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Förord
Juridiska institutionen bildades år 1977 och har sedan dess bedrivit framgångsrik
utbildning och forskning. En viktig del av grundutbildningsuppdraget är
juristprogrammet, som genom åren utvecklats både pedagogiskt och
innehållsmässigt i flera omgångar. Juristprogrammet har också bidragit till att det
pågår forskning, av såväl doktorander som mer seniora forskare, inom i stort sett
alla rättsområden. Sedan år 1984 när den första doktoranden disputerade vid
institutionen har ytterligare 37 forskarstuderande avlagt doktorsexamen och fem
har avlagt licentiatexamen. Av dem som har disputerat vid institutionen har ett
flertal blivit docenter och nio har utnämnts till professorer.
Institutionen bedriver också undervisning i juridik inom en rad andra
utbildningsprogram, något som också speglas i forskningen. Samtidigt har
enskilda forskningsprojekt eller forskningssamarbeten lett till nya kurser och
andra utbildningsinsatser, både på grund- eller avancerad nivå och inom olika
uppdragsutbildningar.
Våren 2015 bestämdes att juridiska institutionens seminarieserie för de två
kommande läsåren skulle ta sin utgångspunkt i den forskning som bedrivs vid
institutionen. Syftet med seminarieserien, som fick titeln ”Rättsvetenskaplig
forskning i nutid och framtid”, var att presentera och problematisera aktuell
forskning samt att diskutera framtida utmaningar och forskningsbehov inom
rätten och vid institutionen. En ytterligare förhoppning var att seminarieserien
skulle leda till ett gemensamt bokprojekt vid institutionen, som även skulle
inkludera medarbetare som inte bedriver aktiv forskning. Arbetet med
bokprojektet påbörjades ett år efter själva seminarieseriens start.
Under seminarieserien, som avslutades med ett internat i maj 2017, har
institutionens samtliga forskningsteman eller forskningsinriktningar bidragit med
bland annat presentationer av pågående forskning och diskussioner om
metodologiska och teoretiska utmaningar. Under internatet presenterades och
diskuterades också 18 av bokens 20 kapitel.
Bokprojektet och seminarieserien har kommit att engagera en majoritet av
institutionens lärare, doktorander och forskare och i boken återfinns bidrag från
33 medarbetare. Och därför passar det så bra att tillägna boken juridiska
institutionen i samband med 40-årsfirandet. Vår förhoppning är att juridiska
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institutionen, dess utbildning och forskning fortsätter att utvecklas och att våra
lärare och forskare ska bidra till samhällsdiskussionen också under de kommande
40 åren.
Umeå den 20 oktober 2017

Örjan Edström, Johan Lindholm och Ruth Mannelqvist
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Juridiska institutionen 40 år
Från serviceenhet till juridisk institution

ULF ISRAELSSON*, ANDERZ ANDERSSON† &
RUTH MANNELQVIST‡
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Inledning

Juridiska institutionen vid Umeå universitet firar 40 år under år 2017. Hur lång
tid är egentligen 40 år för en juridisk institution? Svaret är väl att det beror på. År
2015 fyllde Umeå universitet 50 år, och i relation till det är väl 40 år en ganska
lång tid. Men i jämförelse med andra svenska universitet som exempelvis
universiteten i Uppsala och Lund, som också har juridiska institutioner och
bedriver juristutbildning, är 40 år en mycket kort tid.
Man skulle också kunna fråga sig hur mycket som hinner hända på 40 år? Om
man jämför med förändringar i avtalslagen, som haft ungefär samma innehåll
sedan år 1915, har mycket hänt på juridiska institutionen. Men å andra sidan,
jämfört med lagstiftning inom skatte- eller socialförsäkringsområdet är juridiska
institutionens förändringar inte alltför stora.
Vi kan emellertid konstatera att oavsett om 40 år är en kort eller lång tidsperiod
för en juridisk institution så har mycket hänt sedan dess bildande, både inom
utbildning och forskning. I detta kapitel vill vi därför blicka bakåt i vår historia,
synliggöra institutionens nutid och avslutningsvis se framåt, mot framtida mål
och utmaningar. Det är troligen mycket som saknas i beskrivningen av de gångna
40 åren, men det är så här som i vart fall vi kommer ihåg delar av vad som hänt.

*

Ulf Israelsson är universitetslektor och biträdande prefekt. Ulf har under många år arbetat som
studierektor, med ansvar för utbildning och pedagogiska frågor.
† Anderz Andersson är universitetsadjunkt, och har under många år varit aktiv i utvecklingsarbete
avseende såväl institutionen som utbildning.
‡ Ruth Mannelqvist är professor och har varit ansvarig för forskning och forskarutbildning. Fram
till den 12 oktober 1999 var benämningen rättsvetenskapliga institutionen.
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2

Institutionen bildas

Bildandet av juridiska institutionen sammanföll med 1977 års högskolereform.1
Från att juridikundervisningen tidigare varit en del av Socialhögskolan i Umeå
och företagsekonomiska institutionen blev verksamheten nu en självständig del
av Umeå universitet och dess samhällsvetenskapliga fakultet. Verksamheten
skulle fortfarande i huvudsak bestå i att ge juridiska kurser vid olika utbildningar
vid Umeå universitet som exempelvis ekonomlinjen, sociala linjen,
förvaltningslinjen med flera.
Vid institutionens bildande var antalet anställda tolv personer. Den
övervägande majoriteten av dessa var lärare som tidigare undervisat i juridik vid
Socialhögskolan och i handelsrätt och beskattningsrätt vid företagsekonomiska
institutionen. Därefter har antalet anställda varierat vid institutionen, med som
mest ca 70 anställda till idag 51 personer. Variationerna har bland annat berott
på omfattningen av institutionens utbildningsuppdrag, konkurrens från övriga
arbetsmarknaden och att tillgången till forskarutbildade lärare är begränsad
nationellt sett.
Eftersom tillgången på forskarutbildade lärare nationellt är och alltsedan
institutionens bildande varit begränsad så har institutionen genom åren aktivt
rekryterat lärare med gedigen erfarenhet av praktisk juridik från domstolar,
åklagarmyndigheter och annan extern verksamhet. För att uppnå en bra balans
mellan forskarutbildade lärare och icke forskarutbildade lärare har parallellt med
rekryteringen av lärare från olika externa verksamheter betydande ekonomiska
resurser satsats på att forskarutbilda redan anställda lärare. Tillsammans med de
rekryteringar av forskarutbildade lärare som har kunnat göras så har dessa
satsningar påverkat balansen positivt. Av institutionens lärare är numera drygt
hälften forskarutbildade. Den mix av lärare med gedigen erfarenhet av praktiskt
juridiskt arbete och vetenskaplig förankring som finns på institutionen utgör en
unik styrka när det gäller framförallt professionsutbildningar.
Det goda arbetsmarknadsläget för jurister under de senaste 30 åren har dock
inneburit svårigheter att rekrytera lärare och sedan behålla dem. Vi har och har
haft lärare som är mycket attraktiva för andra arbetsgivare. Det gäller särskilt de
med gedigen erfarenhet av praktisk juridik. Många har genom åren lämnat
institutionen för bland annat domarkarriär, advokatverksamhet eller egna
juridiska byråer medan andra har gått till andra enheter eller institutioner såväl
inom universitetet som till andra lärosäten.
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3

Egen utbildning förändrar riktningen

Redan hösten 1980 genomgick institutionen en stor riktningsförändring. Från att
i huvudsak ha varit en serviceorganisation till andra verksamheter kunde nu
institutionen erbjuda en tvåårig grundläggande rättsutbildning (GRU).
Utbildningen hade en ekonomisk skatterättslig inriktning och marknadsfördes
som en yrkesutbildning för anställda inom företagens och den offentliga
förvaltningens ekonomisektioner.2 Efter genomgången utbildningen kunde
studenten välja att fortsätta sina studier vid någon av de juridiska fakulteterna i
Stockholm, Uppsala, eller Lund för att erhålla en juris kandidatexamen.
En direkt fortsättning på denna utveckling var att höstterminen 1982
inrättades den tvååriga företags- och förvaltningsjuridiska linjen (FFJ).
Utbildningen hade som mål att ge kunskaper som krävdes för juridiskt inriktade,
planerande, administrerande och utredande uppgifter inom näringsliv, offentlig
förvaltning och organisationsväsende. Kurserna bestod därför bland annat av
förvaltningsrätt, arbetsrätt och skatterätt.3
Den som efter slutförda fyra år ville avlägga en juris kandidatexamen kunde
läsa ett femte år vid något av universiteten i Uppsala, Stockholm eller Lund. En
stor del av våra studenter gjorde också det.
Införandet av GRU och FFJ var startskottet för en mycket expansiv period
som pågick under många år. Antalet studenter och lärare vid institutionen ökade
kraftigt. Det innebar också att ett ökat fokus på forskning och forskarutbildning
vid institutionen, och i förlängningen en förutsättning för att Umeå universitetet
så småningom fick examensrätt för juris kandidatexamen.
Utbildning
bedrevs
dock
även
fortsättningsvis
inom
andra
utbildningsområden och verksamheter samt i form av fristående kurser, vilket
sker än i dag.

2

GRU bestod av följande kurser: Juridisk introduktionskurs, 10 p, Rättsteknik, 2 p, Statsrätt 4 p,
Förvaltningsrätt, 4 p, Civilrätt A, 10 p, Ekonomi, 8 p, Rättssociologi, 2 p, Rätt och samhälle, 4 p,
Civilrätt B, 10 p, Rättshistoria, 6 p, Företagsekonomi, 10 p och Skatterätt, 10 p.
3 FFJ bestod av följande kurser: Förvaltningsrätt, 10 p, Fastighets- och miljörätt, 10 p,
Associationsrätt, 10 p, Arbetsrätt I, 10 p, Kredit- och exekutionsrätt, 10 p, Skatterätt II, 10 p.
Den sista terminen kunde man välja mellan att läsa Arbetsrätt II alt. Internationell handels- och
marknadsrätt, 10 p samt Examensarbetet, 10 p eller Examensarbete, 20 p. Fram till 2007-06-30 så
angavs antalet poäng för ett läsårs heltidsstudier till 40. För tiden därefter anges motsvarande tid
som 60 högskolepoäng.

11

3.1

Ett komplett juristprogram etableras

Redan från mitten 1980-talet framfördes, från bland annat Domstolsverket,
Riksåklagarämbetet och Rikspolisstyrelsen, ett krav på att Umeå universitet skulle
ges möjlighet ge en fullständig juris kandidatexamen. Motivet var att en juris
kandidatutbildning i Umeå skulle vara ett sätt att råda bot på problemet att
rekrytera jurister till norra delen av landet.
Från och med höstterminen 1991 fick Umeå universitet rätt att erbjuda
studenter en juris kandidatexamen. En lokal utbildningsplan utarbetades för det
som då kom att benämnas juristlinjen. I och med den så kallade
Bolognaprocessen år 2007 och den högskolereform som då genomfördes
utmönstrades juris kandidatexamen ur högskoleförordningen och ersattes av
juristexamen, som nu är en yrkesexamen på avancerad nivå.
Den första utbildningsplanen år 1991 byggde på innehållet i GRU och FFJ,
och därtill fyra fristående kurser, även benämnd det femte året. Under detta sista
år kunde studenterna läsa straff- och processrätt, allmän rättslära, rättsinformatik
och internationell rätt. Kurser genomfördes i samarbete med de juridiska
institutionerna i Uppsala, Stockholm och Lund. Med start höstterminen 1993
påbörjades en omfattande förändring av det ämnesmässiga innehållet i
juristprogrammet. Parallellt genomfördes en pedagogisk omläggning av
utbildningen. Förutom att förstärka moment som metodträning, problemlösning
och argumentationsteknik koncentrerades arbetet också på att skapa
förutsättningar för den enskilde studentens egna aktiviteter. Tanken var att
lärandeprocessen skulle utgå från ett problembaserat lärande (PBL) En viktig
inspirationskälla för de förändringar som gjordes var den omläggning av
juristutbildningen som då nyligen hade genomförts vid Uppsala universitet. Även
om utformningen av och innehållet i juristprogrammet genomgått förändringar
genom åren, senast med start läsåret 2014/15, består den pedagogiska modell
som började införas höstterminen 1993.
Antagning till juristutbildningen görs inför höstterminen varje år och antalet
utbildningsplatser har ökar från ursprungligen 40 till idag 100. Programmet är
mycket populärt. Av de campusförlagda programmen vid Umeå universitet är
det bara läkarprogrammet som under en lång följd av år haft fler
förstahandsanökningar respektive totalt antal ansökningar.
Vid tre tillfällen har juristprogrammet och dess examen utvärderats av
dåvarande Högskoleverket.4 Vid samtliga tillfällen har resultatet för vår del varit
4

Högskoleverket, Rätt Juristutbildning? Utvärderingar av juristutbildningar, Högskoleverkets rapport
2000:1 R, Högskoleverket, Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i
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bra. Bedömningen var vid det senaste tillfället att juristexamen höll hög kvalitet.
Även de årliga enkäter som gjorts sedan 2002 med de som tagit examen från
juristprogrammet visar på ett mycket väl fungerande program.5
Har vi då lyckats förse Norrland med jurister?6 Vi har vid fyra tillfällen
genomfört enkätundersökningar med dem som fram till en viss tidpunkt tagit
juris kandidatexamen eller juristexamen vid Umeå universitet. Den senaste
enkäten, från våren 2015, omfattade 1 056 individer som fram till och med den
31 december 2014 avlagt någon av de två examina. Antalet svar uppgick till 732
stycken och cirka hälften av dem som svarat uppgav att de har sin arbetsplats i
Norrland. Därmed vågar man nog påstå att vår utbildning på ett betydelsefullt
sätt bidrar till att tillgodose Norrland med välutbildade jurister.
En viktig förklaring till att våra studenter stannar i Norrland kan nog vara att
vårt huvudsakliga rekryteringsområde är just norra delen av landet. I enkäten har
vi också frågat var man anser sig ha vuxit upp. På den frågan svarade drygt 90
procent av de som arbetar i Norrland att de också vuxit upp i Norrland. En viktig
fråga i anslutning till detta är naturligtvis om de som arbetar i Norrland också
jobbar med juridik? Svaren på den frågan visar att cirka 80 procent huvudsakligen
arbetar med juridik, vilket i stort sett är detsamma som för samtliga som besvarat
enkäten. Enkätsvaren visar emellertid också att vi även hjälper till med att förse
övriga delar av landet med kvalificerade jurister, till en arbetsmarknad som under
en lång följd av år varit god.7
Av vårt totala utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå, som vi har
på uppdrag av samhällsvetenskapliga fakulteten, dominerar juristprogrammets
kurser. Den andelen har gradvis ökat genom åren och kommer sannolikt att
fortsätta växa. Av diagrammet framgår det faktiska utfallet vad avser den
procentuella fördelningen av antalet helårsstudieplatser (hst) för år 2016 mellan
juristprogrammet, övriga program samt fristående kurser.8 Juristprogrammets
andel uppgick då till nästan 60 procent, medan motsvarande andel uppgick till 41
procent tio år tidigare.

juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor, Högskoleverkets
rapport 2007:18 R samt Kvalitetsutvärdering av rättsvetenskap och närliggande huvudområden
samt juristexamen, Högskoleverket, beslut 2012-09-04 Reg.nr 643-01402-11.
5 Varje år sedan 2002 har det gjorts enkäter med de som året innan tog examen från
juristprogrammet.
6 Norrland omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.
7 Efter examen – jobb, löner och karriärtips, tillgänglig på https://www.jusek.se/globalassets/efterexamen-2015.pdf.
8 En hst motsvaras av en eller flera studenter som har varit registrerad på kurser om 60
högskolepoäng (hp). En registrerad student på en kurs om 15 hp genererar alltså 0,25 hst.
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3.2

Ökat fokus på djup och bredd i utbildning

Inom juristprogrammet finns det möjligheter för studenterna att genom valbara
kurser inom många av juridikens områden själva välja inriktning eller fördjupning
under utbildningens sista två år. Med syfte att ytterligare öka specialisering och
fördjupning för blivande jurister samt bredda juridisk kompetens inom andra
ämnes- eller yrkesområden erbjuder juridiska institutionen också två
magisterprogram, det ena med inriktning mot arbetsrätt och det andra med
inriktning mot mark och miljörätt. Magisterprogrammen omfattar 60
högskolepoäng, det vill säga ett års studier, och med examen på avancerad nivå.
Magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt startades år 2009.
Motiven var att institutionen sedan lång tid tillbaka har mycket hög
lärarkompetens inom området, med tydlig förankring i ett av institutionens starka
forskningsområden, och att det fanns ökade behov av personer med
arbetsrättslig kompetens på arbetsmarknaden. Någon motsvarande utbildning
fanns heller inte vid den tiden vid något annat universitet eller någon högskola i
Sverige.
Programmet har en bred rekryteringsbas inom det samhällsvetenskapliga
området. De årliga utvärderingarna visar på ett väl fungerande program och i en
bedömning av dåvarande Högskoleverket ansågs programmet hålla hög kvalitet.9
Vårt andra magisterprogram, som har en inriktning mot mark- och miljörätt,
startade år 2014, efter det att företrädare för branschen vänt sig till universitetet
med önskemål om en påbyggnadsutbildning inom mark- och miljörättsområdet.
9

Kvalitetsutvärdering av rättsvetenskap och närliggande huvudområden samt juristexamen,
Högskoleverket, beslut 2012-09-04 Reg.nr 643-01402-11.
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Det finns fortfarande en stor efterfrågan på kompetens inom detta område och
innehållet i programmet har tagits fram i nära dialog med företrädare från
arbetsmarknaden. Programmet har en bred rekryteringsbas även utanför det
samhällsvetenskapliga området och utgör en möjlig påbyggnad för flertalet
utbildningar inom bland annat naturvetenskapliga eller tekniska områden. De
utvärderingar av programmet som gjorts visar att även detta program fungerar
väl och är uppskattat av såväl studenter som arbetsgivare.
Vi planerar nu för ytterligare ett magisterprogram med inriktning mot
konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter. Även i detta fall finns det en mycket
god förankring i ett av institutionens forskningsområden. Programmet kommer
att ges på engelska och är därmed även en del i institutionens
internationaliseringsarbete med förhoppning om att kunna attrahera fler
utländska studenter att studera vid Umeå universitet. Avsikten är att programmet
ska starta redan 2018.

