsvillfarelse som bör anses 

ansvarsbefriande i en begränsad omfattning. Även minoritetens argument kan ses som ett 

integritetsargument som skiljer sig från majoritetens motsvarighet i det att det i första hand 

grundar sig på överenstämmelse med lagtexten och propositionen snarare än övriga 

bestämmelser i systemet. De tog bland annat fasta på vissa skrivelser i propositionen som 

uttrycker att rättsordningen inte har något att förlora på att den tydligt tar avstånd från att 

behandla medborgarna på ett orättfärdigt sätt. De menade alltså att det fanns en allmän 

målsättning med paragrafen att komma åt fall av straffrättsvillfarelse där det i allmänhet 

skulle vara orimligt att kräva ansvar av gärningsmannen. Ett sådant fall förelåg alltså i det 
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förevarande rättsfallet då gärningsmannens psykiska störning var så allvarlig att han saknade 

förmåga att förstå och rätta sig efter de rättsbestämmelser han dömdes efter. 

 I ljuset av dessa argument torde Dworkins teori rekommendera minoritetens lösning 

framför majoritetens. Det integritetsargument som minoriteten framför väger tyngre än 

majoritetens eftersom det ligger närmare lagtexten och propositionen. I allmänhet är det 

viktigare att en tolkning överensstämmer med det vi kallar tolkningsgrunden än med andra 

närliggande bestämmelser i det juridiska systemet. Det skälighetsargument som majoriteten 

framför torde i det här fallet väga ganska lätt med tanke på att det rör sig om ett straffrättsfall. 

I sådana fall där den enskilde kan drabbas av straffrättsliga sanktioner och domstolens 

tolkning därmed får vittgående konsekvenser för den enskildes öde torde den här typen av 

argument endast ha en marginell betydelse. Detta kan kontrasteras mot fall där konkreta 

individuella rättigheter inte står på spel, som ”snail darter”fallet Dworkin använde som 

exempel, där skälighetsargument tvärtom kan ha betydande vikt.  

 Majoritetens huvudsakliga argument var dock, trots att minoritetens lösning 

rekommenderades, det i sig starkaste argumentet som framfördes i domskälen. Problemet var 

att majoritetens tolkning av paragrafens orddalydelse var så pass avvikande från både den 

vanliga ordalydelsen och propositionen att argumentet inte räckte. En tredje tolkning, som 

majoriteten kunde ha använt för att komma till samma domslut, är att ”annan orsak” ska 

tolkas som en orsak som inte grundar sig i psykisk ohälsa. En sådan tolkning skulle inte strida 

mot lagtexten och propositionen så som tolkningen ”närliggande orsak” gör samtidigt som 

den skulle vara koherent med straffrättssystemets utformning. En sådan lösning vore givetvis 

mindre vägledande än den faktiska prejudikatregel som fallet skapade, men just därför också 

lättare att rättfärdiga. Dworkins teori kräver inte att domstolen utvecklar en mer omfattande 

teori om rätten än vad som krävs för att lösa de fall de har att döma. Så om domen genom den 

hör lösningen skulle ha ett lägre prejudikatvärde så är det inte nödvändigtvis något problem. 

Problemet med majoritetens domslut ligger alltså inte i domskälen utan i den regel de 

konstruerade för att rättfärdiga domslutet.   

 

3.4 NJA 2003 s. 361 Narkotikafallet 
 

Frågan i fallet rörde vilket straffrättsligt ansvar som kunde utkrävas av en person som 

mottagit och förvarat narkotika utan att ha varit medveten om detta. Den åtalade i fallet hade, 

för en väns räkning, lovat att mottaga ett paket med för honom okänt innehåll. Han hade 

därefter mött en för honom okänd man på en parkeringsplats där han mottagit paketet. Vid ett 
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senare tillfälle hade han fattat misstankar om att paketet kunde innehålla narkotika. Han 

kontaktade vännen och försökte få denna att hämta paket omedelbart vilket vännen vägrade 

att göra. En vecka (ändrat till fyra dagar i Högstadomstolen) efter att den åtalade hade 

mottagit paketet mötte han vännen i en närliggande stad, varvid vännen sade att paketet 

innehöll heroin och gav den åtalade en våg för att väga upp heroinet i mindre mängder. Efter 

mötet så kontaktade den åtalade polisen och överlämnade heroinet till dem. Den rättsliga 

frågan som domstolarna hade att avgöra var om den åtalade hade gjort sig skyldig till 

narkotikabrott och, om så var fallet, hur grovt brottet var.  

 Tingsrätten bedömde att den åtalade medvetet hade förvarat heroinet i en vecka åt vännens 

räkning. Han hade också varit medveten om att den rörde sig om ca fem kg heroin baserat på 

paketets vikt. Med hänsyn till mängden narkotika, att det rörde sig om en farlig drog som 

heroin och att han självmant överlämnat sig själv och narkotikan till polisen så dömde TR 

honom till fem års fängelse för grovt narkotikabrott i enlighet med 1:1 p 4 

narkotikastrafflagen (SFS 1968:64).  

 Hovrätten utförde en mer djupgående analys än TR där de till att börja med konstaterade, 

baserat på uttalanden i propositionen (1968:7), att det huvudsakliga policymålet med lagen 

var att motverka narkotikamissbruk i allmänhet. Vidare konstaterade HovR att propositionen 

explicit uttryckte att innehav av narkotika kunde aktualisera ansvar för grovt brott om 

innehavet utgjorde ett led i en verksamhet som syftade till att överlåta eller smuggla 

narkotika. Att begreppet förvaring senare separerats från innehav i senare lagstiftning skulle 

enligt propositionen (1982/83:141) inte medföra någon förändring i sak jämfört med vad som 

tidigare gällt. I likhet med TR fann HovR att mängden och slaget narkotika i fallet pekade på 

att det rörde sig om ett grovt brott. Vidare konstaterade rätten att den situation som den 

åtalade hade befunnit sig påminde om den som beskrivs i BrB 32:5. Detta eftersom han, enligt 

rättens bedömning, måste insett risken för att han skulle utsättas för vedergällning från 

vännen. Alltså hade hans position varit nära den som förmås begå brott genom tvång eller 

beroende ställning vilket talade för en straffnedsättning.  

 Ytterligare en faktor som talade för ett mildare straff var det faktum att den åtalade 

frivilligt överlämnat sig själv och narkotikan till polisen. I propositionen till billighetskälen i 

BrB 29:5 (prop. 1987/88: 120) nämns att de handlingar som kan anses utgöra ett begränsade 

eller avhjälpande av de brottsliga skadeverkningarna får bedömas från fall till fall. I det 

förevarande fallet ansåg rätten att den åtalade hade, i mer eller mindre utsträckning, helt 

förebyggt den samhällskada, d.v.s. konsumtionen av narkotikan, som narkotikalagstiftningen 

har som mål att förhindra. Alltså hade brottets skadliga verkan helt avhjälpts. Dessutom hade 
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han också frivilligt angett sig till polisen vilket också är ett av de billighetskäl som talar i 

förmildrande riktning. De allmänna bestämmelserna om straffmätning som finns i BrB 29:1 

och tillhörande proposition ger också uttryck för att liknande kriminella gärningar kan ges 

väldigt olika straffvärden. Lagstiftaren uttryckte också explicit i propositionen att reglerna i 

brottsbalkens 29 kapitel var tänkta att ge domstolarna möjligheten att utveckla 

straffmätningen, göra den mer differentierad än vad som var fallet vid lagens införande och ge 

dem möjlighet att sätta straffet lägre än vad som var föreskrivit vid brottet. Slutgiltigen ansåg 

rätten att även allmänhetens syn på domslutets rättvishet måste vägas in i en viss utsträckning. 

De menade att det måste tas hänsyn till att utgången av fallet inte blev sådan att sågs som 

orättvist av allmänheten och därmed motverkade allmänhetens vilja att medverka till att brott 

förebyggs eller beivras. Hovrätten ändrade således Tingsrättens domslut och sänkte straffet 

till fyra månader i fängelse.  