3.3

Juridik för andra professioner

Institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå är idag omfattande. Av
de sammanlagt 16 institutioner och enheter vid samhällsvetenskapliga fakulteten
som bedriver utbildning på uppdrag av fakulteten är det endast
Handelshögskolan som år 2017 har fler hst än juridiska institutionen. Vår del av
fakultetens totala antal hst utgör 7,6 procent.
Den servicefunktion som var den bärande tanken vid institutionens bildande
är i allra högsta grad levande och i ständig utveckling. Exempelvis har vi egna
kurser på tolv andra utbildningsprogram som bedrivs inom ramen för den
samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhet, till exempel för blivande
civilekonomer och personalvetare. Utbildningsuppdragen omfattar emellertid
inte endast den egna fakulteten, utan vi undervisar också på kurser och program
vid universitetets tre övriga fakulteter, exempelvis kandidatprogrammet i miljö
och hälsoskydd, programmet för kulturentreprenörskap samt läkarprogrammet.
Vi medverkar också sedan flera år tillbaka i undervisningen vid Sveriges
lantbruksuniversitet i Umeå samt i ett antal utbildningsprogram som genomförs
av lärarhögskolan.
Institutionen har under åren dessutom bedrivit och medverkat i rad
uppdragsutbildningar av skilda karaktär. En av dessa är grundläggande
polisutbildning, vilken leds av Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet,
och som ges på uppdrag av Polismyndigheten. Sedan hösten 2000 är flera av
institutionens lärare involverade i den tvååriga teoretiska delen av utbildningen,
där våra delar motsvarar en fjärdedel av utbildningen, och omfattar bland annat
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straff- och processrätt samt förvaltningsrätt. Institutionen medverkar också i den
omfattade vidareutbildningsverksamhet av poliser och civilanställda vid
Polismyndigheten som sker vid universitetet. Exempelvis ger vi kurser för
civilanställda brottsutredare. Kurser inom ramen för den grundläggande
polisutbildningen kan även ge högskolepoäng. Studenterna kan tillgodoräknas
motsvarande 30 högskolepoäng i juridik.10
Ett annat omfattande uppdrag är rektorsprogrammet, som är en
uppdragsutbildning vilken leds av Centrum för skolledarutveckling,
statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Lärare vid juridiska
institutionen har medverkat i programmet sedan år 2009. Rektorsprogrammet är
en befattningsutbildning på avancerad nivå. Studierna omfattar 30
högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning,
mål- och resultatstyrning samt skolledarskap.11 De rättsliga inslagen behandlar
bland annat skoljuridik och förvaltningsrätt. Juridiska institutionens medverkan
motsvarar en tredjedel av programmet.

3.4

Pedagogiskt utvecklingsarbete

En viktig del av arbetet som universitetslärare handlar om pedagogiska frågor
kopplade till bland annat uppläggning av kurser, handledning och examination.
Vid juridiska institutionen pågår sedan många år tillbaka ett aktivt pedagogiskt
utvecklingsarbete. Startskottet för detta arbete var omläggningen av
juristutbildningen år 1993 och införandet av PBL. Med inspiration från
juristprogrammet har modellen införts gradvis, och med vissa variationer, på alla
kurser som institutionen ger.
Den modell av problembaserat lärande som i huvudsak används innebär att
undervisningen i så stor utsträckning som möjlig knyter an till fall och situationer
som en yrkesverksam jurist eller företrädare för någon annan profession kan
komma i kontakt med. Samtidigt betonas kunskaper och träning i rättslig teori
och metod. Fallen anpassas både utifrån den profession som de olika kurserna
riktar sig till och till allmänna juridiska aspekter om det är fristående kurser. All
utbildningen syftar också till att ge studenterna en vidgad förståelse för
rättssystemet utifrån bland annat mångfalds- och genusperspektiv, och för
rättens internationalisering och den europeiska rättens påverkan på det svenska
rättssystemet.

10
11
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Kursen heter Juridik för polisiärt arbete, omfattar 30 hp och är på grundnivå.
Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.

Den pedagogiska modellen möjliggör också att föreställningar om rättens
neutralitet och objektivitet kan problematiseras. Det problembaserade lärandet
och studiet av rätten utgår från olika perspektiv och studenten tränas i förmågan
att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera
rättsliga problem. Modellen kan sammanfattas i att studenten tränas i ett
undersökande förhållningssätt och att den har ett eget ansvar för lärandet.
Grundtanken är att den enskilde studentens egna aktiviteter och arbete i mindre
grupper om fyra till sex studenter utgör basen för lärandeprocessen.
En variant av, eller komplement till, det problembaserade lärandet som
används på olika kurser är case-metoden. Modellerna uppvisar stora likheter i
kunskapssyn och arbetssätt. De case eller fall som används är baserade på verkliga
händelser och innehåller ofta flera mer eller mindre dolda juridiska problem och
alternativa lösningar.
Som ett led i att förbättra utbildningen och utveckla det problembaserade
lärandet fick vi av universitetet år 1998 möjlighet att inreda en undervisningslokal
som rättegångssal. För att miljön skulle bli så autentisk som möjligt inreddes den
med möbler från stora förhandlingssalen i nedlagda Umebygdens tingsrätt12.
Efter ombyggnad och anpassning av lokalen, renovering av möblerna och
installation av teknik för upptagning av ljud och bild kunde rättegångssalen tas i
bruk under år 1999.13 Under år 2011 flyttades rättegångssalen till en
undervisningslokal i anslutning till institutionens övriga lokaler. I samband
härmed utsmyckades rättegångssalen av Katrin Westman, då student vid
Konsthögskolan Umeå universitet.
Intresset för pedagogiska frågor har länge varit stort bland lärarna på juridiska
institutionen. Sedan början av 1990-talet genomförs varje läsår seminarier
omkring pedagogisk utveckling och lärprocesser för institutionens lärare. Det
kan i sin tur ha varit inspirationen till de olika projekt som under åren lopp har
genomförts omkring olika pedagogiska frågor. Exempelvis har PBL-modellen
varit föremål för diskussion, utveckling och utvärdering ett flertal gånger, så väl
internt som externt.14
12

Möblerna, som var en gåva från Umeå kommun, kom från den tidigare nedlagda Umebygdens
tingsrätt som varit belägen intill norra fästet av den gamla träbron över Umeälven vid Broparken
i Umeå.
13 Den tekniska utrustningen bekostades av Kempestiftelserna.
14 Se exempelvis Burman, Monica, Mannelqvist, Ruth & Persson, Erik, ”Juristutbildningen i
Umeå och problembaserad inlärning. Vad tycker lärare och studenter?” i Utbildning för förändring:
universitetspedagogisk konferens i Umeå 20-23 februari 1997, Lindberg, Ola, Problembaserat lärande vid
juridiska institutionen, Umeå universitet: en fallstudie, 2005, Boström, Viola, Häggqvist, Erik,
Landström, Lena, Mannelqvist, Ruth & Vannebäck, Ulf, Developing Legal Education: The Lao
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Andra exempel är dels ett genomgripande arbete med att formulera lärandemål
och
bedömningskriterier
för
institutionens
olika
kurser
och
undervisningsmoment, dels temaseminarier omkring pedagogiskt skrivande.15
Det pedagogiska intresset, tillsammans med fördjupande kunskap inom olika
rättsliga områden, har också resulterat i en mängd läroböcker under årens lopp.
Läroböcker som riktat sig inte endast till juriststudenter, utan också studenter
inom andra professionsutbildningar.16

4

Forskning och forskarutbildning blir central

Högskoleutbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och
verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning
och utbildning.17 När juridiska institutionen bildades bestämdes att någon
forskning eller forskarutbildning inte skulle bedrivas vid institutionen, i huvudsak
beroende på den servicefunktion som institutionen förutsattes ha. Men redan
året därpå inrättades en professur i rättsvetenskap, med Göran Grosskopf som
förste innehavare, och år 1979 startades forskarutbildningen i rättsvetenskap vid
institutionen.
När den fullständiga juristutbildningen infördes år 1991 medförde det att
kraven på både bredd och forskningsanknytning ökade. Det satsades därför
resurser för en breddad och ökad forskning genom att både anta nya doktorander
och forskarutbilda lärare vid institutionen. År 1984 disputerade den första
doktoranden, som då erhöll då en filosofie doktorsexamen i rättsvetenskap,
medan den första juris doktorn examinerades år 1994, som då den fjärde
doktoranden att nå examen. Under de 40 år som institutionen hittills funnits har
37 forskarstuderanden avlagt doktorsexamen, 5 licentiatexamen, det vill säga i
genomsnitt mer än en examen per år, vilket får ses som ett gott betyg för
institutionens forskarutbildning.

Context and a Swedish Approach to Problem-based Learning, 2006, Landström, Lena och Lindberg, Ola
(red.), Lärande för juridikens praktik – 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, 2013.
15 Juridiska institutionen har också under ett antal år anlitat universitetslektor Ola Lindberg från
pedagogiska institutionen vid Umeå universitet som pedagogisk konsult och stöd i det
pedagogiska utvecklingsarbetet.
16 Exempelvis har institutionens lärare medverkat i läroböcker i skoljuridik, riktade mot bland
annat rektorsutbildningen, polisiärt arbete och försäkringsmedicin.
17 Nuvarande bestämmelser återfinns i 1 kap. 2-3 §§ högskolelag (1992:1434).
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4.1

Tematiserad forskning för miljö och samhällskoppling

Den forskning som bedrivs vid juridiska institutionen omfattar såväl de
traditionella rättsvetenskapliga ämnena som mer ämnesöverskridande och
tematiserad forskning i och om rätten. År 2003 gjordes en genomgående
profilering eller tematisering av den forskning som då bedrevs vid institutionen
med framför allt två syften. Det första syftet var att skapa en mera livaktig och
kreativ forskningsmiljö för både enskilda forskare och doktorander, samt öka
samarbetet mellan forskare och forskargrupper. Det begränsade antalet forskare
och doktorander medförde att det inte fanns direkta förutsättningar för att
anordna högre seminarier inom juridikens olika områden. Men genom en
tematisering av både forskning och forskarutbildning skapades en allmän
forskningsmiljö som fokuserade på teorier, metoder samt rättslig kontext och
samband. Det andra syftet var att synliggöra den ämnesöverskridande
forskningen som bedrevs inom området rättsvetenskap vid Umeå universitet och
samtidigt koppla den rättsvetenskapliga forskningen tydligare till både aktuella
samhällsfrågor och annan samhällsvetenskap. Det resulterade i att det skapades
sju olika forskningsprofiler, eller forskningsteman som vi valde att kalla dem,
vilka inkluderade majoriteten av alla forskare vid institutionen, såväl seniora
forskare som doktorander, samt andra forskningsintresserade lärare.
Därefter har vi vid två tillfällen genomlyst och reviderat institutionens
tematiserade forskning och dess olika profiler. Sammantaget anses
tematiseringen av forskningen vara positiv, samtidigt som förutsättningarna för
att bibehålla och stärka forskningsmiljöerna och den verksamhet som bedrivs
vilar på de enskilda forskarna inom olika teman. Det är också enskilda forskare
inom olika teman som har ansvar för att involvera och inkludera andra forskare
eller lärare i sina teman eller forskningsmiljöer, för att bland annat stärka,
föryngra och förnya forskningsmiljöerna. I våra diskussioner kring tematisering
understryks samtidigt att den inte får leda till att bredden i institutionens
forskning äventyras eller att forskningens innehåll styrs.
Än i dag är forskningen vid juridiska institutionen tematiserad, vilket innebär
att vi utifrån ämnen, gemensamma forskningsfrågor eller samhällsrelevans har
mindre forskningsgrupper som kan samarbeta omkring exempelvis seminarier
eller ansökningar om extern finansiering. Tematiseringen har också medfört att
olika fördjupningskurser på grund- eller avancerad nivå skapats, såväl inom
juristprogrammet som andra program. Den har också resulterat i ett ökat
forsknings- och utbildningssamarbete inom exempelvis samhällsvetenskap,
medicin och humaniora.
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4.2

Aktuella teman och forskningens finansiering

Det finns idag åtta forskningsprofiler eller teman vid juridiska institutionen.
Barn- och familjerätt. Inom profilen utforskas barns rättigheter och hur de tas till
vara, till exempel i skolan och i hemmet, tillsammans med frågor om bodelning,
underhåll och sociala förmåner till familjer. Forskning om olika familjeformer
samt sexualitet och rätten ingår, med utgångspunkt i genusrättsliga, barnrättsliga
och andra kritiska eller tvärvetenskapliga perspektiv.
Brottsoffer i rättsväsendet. Forskningen fokuserar på rasism, offer för
människohandel, näthat och möjligheten för brottsoffer att göra sin röst hörd i
rätten. Dessutom bedrivs forskning om offer för hatbrott i ett europeiskt
perspektiv samt om brottsoffers möjlighet till upprättelse i internationella
konflikter.
Centrum för europarätt och internationell handelsrätt. Centret bildades redan år 1989
och är förutom ett tema också en arbetsenhet inom juridiska institutionen. Det
omfattar forskningsfrågor inom europarätt och internationell handelsrätt, vilket
inkluderar exempelvis arbetsrätt, statsstöd och upphandling eller konstitutionell
EU-rätt och samspelet mellan EU-domstolen och nationella domstolar.
Civilrättens fundament. Forskningen rör förhållanden mellan enskilda,
exempelvis olika former av avtal, skadestånd och familjerättsliga frågor och
handlar om bland annat rättsligt skydd mot överskuldsättning eller fördelning av
arv. Andra aktuella forskningsfrågor rör juridiska aspekter på mark- och
miljöfrågor, som till exempel förhållandet mellan äganderätten till fast egendom
och renskötselrätten.
Law and Emerging Technologies. Temat samlar forskning om kring mötet mellan
rätt och ny teknik och innovationer, som exempelvis informationsteknik och det
framväxande digitala samhället.
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden. Inom temat behandlas forskningsfrågor
med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningen omfattar exempelvis anställningsskydd, likabehandling och
diskriminering, samt rättsliga aspekter på ett hållbart arbetsliv och jämställdhet,
socialförsäkring och arbetsförmåga. Inom temat återfinns också forskning inom
skoljuridik.
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt. Den forskning som bedrivs inom
ramen för temat omfattar stora delar rättssystemet, och handlar bland annat om
privat ägande och offentliga krav på markanvändning, samverkan och kollisioner
mellan privat och offentlig reglering, eller privatiseringar och konkurrensrättsliga
utmaningar.
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Stat, individ och säkerhet. Forskningen berör rättsliga aspekter på samhällets
krisberedskap, införandet av internationella regler mot människohandel, teknisk
underrättelseinhämtning samt rättsliga aspekter på polisens arbete och
brottsutredares tillgång till handlingar.
Forskningen inom de olika forskningsprofilerna är i huvudsak finansierad
genom externa forskningsmedel, från bland annat Vetenskapsrådet, Forte,
Riksbankens Jubileumsfond, EU-kommissionen, Brottsoffermyndigheten,
IFAU och Konkurrensverket. Medel har även utgått från Torsten Söderbergs
Stiftelse, Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning (Wallenbergstiftelserna) och
Kempestiftelserna. De senaste åren har den externa finansieringen uppgått till ca
7–8 miljoner kronor årligen. Forskare i de olika forskningsprofilerna söker
finansiering gemensamt och enskilt. I de fall projektansökan endast involverar en
forskare i ett tema, är ansökningarna ändå ofta föremål för gemensam diskussion
och seminariebehandling inom ett eller flera teman.
Institutionens forskning och forskarutbildning finansieras alltså i hög
utsträckning genom extern finansiering, och institutionens forskare är
framgångsrika när det gäller beviljande av externa medel. Nackdelen med att i så
stor utsträckning vara hänvisad till externa medel för att bedriva forskning är att
det finns en risk för att det leder till en kortsiktighet och till viss del också
likriktning. Grundforskning om exempelvis rättsliga principer eller allmänna
läror tenderar att ha svårigheter att få externa medel, och förutsättningen för
sådan forskning är därför universitetets interna men alltför knappa finansiering.
Vidare leder jakten på forskningsfinansiering en osäkerhet för den enskilde
forskaren som i förlängningen kan resultera i en ansträngd arbetsmiljö.

5

Samverkan och internationalisering

Juridiska institutionens verksamhet sker även i samverkan och genom samarbete
med andra inom vårt universitet. Institutionens lärare och forskare har väl
etablerade samarbeten med andra inom såväl samhällsvetenskaplig fakultet som
andra fakulteter när det gäller både forskningsprojekt och undervisning.
Exempelvis bedrivs flera forskningsprojekt tillsammans med forskare från
statsvetenskap, psykologi, pedagogik och medicin.
Det finns en omfattade samverkan också utanför vårt universitet, såväl inom
akademin som med myndigheter, domstolar, organisationer oh andra aktörer
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Inom både forskning och
utbildning sker olika former av utbyten med andra lärosäten inom landet och
internationellt, och omfattar även studenter och forskarstuderande.
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Under det fjärde läsåret har studenterna på juristprogrammet möjlighet till
utbytesstudier. Det är något som studenterna också nyttjar i hög grad, vilket
framgår av diagrammet nedan. Sedan läsåret 1997/98 är det i genomsnitt 28,4
procent av en årskull som studerat utomlands under en termin. Som framgår
bygger sifforna på en jämförelse mellan antalet registrerade på fjärde läsårets
första kurs med det antal som senare samma läsår rest utomlands. Inför läsåret
2017/18 har så många som 54 studenter sökt och fått plats för utlandsstudier.
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Antalet utresande utbytesstudenter respektive läsår
Registrerade studenter på Allmän rättslära och rättshistoria respektive läsår

Antalet inresande studenter är däremot betydligt lägre. Som en del i att arbete
med att få fler inkommande utbytesstudenter pågår som nämnts ett arbete med
att ta fram ett magisterprogram på engelska.
Lärar- och forskarutbyten med andra universitet i bland annat England,
Australien, USA och Japan har pågått under många år. Just ett sådant samarbete
resulterade i att en av samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer år 2015
var en professor i rättsvetenskap från School of Law, University of South
Australia.18
Andra exempel på samverkan är de allmänna seminarier som ordnas årligen,
dit vi bjuder in både föredragshållare och auditorium från domstolar och
myndigheter både regionalt och nationellt. Institutionen har dessutom vid ett
flertal tillfällen stått värd för konferenser som riktar sig till både akademi och
omgivande samhälle.

18
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Rick Sarre, Professor of Law and Criminal Justice, University of South Australia in Adelaide.

Juridiska institutionen har under åren på olika sätt även medverkat i olika
utvecklings- och biståndsprojekt. Ett av de mer omfattande biståndsprojekten
bedrevs i ett samarbetsprogram med Vietnams justitieministerium mellan åren
1992 och 2004.19 Dess huvudsakliga syfte var att stödja Vietnams förändring i
marknadsekonomisk och rättsstatlig riktning, genom rådgivning inom en lång rad
rättsområden såsom civilrätt, processrätt, konkurrensrätt, förvaltningsrätt,
mänskliga rättigheter med flera. Målgruppen för rådgivningen var framförallt
beslutsfattare på olika nivåer och verksamma inom rättsväsendet. Programmet
finansierades av SIDA.
Under år 2000 påbörjades ytterligare ett stort SIDA-finansierat projekt. Syftet
var att, tillsammans med Faculty of Law and Political Science vid National
University of Laos, stödja reformeringen av juristutbildningen i Laos. Det
innebar också att vi deltog i uppbyggnaden av den juridiska fakultetens bibliotek
samt i förbättrandet av juriststudenternas villkor, bland annat genom
tillskapandet av bättre studentbostäder. Från och med år 2001 fram till projektet
avslutades år 2009 fanns en lärare stationerad i Vientiane som rådgivare och
flertalet av institutionens övriga lärare medverkade i kortare perioder som
pedagogiska konsulter.20

6

Framtidens mål och utmaningar

Om avsikten med bildandet av institutionen var att den skulle utgöra en ren
serviceinstitution till olika utbildningslinjer så har den som framgår ovan såväl
behållit den funktionen men också genom åren utvecklats till något mycket mer.
Under år 2013 uppdaterades målen för juridiska institutionen. Av
måldokumentet framgår bland annat att en övergripande målsättning alltjämt är
att tillgodose samhällets behov av juridisk kompetens inom bland annat
rättsväsende, förvaltning, näringsliv och intresseorganisationer. Vi arbetar för att
skapa förståelse för juridikens roll i samhället och betydelse för olika
yrkesgrupper, genom utbildning av jurister och andra yrkesgrupper med
rättstillämpande funktioner och genom forskarutbildning och forskning. Men
också samverkan på olika sätt, med lokala, regionala, nationella och
internationella organisationer, företag och myndigheter ska bidra till att den
övergripande målsättningen uppnås. Ett självklart mål med den utbildning vi
19

Bergling, Per, Boström, Viola, Häggqvist, Erik & Persson, Erik, An Introduction to the Vietnamese
Legal System, Hanoi Ministry of Justice, 1998. Programmet bidrog även till en doktorsavhandling
år 1999 (Bergling, Per, Legal reform and private enterprise: the Vietnamese experience, Skrifter från
Rättsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet No 1/1999).
20 Se vidare beskrivning av projektet i Boström m.fl., 2006.
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förmedlar, den forskning vi bedriver och den samverkan vi har, är att dessa delar
av vår verksamhet liksom de stödfunktioner som behövs till dem ska hålla hög
kvalitet.
Ett centralt mål för arbetet med forskning och utbildning vid juridiska
institutionen är också jämställdhet och lika villkor, ett arbete som har bedrivits
med olika intensitet och på olika sätt under årens lopp. Ett exempel är det projekt
om jämställdhets- och genusperspektiv i juristutbildningen som genomfördes
åren 1998 och 1999. Examensbeskrivningen för juristutbildningen i
högskoleförordningen justerades år 1999, vilket innebar att studenterna även
skulle förvärva kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser samt få kunskaper om hur fysiskt och
psykiskt våld påverkar kvinnor och män.21 För att förstärka jämställdhets- och
genusperspektiv inom juristutbildningen avsatte regeringen särskilda medel för
att utveckla dessa mål, och juridiska institutionen fick i nationell konkurrens
medel för sitt projektförslag. Projektet hade två prioriterade områden, där det
enda avsåg vidareutbildning av institutionens lärare, forskare och annan personal,
och det andra var att vidareutveckla former för att integrera jämställdhet- och
genusperspektiv i grundutbildningen. Några övergripande målsättningar var att
kön skulle synliggöras i tillsynes könsneutrala sammanhang, att det normsystem
som gäller kvinnor och mäns livsvillkor skulle problematiseras och slutligen, att
frågan om hur genusordningen konstrueras och rekonstrueras utanför rätten
skulle visas.
Projektet får i ett historiskt perspektiv beskrivas som framgångsrikt även om
följande kan läsas i slutrapporten: ”Avslutningsvis tycker vi att eldsjälarna har
blivit fler – men strukturen bjuder alltjämt på segt motstånd. Märkligt nog är
paragraferna inte alltid till hjälp för att etablera nya perspektiv, inte ens bland
jurister. Vi har mött en märklig differentierad syn på paragrafer i allmänhet och
på paragrafer som förhåller sig till genus/kön och jämställdhet i synnerhet.”22
Andra exempel utgörs av den forskning som bedrivits inom området, där såväl
genusperspektiv som intersektionalitet idag är naturliga inslag i pågående
forskning. Det finns därtill ett väl utvecklat samarbete med Umeå Centrum för
Genusstudier, bland såväl doktorander som seniora forskare.

21

Bilaga 2, examensordningen. Se förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100).
SFS 1998:1003.
22 Nordborg, Gudrun, Ågren, Karin & Burman, Monica, Jämställdhets- och genusperspektiv i
juristutbildningen. Rapport från ett projekt för att integrera genus- och jämställdhetsperspektiv i juristutbildningen
i Umeå. Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet No 6/2002.
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Även om vi under lång tid arbetat för jämställdhet och lika villkor står både vi
och samhället i stort än idag inför ett antal utmaningar inom
jämställdhetsområdet. Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken
är att kvinnor och män ska ha samma makt att utforma samhället och sitt eget
liv. Ett delmål är en jämställd utbildning och inom högskoleområdet är det i
grunden både en fråga om rättvisa för individen och en avgörande fråga för
samhällsutvecklingen.23 De utmaningar som juridiska institutionen i detta
avseende står inför handlar bland annat om könsfördelning bland såväl studenter
på juristprogrammet som professorer. Men det handlar också om att vara
uppmärksam på att kvinnor och män ges lika möjligheter och förutsättningar att
göra sitt arbete på institutionen, oavsett om man arbetar som lärare, forskare eller
har en stödfunktion på institutionen. Arbetet för jämställdhet och lika villkor
bjuder således även fortfarande på utmaningar.
Det finns också andra utmaningar för juridiska institutionen. Vår ambition är
att även i framtiden svara för all undervisning i juridik på grund- och avancerad
nivå som genomförs vid Umeå universitet. För att det ska vara möjligt krävs att
vi också fortsättningsvis kan rekrytera kvalificerade och kompetenta lärare med
erfarenhet från det praktiska yrkeslivet. Det kräver också att vi får stabila och
hållbara finansieringsmöjligheter för forskning och forskarutbildning.
Hur blir då utvecklingen för juridiska institutionen under de kommande 40
åren? Med en blick i backspegeln på den utveckling och förändring som juridiska
institutionen gått igenom de gångna 40 åren, får nog förutsättningarna för
fortsatta framsteg och progression ändå anses som goda. Men svaret på den
frågan vet vi först år 2057.

23

Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en
jämställd framtid.
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Vetenskap, rättsvetenskap och
författande av uppsatser inom
juristutbildningen
VIOLA BOSTRÖM & SIGNE LAGERKVIST*

1

Inledning

Högskoleutbildning – däribland juristutbildningen – ska enligt högskolelagen vila
på vetenskaplig grund.1 Detta begrepp utvecklas dock inte närmare i vare sig
högskolelagen, högskoleförordningen eller dess examensordning.2
Hur ska då kravet på vetenskaplig grund förstås? Och vilken betydelse borde
detta ha vid författandet av uppsatser och andra skriftliga arbeten under
juristutbildningen?
I denna artikel kommer vi att översiktligt beröra begreppet vetenskap och
rättsvetenskap, för att sedan diskutera vad kravet på vetenskaplighet kan innebära
för en student som ska skriva en uppsats inom juristprogrammet, samt ge en del
handfasta råd för detta arbete.
Vår förhoppning är att texten ska kunna fungera som en övergripande
introduktion för våra studenter när de inleder sitt uppsatsskrivande på
juristprogrammet.

*

Viola Boström är universitetslektor och undervisar och forskar främst i familjerätt. Signe
Lagerkvist är verksam som lärare vid juridiska institutionen och undervisar i huvudsak i ämnena
miljörätt och fastighetsrätt.
1 1 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434). Här anges även att utbildningen ska vila på beprövad
erfarenhet vilket också är relevant när det gäller juristutbildningen.
2 Högskolelagen samt högskoleförordningen (1993:100) och då särskilt bilaga 2 där
examensordningen anger kraven på examen från juristprogrammet. Inte heller i propositionen till
högskolelagen, Regeringens proposition 1992/93:1 om universitet och högskolor – frihet för
kvalitet, definieras begreppet vetenskap.
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2

Vetenskap

Vetenskap syftar ytterst till att förstå hur världen hänger samman.3 Genom att
beskriva och förklara olika företeelser kan vi bidra till ett mer välfungerande
samhälle.4

2.1

Vetenskaplig grund

Ett grundläggande krav inom vetenskap är att det ska gå att kontrollera resultaten
av en studie genom att upprepa den.5 Det är då viktigt för alla inblandade att
frågorna som studeras är avsiktligt förenklade och avgränsade för att kunna
hanteras med de metoder som är tillgängliga inom kunskapsområdet.6 Inom
rättsvetenskapen ställs dock inte något krav på att resultaten i en studie ska kunna
upprepas, där handlar det snarare om att arbetets gång ska kunna följas och
därigenom kontrolleras, vilket kan beskrivas som verifierbarhet.
Övergripande och gemensamma krav för båda dessa sätt att beskriva
vetenskaplighet är att studien är saklig, objektiv och balanserad.7
Kravet på saklighet innebär att de fakta som används måste vara korrekta. För
att det ska uppnås, och sedan kunna kontrolleras och värderas, krävs att den
primära källan används och hänvisas till.8 Källan måste också vara accepterad
som informationskälla inom det kunskapsområde där studien görs. Dessutom
måste författarens slutsatser vara väl underbyggda, exempelvis genom att både
källor som talar för och källor som talar emot en viss slutsats har redovisats.9
Ingen kan vara fullständigt objektiv,10 men en författare bör anstränga sig för
att välja så opartiska källor som möjligt på ett så transparent sätt som möjligt. Ett
annat sätt att uttrycka kravet på eller strävan efter objektivitet är att de

3

Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas, Varför vetenskap? 3:e uppl., Studentlitteratur,
Lund 2009, s. 49.
4 Bjereld m.fl., 2009, s. 71.
5 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 1996, s. 19; Bryman,
Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, 2011, s. 49; Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för
uppsatsförfattare, 3:e uppl., Stockholm 2015, s. 13.
6 Wallén, 1996, s. 120.
7 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 2009, s. 17.
8 Ejvegård, 2009, s. 17 och 105.
9 Hellner, Jan, Rättsteori, Norstedts Juridik, 1994, s. 55.
10 Eller med ett annat uttryckssätt ”neutral”. En studie kan aldrig vara helt neutral, men mer eller
mindre neutral enligt Dahlman, Christian, Neutralitet i juridisk forskning, Studentlitteratur, 2006, s.
60.
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beskrivande delarna i en studie inte får vara präglade av hur författaren anser att
världen borde se ut.11
En balanserad studie kräver att de olika delarna får det utrymme de förtjänar,
vilket beror på vad som ska studeras. De mest centrala frågorna ska också få det
största utrymmet.12

2.2

Rättsvetenskap

En studie inom rättsvetenskapen måste handla om rätten. Vad som utgör rätten
är inte självklart, och även inom andra vetenskaper så finns beskrivningar av
rätten. Det som skiljer en rättsvetenskaplig studie från andra studier är dock att
den som genomför studien har utbildning och kanske även yrkeserfarenhet inom
juridiken, vilket gör att rätten studeras av någon som är insatt i de metoder som
används av jurister.13
Metod handlar om hur syftet ska uppnås, vilket omfattar frågor som vilka källor
som ska studeras, hur materialet ska samlas in, och hur det insamlade materialet
ska bearbetas genom exempelvis systematisering och analys.14
De så kallade rättskällorna utgör utgångspunkten för en rättsvetenskaplig
studie.15 Vilka källor som utgör rättskällor regleras inte på något särskilt sätt. Vad
som utgör en rättskälla inom ett visst rättssystem beror på vad de jurister som
agerar inom systemet uppfattar som en rättskälla. Denna så kallade erkänningsregel
kallas ofta rättskälleläran av svenska jurister.16
Rättskälleläran innefattar även en rangordning av rättskällorna,17 vilket gör att
läran har betydelse även för hur materialet ska systematiseras och analyseras.
Därmed utgör läran grunden i de metoder som används av jurister.

11

Dahlman, 2006, s. 40.
Ejvegård, 2009, s. 20.
13 Sandgren, 2015, s. 14.
14 Hjertstedt, Mattias, Tillgång till handlingar för brottsutredare – En rättsvetenskaplig studie av beslag med
husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldigheter samt editions- och exhibitionsplikt, Iustus förlag, 2011, s.
43–44; Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 2013, s. 17.
15 För en genomgång av rättskällorna se Bernitz, Ulf, Seipel, Peter, Leijonhufvud, Madeleine,
Heuman, Lars & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts
Juridik AB, 13:e uppl. 2014.
16 Dahlman, Christian, Rätt och rättfärdigande – En tematisk introduktion i allmän rättslära,
Studentlitteratur, Lund 2010, s. 21–23.
17 Dahlman, 2010, s. 21–23.
12
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En studie inom rättsvetenskapen måste som sagt handla om rätten. Grunden
är att ta reda på vad som är gällande rätt, de lege lata. Studien kan därutöver omfatta
frågor om hur rätten borde se ut, de lege ferenda.18

2.3

En bra studie i rättsvetenskap

Ett övergripande krav på en bra studie i rättsvetenskap är att studien är relevant,
vilket i sin tur avgörs av om resultatet är till nytta för samhället.19
En studie som ger läsaren ny kunskap genom att behandla ett nytt problem
eller studera nytt material kan oftast antas innebära nytta för samhället. Nyttan
för samhället behöver inte vara omedelbar. En studie kan bidra till en pusselbit
som tillsammans med andra bitar på sikt kan bidra till ett bättre samhälle genom
till exempel hållbarare lagstiftning.
I en bra studie i rättsvetenskap är en god argumentation viktig. Författaren ska
lyfta fram relevanta fakta till stöd för sina slutsatser, på ett övertygande sätt.20
Precisionen är också mycket viktig; texten måste vara konsekvent och noggrann,
exempelvis när det gäller användningen av begrepp.
Ett annat kriterium för god rättsvetenskap, när det gäller mer omfattande
studier, är att författaren kan visa på mönster och tendenser eller utveckla
principer; studien bör alltså ha generaliserande teoribildande inslag. 21

3

Författande av uppsatser inom juristprogrammet

Vad är då viktigt att tänka på vid författandet av uppsatser och andra skriftliga
arbeten som student på juristprogrammet, utifrån de kriterier som beskrivits
ovan?

18

I sällsynta fall publiceras studier som endast har till syfte att behandla de lege ferenda-frågor, se
Fahlbeck, Reinhold,”Kan forskning ske de lege ferenda? Några ord om vetenskap och den lag
som bör införas”, Juridisk Tidskrift 2016/17, s. 526.
19 Sandgren, 2015, s. 19.
20 Sandgren, 2015, s. 19 f.
21 Sandgren, 2015, s. 20.

30

3.1

Ämnesval

Ämnesvalet kan ibland vara bestämt i förväg. Om inte, så blir den första
utmaningen att välja ämne. Det övergripande kravet på samhällsnytta och kravet
på ny kunskap är då viktiga utgångspunkter.22
Inom områden som ofta förändras, exempelvis inom skatterätt och miljörätt,
är det lättare att hitta nytt material och nya problem. Inom områden som förändras
långsammare, som exempelvis avtalsrätt, kan det krävas att den juridiska frågan
studeras på ett nytt sätt, för att kunna ge läsaren ny kunskap. När det gäller nytt
material och nya problem, så behöver det inte handla om förändringar inom
rätten. Det kan lika gärna vara förändringar i övriga delar av samhället, till
exempel ny teknik eller nya miljöproblem som motiverar nya studier.
Det är dock orealistiskt att en kortare uppsats alltid kommer att uppfylla dessa
kriterier för god rättsvetenskap. Vid kortare arbeten, som syftar till att studenten
ska träna den juridiska metoden och öva skriftlig presentation, kan det därför
fungera att välja ämne endast utifrån intresse. Däremot bör en student som
skriver sitt examensarbete kunna hitta ett ämne som ses som angeläget i
samhällsdebatten, eller outrett, och därmed kunna motivera ämnets relevans.
3.1.1

I praktiken

Ett förslag är att ta del av nyheterna för att kunna göra ett bra ämnesval. Ofta
framförs kritik mot lagstiftning vilket kan vara ett bra sätt att motivera ett
ämnesval. Du kanske läser i dagstidningen att kommunpolitiker är upprörda för
att strandskyddet förhindrar bebyggelse i attraktiva lägen, vilket de anser är
angeläget för att få människor att vilja stanna kvar i kommunen.
Ett annat sätt att hitta en aktuell fråga är att gå igenom de lagändringar som
skett de senast åren på de områden som intresserar dig. All ny lagstiftning
tillkommer ju för att det anses viktigt att ändra befintlig lag eller reglera något
som inte reglerats förut. Det innebär också att det finns färska förarbeten, som
kan vara till nytta vid skrivandet. På samma sätt kan man i sitt ämnesval utgå från
ett nytt prejudikat som gör det relevant att skriva om en viss fråga.

22

Och samhällsnytta kan naturligtvis bestå av att det är till nytta för såväl den rättsvetenskapliga
forskningen, rättssystemet som för samhället i stort.
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3.1.2

Kravet på vetenskaplighet

En lagstadgad princip för svensk forskning är att forskningsfrågorna får väljas
fritt.23 Det övergripande ämnesvalet kritiseras sällan för att inte vara tillräckligt
vetenskapligt. 24 Den som är intresserad av miljöfrågor forskar i miljörätt medan
forskare som har ett intresse för barns situation skriver om detta.
Du kan alltså lugnt välja ett ämne som intresserar dig, utan att oroa dig för
kravet på vetenskaplighet.