 Högsta domstolens bedömning skilde sig från underätternas i det att HD började med att 

undersöka de allmänna straffbarhetsförutsättningar som gäller vid underlåtenhetsbrott. Enligt 

dessa förutsättningar så gäller att den åtalade endast kan hållas ansvarig om han haft en 

realistisk möjlighet att avbryt förvaringen tidigare än vad som skett utan att därigenom göra 

sig skyldig till brott. Med hänvisning till doktrin och praxis menade rätten att denna 

bedömning måste göras utifrån den åtalades individuella förutsättningar och omständigheterna 

i fallet, samtidigt som han baserat på dessa omständigheter måste tillgodoräknas ett skäligt 

rådrum.  

 Domstolen jämförde det föreliggande fallet med ett tidigare avgörande (NJA 2003 s 254) 

där en kvinna i en liknande situation mottagit en penningsumma för förvaring som hon senare 

insett utgjorde betalning för en narkotikaaffär. I det fallet bedömdes det att ren passivitet 

generellt sett inte utesluter straffansvar. Den åtalade hade alltså en skyldighet att göra sig av 

med narkotikan, den följande frågan blev därmed hur han var skyldig att göra sig av med den 

och inom vilken tidsram. Grunden, d.v.s. policy målet, för förbudet för att förvara vederlag 

för narkotika är dock en annan än grunden för förbudet att förvara narkotika. I det förra fallet 

fann rätten att det grunden bestod i att försvåra den illegala narkotika hanteringen medan den i 

det senare fallet bestod i att förhindrandet av narkotika kom i omlopp bland missbrukare. 

Eftersom det senare policy målet är viktigare än det förra så ansåg domstolen att det krävdes 

mer försvårande omständigheter i det förevarande fallet för att hans gärning inte skulle anses 

utgöra brott.  

 I likhet med Hovrätten jämför HD det förevarande fallet med bestämmelserna om brott 

genom underlåtenhet som finns i BrB 23:6. De bestämmelserna som finns där var inte 
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tillämpliga i det här fallet då det inte är särskilt stadgat i narkotikastrafflagen att brott kan 

begås genom underlåtenhet, men likväl tog rätten notis om att en förutsättning för straff enligt 

paragrafen är att angivandet av brottet kan ske utan att angivaren eller dennes familj riskerar 

fara. Därmed kan det inte alltid krävas att den som i god tro mottagit exempelvis narkotika ger 

sig själv till känna för polis eller annan myndighet om han istället kan överlämna narkotikan 

anonymt. Det samhälleliga intresset av att en så stor mäng narkotika kommer under 

myndigheternas kontroll vad dock så stort att den åtalade hade en skyldighet att kontakta 

myndigheterna även om detta inte kunde ske anonymt. Givet sakomständigheterna i fallet, 

den åtalades panik och desperation, att han kontaktade polisen inom fyra dygn, risken för 

repressalier från vännen, och risken att bli mistrodd av polisen, så fann rätten att han hade 

handlat inom sitt skäliga rådrum. Alltså hade han inte gjort sig själv skyldig till brott och 

åtalet lämnades utan bifall. 

 Det är inte helt lätt att jämföra och analysera de olika instansernas domslut och argument i 

det här fallet eftersom de diskuterade två olika frågor. Underrätterna intresserade sig för om 

brottet skulle ses som grovt i enlighet med 3 § narkotikastrafflagen och vilka förmildrande 

omständigheter som skulle tas hänsyn till vid straffmätningen. Högstadomstolen tog inte ens 

upp frågan om brottets grovhet eller straffvärde då de istället argumenterade för att den 

åtalade inte alls har begått någon straffbar gärning. Det HD avgjorde, mer precisit, är 

förutsättningarna för straffansvar i enlighet med 1 § 4 stycket narkotikastrafflagen gällande 

förvar av narkotika genom underlåtenhet. Hovrättens argumentation är tudelad. Först 

diskuterade de vad som ska klassas som ett grovt narkotikabrott och konstaterar snabbt att det 

övergripande målet med narkotikaförbudet är att förhindra missbruk av narkotika. Vidare 

förde de ett subjektivt resonemang där de konstaterade att, baserat på propositionen, så är det 

främst sådant innehav/förvar som utgjort en del i en organiserad verksamhet som bör klassas 

som grovt narkotikabrott. I likhet med HD så jämförde också Hovrätten med 

underlåtenhetsbestämmelserna i 23:5 BrB och drog i ljuset av dem slutsatsen att 

omständigheterna i fallet vad sådana att de inte talade för grovt narkotikabrott.  

 Den andra frågan de bedömde var i vilken utsträckning som omständigheterna i fallet 

talade för en mild straffmätning. De tog framförallt hänsyn till att den åtalade, genom att 

frivilligt ange sig till polisen och överlämna narkotikan, i praktiken helt förebyggde den 

samhällsskada som förbudet var ägnat att förhindra. Det intressanta med HovRs domskäl är 

dock att de baserar sitt domslut på en form av rättviseargument. De skäl de angav är 

egentligen två stycken olika. Först menade de att domstolen i någon mån måste väga in hur 

avgörandet kommer att uppfattas av allmänheten, alltså om det framstår som för grovt eller 
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för milt o.s.v. Det argumentet liknar det Dworkin karaktäriserar som skälighetsargument 

eftersom det tar fasta på den folkliga opinionen, om än något spekulativt i det här fallet då de 

inte hänvisade till något konkret underlag. Sen menade de att domstolen också ska ta en viss 

hänsyn till att domslutet blir sådant att det inte tar bort eller förminskar allmänhetens 

incitament att medverka till att brott förebyggs eller beivras. Detta senare argument ligger 

närmare det som Dworin karaktäriserar som ett rättviseargument då det tar fasta på de faktiska 

konsekvenser som domslutet kommer resultera i. Det är dock viktigt att komma ihåg att när 

Dworkin talar om ett domsluts konsekvenser så syftar han inte på konsekvenserna i det 

enskilda fallet. Frågan är istället vilka konsekvenser domslutet får om det s.a.s. upphöjs till 

gällande rättsregel och tillämpas i alla liknande fall. Det verkar också vara denna fråga som 

Hovrätten tog hänsyn till i sitt rättviseargument så argument är full förenligt med Dworkins 

teori i det avseendet. 

 Högstadomstolen hade, som vi sett ovan, ett annat tillvägagångssätt och valde att fria 

istället för att enbart sänka straffet. Det HD gjorde rent konkret var att introducera en ny 

rättsregel i systemet genom att införa ett krav på att underlåtenhet att avbryta förvaringen av 

narkotika enbart ska betraktas som brottsligt om förvaringen fortgått efter att gärningsmannen 

förbrukat ett skäligt rådrum. Hur långt detta rådrum är i det enskilda fallet är något som får 

avgöras efter omständigheterna i fallet och de åtalades individuella förutsättningar. De 

huvudsakliga argumenteten HD använde kan karaktäriseras som integritetsargument.  

 Först tog HD hänsyn till den domstols praxis de etablerat i NJA 2003 s 254 och utifrån de 

domskälen och den skillnad i policymål som rättfärdigar förbudet av förvaring av vederlag för 

narkotika respektive förvaring av narkotika i sig så drog de slutssatsen att rådrummet är 

snävare i det förevarande fallet än i det tidigare fallet. Snävheten grundar de på att målet att 

förhindra att narkotika kommer i omlopp bland missbrukare, vilket är målet med 

kriminaliseringen av förvar av narkotika, väger tyngre än målet att försvåra illegal 

narkotikahantering i allmänhet som är målet den kriminalisering som användes i det tidigare 

avgörandet.  

 Det andra integritetsargumentet de använde är en systematisk jämförelse med 

underlåtenhetsbestämmelserna som finns i 23:6 BrB. Även om den paragrafen inte är 

tillämplig på narkotikabrott så kan det utifrån den antas att underlåtensbrott i allmänhet 

förutsätter att den som kan avbryta eller anmäla brott till myndigheterna endast är förpliktigad 

att göra det när det kan ske utan fara för honom eller närstående. Utifrån Dworkins teori 

skulle vi kunna säga att 23:6 BrB rättfärdigas av en allmän princip eller regel som också 

borde gälla i andra underlåtenhetssituationer utöver de som direkt berörs av paragrafen. 
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Utifrån de här två argumenten och omständigheterna i det förevarande fallet ansåg alltså HD 

att det dröjsmål att kontakta polisen som den åtalade gjort sig skyldig till inte skäligen kunde 

grunda något brottsligt ansvar. En domare som bedömde fallet efter Dworkins teori hade 

förmodligen resonerat snarlikt.  

 

3.5 NJA 1999 s. 575 Bankfallet 
 

Sakomständigheterna i fallet var som följer: En bank betalade ut en större summa pengar till 

företaget A för företaget Bs räkning. Betalning gjordes för ett till B samhörande företag som 

återbetalning av ett lån från företaget A. En timme efter att transaktionen genomförts ringde 

banken till A och meddelade att det var någonting med betalning som inte stod rätt till. Det 

visar sig senare att Bs konto hos banken saknade täckning för betalning och att banken, 

genom bedrägeri, lurats att betala ut pengar till A. Den rättsfråga som uppstod var huruvida A 

var skyldig att betala tillbaka den överförda summan till banken trots att A befunnit sig i god 

tro. Vi kommer här inte gå närmare in på underrätternas lösningar av fallet, men det kan kort 

nämnas att Tingsrätten fann att A var återbetalningsskyldig med hänsyn till principerna om 

condictio indebiti medan Hovrätten inte ens tog upp den egentliga rättsfrågan med hänvisning 

till bristande processuella förutsättningar.  

 Högstadomstolen diskuterade en rad olika avtalsrättsliga grunder för att betalningen 

antingen skulle gå åter eller anses som giltig. Den första grunden de diskuterade var den 

grund som Tingsrätten baserat sitt avgörande på, condictio indebiti. Principerna om condictio 

indebiti tar sikte på sådana situationer där antingen någon betalar någon baserat på det 

felaktiga antagandet att han är skyldig den andre pengar eller sådana situationer där gäldänren 

betalar mer än vad han är skyldig till sin borgenär. I regel har det då bedömts att betalning ska 

återgå till betalningsgivaren med vissa reservationer. Domstolen fann också stöd i äldre 

rättspraxis för att i de fall där någon av misstag betalt någon annans skuld i tron att gäldenären 

ställt medel till förfogande för betalningen, så har den betalande haft återkravsrätt gentemot 

gäldenären men inte gentemot borgenären.  

 HD ansåg att för att reglerna om condictio indebiti skulle vara tillämpbara i det 

förevarande fallet så måste det föreligga skäl av samma art som det gör i vid en traditionell 

condcitio indebiti situation. Ett av de skälen är att betalningsmotagren gjort en obehörig vinst 

på misstaget. En sådan omständighet förelåg inte i det här fallet eftersom A enbart mottagit 

betalning för en redan existerande fordran. Ett andra skäl är att gäldenären saknat 

betalningsförmåga. Det gick dock inte, baserat på utredningen i fallet, avgöra om någon sådan 
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omständighet förelåg hos B. Ett tredje skäl, med stöd i ett tidigare rättsfall, är att 

betalningsmottagaren i något avseende haft en bättre eller med betalaren likvärdig överblick 

över transaktion och därmed besuttit en bättre förmåga att upptäcka misstag. Någon sådan 

omständighet förelåg dock inte här, tvärtom så var det banken som hade bäst möjlighet att se 

till så att inte några misstag uppstod. Baserat på ovan angivna skäl samt det allmänna intresset 

av trygghet i omsättning ansåg rätten att det inte fanns någon grund i dessa principer för att 

kräva att A skulle bli återbetalningsskyldig till banken.  

 Ytterligare en grund som Högstadomstolen diskuterade var om betalning skulle ses som 

ogiltig på grund av svek i enlighet med 30 § Avtalslagen (SFS 1915:218), men eftersom det 

var B som förefarit svekligt gentemot banken snarare än A och varit i god tro vid 

betalningstillfället så höll inte den grunden. Av större intresse var om betalning skulle kunna 

ses som ogiltig till följd av det senare telefonsamtalet mellan banken och A. En möjlig grund 

för att denna senare insikt som A nådde eller kunde ha nått skulle ha relevans finns i 39 § 

AvtL andra meningen. Denna andra mening stipulerar att det är möjligt att ta hänsyn till insikt 

som vunnits eller bort vunnits vid en senare tidspunkt efter det att avtalet slutits om det 

föranletts av särskilda omständigheter och om det sker innan rättshandlingen inverkat 

bestämmande på kontrahentens handlingsätt. Den här regeln kallas även re intergra-

bestämmelsen. Det allmänna syftet med bestämmelsen är, enligt domstolen, att undvika vissa 

orimliga resultat som annars skulle kunna uppstå om det inte gick att ta hänsyn till insikter 

som kontrahent fått omedelbart efter att han tagit del av rättshandlingen men innan handlingen 

inverkat bestämmandeför hans handlande. Eftersom den från lagstiftarhåll egentligen inte 

finns några anvisningar om de särskilda omständigheter som behöver föreligga för att 

bestämmelsen ska vara tillämplig så menade domstolen att det måste bedömas i huvudsak 

utifrån bestämmelsen allmänna mål. Det exempel som lagmotiven angett är då ett muntligt 

anbud accepteras och anbudgivaren uppger, innan kontrahenterna skiljt sig åt, att anbudet 

tillkommit på grund av något misstag.  

 I det förevarande fallet vad det klart att telefon samtalet från banken till A skedde innan 

betalning haft en inverkande effekt på As handlande. Det förehöll sig dock inte så att A, 

genom telefonsamtalet, fick insikt om att betalning var felaktig och att den föranletts av 

svikligt beteende. Dessa omständigheter var vid tillfället, baserat på vad som visats i fallet, 

varken klara för A eller för banken. Det var inte möjligt att fastställa när A hade anledning att 

misstänka att banken utsatts för bedrägeri även om det framgått att A efter telefonsamtalet 

behandlade pengarna med utgångspunkt för att det fanns en risk för att betalningen kunde 

vara ogiltig. Domstolen anförde också att det inom doktrinen att användandet av 
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bestämmelsen i princip bör reserveras för sådana fall då motparten omedelbart eller strax efter 

rättshandlingen vunnit eller bort vinna insikt om ett visst förhållande. Denna 

”omedelbarhetsregel” hade också stöd i dansk rättspraxis där motsvarande bestämmelse 

iakttas med återhållsamhet och speciell vikt läggs vid hur snabbt motparten försatts i ond tro 

för att bedöma om särskilda omständigheter föreligger. 

 Ytterligare en omständighet som talar emot användandet av bestämmelsen är att banken, i 

egenskap av bank, ägnar sig åt yrkesmässig betalningsförmedling och därmed i en viss mån 

agerat oaktsamt. Därmed ansåg HD att sådana särskilda omständigheter, som bestämmelsen 

kräver, inte förelaggat även om A fått eller bort få insikt om det svekliga förhållandet innan 

betalning blev bestämmande för dess handlingssätt.  

 En fjärde och sista grund som HD undersökte var om betalning skulle återgå till följd av 

bristande förutsättningar i enlighet med förutsättningsläran. Idén skulle då vara att det var en 

väsentlig förutsättning för betalningen att det fanns medel på Bs konto som täckte 

överföringen och eftersom denna förutsättning inte var uppfylld så var överföringen ogiltig. 

Mot det kontrasterade HD att normen vid avtal eller betalningstransaktioner är att den 

enskilda parten själv bär risken för att hans förutsättningar brister. Och att det i fallet inte 

fanns några omständigheter som tydde på att det var A snarare än banken som borde burit 

risken för att det saknades täckning på Bs konto för betalningen. Alltså dömde HD att 

betalningen från banken till A inte skulle återgå.  

 Det fanns ett skiljaktigt justitieråd i HD och han kom fram till att, tvärt emot majoriteten, 

betalningen varit ogiltig på grund av det svek banken hade utsatts för. Till att börja med 

konstaterade han, i likhet med majoriteten, att den andra förutsättningen i 39 § AvtL andra 

meningen är uppfylld gällande telefonsamtalet. Det var tydligt att telefonsamtalet skedde 

innan överföreingen hade en bestämmande verkan på As handlingsätt. Den kvarvarande 

frågan blev därmed hur förutsättningen särskilda omständigheter skulle tolkas. Precis som HD 

ansåg även den skiljaktige att tolkningen ska ta sin utgångspunkt i det allmänna målet som 

finns med regeln, nämligen att undvika orimliga resultat. Givet förutsättningarna i fallet ansåg 

han att det var så att A insett eller bort inse att betalningen hade framkallts genom svikligt 

förledande innan den yttre tidsram som följer av lagtexten hade passerats. 