3.2

Syfte, frågeställningar och avgränsningar

Nästa steg blir att formulera ett väl avgränsat syfte, så att du faktiskt förmår att
uppfylla det i uppsatsen. Detta verkar vara den största utmaningen för våra
studenter. Vi har aldrig tagit del av ett allt för snävt syfte. Samtidigt så är ett vanligt
orosmoment hos de studenter vi möter att syftet är för smalt och att det inte ska
finnas något material.
För att uppfylla ditt syfte kommer du att behöva göra olika saker. Det är
mycket hjälpsamt att punkta upp dessa saker i olika frågeställningar. Du beskriver
alltså ett övergripande syfte, och därefter ett antal frågeställningar som
sammantaget kommer att innebära att du uppnår ditt syfte.
Notera att syftet och frågeställningarna hänger samman! Du kan inte ha ett vidare syfte
än vad som omfattas av dina frågeställningar – eller vidare frågeställningar än ditt
syfte.
En stor fördel med att använda frågeställningar är att olika delar av din studie
kan kräva olika material och olika metoder, och du kan då enkelt beskriva dina
metod- och materialval för varje frågeställning separat, vilket underlättar både för
dig själv och för läsaren.
Om du har formulerat ett väl avgränsat syfte, så kan du ofta klara dig helt utan
en särskild avgränsning. I en mer omfattande studie kan det vara svårt att helt
undvika uttryckliga avgränsningar. Testa dock alltid om det går att få in
avgränsningen i syftet, i stället för att i efterhand avgränsa bort sådant som
omfattas av syftet.

23

1 kap. 6 § högskolelagen.
Ett ämnesval skulle i och för sig kunna vara ovetenskapligt, t.ex. genom att det ger sken av att
antingen den ena eller den andra av två alternativa effekter av en lagförändring har inträffat, när
det i själva verket kanske är så att ingen av dessa effekter uppkommit.
24

32

3.2.1

I praktiken

Hur du ska nå fram till ett väl avgränsat syfte kan variera. Ett alternativ är att
börja så smalt som du bara kan, för att sedan utöka ditt syfte om det behövs.
Anta att ditt syfte är att utreda möjligheten att få dispens från strandskyddet
enligt 7 kap. 18 c § 1 st. 1 p. miljöbalken (1998:808) (MB). Här finns det ett
omfattande material att ta del av och återge i din uppsats för att du ska kunna
uppfylla ditt syfte på bästa sätt. Men om du inser att du faktiskt har utrymme och
tid för att göra något mer så kan du utöka ditt syfte genom att lägga till att du
även ska diskutera hur möjligheten att få dispens från strandskyddet enligt den
nämnda regeln överensstämmer med syftet att skydda stränderna för att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten enligt 7 kap. 13 § 2 st.
2 p. MB.
Ett annat alternativ är att börja ganska brett och efterhand avgränsa dig. Här
gäller det dock att kunna vara hård mot dig själv och verkligen ta bort allt som
faller utanför det syfte du till slut väljer, trots att du redan har lagt ner tid på att
utreda även andra saker.
3.2.2

Kravet på vetenskaplighet

När du väl har formulerat ditt syfte så måste du hålla dig till det, och se till att det
uppfylls. I slutet av ditt arbete bör du därför gå igenom uppsatsen för att bedöma
om du verkligen har uppfyllt ditt syfte, och om du möjligen har gjort något mer
än vad som framgår av syftet. I sådana fall bör syftet justeras.
Ditt val av syfte hänger tätt ihop med ditt metod- och materialval. Om den
metod och det material som du valt inte kan användas för att uppfylla ditt syfte,
måste antingen syftet, metoden eller materialet justeras. Är du i slutet av ditt
arbete brukar det vara enklast att justera syftet.

3.3

Material och urval

Grunden i en rättsvetenskaplig studie är som sagt att ta reda på hur rätten ser ut,
de lege lata. Här används rättskälleläran för att identifiera rättskällorna.
I praktiken finns det dock många situationer där rättskällematerialet är
bristande. Det kan till exempel vara så att en fråga endast behandlas i praxis eller
genom ett uttalande i doktrin, eller att det enda stödet för bedömningen av en
viss rättsfråga är att tillämpa andra regler analogt.
Även om studien dessutom handlar om frågan hur rätten borde se ut, de lege
ferenda, så kommer rättskälleläran oftast att utgöra grunden för att identifiera
vilket material som ska användas. Rätten skapas som sagt för att främja vissa
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värden, vilka kommer till uttryck i rättskällorna. Dessa värden kan då vara
utgångspunkt för att diskutera hur rätten borde se ut för att uppnå dessa värden.
3.3.1

I praktiken

Börja alltid med att redogöra för vilka rättskällor som finns att tillgå för att
besvara din eller dina frågor. Om det tillgängliga materialet är för omfattande så
kan det tala för att ditt syfte inte är tillräckligt avgränsat. Men kanske kan du klara
dig genom att göra väl motiverade urval?
Möjligheten att motivera urval beror på vilken rättskälla det rör sig om.
Föreskrifter, däribland lagtext, som reglerar frågan som ska studeras, kan inte
avgränsas bort.25 När det gäller förarbeten så är det väl känt bland jurister att det
oftast är i regeringens proposition som de viktigaste förarbetsuttalandena hittas.
Men det är inte alltid tillräckligt att referera propositionen. Ibland kan viktiga
förändringar eller tillägg ha skett i utskottet. Ibland kan också en utredning
innehålla intressant information, till exempel om bakgrunden till en lagändring.
När det gäller praxis så finns det en inbyggd avgränsning i och med att det främst
är högsta instansens avgöranden som ska beaktas.
3.3.2 Kravet på vetenskaplighet
Det förekommer att studenter slarvar med att ange den primära källan. Vi har
förvånansvärt många gånger kunnat konstatera att studenter använder andra
källor, och då ofta doktrin, för att återge vad som gäller enligt en lag eller annan
föreskrift. Gör inte det. Kravet på saklighet innebär bland annat att den primära
källan ska anges, om det är möjligt. Kanske kan hänvisningarna till doktrin bero
på en allmän osäkerhet, som gör att det kan kännas bättre att referera hur en
etablerad jurist uttryckt innehållet i en föreskrift i en lärobok, i stället för att själv
stå för beskrivningen av rättsregeln. Vad läroboksförfattaren uttryckt är dock
självklart bara intressant om det på något sätt utvecklar innebörden av
föreskriften, och inte bara återger den eller innehållet i förarbetena med sina egna
ord.
När det gäller urval kan en text av en student som ska beskriva sin användning
av praxis ibland vara mycket kortfattad och bestå av en kort angivelse av att
”praxis” har använts. Om den praxis som studeras består av alla avgöranden från
den högsta instansen som berör frågan, behövs kanske inget mer. Ofta är det
dock så att det krävs avgränsningar eller att praxis måste hämtas från en instans
25

En annan sak är att inom vissa rättsområden, exempelvis vissa delar av civilrätten, kan det i ett
enskilt fall vara mer avgörande vad som står i ett avtal eller vad som följer av partsbruk än vad
som står i lagen.
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under den högsta. Sådant måste förklaras och motiveras med hänvisning till
kravet på saklighet. Detsamma gäller också andra typer av urval, såsom hur långt
tillbaka i tiden du sökt rättskällor, och fram till vilket datum du tagit hänsyn till
lagändringar och ny praxis. Kravet på objektivitet innebär vidare att tillgången på
källor och innehållet i dem beskrivs på ett rättvisande sätt.

3.4

Metod

För att ditt arbetes gång ska kunna följas måste den metod som du använder
beskrivas på ett tydligt sätt.
Som student på juristprogrammet kommer du alltid att använda dig av
rättskälleläran när du identifierar vilket material du ska använda dig av och hur
materialet ska rangordnas. Det är alltså en metod som alla använder sig av. Det
är dock mycket ovanligt att detta beskrivs i uppsatsens material- och
metodavsnitt. I stället brukar många studenter använda vidare begrepp såsom
rättsvetenskap, juridisk metod eller rättsdogmatisk metod.
Vilket begrepp du än väljer för att beskriva din metod, så är det viktigt att du
definierar vad du avser med begreppet. Detta gör att det ibland kan vara bättre
att undvika etiketter för att vinna utrymme. Det viktigaste är inte att hitta ett
begrepp som beskriver din metod, utan att du tydligt beskriver hur du har gått till
väga för att uppfylla syftet, och varför du har gjort på detta sätt.
När du har valt din metod eller dina metoder, är det viktigt att du verkligen
använder dig av metoden eller metoderna genom hela ditt arbete.
3.4.1

I praktiken

I de flesta uppsatser krävs att du skriver ett särskilt metodavsnitt. I samma avsnitt
bör du även beskriva ditt material och dina urval, varför det normalt kallas
”metod och material” eller ”metod, material och urval”.
Metod handlar helt enkelt om att beskriva hur du har gått till väga för att
uppfylla syftet, och varför du har gjort på detta sätt.
För att beskriva hur du gått tillväga ska du beskriva vilka källor som studerats,
hur materialet samlats in, och hur det insamlade materialet bearbetats genom att
exempelvis systematiseras och analyseras.26 Samtidigt ska du motivera varför detta
upplägg är det lämpligaste för att uppfylla ditt syfte. Gör du det har du besvarat
frågorna hur och varför.

26

Hjertstedt, 2011, s. 43 f.
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Vill du ha ett bra betyg på din uppsats ska du lägga ner mycket tid på att
besvara frågorna hur och varför. Beskriv tydligt de metodproblem som aktualiserats i
ditt arbete, och hur du gjort för att lösa dessa. Det kan exempelvis handla om att
redogöra för hur olika rättskällor förhåller sig till varandra, vilka brister som finns
i materialet, och vilka urval som behövts.27 Kontrollera att du verkligen beskrivit
hur du gått tillväga i din studie, och inte bara beskrivit en metod i allmänhet.
3.4.2

Kravet på vetenskaplighet

Kravet på vetenskaplighet vad gäller material och urval hänger nära ihop med
kravet på vetenskaplig metod. Om kraven rörande material och urval handlar om
vilka källor du använder, så handlar kraven när det gäller metod om hur du
använder källorna. De vetenskapliga kraven på balans, saklighet och objektivitet
kan, när det gäller metoden, sammanfattas på följande sätt:
Rättskällorna ska ges det utrymme de förtjänar. Regler eller argument som
finns i rättskällorna ska beskrivas rättvisande. Rättskällornas betydelse eller vikt
ska dessutom noggrant anges.
För att uppnå denna balans är det viktigt att du är medveten om dina egna
uppfattningar, för att kontrollera att dessa inte ger upphov till ett vilseledande
återgivande av källorna till favör för din egen rättsuppfattning.
3.4.3

Övriga metoder

De längsta metodavsnitten i studentuppsatser innehåller ofta beskrivningar av
andra metoder än den rättsvetenskapliga. Det kan gälla användning av
underrättspraxis eller intervjuer. Här står sig ofta de juridiska metodböckerna
slätt; en bra idé är att istället förslita sig till allmänna samhällsvetenskapliga
metodböcker. Kom också ihåg att du som jurist typiskt sett inte har någon övning
i att använda dessa metoder, vilket innebär att du bör ägna en del av din tid till
att sätta dig in i metodproblemen.

3.5

Teorier och perspektiv

Ett antagande om hur världen hänger samman kan kallas tes eller hypotes, om
den är rimlig. Har man prövat ett antagande i en vetenskaplig studie, och detta

27

36

För ett exempel på ett sådant resonemang, se Hjertstedt, 2011, s. 140 f.

bekräftats, kan detta tillsammans med andra bekräftade antaganden, bilda en teori
om hur världen hänger samman.28
Vi anser att teorin om rättskällorna och deras betydelse, den så kallade rättskälleläran,
är den viktigaste, och mest använda teorin inom rättsvetenskapen. Låt oss
förklara.
Genom att pröva en rad hypoteser om hur rättsordningen i Sverige ser ut så
har rättskällorna, och deras förhållanden till varandra, kunnat identifieras.
Rättskälleläran innebär alltså en förklaring av hur rättsordningen – såsom en del
av världen – hänger samman; rättskälleläran är en teori.
Rättskälleläran – likväl som andra teorier – kan dock förändras med
samhällsutvecklingen. Exempelvis har inträdet i EU och den ökade betydelsen
av mänskliga rättigheter inneburit justeringar av rättskälleläran.
Denna beskrivning av rättskälleläran som en teori är dock fortfarande mycket
ovanlig.29 Det kan därför vara onödigt för dig som student att beskriva
rättsdogmatiken eller rättskälleläran som något annat än en metod.
Även andra teorier som stämmer överens med det övergripande
teoribegreppet ovan kan användas inom rättsvetenskapen. Ett välkänt exempel
på det är Anna Christenssens teori om normativa grundmönster.30
Förvirringen när det gäller begreppet teori är dessvärre ganska stor inom
rättsvetenskapen. Gemensamt för de olika begrepp som används är att de främst
har betydelse för analysen, men det en författare skulle välja att kalla metod,
perspektiv, analysmodell eller analysverktyg, kan en annan författare välja att kalla
teori eller teoretisk utgångspunkt.
Vissa författare menar att jämförelsen av det materiella innehållet i olika
rättskällor kan innebära att man använder en teori. Ett exempel är att en forskare
först fastställer den gällande rätten på ett område, exempelvis vilken hänsyn som
enligt svensk rätt tas till barnets vilja vid beslut om vårdnad, boende och
umgänge. Detta görs utan användning av barnkonventionen. Därefter jämförs
resultatet med de krav som uppställs i barnkonventionen, för att se om den
svenska rätten lever upp till dessa krav. Andra författare skulle helt enkelt kalla
detta en studie av gällande rätt.
28

Bryman, 2011, s. 22 och 26; Wallén, 1996, s. 52.
Ett exempel på en författare som beskriver rättskälleläran eller det vidare begreppet
rättsdogmatiken på detta sätt är Olsen, Lena, ”Rättsvetenskapliga perspektiv”, Svensk juristtidning,
2004, s. 105 ff.
30 Christensen, Anna, ”Skydd för etablerad position – ett normativt grundmönster”, Tidskrift for
Rettsvitenskap, årgång 109, 1996, s. 519–574. Ett annat exempel är Henriksson, Ann-Sofie,
Överskuldsatt och skyldig: En rättsvetenskaplig analys av konsumentskyddet mot överskuldsättning, Skrifter
från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, Umeå 2016.
29
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Även principer, intressen eller mål som inte regleras i grundlag eller i
internationella konventioner används ibland som en utgångspunkt för analysen,
och beskrivs av vissa författare som teorier eller teoretiska utgångspunkter.
Vanliga exempel på värden som används för detta är proportionalitet,
rättssäkerhet och integritet. Andra författare skulle hellre kalla detta för
användningen av ett perspektiv.
Begreppet perspektiv brukar oftast användas för en utgångspunkt som
författaren väljer utan att sedan pröva perspektivet i studien. Perspektivet och
dess värde ifrågasätts alltså inte i studien. Användningen av begreppet teori
brukar däremot innebära att teorins hållbarhet prövas i studien.
3.5.1

I praktiken

Som ovan nämnts kan du alltså ofta beskriva ditt arbetssätt på olika sätt; antingen
som användningen av en teori eller som metod, perspektiv eller som en
analysmetod. Det viktigaste är dock att du är konsekvent i din användning av
begrepp och också tydligt beskriver vad du avser med begreppen.
I ett längre arbete är det också ett rimligt krav att du söker efter möjligheter
till teoribildande inslag i ditt material; om du lyckas hitta generaliserande inslag,
så ska du naturligtvis beskriva dessa. De utgör i så fall också teorier; låt vara att
de kanske känns en smula anspråkslösa.
3.5.2

Kravet på vetenskaplighet

Som ovan nämnts anser vi att alla rättsvetenskapliga arbeten egentligen alltid
bygger på teorin om rättskällorna och deras betydelse, trots att det sällan beskrivs
så. Eftersom du som student inte ska behöva bryta ny mark, så rekommenderar
vi som sagt att du likväl som alla andra istället beskriver rättskälleläran som en
metod.
Men om du väljer att använda en ytterligare teori, så måste du tydligt förklara
hur du gör det. Om du exempelvis använder rättssäkerhet som analysverktyg,
beskriv vad du menar med begreppet rättssäkerhet. Beskriv också hur du
använder begreppet i din analys, och sammanfatta vad din analys har lett fram
till. Kanske har du genom ditt arbete kunnat visa att rättssäkerheten inom det
område du undersökt har en något annan betydelse än på andra områden, att
rättssäkerheten har ett starkare genomslag i lagstiftningen än i rättstillämpningen
eller något annat liknande. En teori som bara finns i ett inledande avsnitt, och
därefter inte får någon egentlig användning, tillför inte något till en uppsats.
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3.6

Analys

Till sist gäller det att presentera logiska slutsatser utifrån det valda materialet, med
stöd av den metod som använts. Argumenten för en viss slutsats måste alltså vara
tydliga och övertygande. Att vara övertygande ska dock inte förväxlas med att
använda värdeladdade ord, ett ensidigt material eller att använda materialet på ett
vilseledande sätt, så att det ger ett ensidigt stöd för din slutsats.31
3.6.1

I praktiken

Var tydlig med vad som är presentation av fakta, och vad som är dina egna
slutsatser.32 En del i detta är att använda så neutrala ord som möjligt vid
presentation av fakta.33
En annan fråga är var dina egna slutsatser bör presenteras. Detta är främst en
fråga om disposition, men kan bli en fråga om bristande vetenskaplighet om det
inte tydligt framkommer vad som är fakta och vad som är dina egna slutsatser.
I ett längre arbete behöver du normalt analysera de olika frågorna i den
ordning de behandlas, för att sedan sammanfatta dessa inslag för en avslutande
analys. För tydlighetens skull kan det vara bra att ha slutsatserna sist i varje avsnitt
– i ett eget stycke – för att sedan sammanfatta och vidareutveckla dessa stycken
i den avslutande analysen.
I ett kortare arbete, särskilt i början av studierna, kan det vara en bra idé att
spara alla slutsatser till den avslutande analysen, för att enklare kunna kontrollera
att du varit tydlig med vad som utgör fakta och vad som utgör dina slutsatser.
3.6.2

Kravet på vetenskaplighet

Ett problem som vi sett i många tidiga uppsatser på juristprogrammet, är att
många författare på olika sätt blandar in egna uppfattningar om hur rätten borde
se ut i en rättslig studie.
Om syftet endast är att utreda gällande rätt ska det i huvudsak inte alls framgå
vad författaren tycker om gällande rätt, det vill säga om en viss rättslig lösning är
lämplig eller inte.34 Detta gör dock inte alls att studien blir opersonlig så att du
inte kan visa sin skicklighet som författare. En viss skillnad kan göras mellan
31

Jmf Peczenik, Aleksander, Juridisk argumentation, Norstedts 1990, s. 95 f.
Ejvegård, 2009, s. 19 f.
33 Ejvegård, 2009, s. 19.
34 Hellner, 1994, s. 55; Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Institutet för bank- och
affärsjuridik, 2017, s. 253 f.
32
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presentationen av de delar av gällande rätt som är klara, och de delar som är
oklara.
När det gäller de klara delarna av gällande rätt blir det främst en fråga om
presentation. Olika studenter är olika bra på att göra rättsutredningar. Även om
studenterna är ungefär lika skickliga, och arbetar utifrån samma syfte, så kommer
rättsutredningen inte att se likadan ut för två olika studenter. Men det bör i de
klara delarna inte leda till någon skillnad i slutsatsen om vad som är innehållet i
gällande rätt, utan främst leda till en skillnad i hur materialet presenteras.
De oklara rättsliga frågorna ger däremot utrymme för att argumentera för olika
lösningar, det vill säga analysera, även om syftet bara omfattar en utredning av
gällande rätt. Sedan du som författare presenterat de relevanta rättskällorna, bör
du konstatera att rättsläget är oklart. Därefter kan du själv argumentera för den
lösning du efter bearbetning av materialet landat i. Förklara hur du tänker. Bör
en regel tillämpas analogt? Varför? Varför inte? Vilka rättskällor eller principer
talar i den ena eller andra riktningen? Vad skulle en analog tillämpning leda till?
Även skickliga jurister kan komma till olika slutsatser – tänk bara på HD:s
resonemang i NJA 2013 s. 632 – exempelvis beroende på att de fäster olika vikt
vid det som anges i en proposition eller ett rättsfall, eller har olika uppfattning
om vilket syfte en regel bör uppfylla. Vetenskapligheten i denna typ av
argumentation ligger i att du är öppen med att frågan är oklar, samt att du tydligt
redogör för hur du viktar rättskällorna och hur du i övrigt motiverar din slutsats.
Om syftet dessutom omfattar frågor om hur rätten borde se ut är det fortfarande
inte relevant att veta vad författaren tycker! Författarens personliga preferenser
har ingen större betydelse. Resonemang om hur rätten borde se ut ska vara
kopplat till värden, som tydligt definierats för läsaren i de inledande delarna av
uppsatsen och syftet. Inte heller dessa värden bör väljas utifrån helt personliga
preferenser. Du bör alltså motivera varför värdena ska lyftas fram utifrån det
övergripande kravet på samhällsnytta; ofta kan det vara relevant att utgå ifrån de
värden lagstiftaren lyft fram som skäl för regleringen, eller värden som uttrycks i
andra regleringar, såsom regeringsformen eller europakonventionen.