 Han tog fasta på tre olika omständigheter för att avgöra om särskilda omständigheter 

förelegat. Först så talade det faktum att banken yrkesmässigt ägnar sig åt 

betalningsförmedling och därmed gjort sig skyldig till en viss oaktsamhet i fallet mot att 

bestämmelsen skulle användas. Sen talade det faktum att banken blivit utsatt för ett allvarligt 

brottsligt angrepp som inverkat bestämmande på dess handlande talade dock för att 
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bestämmelsen skulle användas. Detta senare faktum i konjunktion med att A, mer eller 

mindre, omedelbart via telefonsamtalet erhållit en varning för att betalningen kunde vara 

ogiltig tydde på att särskilda omständigheter faktiskt förelåg och att betalningen därmed 

skulle återgå. 

 Av de fyra grunder som HD undersöker är det egentligen bara två som är värda att 

analysera. Den första grunden värd att analysera är condictio indebiti. Den fråga domstolen 

rent konkret hade att besvara i det här fallet var först huruvida sakomständigheterna i fallet 

omfattades av principerna om condictio indebiti och sen, om de inte omfattades, om 

rättsinstitutet skulle expanderas för att omfatta även omständigheterna i fallet. Vilket också är 

vad de i stora drag gjorde. Först konstaterade de att de typiska situationer där principerna har 

tillämpats i de relevanta avseendena, alltså betalningar av misstag som grundat obehörig vinst, 

inte förlegat. Det förhöll sig inte heller så att borgenären i det här fallet hade en sådan position 

att han bättre kunnat förhindra misstag eller i allmänhet agerat oaktsamt. Att rättsinstitutet 

condictio indebiti inte bör expanderas ytterligare tycks domstolen framförallt grunda på det 

allmänna intresset av trygghet i omsättningen med betalningsmedel. En målsättning som 

domstolen använt sig av i tidigare rättsfall för att rättfärdiga sitt domslut. Det finns givetvis ett 

allmänt intresse av att betalningar som förefaller legitima faktiskt är det, om så inte vore fallet 

skulle det onekligen ha en negativ effekt på ekonomin i allmänhet.  

 Det Dworkins teori föreskriver i sådana här fall, alltså fall där domstolen tillämpar och 

tolkar en rättsregel eller princip som grundar sig enbart på rättspraxis, är att domstolen ska 

hitta en teori som passar in och rättfärdigar det förevarande fallet och alla andra rättsfall där 

principerna om condictio indebiti har tillämpats. I praktiken behöver dock domstolen enbart 

ägna sig åt en sådan analys i den utsträckning som krävs för att det ska gå att lösa rättsfrågan 

de har att avgöra. Det borde alltså räcka att de fastslår att den teori som rättfärdigar 

rättsinstitutet i fråga innehåller ett hänsynstagande till att rättsinstitutet inte blir så 

allomfattande att det äventyrar markandsaktörernas förtroende för att betalningar i allmänhet 

upprätthålls av rättssystemet. HD:s lösning verkar alltså, mer eller mindre, vara förenlig med 

Dworkins teori även om deras argument kunde ha varit mer explicita.  

 Den andra grunden värd att analysera är den så kallade re integra-bestämmelsen eller 39 § 

AvtL andra meningen bestämmelsen. Tillskillnad från den tidigare grunden vi analyserade 

ovan så är denna grund baserat på lagtext så analysen blir mer snarlik den vi använt i de 

tidigare rättsfallen. Den första frågan vi har att ta ställning till är alltså vad den vanliga 

ordalydelsen av paragrafen vanligtvis betyder. Eftersom språket i lagtexten är något 

ålderdomligt skriver jag ut texten ordagrant för tydlighetens skull: ”Dock må, där särskilda 
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omständigheter sådant föranleda, hänsyn jämväl tagas den insikt han vunnit efter nämnda 

tidpunkt, men innan rättshandlingen inverkat bestämmande på hans handlingsätt.” Tidpunkten 

refererar här till den tidpunkt ”då rättshandlingen blev honom kunnig”. Den fråga som HD:s 

majoritet och minoritet tolkade mer specifikt var hur ”särskilda omständigheter” skulle tolkas. 

En aspekt de inte tog upp, men som de mycket väl kunde tittat närmare på är att hänsyn ”må” 

tas istället för ”skall” tas. Detta tyder rimligen i sig på att regeln bör tillämpas tämligen 

restriktivt. 

 Majoriteten respektive minoriteten presenterade varsin, med varandra, konkurerande 

tolkning av vad särskilda omständigheter bör omfatta. Majoritetens tolkning verkade vara att 

med särskilda omständigheter vanligtvis ska förstås som att de förutsätter en omständighet 

som inträffat omedelbart med eller strax efter att kontrahenten fått kännedom om 

rättshandlingen. Minoriteten menade istället att särskilda omständigheter ska inkludera de fall 

där en kontrahent utsatts för ett allvarligt brottsligt angrepp som inverkat bestämmande på 

hans handlande samtidigt som hans medkontrahent praktiskt taget omedelbart erhållit någon 

form av varning eller indikation om att något inte stod rätt till. Skillnaden mellan tolkningarna 

verkar främst bestå i att majoriteten inte tog fasta på orsaken till misstaget, det vill säga det 

brottsliga sveket, medan minoriteten fann den omständigheten avgörande. Sen verkar det 

också som om de tolkade sakomständigheterna olika. Majoriteten ansåg inte att A insett eller 

bort inse att betalningen framkallats genom svikligt förledande efter telefonsamtalet och att 

det tillfälle där A insett eller bort inse vad som hänt inte låg tillräckligt nära rättshandlingen 

rent tidsmässigt. Minoriteten däremot ansåg att telefonsamtalet räckte för att A skulle anses ha 

nått tillräcklig insikt och han hade därmed nått eller bort nå denna insikt tillräckligt nära 

rättshandlingen. Den huvudsakliga skillnaden i de konkreta rättsregler som tolkningarna 

mynnar ut i är alltså att den ena tar fasta på det allvarliga brottsliga angrepp från en tredje part 

som orsakat den ena partens misstag medan den andra inte gör det. 

 Majoritetens huvudsakliga argument kan klassas som ett integritetsargument som dock, 

enligt ett mer konventionell svenskt synsätt skulle ses som ett teleologiskt argument. 

Domstolen tog hänsyn till det allmänna målet med lagen, att undvika orimliga resultat, och 

försökte lösa rättsfrågan främst utifrån detta ganska oprecisisa mål. Det enda konkreta 

exempel majoriteten hade att utgå ifrån för att kunna tolka exakt vilka situationer som skulle 

ses som orimliga i det avseendet var sådana där den accepterande kontrahenten direkt efter 

avtalet blivit upplyst om att anbudet till kommit på grund av ett misstag eller missförstånd. En 

sådan situation förelåg inte i det nuvarande fallet. Vad som hänt istället var att 

medkontraheten, det vill säga A, blivit upplyst inte om att något var fel, utan att det fanns en 
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risk för att något var fel. Mer precissit blev frågan om det kunde ses som orimligt att A fick 

behålla pengarna som baken överfört från B:s konto när A blev varnad av banken en timme 

efter överföringen och upplyst om att någonting inte stod rätt till med betalningen. 

Majoriteten menade här att den insikt som A bort eller både nått efter telefonsamtalet inte i sig 

var tillräcklig för att det skulle kunna ses som orimligt att A fick behålla pengarna.  

 Den följande frågan blev inom vilken tidsgräns som A måste ha nått insikt om att 

betalningen framkallts genom svikligt förledande. Den bortre gränsen sätts givetvis av 

lagkravet på det måste ske innan rättshandlingen inverkat bestämmande på A:s handlingsätt. 

Majoriteten menade dock att även om A nått tillräcklig insikt innan dess så var det inte i sig 

tillräckligt för att det skulle röra sig om en sådan särskild omständighet som omnämns i 

lagtexten. Denna inte gräns, som vi redan sett, satte majoriteten tillsynes omedelbart eller 

strax efter att A fått kännedom om rättshandlingen. Deras huvudsakliga skäl därtill tycks ha 

varit att denna tolkning dels hade stöd i doktrin dels överensstämde med hur domstolarna i 

Danmark tolkade motsvarande bestämmelse. 

 Det är något oklart om detta ska ses som egentliga argument från domstolens sida. Utifrån 

Dworkins synsätt så är doktrinen ingenting som domstolen behöver ta hänsyn till på det sättet 

den tar hänsyn till statliga handlingar, såsom lagar, domslut, förarbeten och så vidare. 

Doktrinen är intressant just för att den erbjuder argument för hur lagarna bäst ska tolkas. En 

tolkning kan alltså inte vara bättre än en annan enbart för att en viss rättsvetenskapsman 

rekommenderar den. Däremot kan tolkningen tas hänsyn till om tolkningen stödjs av starka 

argument från det rättsvetenskapliga arbetet ifråga. Domstolens referens till doktrin bör nog 

därmed förstås som det finns argument däri som stödjer den tolkning de argumenterar för. Om 

så faktiskt var fallet hade det dock varit bättre om de redogjort för själva argumenten snarare 

än de slutsatser som drogs av argumenten. Referensen till danskrättspraxis kan ses på samma 

sätt men det finns också ett annat perspektiv som kan anammas på den typen av nationella 

rättsjämförelser. Eftersom båda den danska och den svenska bestämmelsen är baserade på den 

romerska civilrätten så är det möjligt att argumentera för att den svenska bestämmelsen 

rättfärdigas av samma principer och mål som den danska och att de båda rättsystemen i det 

här avseendet bör överensstämma.  

 Det här resonemanget stöd dock inte explicit av Dworkins teori eftersom det adjukativa 

integritetsidealet kräver att den svenska statens handlingar ska ses som så koherenta som 

möjligt och inte att dessa handlingar ska vara koherenta även med främmande staters 

handlingar. Så om domstolen faktiskt menade att svenska domstolar bör försöka tolka 

svenskrätt så att den så långt som möjligt överensstämmer med danskrätt så skulle det utgöra 
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ett argument som inte passar in i Dworkins teori, det verkar dock osannolikt att de faktiskt 

påstod något sådant.  

 Den sista faktorn som togs hänsyn till, att banken ägnade sig åt yrkesmässig 

betalningsförmedling, ansågs också tala emot att det skulle vara orimligt att låta A behålla 

betalningen. Detta argument kan ses som ytterligare ett uttryck för huvudargumentet: att målet 

med lagen är att förhindra vissa orimliga resultat och att bankens egna misstag därmed tydde 

på att resultatet av betalningen inte var orimlig.   

 Minoriteten grundande, i likhet med majoriteten, sin tolkning på ett i huvudsakligen 

teleologiskt argument, dock med en viktig skillnad. Han tog fasta på det allvarliga brottsliga 

angreppet, det vill säga det svekliga handlandet från B gentemot banken, och menade att det 

tydde på att det rörde sig om ett sådant orimligt resultat som lagen syftade till att förhindra. 

Problemet med det resonemanget är att det i det avtalsrättsliga systemet finns andra 

bestämmelser som är tänkta att förhindra och bekämpa den typen av brottsliga angrepp som 

det rörde sig om i fallet. Där det främsta exempelet är regeln om ogiltighet på grund av svek i 

30 § AvtL. Med beaktande av 30 § andra meningen gör det möjligt för banken att 

ogiltigförklara rättshandlingen om A svikligt uppgivet eller förtegat omständigheter av 

betydelse så vore det inkoherent om 39 § andra meningen också kunde göra rättshandlingen 

ogiltigt utan att fodra samma svikliga beteenden som 30 §.  

 Att en undantagsbestämmelse skulle kräva en mindre grad av svikligt beteende än 

huvudbestämmelsen och ändå ge upphov till samma resultat, alltså att rättshandlingen blev 

ogiltig, är inkoherent eftersom huvudbestämmelsen då också borde kräva en lägre grad av 

insikt, t.ex. att den som rättshandlingen företogs mot enbart behövde äga eller bort äga en 

misstanke om att något var fel och han inte delgett denna misstanke till sin motpart. Om den 

insikt som A nådde efter telefonsamtalet inte hade varit tillräcklig för att handlingen skulle 

kunna ses som ogiltig om A haft samma insikt vid tillfället för betalningsöverföringen så 

borde samma insikt inte ogiltiggöra överföreingen när den uppstått efter själva 

rättshandlingen. Majoritetens lösning lider däremot inte av någon motsvarande svaghet. Alltså 

stödjer Dworkins teori majoritetens lösning. 

 

4. Slutsatser 

 

4.1 Hur väl passar metoden? 
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Efter att ha gått igenom och analyserat Dworkins teori och tillämpat den på svenska rättsfall 

så kan vi börja besvara frågeställningen. Vi börjar därmed med den första frågeställningen: Är 

Dworkins metod förenlig med svenska domstolars domskäl och domslut? 

 Gällande frågan om domslut är den inte helt enkel att besvara utifrån rättsfallsanalyserna 

eftersom jag främst valt emellan de olika domslut som de olika instanserna samt rättens 

majoritet och minoritet kom fram till, istället för att utifrån teorin rekommendera ett 

självständigt domslut. Jag tror dock inte att en domstol som tillämpat teorin medvetet hade 

landat i alltför annorlunda domslut än de som faktiskt argumenterades för i fallen. Det vi kan 

jämföra istället är i vilken utsträckning teorin rekommenderade högsta domstolens majoritets 

domslut. Av de fem fall som analyserades så var det två fall där majoritetens lösning och 

domslut inte rekommenderades, boxarfallet (NJA 1985 s. 788) och rättsvillfarelsefallet (NJA 

2012 s. 564). I dessa två fall går det att argumentera för att HD:s argument var ganska 

bristfälliga, vilket också har gjorts med boxarfallet (Jmfr Spaak). Därmed verkar det som 

teorin inte skulle leda till någon större avvikelse i det här avseendet. Det är dock frågan om 

domskäl som är den mer intressanta att diskutera. 

 Vad gäller argumenten som framfördes av de olika rättsinstansera så verkar det som de i 

regel framförde argument som ligger nära de som teorin rekommenderar. I de fallen som 

gicks igenom var det enbart i ett, rättsvillfarelsefallet, där HD:s majoritet inte explicit använde 

sig av teleologiska argument. I det fallet använde sig dock den skiljaktiga minoriteten av ett 

teleologiskt argument för att rättfärdiga sitt domslut. Det bör givetvis framhållas att de olika 

ändamål som HD grundande sina argument på alltid var tagna från förarbeten när sådana 

fanns. Det rörde sig alltså i de flesta fallen om subjektiva teleologiska argument snarare än 

objektiva teleologiska argument. Steget mellan dessa är emellertid inte så långt och en 

domstol som sökt fastställa det bästa rättfärdigande kombination av principer och policyer 

hade nog kommit fram till ändamål som var snarlika, eller t.o.m. identiska, med de som 

propositionen och andra förarbeten angav. Dworkins teori förespråkar i och för sig inte att 

domaren ska avgöra rättsfrågan i enlighet med de ändamål som anges av lagstiftarviljan, vare 

sig det rör sig om en psykologisk- eller institutionell form, men den institutionella 

lagstiftarviljan, som de svenska lagförarbetena, har ändå en viss vikt i sammanhanget. 

Eftersom det adjukativa integritetsidealet förespråkar att statens handlingar ska tolkas så att de 

blir så principiellt koherenta som möjligt så kommer en tolkning av en viss rättsregel som 

baseras på de ändamål som anges i förarbetena i sig vägra tyngre än en som inte gör det. Om 

vi också antar att förarbetena för det mesta anger samma ändamål med lagen som domstolarna 

skulle finna utgjorde det bästa moraliska rättfärdigandet av lagen så skulle den faktiska 
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skillnaden mellan de teleologiska argument som en domstol som tillämpade teorin respektive 

en som inte gjorde det ofta vara obetydliga.  