4

Sammanfattande slutsatser

Tappa inte bort dig själv och ditt sunda förnuft under skrivandets gång. Lockas
inte in den jargong som vissa jurister använder, som ibland snarare förvirrar
läsaren än klargör vad som gäller. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Glöm inte bort grunderna för vetenskap och rättsvetenskap. Någon annan ska
kunna kontrollera ditt arbete genom att följa det sätt du arbetat. Det kräver att
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du är väldigt tydlig med vad du gör, och vad alla begrepp som du använder
innebär.
Juridik är ett hantverk, och som författare av en uppsats måste du göra jobbet
själv. Det innebär hårt intellektuellt arbete – men är också roligt.

41

Regulations of and Remedies for
Corporal Punishment Against Children
Comparative Legal Perspectives from Sweden, Norway and the
USA

VIOLA BOSTRÖM, MARIE NORDVIK & ELIZABETH PERRY*

1

Introduction

This comparative review briefly presents the legal positions of the UN
Convention on the Rights of the Child (“CRC”) and of the Swedish, Norwegian
and American legal systems with respect to parental corporal punishment of
children (“CP”), then outlines and compares the available remedies and
enforcement in practice when incidences of CP occur in each of the three
countries.1
“Corporal” punishment, for the purposes of this article, involves a physical
touching of a child for the purpose of correcting the child’s behavior. In the term
“parental” we include biological and adoptive parents and stepparents, but
exclude consideration of violence committed by other caregivers or guardians,
also to limit the scope of discussion.
In the past century many legal regulators have moved from viewing “mild”
CP of children as a parental right or even duty to viewing it as a harmful and

*
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abusive practice. In a growing number of jurisdictions – including Sweden and
Norway but not the United States – CP is now a crime.2
With this comparison, we test our hypothesis that actual legal consequences
for various types of parental behavior that can be defined as CP do not differ as
starkly as one might initially expect when one knows only that CP of children is
criminally punishable in Sweden and in Norway but lawful in all fifty United
States. We find this true to an extent, yet also describe significant differences in
state actions taken when CP occurs in Sweden and Norway compared to in the
US, including compensatory damages paid to children and potential criminal
conviction of offending parents or removal of the child from the home. These
consequences correlate with a much higher rate of CP occurring in the US than
in these two Scandinavian countries today. We conclude with brief comments on
the implications of our findings.

2

Legal Limits on Parental Discipline

Because of the widespread international approval of the UN’s CRC, we begin
with its position on the proper legal regulation of parents’ behavior as they guide
the upbringing of their children, specifically its position on disciplinary practices
collectively known as CP, then summarize the three studied countries’
approaches to CP regulation.3

2.1

The Convention on the Rights of the Child’s Position on CP

The text of the CRC, including its Article 19 on the states’ responsibility to take
measures to protect children from all forms of physical or mental violence, injury
or abuse, makes no reference to CP. The Committee on the Rights of the Child
which oversees the CRC (“the Committee”), however, does define CP in its
General Comment No. 8 (2006). CP is “any punishment in which physical force
is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light.”
The Comment explicitly states that CP is incompatible with the Convention.4
2

Similarities and differences between this progression and the progression of legal views
regarding spousal, pupil and worker battery are interesting but beyond the scope of this
contribution.
3 Almost all nation-states in the world have signed (197 as of June 2017) and all but one, the
United States, have ratified the CRC. Ratification status is available at indicators.ohchr.org.
4 CRC Comment 8, paragraph 11 (2016). Paragraph 11 further clarifies that “[i]n addition there
are other, non-physical forms of punishment that are also cruel and degrading and thus

44

The Committee's interpretation on this point has been rejected by several
States Party to the Convention, including Australia, Canada and the United
Kingdom, and yet publically supported by others.5 Implementation of the
Committee’s position that CP is legally incompatible with the CRC is therefore
far from total to date.6 Although the many societies that have supported the CRC
politically ascribe to its core mission to strengthen children’s rights and
circumstances, there are barriers to and differing levels of interest in legally
prohibiting what remains the widespread parental practice of CP.

2.2

Sweden

In 1966 Sweden removed parents’ statutory right to use CP. Prior to that, the law
permitted parents to use measures that, given the age of the child and other
circumstances, seemed reasonable in order to correct the child. Sweden then
unanimously passed a statute explicitly banning CP in 1979, becoming the first
nation in the world to do so.7 Sweden’s Children and Parents Code now provides
that “children are entitled to care, security and a good upbringing. They shall be
treated with respect for their person and their distinctive character and may not
be subjected to corporal punishment or other humiliating treatment.”8
Physical violence by a parent towards a child, regardless of an intent to correct
the child’s behavior and to foster his or her upbringing, is hence illegal in Sweden.
The prohibition on CP renders an act against a child criminally punishable if the
same act would be punishable if it were carried out against an adult.9 Since 1982
this does not require the child or an adult representative to press charges in order
for prosecution to go forward; state prosecutors have the discretion to prosecute
incompatible with the Convention,” giving as examples “punishment which belittles, humiliates,
denigrates, scapegoats, threatens, scares or ridicules the child.”
5 Available at http://www.endcorporalpunishment.org/progress/country-reports/ (last visited 2017-09-21).
6 As at March 2017, 52 states have prohibited CP in all settings, including the home.
Governments of at least 54 others have expressed a commitment to enacting full prohibitions.
Fifty-nine UN member states have prohibited CP in all alternative care settings, 59 in daycares,
127 in schools, 135 in penal institutions and 160 in criminal sentences. Available at
http://www.endcorporalpunishment.org/assets/pdfs/legality-tables/UN-member-states-progress-tablecommitment.pdf (last visited 2017-09-21).
7 Government bills Kunglig Majestäts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap.
3 § och 15 kap. 14 § föräldrabalken m.m., and Proposition 1978/79:67 om förbud mot aga and
Brå report 2011:16, Den polisanmälda barnmisshandeln, p. 7.
8 Swedish Children and Parents Code (Föräldrabalken 1949:381) Ch. 6 § 1.
9 Government bill Prop. 1978/79:67 p. 6.
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those who commit violent acts regardless of the willingness of the victim to
cooperate with the prosecution.10
Battery under the Swedish law includes physical actions against children such
as pinches, slaps or spanks with objects. For an act of CP to amount to battery
in Sweden requires that the child experiences bodily injury or pain that is not too
mild or of too short duration.11 Although the Swedish regulation in general meets
the requirements of Article 19 of the CRC and of the Committee’s interpretation,
the requirement of bodily damage or pain of a certain severity is described as a
weak point. A recent study shows that several cases of battery have been
dismissed because of the difficulty to prove the child´s pain or to prove that the
pain suffered by the child was strong enough to constitute battery. This means
that a child, not being able to describe his or her pain, in fact sometimes is less
protected than an adult, which is not considered to be in line with the CRC.12
The statutory change of 1979 intended more than to clarify that parental
assaults against children were criminally punishable. According to the Children
and Parents Code, every act resulting in injury or pain is forbidden, even if the
pain or injury is mild or of short duration. Certain acts are therefore forbidden
in Sweden by the Children and Parents Code although they cannot lead to
criminal liability. This decision by lawmakers, to create a broader civil
prohibition, was seen mainly as a pedagogical support in the interest of
convincing parents and others that no forms of violence may permissibly be used
in the raising of children.13
The ban on CP quickly led to or at least coincided with a remarkable change
in the use of CP in parenting, and also to a remarkable change in attitude.14 Rates
of CP have declined in practice from over 90% in the 1960s to under 15% as of

10

Penal Code (Brottbalk 1962:700) Ch. 3 § 5.
“Misshandel” is the Swedish crime we are translating as “battery.” Non-physical acts or failures
to act, for example a parent’s failure to provide reasonable supervision and care which has led to
a child’s bodily damage or pain, can also constitute battery, as described in the case decision NJA
2013 p. 588. These types of child mistreatment are beyond the scope of this article.
12 SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag, p. 29. Sweden adopted the CRC in 1990 and
is presently considering incorporation.
13 Prop. 1978/79:67 p. 7. Note that a parent has a right to physically restrain a child if the child is
at risk of inflicting harm to itself or to another. A teacher may also use physical force or bodily
contact in order to fulfil his or her duty to supervise the child, per NJA 1988 p. 586.
14 Janson, Staffan, Jernbro, Carolina & Lånberg, Bodil, Kroppslig bestraffning och annan kränkning av
barn i Sverige, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2011, pp. 125, 129 and 130.
11
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2011,15 and some Swedish experts have attributed that result largely to the
message sent by the explicit ban. Very few parents in Sweden today talk about
CP as an acceptable treatment of children, and it has been argued that this change
in attitude may cause some difficulty in detecting families where CP is used,
thereby creating a hindrance to protecting some children.16
Statistics show that the children most at risk for CP are children in families
where there is domestic violence between the parents. Financial difficulties,
single parenthood, immigrant parents and stressed parents also increase the risk.
Children with chronic diseases and functional disabilities also run a greater risk
of being subject to CP.17
Even if the ban on CP is not under debate in Sweden, there have been a few
cases where visiting parents have been accused of battery after use of CP. These
cases have drawn international attention. Generally researchers find that rates of
violations of the law and of children experiencing CP during their childhoods are
comparatively very low in Sweden today.
In most cases, Swedish parents raise their children without direct
governmental involvement into their parenting. However, if a child is somehow
at risk of getting hurt, the social services may intervene. It is their duty to make
sure that children grow up under good and secure conditions and to try to
prevent that children get hurt.18 All authorities that work with children, as well
as their employees, have a duty to report to the social services if they know or
suspect that a child is at risk, for example due to CP.19 The social services then
decides if an investigation should be opened, and what measures, if any, should
be taken. In severe cases of CP, removal of the child from the home is an option.

2.3

Norway

In Norway, all forms of violence towards children are forbidden, even in
connection with the upbringing of the child. Children’s protection against

15

Janson et al., 2011, pp. 108–121. These statistics are based on the self-reporting of pupils in
the 9th grade, reporting if they have ever experienced CP.
16 Leviner, Pernilla, “Förbudet mot barnaga i Sverige ur ett jämförande perspektiv – effekter och
utmaningar”, Juridisk Tidskrift, 2013, p. 578.
17 Janson et al., 2011, pp. 110–114.
18 The Social Services Act (Socialtjänstlag 2001:453) Ch. 5 § 1.
19 The Social Services Act Ch.14 § 1.

47

violence is enshrined in The Human Rights Act and the CRC,20 The Penal
Code,21 The Child Welfare Act22 and The Children Act.23
Parents’ right to use CP was removed from the law in 1972 and CP was
explicitly banned in 1987.24 The 1987 amendments to The Children Act stated
that “the child must not be subject to violence or in any other way be treated so
as to harm or endanger his or her mental or physical health.”25 After Norway’s
Supreme Court opined in 2005 that lighter CP was nonetheless still legally
permissible, legislators further amended the Act in 2010 to clarify that the
prohibition “shall also apply when violence is carried out in connection with
upbringing of the child. Use of violence and frightening or annoying behavior or
other inconsiderate conduct towards the child is prohibited.”26 State prosecutors
have the discretion to prosecute cases of CP and it is not required for the child
or an adult representative to press charges.27
Children’s integrity is protected at least to the same extent as adults’.28
Lawmakers specified that due to children’s vulnerability and the unequal power
relationship between parent and child, children should be given better protection
than adults against offensive treatment.29 Lawmakers also considered the new
proposed statutory wording to be more in harmony with the CRC and the
Committee’s interpretation and clarification presented previously.30 Gently
20

Norway incorporated the CRC into Norwegian law in 2003 through Norway’s Act of 21 May
1999, The Human Rights Act (Menneskerettsloven, LOV-1999-05-21-30). As a result of this, the
CRC is one of five conventions that prevail over other Norwegian acts.
21 The General Civil Penal Code (Straffeloven, LOV-2005-05-20-28).
22 The Child Welfare Act (Barnevernloven, LOV-1992-07-17-100).
23 The prohibition also includes psychological violence, as stated in The Children Act (Barnelova,
LOV-1981-04-08-7), Ch. 5 § 30. See also Ot.prp.nr. 104 (2008-2009) Ch. 6 p. 36.
24 Amendment of the Children Act § 30 (Vold og annen mishandling av barn, LOV-1987-02-0611).
25 Author’s translation.
26 The Children Act § 30(3) and Ot.prp.nr. 104, Ch. 6, p. 36. Regarding the Norwegian legal
development towards final prohibition see Sandberg, Kirsten, “Norway: The Long and Winding
Road Towards Prohibiting Physical Punishment”, in Durrant, Joan E. & Smith, Anne B. (eds),
Global Pathways to Abolishing Physical Punishment. Realizing Children’s Rights, Ch. 15, Routledge,
London 2011, pp. 197–209.
27 Criminal Procedure Act (Straffeprosessloven, LOV-1981-05-22-25) § 62(a).
28 Ot.prp.nr. 104, Ch. 6, p. 38 specifies that the fact that the physical force is used towards
children will normally lower the limit on which actions are considered punishable physical force.
29 Ot.prp.nr. 104, Ch. 6, p. 36.
30 General Comment No. 8 (2006) and Ot.prp.nr. 104, Ch. 6, p. 36. Failures to prevent, protect
and act, for example a parent’s failure to provide reasonable supervision and care which has led to

48

physically restraining the child can be legally permitted, but only if the purpose
is to prevent the child from hurting itself or others. If a situation can be solved
with milder methods than physically holding or moving the child, the physical
force is forbidden.31 Physical correction such as a lighter smack is, under every
circumstance, prohibited.32 There also seems to be coherence between the
prohibition in the Children Act’s § 30 and the criminal prohibition of such
violence.33
The Norwegian legislation, including Norway’s international treaty
commitments, regards the parents as children’s main caregivers.34 Still, the
Norwegian child welfare service has a right and a duty to ensure that children
and young people who live in conditions that may be detrimental to their health
and development receive the necessary assistance and care at the right time.35
This includes investigations of a child’s home conditions if the child welfare
service is notified of potentially insufficient caregiving.36 If a child is exposed to
violence, the child welfare service can decide on appropriate interventions, if
necessary even removal of the child.37 The Child Welfare Act §§ 4-12 states that
a care order may be made “if there are serious deficiencies in the everyday care
received by the child” or “if the child is mistreated or subjected to other serious
abuses at home.” An order may only be made when necessary due to the child’s
a child’s bodily damage or pain, can also constitute assault, and lead to imprisonment. The duty to
prevent is now stricter and broader due to the 2005 amendments of the Penal Code.
31 Ot.prp.nr. 104, Ch. 6, p. 38.
32 In a Supreme Court Appeal committee ruling, Rt. 2014 s. 702, the Supreme Court appeal
committee upheld the lower court’s holding that the Penal Code must be understood in the
context of the Parent and Child Act § 30. This implies a general and unconditional prohibition
against the use of violence as an educational method. The appeal committee made reference to
the CRC art. 19 paragraph 1, the General Comments 8 and 13 and the Norwegian Constitution §
92.
33 The Children Act § 30 does not itself set penalties for violations. Prohibited actions according
to this section are covered by the Penal Code, and physical violence is covered in chapter 25 on
violent crimes. The prohibition in § 30 also includes psychological violence. The Penal Code §
266 relates to this prohibition and contains the same wording as in the Children Act’s § 30. See
also Ot.prp.104, Ch. 6, p. 38.
34 Treaties such as the CRC and the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, Rome 1950 (ECHR).
35 The Child Welfare Act § 1–1.
36 The Child Welfare Act §§ 3–1 and 4–3. Both in the investigations and the measures applied,
the child welfare service must use the mildest measures and methods applicable, and pursuant to
§ 4–1 decisive importance shall be attached to finding measures which are in the child’s best
interests.
37 The Child Welfare Act §§ 4–6 and 4–12.
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current situation, hence such an order may not be made if satisfactory conditions
can be created for the child by assistance measures.38 A single episode of mild CP
is therefore not sufficiently severe to remove the child from the parents, but it
can result in criminal punishment.39
A governmental study indicates that even if the use of CP has decreased in
the period from 2007 to 2015, still more than one out of five children are exposed
to less severe physical violence at some point during their childhoods.40 Cultural
diversity questions arise from use of CP by, among others, immigrants to
Norway. However, the study implies that the use of mild CP is quite randomly
distributed throughout the population. Recent controversy in Norway arises not
over whether CP in every form is unlawful, but under what circumstances
incidences of CP should be remedied and how.41