 Utöver de teleologiska argument som framfördes använde sig HD:s majoritet i 

rättsvillfarelsefallet av ett intressant systematiskt argument. Argumentet uttrycktes inte så 

explicit som rättsfallsanalysen kan ge sken av så det krävdes ett visst mått av rekonstruktion 

för att göra det tydligt. Argumentet i fråga tar fasta på den systematiska uppbyggnaden av 

straffrättssystemet och att gärningsmannens psykiska tillstånd enbart ges någon betydelse i 

påföljdsdelen. Att då tolka in psykisk- eller mentalnedsättning som ansvarsbefriande om det 

ger upphov till en sådan straffrättsvillfarelse som nämns i BrB 24:9, vilket minoriteten i 

praktiken gjorde, strider tydligt mot brottsbalkens systematik. Om minoritetens lösning hade 

vunnit så hade domstolen alltså återinfört psykisk sjukdom som allmän grund för 

ansvarsfrihet, om än i något begränsad omfattning. Även om det här argumentet enligt 

konventionellt svenskt synsätt ses som ett systematiskt snarare än teleologiskt argument så 

ligger den nära den typen argument som Dworkins teori rekommenderar. Den övergripande 

idén hos teorin är att domaren ska tolka lagen så att den blir så koherent med det bästa 

moraliska rättfärdigandet av lagen som möjligt. Det bästa rättfärdigandet av en enskild lag bör 

i den mån det är möjligt överensstämma med det bästa rättfärdigandet av övriga lagar och 

regler i rättsystemet. Den teori som bäst rättfärdigar straffrättsvillfarelsen i 24:9 borde därmed 

vara en teori som respekterar lagstiftarens avsikt att psykisk nedsättning inte ska kunna 

grunda ansvarsfrihet.  

 Annorlunda uttryckt kan vi säga att den teori, eller den kombination av principer och 

policyer, som bäst rättfärdigar brottsbalkan i sin helhet förmodligen kommer bygga på en 

teori som gör ett särskiljande mellan omständigheter som hänför sig till gärningen i sig och 

omständigheter som hänför sig till gärningsmannens person. Därmed borde inte en 

gärningsmans straffrättsvillfarelse vara ansvarsbefriande om den hänför sig till sådana 

personliga omständigheter som funktionsnedsättning eller psykisknedsättning eftersom sådana 

omständigheter inte finns bland ansvarsfrihetsgrunderna i övrigt.  

 Därmed kan vi konstatera att högsta domstolens majoritet, i alla de fall vi analyserade, 

använde sig av argument som låg nära de argument teorin rekommenderade. Sättet domstolen 

presenterade argumenten på skiljde sig givetvis från hur en domstol som explicit tillämpade 

teorin hade formulerat sig, men samtliga domskäl skulle gå att skriva om så att de blev mer 

förenliga med teorin utan att argumenten skulle skilja sig alltför mycket åt sett till innehållet. 

Det kan mycket väl vara så att en sådan omskrivning enbart skulle förändra argumenten till 

ytan och att det väsentligen skulle vara samma argument som domstolen hade i åtanke när de 
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författade domskälen. Utifrån det som framkommit i rättsfallanalysera så drar jag slutsatsen 

att de rättsliga argument och slutsatser som Dworkins teori rekommenderar överlag skulle 

accepteras av svenska jurister och svenska domstolar och teorin därmed är förenlig med det 

svenska rättssystemet.  

 

4.2 Är det svenska rättssystemet ett koherent rättssystem? 
 

Innan vi försöker besvara uppsatsens andra frågeställning så kommer jag i det här stycket 

argumentera för att det svenska rättssystemet är beskaffat på ett visst sätt som har relevans för 

besvarandet av frågeställningen. Mer precist så påstår jag att det svenska rättsystemet är ett 

förhållandevist koherent rättssystem vilket talar för att svenska domstolar inte skulle tolka 

rättskällorna mer spekulativt om de tillämpade Dworkins teori.  

 För att illustrera argumentet bättre använder vi oss en figur som vi ser ovan. I figuren 

representerar rättsregel X den regel som en domstol har att tolka i ett rättsfall medan rättsregel 

Y respektive Z representerar rättsregler som ligger nära X i rättssystemet. Idén här är att ju 

mer koherenta rättsreglerna i modellen är desto mindre utrymme finns det för att tolka 

rättsregel X för en domare som tillämpar Dworkins teori. Omvänt så förhåller det sig så att ju 

mer inkoherenta rättsreglerna i modellen är desto mer utrymme finns det för att tolka X. 

Eftersom domaren ska tolka rättsystemet i sin helhet så att det blir så principiellt koherent som 

möjligt så kommer det finnas färre kombinationer av principer och policyer som erbjuder ett 

moraliskt attraktivt rättfärdigande av en enskild rättsregel om de bästa rättfärdigandena av 

närliggande rättsregler är koherenta med varandra.  

 Som exempel kan vi föreställa oss att rättsregel Y och Z bäst rättfärdigas av två 

kombinationer av principer och policyer som är motstridiga och s.a.s. drar åt olika håll. Som 

domare ska vi tolka rättsregel X och vi tänker oss att det finns två rimliga tolkningar av 

rättsregeln där den ena stöds av ett rättfärdigande som bättre stämmer överens med det bästa 
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rättfärdigandet av rättsregel Y och den andra med det bästa rättfärdigandet av rättsregel Z. I 

en sådan situation har rättsreglerna Y och Z ingen begränsande funktion för vår tolkning av X 

eftersom de pekar lika mycket på den ena tolkningen som den andra. Om vi istället föreställer 

oss att X och Y bäst rättfärdigas av samma kombination av principer och policyer eller två 

kombinationer som inte är motstridiga mot varandra så kommer det ha en begränsande verkan 

på vår tolkning av X eftersom de förmodligen kommer vara mer koherent med en av de två 

rimliga tolkningar vi har att välja emellan.  

 Ett mer konkret exempel på vad jag menar med ett koherent rättssystem kan hämtas från 

ett av rättsfallen som analyserades tidigare, nämligen rättsvillfarelsefallet. Som vi redan 

diskuterat i den praktiska delen och 4.1 så hade HD:s majoritet i fallet kunnat argumentera för 

att sådan straffrättsvillfarelse som är uppenbart ursäktlig enligt BrB 24:9 inte är sådan 

rättsvillfarelse som är orsakad av psykisk sjukdom eller dylika mentala nedsättningar. Det 

starkaste argumentet för en sådan tolkning utgjordes av en analys av brottsbalkens systematik 

där gärningsmannens psykiska sjukdom har relevans vid påföljdsbedömningen men inte vid 

ansvarsfrihetsgrunderna som istället bestäms av de objektiva omständigheterna vid 

gärningstillfället. Om det istället varit så att psykisk sjukdom hade betydelse för någon av 

ansvarsfrihetsgrunderna så hade det talat för att rättsvillfarelse som orsakats av 

gärningsmannens psykiska tillstånd skulle kunna rymmas under de uppenbart ursäktliga 

orsakerna i 24:9. Vi skulle därmed kunna säga att ansvarsfrihetsgrunderna som finns i 

brottsbalkens tjugofjärde kapitel vore mindre koherent om det innefattade både grunder som 

baserades på de objektiva förutsättningarna vid gärningstillfället och gärningsmannens 

subjektiva tillstånd. Koherensen hos de övriga grunderna för ansvarsfrihet, d.v.s. de som finns 

i 24:1-8, minskade alltså tolkningsutrymmet för 24:9 genom att vissa tolkningar av 

bestämmelsen, t.ex. den tolkning som HD:s minoritet argumenterade för, därmed i sig blev 

mindre rimliga. För att en sådan tolkning skulle kunna utgöra den bästa tolkningen av 24:9 

skulle den alltså behöva ännu starkare argument på sin sida än vad som annars varit fallet.   