2.4

The United States

In the US, CP is regulated by state and not federal law, meaning there are 50
states plus the District of Columbia separately regulating CP. What has been
established as a parent’s right, freedom or privilege to use mild CP in the
upbringing of children remains legally protected in all 51 of these legal systems,
while at the same time all prohibit more “severe” CP and other “inappropriate”
discipline, to assure that children grow up free from child “abuse” or “neglect.”42
38

Due to the severity of an order to remove the child, the Welfare Act § 4-12 already contains a
general consideration of proportionality between the intensity of the child’s current harmful
circumstances and the necessity of removal compared to other remedies. The strict terms and
wording in § 4–12 reflects the ECHR art. 8 no. 2 and The Norwegian Constitution § 102
protection of a family life.
39 The Norwegian preparatory work, Ot.prp. nr. 104, Ch. 6, p. 25, and jurisprudence (ex. Haugli,
Trude, Samværsrett i barnevernssaker, 1998, p. 9) consider the legislation to contain strict terms
for permanent removal of the child.
40 The study examined statistics from the 1960s until 2015. Avilable at
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Barn_utsatt_for_vold
_i_familien/ (last visited 2017-09-21). Experiencing less severe physical violence means here that
the children once or several times had experienced hair-pulling, pinching, pushing, shaking or
being smacked with a flat hand.
41 Gording Stang, Elisabeth, “We should be careful understanding the use of violence in
parenting as cultural diversity” (“Vi bør være varsomme med å anse bruk av vold i oppdragelse
som noe fremmedkulturelt”), feature story/essay in Aftenposten, published 10 May 2016.
42 See Coleman, Doriane Lambelet, Dodge, Kenneth A., & Campbell, Sarah Keeton, “Where and
How to Draw the Line Between Reasonable Corporal Punishment and Abuse”, Law and
Contemporary Problems vol. 73, Spring 2010, pp. 107–165 at p. 107.
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Legal protection of a parent’s choice to use CP to discipline his or her child is
a continuation of the common-law “privilege of discipline.”43 This is sometimes
tied to the freedom to practice one’s religion or follow the norms of one’s social
group, for example within some Christian faiths that advise parents not to “spare
the rod” or they could “spoil the child.”44 Opponents of CP argue that it both
violates children’s human rights and is associated by research with negative
instead of positive outcomes.45 Many health organizations have issued statements
strongly recommending CP be replaced with more effective, less hazardous nonphysical discipline.46 Proponents of mild CP argue it can be effective when
appropriately used, and join the majority of Americans in opposing all but
necessary legal intrusion into the family, the “first and foundational” social unit;
individuals raising children in the “heterogenic democracy” of the US should be
ideologically diverse, and parental autonomy is a good that should be preserved,
is the societal value expressed in defense of not banning parental CP.47
A majority of state laws defining CP include wording permitting the use of
“reasonable” force, thereby distinguishing instances of legally-acceptable CP
from instances of unreasonable, “excessive” force used against children, which
is illegal child abuse or child neglect.48 It remains difficult for those responsible
for enforcing these laws that the harms to a child and behaviors of a parent which
are allowed versus disallowed are points along a continuum, not easily
distinguishable.49

43

“A parent is privileged to apply such reasonable force or to impose some reasonable
confinement upon his child as he reasonably believes to be necessary for its proper control,
training or education.” Restatement (Second) of Torts § 147 (1965).
44 See Taylor, Catherine A. & Hamvas, Lauren, “Perceived Instrumentality and Normativeness of
Corporal Punishment Use Among Black Mothers”, Family Relations vol. 60, February 2011, pp.
60–72 at p. 66.
45 Taillieu, Tamara L., Afifi, Tracie O., Mota, Natalie, Keyes, Katherine M., & Sareen, Jitender,
“Age, sex, and racial differences in harsh physical punishment: Results from a nationally
representative United States sample”, Child Abuse & Neglect, vol. 38, 2014, pp. 1885–1894 at p.
1885.
46 See e.g. the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Policy Statement on
Corporal Punishment approved July 30, 2012, available at http://www.aacap.org/aacap/Policy_
Statements/2012/ Policy_Statement_on_Corporal_Punishment.aspx (last visited 2017-09-21).
47 Coleman et al., 2010, p. 138.
48 Coleman et al., 2010, pp. 107–108.
49 See Gershoff, Elizabeth Thompson, “Corporal Punishment By Parents and Associated Child
Behaviors and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review”, Psychological Bulletin of the
American Psychological Association, vol. 128, no. 4, 2002, pp. 539–579 at p. 540.
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All US jurisdictions define the line between permitted CP and child abuse
consistently with a “medical model of child abuse.” The legal definitions focus
on the immediate and short-term physical effects of a violent act on a child, not
on a parent’s motivation. The definitions most often include as impermissibly
abusive those acts which put a child at risk or substantial risk of physical harm.50
This is distinguished from CP, which for example California’s statutory law
defines narrowly as “age-appropriate spanking to the buttocks.”51 As another
example of what is prohibited, Pennsylvania defines “child abuse” as any act, or
failure to act, causing or creating an imminent risk of non-accidental “serious”
injury to a child.52 Adding to the difficulty for law enforcement to distinguish
permissible from impermissible violence against children, research supporting
introductions of CP bans in the US has demonstrated that violence by parents
against children can escalate, and many instances of illegal child abuse begin as
attempts to use “permissible” CP.53
Not only legislatures but courts in US jurisdictions create law regulating CP.
In 2015 the Massachusetts Supreme Judicial Court, for example, overturned a
parent’s conviction for battery because of the parental privilege of discipline, yet
attempted to set a clear standard for when CP becomes illegal. The Massachusetts
Supreme Court held that:
a parent or guardian may not be subjected to criminal liability for the use of force
against a minor child under the care and supervision of the parent or guardian,
provided that (1) the force used against the minor child is reasonable; (2) the force
is reasonably related to the purpose of safeguarding or promoting the welfare of
the minor, including the prevention of or punishment of the minor’s misconduct;
and (3) the force used neither causes, nor creates a substantial risk of causing,
physical harm (beyond fleeting pain or minor, transient marks), gross degradation,
or severe mental distress. By requiring that the force be reasonable and reasonably
related to a legitimate purpose, this approach effectively balances respect for
parental decisions regarding the care and upbringing of minor children with the
Commonwealth [of Massachusetts]’s compelling interest in protecting children
50

Coleman et al., 2010, p. 114.
California Welfare & Institutions Code § 300.
52 PA Cons. Stats. § 6303. The inclusion of failures to act and mere risk of physical harm which
in the end does not actually occur evidences some similarity to the laws of Sweden and Norway.
It is not only serious injury to children that is prohibited in the US, despite the continuing legality
of some forms of CP; neglecting a child or putting one at risk is also often sanctioned.
53 See e.g. Gershoff, Elizabeth T., “More Harm Than Good: A Summary of Scientific Research
on the Intended and Unintended Effects of Corporal Punishment on Children”, Law and
Contemporary Problems, vol. 73, Spring 2010, pp. 31–56 at p. 42.
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against abuse. By additionally specifying certain types of force that are invariably
unreasonable, this approach clarifies the meaning of the reasonableness standard
and provides guidance to courts and parents.54

Beyond statutory law and court decisions, each of the US states also has issued
regulations or administrative guidelines developed by Child Protective Services
(“CPS”) agencies, the state governmental social services agencies in each state to
which incidents that may qualify as abuse are reported. CPS agencies develop
these guidelines, sometimes at the local and sometimes at the state level. In North
Carolina, for example, a state-level mandatory “decision tree” is in place,
requiring local county CPS offices to evaluate the severity of physical injury to
the child, but also the injury’s location on the child’s body, whether an object was
used to strike the child, whether any bruising lasted more than 24 hours, the
number of strikes to the child, the family’s history of CP and contact with CPS,
the child’s sense of safety in the home and with the offending parent, the child’s
developmental and presumably chronological age, emotional and developmental
implications of the injury including school-related implications, and the risks of
future harm.55
As previous research has identified, CPS investigators report that they try to
consider all relevant factors possible when deciding whether to intervene in a
family by pursuing charges of child abuse instead of deciding that an act was
permissible CP. The agencies do this from the perspective that privacy and
parental rights are not necessarily good for children, while courts, in contrast, are
more likely to consider and to weigh more heavily such “parent-focused factors”
as the parent’s legal right to use discipline, and relatedly the parent’s motivation
when committing a given violent act towards a child.56
Law regulating CP that is binding in all US jurisdictions is federal law and
some international law. At the federal law level, the US Supreme Court has
confirmed that a parent’s US federal constitutional right to privately direct the
upbringing of his or her child cannot often be outweighed by a governmental
interest in preventing harm to children when the harm is minor. At the same time
the Court has never explicitly ruled in a case involving CP that resulted in little
54

Commonwealth v. Dorvil, 472 Mass. 1 (2015).
See Coleman et al., 2010, p. 125, reporting on a legal research interview with a North Carolina
CPS official. A parent’s motivation must have been, under most state laws, a reasonable
correction of the child’s behavior and not merely an expression of anger or a disproportionate
response to the child’s undesired behavior.
56 Coleman et al., 2010, pp. 128–130.
55
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physical injury. Therefore some legal scholars argue that a state likely could legally
implement a statutory ban on CP and be upheld against parental rights challenges
in the US Supreme Court, especially in today’s Supreme Court where states’
rights are given particular deference, although this is not certain.57 Currently,
then, there is state and federal case law supporting constitutional protection for
the parent in the context of “mild” CP (traditional spanking), and not as strong
law supporting a right for the child to be free of such “mild” CP.
At the international law level, the CRC, signed but not ratified by and
therefore not binding in the US, is not a major influence on US CP regulation.
Legal scholars have pointed to the US desire to retain stronger parental rights as
a primary reason,58 therefore the Committee’s disapproval of the US for failing
to outlaw CP in all contexts59 has not swayed US lawmakers sufficiently as to lead
to a ban of “mild” CP in a US state.
Although CP use has declined over recent decades, mostly for older children,
in 1995 one study found that 94% of preschool-aged children in the US had been
hit by a parent in the past one year, and a 2006 study looking only at children
aged 8 and older found 44% of children aged 8-10, 33% aged 11-13, 22% aged
14-15 and 15% aged 16-18 experienced CP in the past one year.60 Roughly 50%
of toddlers and 65-68% of preschoolers have parents who use CP as a regular
method of discipline.61

57

Pollard, Deana A., “Banning Corporal Punishment: A Constitutional Analysis”, American
University Law Review vol. 52, 2002, pp. 447–492 at p. 454 (“[T]he Supreme Court has never ruled
on the issue of whether parents have a right to corporally punish their children as part of the
parent’s right to rear. To the contrary, the Ninth Circuit has held that parents do not have a
clearly established right [to inflict CP]” and only has applied the lowest form of constitutional
scrutiny, rational-basis-test scrutiny, to state laws limiting the parental right to rear, although the
Court has referred to this parental right as “fundamental”).
58 Bartholet, Elizabeth, “Ratification by the United States of the Convention on the Rights of the
Child: Pros and Cons from a Child’s Rights Perspective”, Annals of the American Academy of Political
and Social Science vol. 633, January 2011, pp. 1–21 at p. 6.
59 United Nations Human Rights Council, “Report of the Working Group on the Universal
Periodic Review: United States of America”, A/HRC/30/12.20, July 2015, at recommendations
paragraph 176.265.
60 Straus, Murray A., “Prevalence, Societal Causes, and Trends in Corporal Punishment by
Parents in World Perspective”, Law and Contemporary Problems vol. 73, Spring 2010, pp. 1–30 at pp.
3–4.
61 Gershoff, 2010, p. 31 (citing studies from 2007 for toddlers and 2004 for preschoolers).
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3

The Legal Consequences of CP

Given the above-described legal regulations of CP, we wondered what types of
legal consequences, civil or criminal, are regulated in law and will follow in
practice in situations where a parent living in Sweden, Norway, or the United
States today uses CP. In order to improve our comparison, we have each tried to
describe the legal consequences of two typical situations, both concerning
incidents of “mild CP”.
The first situation concerns a parent hitting or pinching the child once or a few
times, sometimes impulsively after losing his or her temper, sometimes as a
parenting method. The other situation concerns a repeated, long-term use of mild
CP, most often as a parenting method. The following chapter covers three main
types of consequences that may occur in these cases: criminal consequences,
social service involvement, including possible removal from the home, and a
child’s ability to claim and receive damages. We attempt to cover both the
remedies available by law and the likely remedies actually awarded during
enforcement.
Although this has been our ambition and intent, the available material has set
some limits on the outcome. There are some differences in what can be said
about the three jurisdictions; although the law of a country may be clear, there is
not always adequate case law to clarify the likely outcomes. The available statistics
also vary, which makes it difficult to make a full comparison of enforcement in
practice.
We have excluded one often-mentioned legal consequence of CP, namely
potential influences on child custody and visitation disputes, because an adequate
treatment of those issues would require more space than the present article
allows.62
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In all three countries, accusations by or admissions of CP by one parent can affect a court’s
determination of which living situation will be best for the children, under the “best interests of
the child” standard used in all three countries. However, the legal permissibility of CP in the US
could be expected to make this a less determinate factor than it likely would be in Sweden or
Norway.
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3.1
3.1.1

Criminal Consequences
Sweden

The number of parents hitting their children in Sweden has continuously
decreased since the 1980s. The change is most noticeable when it comes to less
serious cases of CP. The number of parents admitting to hitting or slapping their
child during the last year declined from 28% in 1980 to 1% twenty years later.63
The number of more severe cases of violence towards children has however been
more or less constant. About 3-4 young children (aged 0-5) out of 100,000 are
admitted to the hospital every year because of battery. Cases where children have
been killed have, however, declined.64
The change in attitudes is also clearly visible through the increasing number
of reported cases of CP to police authorities. Although reports from parents have
somewhat increased, the reports from schools and childcare services represent
the biggest change; the personnel’s legal obligation to report their concern about
the well-being of a child to the social services, along with education and improved
routines, may explain this shift.65
However, only a small percentage of all cases reported to the police, about
10%, result in a criminal proceeding.66 As mentioned above, prosecution for
battery requires that the child experiences bodily injury or pain that is not too
mild or of too short duration, and this can sometimes be hard to prove. Only
one criminal case concerning CP has been tried by the Swedish Supreme Court
since the ban in 1979. It concerned a one-time incident. A mother was
prosecuted for having spanked her son with a spatula on his thigh and bottom
one afternoon when she was under a lot of stress and lost her temper. She wanted
to correct him. The hitting caused him pain, redness and minor bruising. The
injury led to a conviction for minor battery. The court affirmed the mother’s
conviction for minor battery, in contrast with a more severe crime, because in
this case it was clear that her actions were a one-time occasion. Her sentence
consisted of monetary fines, not prison time or other remedies.67
63

SOU 2001:18; Janson et al., 2007. According to Janson et al., a possible minor increase can be
seen for subsequent years.
64 Socialstyrelsen 2009, Brå 2011.
65 Janson et al., 2011, p. 7.
66 About 7% of the reported cases of battery of young children (0–5 years) and about 13% of the
cases concerning older children (7–14 years) resulted in a criminal proceeding in 2015. Brå, 2011.
67 NJA 2003 p. 537.
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When it comes to repeated, long-term use of CP, statistics indicate that the
increase in reported cases concerns mainly this type.68 The Swedish Supreme
Court has made clear that a systematic use of CP as a parenting method is an
aggravating circumstance supporting a conviction for a higher degree of assault
or battery, even if the pain or injury in each instance would be insufficient to
support this higher level of criminal prosecution.69 In one appellate court case,
two parents were convicted for having used extensive, repeated and systematic
battery as a parenting method. The father was sentenced to one year of
imprisonment, the mother to six months.70
Statistics show that minor battery is the most common conviction for violence
against young children, and fines are the most common penalty.71
3.1.2

Norway

As mentioned above, even if the use of mild CP has decreased continuously since
the 1960s, as recently as 2015 one in five children still reported being exposed to
it at some point during their childhoods.72 It is difficult to say how many of these
cases end up in court, but it is safe to say that the percentage is low.73 One judge
working with these cases estimated in 2017 that it is still very rare that mild CP
cases end up in court.74 The judge also remarked that they rarely use a term like
the Norwegian equivalent of CP. In court, violence is called violence, and a case
of violence towards a child, especially from a parent, can result in stricter
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Brå, 2011, pp. 29–30.
NJA 2003 p. 537.
70 HovR för Västra Sverige, 2011-05-03, B 4838-10.
71 Brå 2011, p. 9.
72 Available at https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/
Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Barn_utsatt_for_vold_i_familien/ (last visited 2017-09-21).
A national examination based on children in high school self-reported violence and assault. 21%
of minors have been exposed to physical violence by their parents, 6% have been exposed to
more severe physical violence and 8% have experienced violence between the parents.
73 Statistics on how many of these cases that is reported to the police is uncertain, but the
number of reports has increased. How many of the reported cases that result in a criminal
proceeding at the police is also uncertain. According to Gimse, Guro Angell, Restorative Justice in
Domestic Violence- we might be on the right track, University of Oslo, Oslo 2010, only 25% of the cases
involving family violence resulted in a criminal proceeding. The same study implied that the
number of these cases that end up in court is almost none.
74 Informal interview by Marie Nordvik, February 2017.
69
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penalties.75 It is difficult to find published cases where parents have been
convicted for the use of mild CP. However, there are some examples supporting
the conclusion that when these cases reach court, the use of CP is sanctioned
quite seriously, including with imprisonment of the offending parent. The two
cases below show that Norway’s Supreme Court has sanctioned the use of “mild”
CP with imprisonment both when CP was used only a few times, and when CP
was used over several years.
In 2014 Norway’s Supreme Court appeals committee refused to reverse the
sentence of a lower court where both parents were sentenced by the lower court
to 15 days’ imprisonment, suspended in favor of probation.76 The parents had
smacked the children with a stick of bamboo a few times.77 None of the incidents
left marks. The father also punished the children by pushing existing bruises. The
Supreme Court appeals committee commented that the lower court correctly
considered that the Penal Code must be understood in the context of the
Children Act’s § 30, and that today’s law consists of a general and total
prohibition against violence in the upbringing of children. The appeal committee
made reference to CRC Art. 19 No. 1 and General Comments 8 and 13, and also
to The Norwegian Constitution at § 92.
In a Norwegian Supreme Court case from 2015, an appeal of the level of
penalty imposed by a lower court, the conviction was for rather serious and
continuous violence/CP against a family’s children.78 The lower court found that
the convicted parent repeatedly, over a period of 12 years, had corrected the two
oldest of five children physically.79 The violence was in some of the incidents
conducted forcefully, and one time one of the daughters suffered a cracked lip.
The parental behavior was partly a conscious method, and partly a result of affect
and a lack of control. The use of CP resulted in scared and traumatized children,
including for the children witnessing but not directly suffering from the physical
violence. During the period in which these violent acts occurred, the legislation
changed and the penalty level increased. The court emphasized the parent-child
relationship, and the psychological effects a violent home has on children
75

This is also confirmed in a Supreme Court appeal committee case, Rt. 2013 p. 838. The court
stated that the trust and dependence relationship between child and abuser is an aggravating
circumstance, even if the actions themselves were not severe.
76 Rt. 2014 p. 702.
77 The father had smacked one of the children one time, and the mother had smacked all three
children one time.
78 HR-2015-01368-A, (sak nr. 2015/356).
79 Clipping them, smacking them with flat hand on the fingers or mouth, pinching and pushing
them, roughly grabbing them by the arms, and kicking them on the buttocks.
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growing up, even if these actions are not of the more severe kind. The court also
considered the number of children involved. The sentence of imprisonment for
one year and three months was upheld.
3.1.3

The United States

Because child abuse including excessive and unreasonable CP is criminal in all
states, yet “reasonable” CP remains legally and to a lesser extent socially accepted,
there is no criminal consequence when parents engage in the “mild” CP that is
the subject of this comparison.
In the first situation for example, a parent hitting or pinching the child once or
a few times, whether after losing his or her temper or as a parenting method,
under certain states’ laws this could be investigated and even held by a court not
to be CP, for example if CP is defined as spanking on the buttocks with the intent
to correct behavior or if the hitting or pinching were extreme and caused more
than mild, transient marks or pain. In most cases, where pinches and slaps do
not seriously injure the child, in the rare circumstance where a report of this CP
was brought to the authorities it might be investigated. This might lead to some
form of state intervention like parenting or anger-management classes ordered
by a court, depending on the facts of the case, but would be unlikely to lead to
criminal charges. A prosecutor would need to make the case that the state’s
definition of criminal child abuse or neglect fits the provable facts.
The other situation, a repeated, long-term use of mild CP, most often as a
parenting method, would similarly be unlikely to lead to criminal charges unless
coupled with something else, such as the child being spanked daily but also
slapped on the face, hit with a closed hand, denied food or confined in a closet—
something that suggests more a pattern of abuse and neglect than an emotionallystable parent choosing a physical but “mild” method of discipline in a country
where social and legal norms continue to allow that cultural or personal practice.
Social services involvement to determine if the home environment is causing
risk to a child is, however, possible, and even commonly occurs.