 För att förtydliga så kan vi särskilja två olika påståenden som jag försöker försvara i det 

här ”koherensargumentet”. Dels att rättssystem som är mer koherenta lämnar mindre utrymme 

för domaren, om han tillämpar Dworkins teori, att avgöra rättsliga frågor efter sina egna 

politiska och moraliska övertygelser. Dels att det svenska rättssystemet är ett förhållandesvis 

koherent system. Det senare påståendet är inte helt lätt att försvara utifrån de rättsfall som 

analyserats i uppsatsen. Det är enbart rättsvillfarelsefallet som möjligtvis skulle kunna peka på 

en sådan egenskap. Det går dock att peka på framför allt en egenhet med det svenska 

rättsystemet som bidrar till att det är relativt koherent. Nämligen lagrådsinstitutet i RF 8:20-22 
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(SFS 1974:152). Att lagstiftaren i flera fall är tvungen att lämna vissa lagförslag till 

granskning av lagrådet borde rimligtvis främja rättssystemets koherens. Detta eftersom 

granskning bl.a. ska avse hur den föreslagna lagen eller lagändringen förhåller sig till 

grundlagarna och rättsordningen i övrigt. Granskningen är givetvis inte politiskt utan snarare 

juridisk-teknisk, men den torde ändå göra det svårare för en domare att tolka in motstridiga 

policymål och principer i en lag eller ett lagområde.  

 

4.3 Leder metoden till att rättskällorna tolkas mer spekulativt? 
 

I det här stycket kommer jag att diskutera uppsatsens andra frågeställning och argumentera för 

att metoden inte skulle leda till att rättskällorna tolkades mer spekulativt av de svenska 

domstolarna om de tillämpade metoden. Ett första argument för den slutsatsen presenterades i 

det föregående stycket och här kommer jag peka ut ytterligare fyra fenomen som stödjer den 

slutsatsen. 

 Det första vi kommer diskutera är förarbetenas roll och hur de påverkar domarens 

rättstolkning. Redan i del två diskuterades den relativta tyngd som svenska jurister ger 

förarbetena, i jämförelse med t.ex. amerikanska jurister, och den här egenheten torde i regel 

begränsande verkan på de olika tolkningar av lagens ändamål som domaren kan argumentera 

för. Det primära skälet därtill har berörts tidigare och följer av det adjukativa 

integritetsidealet. De delar av förarbetena som direkt berör hur en rättsregel ska tolkas har i 

sig en begränsande funktion på så vis att domarens tolkning av rättsregeln bör vara så 

koherent med förarbetena som möjligt eftersom dessa är statliga handlingar i sig själva. En 

tolkning av en viss lagregel är alltså i sig att föredra om den är mer förenlig med förarbetena 

än en som inte är det. Förekomsten av förarbeten som, mer eller mindre, utförligt förklarar de 

ändamål som lagstiftaren tänkt sig att lagen ska fylla erbjuder i sig starka argument för den 

tolkning av en lags ändamål som bäst stämmer överens med de mål som anges i förarbetena. 

Jag tror att det skulle vara svårt för en svensk domare som tillämpade Dworkins teori att inte 

ta hänsyn till de ändamål som anges i förarbeten i sina domskäl även om han kanske inte 

skulle finna att de var avgörande.  

 Boxarfallet illustrerar hur en domstol som tillämpar teorin skulle kunna tänkas värdera 

sådana ändamål som anges i förarbetena. Som vi såg så rekommenderade teorin 

underrätternas lösning framför högsta domstolens lösning trots att deras lösning stred mot 

motivuttalandena i förarbetena. Att underätternas lösning ändå var den som teorin 

rekommenderade berodde på att deras rättfärdigande av lagen var moraliskt attraktivare än 
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HD:s lösning. Likväl så var de tvungna att ta hänsyn till och inkorporera de ändamål som 

förarbetena angav i sina domskäl även om förarbetenas ändamål fick ge vika för en viktigare 

princip. Det faktum att de, precis som om de tillämpat Dworkins teori, var tvungna att ta 

hänsyn och förhålla sig till förarbetena begränsade alltså deras tolkning på ett sätt som inte 

varit fallet om de inte haft tillgång till så utförliga förarbeten som svenska jurister ofta har. 

Om vi istället föreställer oss att domstolarna i boxarfallet inte hade haft några förarbeten att 

tillgå så hade de varit avsevärt friare att bedöma frågan efter sina egna politiska och moraliska 

föreställningar.  

Det andra fenomenet jag vill uppmärksamma är den vanliga förekomsten av värderande 

och öppna begrepp i svenska lagar. Vi kan undersöka detta fenomen genom att titta på ett par 

av de rättsfalls som anlyserades tidigare. I bankfallet (NJA 1999 s. 575) så handlade en av de 

avgörande rättsfrågorna om hur begreppet ”särskilda omständigheter” i AvtL 39 § skulle 

tolkas. Exemplet är typiskt för det vi kan kalla öppna begrepp. Lagen är medvetet skriven för 

att begreppet måste tolkas i domstol för att bestämmelsen ska gå att tillämpa och det är 

därmed upp till domstolarna att genom sin rättspraxis ge begreppet ett mer konkret innehåll. 

Ytterligare ett exempel finns i rättsvillfarelsefallet där domstolen skulle avgöra vad som 

skulle avses med straffrättsvillfarelse som ”av annan orsak var uppenbart ursäktlig”. Även i 

det här exemplet rör det sig ett medvetet öppet uttryck som lagstiftaren låtit domstolarna ge en 

mer konkret innebörd genom sin rättspraxis. I det här fallet innehåller också lagen en explicit 

moralisk värdering i form av ”uppenbart ursäktlig”. En domstol som försöker avgöra om en 

gärningsmans rättsvillfarelse varit uppenbart ursäktlig värderar i praktiken huruvida hans 

beteende ska ses som klandervärt eller inte.  

Gemensamt för de båda fallen är att domstolen i praktiken är tvungen att genomföra en 

teleologisk tolkning av lagregeln för att kunna lösa fallet. Såvida inte regeln redan bedömts i 

praxis, förarbetena ger någon vägledning eller regelns ordalydelse ger någon ledning återstår 

enbart teleologiska resonemang. Det är givetvis något tautologiskt att hävda att om enbart en 

teleologisk tolkning kan ge någon ledning så måste domstolen utföra en sådan, men problemet 

är att det är ganska vanligt förekommande bland svenska lagar. När HD skulle lösa t.ex. 

bankfallet och avgöra om den s.k. re intergra-bestämmelsen var tillämplig så var de nödgade 

att fråga sig vad det allmänna målet med lagen var och utifrån det bedöma om lagen skulle 

tillämpas i fallet. Det samma kan sägas om åtminstone minoritetens tolkning av BrB 24:9. I 

båda dessa fall blev alltså domstolen tvungen att bedöma de rättsliga frågorna efter sin egen 

uppfattning av hur den enskilda lagen bäst rättfärdigas. De resonerade alltså på ett snarlikt sätt 

som de hade resonerat på om de faktiskt hade tillämpat Dworkins tolkningsmetod. 
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Förekomsten av öppna och värderande begrepp i svenska lagar och att de ofta måste tolkas 

med hjälp av teleologiska resonemang tyder på att svenska domstolar redan i praktiken är 

tvungna att bedöma rättsliga frågor med hjälp av sina egna moraliska och politiska 

övertygelser. I sådana fall skulle Dworkins metod inte nödvändigtvis öppna upp för mer 

egensinniga bedömningar än vad som redan förekommer. 

Det tredje fenomenet av intresse är förekomsten av laganalogier. I faderskapsfallet (NJA 

1997 s. 645) fanns det ingen tillgänglig lagregel för att lösa fallet. Alltså blev de olika 

rättsinstanserna tvungna att försöka lösa fallet genom att tillämpa regler, som egentligen inte 

var tillämpliga på fallet, analogt. HD lösning blev därmed att utnyttja presumtionsregeln i FB 

1:1 och utifrån den anta att eftersom ett barn som föds inom äktenskap presumeras vara barn 

till mannen i äktenskapet så gäller även denna presumtion vid arvsskifte. Det HD gjorde i 

fallet var alltså inte, i strikt bemärkelse, att tolka regeln i FB 1:1 som att den gällde även för 

arvstvister utan tillämpa bestämmelsen analogt och därmed skapa en ny lagregel. Gemensamt 

för alla typer av analogislut är att domstolen försöker avgöra vad de väsentliga kännetecknen 

för, att skilja från de ytliga egenskaperna hos, en lagregel är och jämföra dem med fallet 

ifråga för att se om de kan och bör tillämpas även på det andra fallet som inte täcks av regelns 

ordalydelse.
52

 Det handlar därmed både om att bedöma om regeln s.a.s. passar in på det andra 

fallet och om det är lämpligt att tillämpa regeln analogt. Lämplighetsbedömningen blir 

väsentligen en fråga om de ändamål som rättfärdigar den ursprungliga regeln, d.v.s. den som 

tillämpas analogt, också rättfärdigar den nya regeln, d.v.s. regeln som skapas genom den 

analoga tillämpningen.  