3.2

Social Services Involvement, Including Removal from the Home

In what circumstances do social services agencies investigate parental actions
with respect to a child, and in what circumstances might a child be removed from
the home, temporarily or permanently, after allegations of what might be “mild”
CP? We discuss this, below, for each jurisdiction compared.
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3.2.1

Sweden

As mentioned above in 2.2, the Swedish social services are obliged to investigate
any reported risk of children’s well-being, and to intervene if necessary. In more
severe cases, removal is an option. According to Swedish law, a child may be
removed from a home against the will of the parents, if there is a substantial risk
for harm to the child’s health or development. The risk may arise from CP, and
cases of abuse are often seen as a reason for removal. Although it is seldom the
case, it is possible that even milder forms of CP by the parents will be seen as
creating a substantial risk for harming the child’s health or development.
However, a one-time rash incident is not enough for such intervention.80 A
decision to remove the child is always tried by a court.
In a case tried by Sweden’s Supreme Administrative Court, a nine-year-old
boy was removed from his home after social services intervention. There were
suspicions that the boy had been hit by his father (he had bruises on his face at
least three times) and that there was some neglect or certain inadequacies in the
care-taking of the child. Later the court found that there was not enough proof
of a substantial risk to the boy’s health or development. The court established
that the removal of a child from his or her home is a very intrusive measure and
should therefore be used restrictively.81
Repeated, long-term use of CP may lead to removal. In the case mentioned in
2.2, where the parents were convicted and sentenced with imprisonment, the
children were removed from the home.82
According to statistics, the number of children removed from their homes has
not increased in Sweden since the ban on CP, although the number of reports to
the police authorities, as mentioned above, has increased substantially.83 There is
no indication that Swedish children are removed from their homes more often
than children in other industrialized countries.84
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2 § LVU and Proposition 1989/90:28 p. 107. If the parents agree to treatment and support
from the social services, this may reduce the risk of harm and thereby prevent a decision of
removal from the home. Removal can be ordered even if the parent has not been convicted of
any crime, per Schiratzki, Johanna, Föräldraansvar i välfärdsrätten, Norstedts Juridik AB, Stockholm
2013, p. 157.
81 RÅ 1996 ref. 91.
82 HovR för Västra Sverige, 2011-05-03, B 4838-10.
83 Leviner, 2013, p. 596.
84
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Janson et al., 2011, p. 127.

3.2.2

Norway

Any report to Norway’s child welfare service concerning potential violence
towards a child will result in an investigation. This is a duty of the child welfare
services according to The Child Welfare Act § 4-3, and a case will be opened
even if the use of CP seems to be a result of a one-time incident of an upset
parent momentarily losing control.85 The first priority is to make sure the child
is safe. The severity of the reported behavior will determine if this is an acute
situation that requires special measures.86 Further examination will hopefully
clarify if the CP is commonly used or if the CP seems to be a single incident.
During examination, the child protection service will give guidance to the
parents, or they can decide on parental counseling as an intervention. If it seems
certain that this was a one-time incident and the parents regret it, and the children
do not still suffer from the incident and feel safe, it is common to close the case.
If CP is used repeatedly, the parents’ attitude regarding the use of CP in parenting
and their willingness to change will determine how the case evolves. The child’s
view will also influence the case and what further measures are taken.87
If the violence has caused marks or damage, or the worrisome report of
violence comes from the child through a teacher or daycare employee, the child
must be removed from the potentially violent situation to make sure the child is
safe. Cases like this will commonly be reported to the police and the child
protection service will initiate an examination. This can be done simultaneously.88
On a legislative level, it seems clear that even though single episodes of
neglect, violence, offense and abuse are criminal, the statutory law requires
parental actions detrimental to the child’s health and development to result in a
removal of the child to foster or institutional care.89 It is uncommon and maybe
unlikely, according to one child welfare service worker interview, that a child can
continue living at home in a case where the parents get convicted for violence
towards the child. But, on the other hand, permanently removing the child is no
85

Interview with former child welfare service workers, Marie Nordvik, February 2017.
In acute situations, the child protection service removes the child immediately. The removal
needs to be accepted by an administrative court (Fylkesnemnda) within 2 weeks; see the Child
Welfare Act § 4–6.
87 The child protection service has experienced that private conflicts between parents often have
great impact on children and often include violence. Therefore the child protection workers
report that they recently, more often than before, have opened examination cases in private
conflicts. Interview with former child welfare service workers, Marie Nordvik, February 2017.
88 Interview with former child welfare service workers, Marie Nordvik, February 2017.
89 The Child Welfare Act §§ 1-1, 3-1, 4-3, 4-6, 4-12.
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automatic consequence. It has to be thoroughly considered, and the state of the
child and the child’s opinion must be considered of crucial importance.90
3.2.3

The United States

When a parent’s potentially excessive use of CP is reported to authorities, either
by legally-mandated reporters91 or by private persons, it is within the discretion
of those authorities to initiate an investigation, and even criminal charges may be
filed. In contrast to these reports of potentially excessive CP, instances of only
the “mild” CP that is the subject of this comparison can result in investigation
by social services (CPS), but will only exceptionally result in a child’s removal
from the home.
A typical process according to the legislative and administrative law involves,
for example in North Carolina, CPS’s use of a “decision tree that requires
classifying as neglect by inappropriate discipline” any CP that is more than what
the agency considers “reasonable” but is less than what they consider “abuse.” 92
In other words, in at least North Carolina there exists a gap between where
reasonable CP ends and abuse begins, and in that gap can social services such as
parental education, counseling, and monitoring of the family improve the
situation of the children involved, even though no criminal action for child abuse
is pursued.

3.3

The Child’s Right to Damages

Another potential consequence of CP is civil damages to the child.
3.3.1

Sweden

If a parent is convicted of a crime against the child, the court may grant the child
damages for personal injury and for violation of the personal integrity of the
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Interview with former child welfare service workers, Marie Nordvik, February 2017.
These include doctors, social workers, therapists, teachers, and similar professionals in contact
with children. See Child Welfare Information Gateway, 2016, Mandatory reporters of child abuse and
neglect. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Children's Bureau,
available at https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/manda/ (last visited
2017-09-21).
92 Coleman et al., 2010, p. 117.
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child.93 Often damages are requested by the prosecutor or the injured party’s
counsel on behalf of the child.
In cases where there was no intent to hurt or to violate the personal integrity
of the child, but rather a situation where the parent or other person lost control
momentarily or acted impulsively, damages will sometimes be granted to the
child. In a recent Supreme Court case involving a teacher (not a parent), a sevenyear-old pupil requested damages for violation of his personal integrity after
being hit by his teacher with an open hand. This occurred in the classroom when
the teacher grabbed his hand to correct him and the pupil then blew some saliva
in her face. The Supreme Court granted him about 550 USD in compensation.94
Children have been granted the same compensation in similar cases where a
parent was the offender.95
In cases of milder but extensive and systematic spanking with the hand or a
tool as a parenting method, children have been granted about 2,750 USD in
damages.96
If the offender parent does not or cannot pay damages, the child may be
granted criminal injuries compensation. This compensation will be paid by the
government, and will cover the same damages as the offender would have paid.
The parent must repay the state if and when possible.
If a child has been the victim of severe CP or abuse, and the social services
authority fail to react, although they are aware of the risk to the child´s wellbeing, the child may claim damages from the authority for its neglect.97
3.3.2

Norway

As in Sweden, children can be granted damages both from the offender and as a
state compensation.98 This can be granted by the court if a parent is convicted of
a crime against the child, or if the child has witnessed violence committed against
another family member. Children can also be granted state compensation
93

Torts Act (Skadeståndslag 1972:207) Ch. 2 § 3.
NJA 2016 p. 596. The minority of the court, two out of five judges, found that this should be
seen as a minor violation of the pupil’s personal integrity, and therefore he should not be granted
any damages. The reasons stated were that the slap was unpremeditated and that the teacher
apologized to the pupil directly after the incident, and also called his mother to inform her.
95 Brottsoffermyndighetens Referatsamling, 2017, p. 68.
96 Two examples of more severe cases are HovR för Övre Norrland, 120329, B 886-11 and Svea
HovR, 120326, B 786-12. One of milder but systematic spanking is HovR för Västra Sverige,
110503, B 4838-10.
97 Torts Act Ch. 3 § 1.
98 Victims of Violence Compensation Law (Voldsoffererstatningsloven) LOV-2001-04-20-13.
94
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without a criminal conviction. Both in court and when applying for state
compensation, the required level of evidence is lower to be granted damages than
to criminally convict. To be granted damages as a part of a criminal case, the
prosecutor or the injured party’s counsel on behalf of the child has to request
them. To get state compensation without a criminal case the violence usually
needs to be reported to the police. In a child protection case followed up in court,
the children get no damages from the court, but presumably the child can get
state compensation if the same violence is reported to the police.
In the Norwegian Supreme Court judgement where a father was convicted
for violence over a period of twelve years, the two of the children directly
subjected to CP were awarded 65,000 NOK (about 7,780 USD) each, and the
three indirectly violated received 25,000 NOK (about 3,000 USD).99
3.3.3

The United States

There are no state-paid damages available to children subjected to CP by parents
in the United States, except to the extent that a state actor could be held liable to
the child in failing to protect him or her from CP that had crossed the legal lines,
discussed above, into child abuse, where the state authorities knew or should
have known the risks faced by the child. A parent criminally convicted of child
abuse may face imprisonment, fines to the court, loss of parental rights and other
consequences, but rarely (if ever) are damages to the child available.
The abuser parent could in some states civilly be held liable for physical and
emotional damages and costs caused to the child, if someone sued on behalf of
the child for these damages. The cultural legacy or value in keeping family
members immune from tort liability to each other has clear exceptions under the
Restatement of Torts and various states’ approaches to the question of whether
a parent may be liable in tort to their child, and for what behaviors, but reluctance
to encourage these cases remains strong. Legal scholars have argued for and
against recognizing a child’s action for damages from a parent. Granting a child
a right to bring such an action could be against the core CRC principle of the
best interests of the child, and is not required by the CRC, concluded one
researcher in 2010.100
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HR-2015-01368-A.
See Shmueli, Benjamin, “Love and the Law, Children Against Mothers and Fathers: Or,
What’s Love Got to Do With It?”, Duke Journal of Gender Law and Policy vol. 17:131, 2010, pp.
131–188 at p. 139 (also tracing the history of American law on parental immunity from tort
liability to their children into today’s murky “qualified doctrine of parental immunity” at pp. 145–
155).
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One more practical reason that children do not seek damages from their
parent abusers, sometimes cited by American lawyers, is that most parents do
not have sufficient financial resources available to pay damages that would make
a child’s suing for damages from the parent worthwhile, given the high cost of
legal representation in the US. A civil lawsuit is highly unlikely to occur unless
the parents are in disagreement or the child has some other court-appointed
guardian, and the abusive parent has assets sufficient to make such a case
worthwhile. Cases against institutions or non-parent individuals responsible for
child abuse or physical harm, for example against a school district, a church or a
coach, are more frequent and do not involve the question of parental immunity
or authority.

4

Conclusions

We conclude with some comments comparing the laws and remedies in practice
detailed above, and on the implications of our findings.

4.1

Comparison of the Legal Regulations

Sweden in 1979 and Norway in 1987 banned the use of CP, including milder
forms. In all 50 of the United States plus the District of the Columbia, on the
other hand, mild CP is legal, viewed as a parent’s privilege, and is so far
constitutionally protected. More severe CP and child abuse is illegal in all states.
The differences between the legal regulations is reflected in both the attitude
towards and frequency of mild CP. In Sweden and Norway the ban on CP is
internalized in a vast majority of the population, and only about 15% of children
in Sweden and 20% in Norway report being ever hit or otherwise hurt during
their childhood. In the United States about 50% of toddlers and 65% of
preschoolers have parents who use CP as a regular method of discipline, and
many more report having been hit at least once. Although the majority of
American parents seem to use CP as a method for upbringing, the disadvantages
of CP are emphasized by others.
One of the notable differences is what behaviors are criminally punishable in
the Scandinavian countries. According to Swedish law, all CP is forbidden, but
CP of a child will constitute a crime only if the child experiences bodily damage
or pain that is not too mild or of too short duration. Proving that can of course
sometimes be difficult. According to Norwegian law, even lighter CP, so long as
it is treatment of the child “so as to” harm or endanger, is criminal. It seems that
the Norwegian regulation is stricter in this sense.
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The legality of mild CP in the United States means that the limit between mild
and therefore permitted CP and more severe cases of child abuse is relevant. All
states use a medical model for determining child abuse; if the behavior of the
parent puts the child at risk or substantial risk of physical harm, it is illegal.
However, fleeting pain or minor transient marks does not constitute physical
harm in some states.

4.2

Comparison of the Criminal Consequences

As discussed above, it remains rare that a case of isolated incidents of mild CP
end up in court in Sweden or Norway. Yet statistics show that some children still
are subjected to mild CP despite its prohibited status in both jurisdictions. Even
so, examples from both Sweden and Norway’s supreme courts show that if a
case goes to court, the parents are highly likely to get convicted for the use of
mild CP even if it is only used a few times.101 In the US, there is no criminal
consequence when parents engage in “mild” CP. In some states the use of CP
even one time could be investigated and held by a court not to be permissible
CP but rather abuse or neglect.102
For long-term use of “mild” CP both the Swedish and Norwegian supreme
courts have made clear that a systematic use of CP as a parenting method is an
aggravating circumstance. Rulings from both Sweden and Norway show that
long-term use of CP leads to higher sentences, specifically imprisonment for a
year and more. In the US, on the other hand, long-term use of mild CP would
be unlikely to lead to criminal charges, unless coupled with something that
suggests more a pattern of abuse and neglect, or an intent by the parent to abuse
rather than correct the child.
This indicates that parents never get convicted for the use of “mild” CP fitting
a state’s CP definition in the US. In Sweden, it can happen even for a few
incidents of “mild” CP, though probation or imprisonment may be less likely
than fines as a consequence. In Norway, the use of CP is more likely to lead to
probation or imprisonment, even for one or a few incidents of CP. Still, for this
to happen the cases need to reach court, and they probably rarely do.
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In Norway, the Supreme Court also clarifies that the trust and dependence relationship
between child and abuser is an aggravating circumstance.
102 For example if CP is defined as spanking on the buttocks with the intent to correct behaviour
and another form of hitting or pinching is used.
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4.3

Comparison of Social Services Interventions

A report of suspected mistreatment of a child to social services after incidences
of CP can occur in all three countries studied. So can prior, simultaneous or
subsequent reporting to the police, who generally cooperate with social services
in the studied jurisdictions. In all three countries, most social services
interventions will start with looking into the facts of a reported case and
determining whether a child is sufficiently safe to close the case. If a case
continues, they must decide if the child, parents or entire family will benefit from
further services, whether or not legal charges will be pursued. Social services
agencies must also determine if they will request removal of the child from the
home.
The ultimate social services intervention, removal of children from their
home, does not occur after one-time occurrences of mild CP in any of the three
countries studied, from what we have found. Removals even for more
continuous CP are also rare in Sweden and Norway, as is CP itself, and must be
decided after a court hearing, not solely by social services staff. The significant
difference seems to be that removal is possible as a consequence of CP used
regularly as a parenting practice in Norway and Sweden. Because what in the US
would be called parentally-privileged, “reasonable” CP is clearly outlawed and
has been for several decades in these countries, its premeditated use over time is
understandably viewed as contrary to societal norms as well as law, and as assault
and battery against a child. Although it is rare, this can justify in some
circumstances a child’s removal to foster care. In the US, removal of a child if
the CP is engaged in by a parent, not in anger but with intention to correct the
child’s behavior, is highly unlikely and could be challenged in court based upon
the parent’s right. The starkest contrast with the US’s standard when battery is
committed by a parent towards his or her child is Norway’s standard or level of
illegality of a battery specifically because it is committed by a parent upon a child.
Sweden’s standard treats batteries against adults and batteries against children
under the same standard, thus can in this sense be seen as a middle ground.