Här ser vi igen att när svenska domstolar använder sig av analogislut så är de tvungna att 

resonera på ett sätt som är mycket snarlikt det sätt det skulle resonera på om de faktiskt 

tillämpade Dworkins tolkningsmetod. När HD avgjorde faderskapsfallet så motiverade de sin 

analogi med att de ändamål som presumtionsregeln i FB 1:1 var ägnad att uppfylla, 

förebyggandet av faderskapstvister och stärkande av familjebanden, också motiverade att 

samma presumtion användes vid arvstvister. Den typ av teleologiska och systematiska 

resonemang som teorin rekommenderar för att lösa svåra fall är alltså resonemang som 

svenska domstolar redan använder sig av när de är tvungna att tillämpa diverse rättsregler mer 

eller mindre analogt.  

Det fjärde fenomenet finner vi inte i det svenska rättssystemet, utan istället i själva 

tolkningsteorin. Teorin ger sken av att vara mer komplex och svårtillämplig än vad den i 

själva verket är. En jurist som försöker lösa ett svårt fall behöver enbart utveckla sin 
                                                   
52 Strömholm, s. 437. 
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tolkningsteori, alltså sin förståelse av det specifika rättsområde han ska tolka, i den 

utsträckning som är nödvändig för att lösa fallet. Om vi tar boxarfallet som exempel kan vi 

säga att det räckte att underrätterna fann att det i straffrättspraxisen fanns en 

”otydlighetsprincip”, d.v.s. att det inte får råda någon tvekan om vilka verksamheter som 

omfattas av ett straffrättsligt förbud, för att de skulle kunna lösa fallet. De behövde inte 

utveckla en komplett förståelse för vilka principer och ändamål som bäst rättfärdigar det 

svenska straffrättssystemet i sin helhet. Det räckte att det fann en princip som talade emot att 

träningsmatch skulle tolkas efter vad som stod i förarbetena. De flesta rättsfall som kommer 

framför domstol är dessutom inte svåra fall, i bemärkelsen att det är oklart vad gällande rätt 

är, utan sådana fall där det snarare handlar om bevisfrågor. De domstolarna har att bedöma i 

sådana fall är inte det exakta innehållet i de rättsreglerna utan vilka sak omständigheter som 

går att bevisa. I sådana fall finns det inget behov av att fråga sig vilka ändamål som bäst 

passar och rättfärdigar den regel som ska tillämpas. Det är alltså bara när det är oklart hur 

tolkningsgrunden, vad lagtexten och för lagtexten relevanta delar av propositionens vanliga 

ordalydelse vanligtvis kräver, ska förstås och när denna oklarhet påverkar rättsfrågan som 

domaren behöver fråga sig hur tolkningsgrunden bäst rättfärdigas. Om två olika 

rättfärdiganden av en viss lagtext pekar på samma tolkning av texten så är det inget problem 

eftersom bedömning av den konkreta rättsfrågan inte skiljer sig åt. Det är först när två olika 

rättfärdiganden pekar på två olika tolkningar, d.v.s. två konkurerande tolkningar, av en viss 

regel som domaren blir tvungen att välja mellan dem två för att avgöra vilken som är bäst. 

Teorin verkar alltså inte uppmana domaren att lösa rättsfrågor utifrån sina personliga 

moraliska och politiska övertygelser i så stor utsträckning som den först ger intrycket av 

eftersom domaren i regel inte behöver förlita sig på dessa för att lösa rättsfrågorna. 

 

4.4 Sammanfattning och avslutning 

 

Argumenten som framfördes i del 4.1 till 4.3 kan sammanfattas som följer: 

 

1. Dworkins metod är förenlig med svenska domskäl och domslut. 

2. Det svenska rättsystemet är förhållandevis koherent vilket begränsar tolkningsutrymmet. 

3. Förarbetenas framträdande roll begränsar tolkningsutrymmet. 

4. Den vanliga förekomsten av öppna och värderande begrepp uppmuntrar teleologiska 

tolkningar. 



58 
 

5. Laganalogier förutsätter i regel teleologiska tolkningar. 

6. Dworkins metod framstår som komplexare och mer svårtillämplig än vad den egentligen är.  

7. Om (1-6) så skulle svenska domstolar inte tolka rättskällorna mer spekulativt ifall de 

började tillämpa Dworkins tolkningsmetod.  

 

Slutsatsen är alltså att metoden inte skulle öppna upp och resultera i den typ av spekulation 

som Mackie påstod i ”The Third Theory of Law” som nämndes i inledningen. Mer precist: att 

den inte skulle få de konsekvenserna om den tillämpades av svenska jurister i det svenska 

rättssystemet. Mackie hade givetvis inte det svenska systemet i åtanke när han skrev sin 

artikel. Istället hade han ”common-law” systemen i åtanke. Det kan diskuteras hur stor 

betydelse den skillnaden har för hur Dworkins metod faktiskt skulle tillämpas. Det är tänkbart 

att Dworkins metod t.ex. skulle tillåta, eller kanske t.o.m., tvinga, en amerikansk domare att 

utnyttja sina moraliska övertygelser i större utsträckning än hans svenska kollega. Ytterligare 

en begränsning är att jämförelsen görs mellan Dworkins metod och den svenska juridiska 

metoden så som den gestaltas i den HD domar som analyseras. Om jämförelsen istället gjorts 

mellan Dworkins metod och en annan normativ metod, som t.ex. McCormicks
53

, så skulle 

resultatet förmodligen inte bli detsamma.   

 Utgångspunkten för den här uppsatsen var att det inte finns någon bestämd juridisk metod 

och att juristen därför har ett praktiskt intresse i att studera, och eventuellt tillägna sig, olika 

tolkningsmetoder. Uppsatsens slutsats pekar dock inte ut några egentliga positiva skäl till 

varför Dworkins metod skulle vara attraktiv att tillämpa. Istället undanröjer den vissa 

invändningar mot den. Att metoden skulle tillåta domstolarna att tolka rätten alltför fritt, 

alltför egensinnit och att rättens likformighet, att lika fall bedöms lika, därmed skulle hotas. 

Argumentation och slutsatsen är alltså negativ, den besvarar varför vi inte ska ta avstånd från 

metoden.  Slutsatsen säger mer om vad metoden inte är och vad den, om den tillämpades, inte 

skulle resultera i än vad den är och varför den borde tillämpas.  

 Slutsatsen är dock ett viktigt steg på vägen. Den i mitt tyckte främsta, och förmodligen 

vanligaste, invändningen mot Dworkins metod är att den är för svår och för obestämd för att 

den ska gå att tillämpa tillfredställande. Att den som Mackie hävdade skulle leda till att lätta 

fall förvandlades till svåra och göra rätten mindre bestämd. Den här typen av invändningar 

undanröjs kanske inte helt och hållet om min argumentation är riktig men den försvagar 

invändningarna och låter oss koncentera vår uppmärksamhet på om metoden är normativt 

attraktiv och varför den skulle vara det. En sådan frågeställning är mångfacetterad och det 
                                                   
53 För en beskrivning av McCormicks tolkningsmetod se: Spaak s. 93 ff. 
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finns en rad olika aspekter som kan undersökas. Den i särklass viktigaste frågan torde dock 

vara huruvida det adjukativa integritetsidealet, att rätten ska ses och tolkas som att den är så 

principiellt koherent som möjligt, i sig är ett ideal värt att eftersträva. Frågan blir därmed hur 

integritet (principiell koherens) som ett rättsligt ideal förhåller sig till andra konkurerande 

ideal som individuell frihet, demokratiskt legitimitet, rationalitet o.s.v. I den teoretiska delen 

såg vi några av de argument som Dworkin själv framförde till stöd för sitt integritetsideal och 

i slutändan är det styrkan hos sådana och liknande argument som avgör om tolkningsmetoden 

bör tillämpas eller inte.  
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