4.4

Comparison of Damages

According to Scandinavian law, a child can claim compensation from the parent
even for a one-time incident of mild CP. A slap with open hand would render a
damage of about 550 USD in the very few cases this is tried by the court. In cases
of more systematic and long-term use of mild CP, damages up to over 7,000
USD have been granted the child. If a systematic and long-term use of mild CP
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was found to have led to emotional or physical damage, it might be possible for
a child to claim damages in an American court, but this is not frequent or legally
guaranteed, and is not available for the milder CP allowed in the US, only for
parental wrongdoing such as child abuse or neglect.
Provided the parent cannot or will not pay damages, a child may be granted
compensation from the Swedish or Norwegian state; if so the parent will have to
repay the state later. There is no comparable state compensation in the United
States.

4.5

Final Remarks

Empirical research and logic agree that from a child’s perspective, wherever he
or she grows up, CP is shaming, painful or uncomfortable and to be avoided.
The question legal systems face is whether a parent can decide if CP legally can
be used, and to what degree, plus what enforcement measures are best used when
parents cross these legal boundaries.103
It is not necessary for this legal analysis that its authors state a position on the
international policy disagreements over whether and how criminalization of all
forms of corporal punishment should be enacted and enforced. We tend to
support the view that children and societies do better when children are
considered victims of battery and assault under the same standards that apply to
adults, because we consider this view better empirically supported, but we have
strived not to let our views influence this analysis. We hope that our objective
research in this area may assist the many legal jurisdictions around the world
where corporal punishment of children is legal to consider whether and which
legal reforms may best advance their child protection aims.
All three countries compared herein ascribe to the “best interests of the child”
standard in various family-law contexts, including a preference to allow children
and parents to develop a healthy family life together. Those charged with
enforcing the law to protect children and other interests must decide difficult
cases when one or more adults in a family have been and may again be violent
towards a child.
Results of the comparison herein partially supported our hypothesis that the
consequences of CP today may not differ as starkly as one might predict knowing
only that Norway and Sweden have criminalized CP while all 50 US states have
preserved it as legal. They also partially did not support our hypothesis, in that
103

Proponents of CP do not claim that it does not hurt the child in the short-term, though they
may disagree with opponents of CP as to whether it hurts or benefits the child in the long-term.
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the consequences of CP in these three countries can differ significantly, especially
when it comes to criminal consequences. The results inform policymakers
analyzing how best to prevent, rehabilitate and/or punish parents who engage in
CP behaviors, otherwise known as milder violence towards their own children.
Sweden, Norway and the United States offer alternative approaches, from strict
and clear illegality of such behavior to more civil and private encouragement
away from CP. Education and other factors that influence cultural change,
including lawmaking, will ultimately decide how many children experience CP in
the future. Scandinavia is at the forefront of a progressive movement towards
which all countries via the CRC are potentially headed, and has proven that legal
bans on CP most likely have significant influence on parental behavior, yet
factors including parental rights traditions in countries like the USA may
continue to slow worldwide adoption of CP bans.
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Egendomsskyddet och den speciella
fastighetsrätten – rättsliga utmaningar
MALIN BRÄNNSTRÖM* & ULF VANNEBÄCK†

1

Inledning

I ett komplext samhälle finns många olika intressen som rättsordningen ska
tillgodose och balansera i förhållande till varandra, vilket inte minst gäller för
lagstiftning som reglerar markanvändning och nyttjandet av naturresurser. Var
tyngdpunkten ligger mellan den enskildes och det allmännas intressen beror på
de politiska värderingar som ligger till grund för den aktuella lagstiftningen. Över
tid förändras synen på vilka värden som ska väga tyngre i avvägningarna.1 Under
de senaste decennierna har det konstitutionella skyddet för äganderätten till fast
egendom stärkts genom 2 kap. 15 § regeringsformen (RF), artikel 1 i
tilläggsprotokoll 1 Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna (EKMR)
och senast genom artikel 17 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
(2010/C 83/02). Den frågeställning som ska diskuteras i detta kapitel är hur
fastighetsbildningslagen, (1970:988) (FBL) och den speciella fastighetsrätten i
övrigt förhåller sig till det konstitutionella egendomsskyddet med tanke på den
förstärkning som skett av egendomsskyddet.
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) avgjorde i mars 2017 ett mål där just
förhållandet mellan egendomsskyddet och FBL var i fokus.2 I kapitlet får målet
illustrera de svårigheter som finns i rättstillämpningen när frågor om de
grundläggande rättigheterna behandlas i den speciella fastighetsrätten. Målet är

*

Malin Brännström är jur. dr och forskar och undervisar bland annat i ämnena fastighetsrätt,
miljörätt och samerätt.
† Ulf Vannebäck är adjunkt och doktorand och undervisar och forskar huvudsakligen i
fastighetsrätt.
1 Sundell, Jan, Svensk fastighetsrättshistoria, Iustus, Uppsala 2007, s. 98–99.
2 MÖD:s mål F 9782-15, dom 2017-03-06.

71

överklagat, och Högsta domstolen (HD) har ännu inte beslutat om
prövningstillstånd ska beviljas.3

2

FBL och rättighetsskyddets stärkta position

FBL infördes år 1970 och ett syfte som skulle uppnås med lagstiftningen var att
lantmäterimyndigheten på ett effektivt och rationellt sätt skulle kunna fatta beslut
om fastighetsbildning för att uppnå vissa jordbruks- och skogsbrukspolitiska
mål.4 Det innebar exempelvis att mark kunde överföras tvångsvis mellan
fastigheter om det motiverades med att fastigheterna skulle bli lämpligare för sitt
ändamål. Det rörde sig således om ingripande åtgärder i förhållande till den
enskilde fastighetsägaren.
När FBL infördes var det konstitutionella skyddet för enskildas rättigheter
svagt utvecklat. Innan den nu gällande RF infördes år 1974 fanns inte något
rättighetsskydd i den svenska konstitutionen.5 I RF infördes visserligen en
rättighetskatalog, men rättigheterna fick inte någon framträdande plats och
reglerna var tämligen begränsade jämfört med idag.6 Under lång tid ansågs
kapitel 2 i RF främst som en instruktion för lagstiftaren att ta fasta på i samband
med att nya regler infördes.
FBL byggde på synsättet att enskildas rättigheter inte skulle försvåra åtgärder
som låg i det allmännas intresse.7 1970-talets reformer inom samhällsplaneringsoch naturvårdslagstiftningen kan påstås ha blivit effektiva just genom att
lagstiftaren tog mindre hänsyn än tidigare till äganderätten och andra rättigheter.8
Det konstitutionella rättighetsskyddet har därefter successivt fått en ökad
betydelse inom det svenska rättssystemet.9 Inkorporeringen av EKMR i svensk
rätt och Sveriges inträde i EU har inneburit att rättighetsbestämmelserna har fått
en förändrad funktion, vilket medfört ett starkare skydd för den enskilde. En
3

Målet har i HD målnummer T 1523-17.
Prop. 1969:128 med förslag till lag om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet, del A s. 1–2.
5 16 § 1809 års RF innebar dock en viss begränsning av konungens makt.
6 Åhman, Karin, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, Norstedts Juridik, Stockholm 2015.
7 Prop. 1969:128 del B s. 12–13. Se även Bengtsson, Bertil, Ersättning vid offentliga ingrepp 2, Allmänna
ersättningsprinciper, Norstedts förlag, Stockholm 1991.
8 Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, Iustus, Uppsala 2015.
9 Brännström, Malin, Skogsbruk och renskötsel på samma mark: – En rättsvetenskaplig studie av äganderätten
och renskötselrätten, akademisk avhandling, Juridiska institutionen, Umeå 2017, särskilt avsnitt 2.4;
Bull, Thomas, ”Regeringsformens renässans”, i Allmänt och enskilt – offentlig rätt i omvandling: Festskrift
till Lena Marcusson, Iustus Förlag AB, Uppsala 2013, s. 72; Åhman, 2015, s. 41.
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annan faktor som påverkat utvecklingen är vissa förändringar i RF år 2010.10
Uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap. 14 § RF, som tidigare innebar att en domstol
bara kunde underlåta att tillämpa en bestämmelse om den var i uppenbar strid
med grundlagen, togs då bort. Det innebär att domstolarna nu i högre
utsträckning än tidigare kan pröva om lagstiftning överensstämmer med
grundlag. I förarbetena till grundlagsändringen framhölls även att grundlagsregler
om enskildas rättigheter ska få fullt genomslag i rättstillämpningen.11 Utöver
detta har staten genom rättspraxis ålagts ett ansvar för att utge ekonomisk
kompensation till enskilda om deras grundlagsskyddade rättigheter inte beaktas i
lagstiftningen.12
I linje med rättighetsskyddets framflyttade position och även som ett resultat
av en långvarig svensk debatt kring rättighetsfrågor har även regleringen av
skyddet för egendom i RF successivt förstärkts. Av särskilt intresse här är den
förändring som skedde i dåvarande 2 kap. 18 § RF år 1995. Utöver att
egendomsskyddet vidgades till att omfatta inte bara expropriation utan även
rådighetsinskränkningar, infördes ett krav på att det skulle föreligga ett angeläget
allmänt intresse för att inskränkningar i äganderätten skulle kunna göras.13
I förarbeten diskuterades en precisering av det allmänna intresse som EKMR
nämner och slutligen beslutades att RF skulle innehålla det skärpande begreppet
angeläget. Någon mer djupgående precisering av vad som avsågs med begreppet
gjordes inte. Det som nämndes var ingrepp som var motiverade med hänsyn till
naturvårds- och miljöintressen men även att totalförsvarsintressen och ingrepp
för att tillgodose samhällets behov av mark för bostäder och infrastruktur
nämndes i propositionen. Den närmare preciseringen av vad som avsågs med
begreppet angeläget allmänt intresse skulle enligt propositionen göras från fall till
fall i enlighet med vad som kunde anses vara acceptabelt i ett demokratiskt
samhälle. Någon egentlig förändring av rättsläget avsågs inte med förändringen.14
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SFS 2010:1480; prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag; SOU 2008:125 En reformerad
grundlag. Se Åhman, 2015, s. 37–38.
11 Prop. 2009/10:80 s. 147; SOU 2008:125 s. 380.
12 Förändringen syns i HD:s avgöranden, se t.ex. NJA 2005 s. 462; NJA 2005 s. 726; NJA 2007
s. 295; NJA 2007 s. 584; NJA 2009 s. 463; NJA 2012 s. 211; NJA 2013 s. 842; NJA 2014 s. 323;
NJA 2014 s. 332. Se även SOU 2010:87. Se Schultz, Mårten, ”Skadeståndsrätten i de mänskliga
rättigheternas tjänst”, Juridisk tidskrift nr 1 2007/08, s. 142; Schultz, Mårten, ”Naturrätt” i Korling,
Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund 2013, s. 104.
13 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor,
s. 8–10.
14 Prop. 1993/94:117, s. 16.
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Rådighetsinskränkningar måste ha stöd i lag och det finns en mängd lagar som
måste stämma överens med RF:s egendomsskydd. Fri- och rättighetskommittén,
som hade till uppgift att utreda grundlagsförändringarna år 1995, konstaterade i
sitt delbetänkande att flera lagar inom den speciella fastighetsrätten var väl
anpassade till kravet i egendomsskyddet och att inga förändringar skulle vara
nödvändiga i dessa lagar. Denna bedömning omfattade även FBL.15
I praxis fick uppfattningen att gällande lagar inom den speciella
fastighetsrätten var väl anpassade till egendomsskyddet genomslag. I
NJA 1996 s. 110 hänvisade HD till de ovan beskrivna förarbetsuttalandena och
menade att reglerna i FBL uppfyllde kraven i egendomsskyddet. HD gjorde
därför ingen separat prövning av rättighetsfrågorna utan nöjde sig med att
villkoren i FBL var uppfyllda. HD:s bedömning i 1996-års fall användes senare i
målet RH 2005:62 där hovrätten kom till samma slutsats i ett annat
fastighetsbildningsmål.

3

Är FBL förenligt med egendomsskyddet idag?

Frågan om FBL:s förenlighet med det konstitutionella egendomsskyddet har som
nämnts ovan nyligen aktualiserats i ett avgörande från MÖD.16 MÖD var inte
eniga i sitt beslut utan två av ledamöterna var skiljaktiga. De olika bedömningarna
i domen synliggör den osäkerhet som råder om förhållandet mellan FBL och
egendomsskyddet.
I målet hade lantmäterimyndigheten, på ansökan från A, genom
fastighetsreglering, fört över 210 kvm från B:s fastighet X till A:s fastighet Y. De
skäl A anförde för åtgärden var huvudsakligen att utvidgningen av fastighet Y
skulle förbättra trafiksituationen och att parkering av bilar skulle bli mer
ändamålsenlig. Lantmäteriet fattade beslut om marköverföringen enligt ansökan.
Beslutet ändrades sedan av Mark- och miljödomstolen. I lantmäteriets beslut syns
inga hänvisningar till egendomsskyddet vare sig i de delar som återger parternas
yrkanden eller i själva beslutet. När Mark- och miljödomstolen behandlade målet
utgick B i mycket av sin argumentation från egendomsskyddet och menade att
detta hindrade åtgärden eftersom kravet på angeläget allmänt intresse inte var
uppfyllt. Mark- och miljödomstolen behandlade inte frågan om
egendomsskyddets betydelse. Istället menade domstolen att ansökan om
reglering skulle avslås redan på den grunden att kravet på att sökandens fastighet
ska förbättras genom åtgärden i 5 kap 5 § FBL inte var uppfyllt.
15
16
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Frågan om åtgärden var förenlig med egendomsskyddet fick däremot stor
uppmärksamhet när MÖD prövade målet. Majoriteten i MÖD hänvisade
inledningsvis till HD:s uttalande i det tidigare nämnda NJA 1996 s. 110 där HD
kom fram till att FBL:s regler uppfyllde kraven på egendomsskydd. Enligt HD:s
mening har dock det senare målet NJA 2013 s. 350 modifierat synen på
prövningen av egendomsskyddet. HD gjorde i 2013 års fall en jämförelse mellan
minerallagen (1991:45) och expropriationslagen (1972:719) och kom då fram till
att minerallagen saknade bestämmelser om allmän intresseavvägning och om
krav på att åtgärden ska ha större betydelse. HD nöjde sig därför inte med att
pröva om reglerna i minerallagen var uppfyllda utan gjorde där en separat
bedömning av åtgärdens förenlighet med egendomsskyddet. Detta trots att
minerallagen, i förarbetena till 1995 års grundlagsförändring, redan ansågs beakta
egendomsskyddet på ett tillfredsställande sätt. Med stöd av 2013 års fall menade
MÖD att det, i 2017 års fall, fanns skäl att utvärdera den aktuella
marköverföringens förenlighet med egendomsskyddet.
Som det får förstås menar MÖD, med stöd av 2013 års fall, att den princip
som gäller är att frågan om egendomsskydd ska avgöras separerat från den
prövning som görs av kraven i FBL. Möjligen menar domstolen på ett generellt
plan att frågan om en åtgärd är förenlig med skyddet för egendom alltid ska
prövas i det enskilda fallet oavsett om åtgärden, enligt tillämplig svensk lag, är
möjlig.
Majoriteten pekade därefter på att det i FBL inte finns någon uttrycklig
reglering av allmänintresset och att FBL bygger på principen att
fastighetsbildning är att se som en enskild angelägenhet. I första hand menade
MÖD att ett tvångsförfogande borde bedömas genom en tolkning av FBL:s
regler. MÖD hänvisade till den så kallade båtnadsprövningen i 5 kap 4 § FBL,
innebärande att fastighetsreglering bara ska genomföras om fördelarna med den
överväger kostnader och olägenheter. Domstolen menade att avvägningen
mellan nytta och olägenhet var svår eftersom egendomsskyddet i grunden borde
ses som absolut i förhållande till annat än allmänna intressen. Därefter gjorde
MÖD en proportionalitetsprövning genom 5 kap 6 § FBL där det föreskrivs att
en fastighetsreglering ska utföras på det sätt som medför minsta olägenhet för
det fall olika alternativ finns. MÖD menade att denna reglering är i linje med det
som får anses följa av egendomsskyddet men att den inte ger möjlighet att pröva
om det finns ett angeläget allmänt intresse som motiverar åtgärden. Inte heller i
villkoret om fastighetsskydd i 5 kap 8 § FBL, som går ut på att en fastighet inte
får ändras så att den blir olämplig för sitt ändamål eller drabbas av stor
värdeförändring, menade MÖD att det finns tillräckligt utrymme för att väga in
egendomsskyddet.
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Sammantaget menade MÖD att FBL inte möjliggör en fullständig prövning
av förhållandet mellan den sökta tvångsåtgärden och det krav på allmänt intresse
som ställs upp i egendomsskyddet. Prövningen av den frågan måste istället, i en
sådan situation, göras separat enligt MÖD.
Majoriteten i MÖD fann med hänvisning till förarbeten till 2 kap 15 § RF att
det kan finnas ett bakomliggande allmänt intresse även om fastighetsregleringen
sker till förmån för ett enskilt intresse. Det allmänna intresset kan dock inte,
enligt MÖD:s uppfattning, anses vara inneboende i FBL:s bestämmelser syftande
till att skapa ändamålsenliga fastigheter utan intressena måste vara mer konkreta
på det sätt som anges i förarbeten till 2 kap 15 § RF. De i målet anförda skälen
till marköverföringen, det vill säga att förbättra trafiksituation och
parkeringsmöjligheter inom fastigheten, menade MÖD inte kunde anses utgöra
ett sådant angeläget allmänt intresse som motiverade den sökta tvångsåtgärden.
MÖD menade därmed att den sökta åtgärden kom i konflikt med
egendomsskyddet och inte kunde tillåtas.
MÖD:s motivering pekar på betydelsen av att i det enskilda fallet pröva om
det verkligen föreligger ett angeläget allmänt intresse som kan motivera åtgärden.
Det går inte att ta detta för givet bara genom utformningen av FBL:s
bestämmelser.
De skiljaktiga i MÖD menade att en väl fungerande fastighetsindelning utgör
ett angeläget allmänt intresse och att reglerna kring när fastighetsbildning kan ske
enligt FBL därmed sammanfaller med reglerna om egendomsskydd.17 De
skiljaktiga kom fram till att den sökta fastighetsregleringen uppfyllde villkoren i
FBL, vilket innebar att den inte stred mot egendomsskyddet.
Fastighetsregleringen kunde därmed tillåtas. De skiljaktiga höll därmed fast vid
de ursprungliga förarbetsuttalandena och NJA 1996 s. 110 som kom relativt snart
därefter. De menade att eftersom den sökta åtgärden uppfyller villkoren i FBL
följer att den inte strider mot egendomsskyddet i RF.

4

Slutsatser

Det beskrivna avgörandet i MÖD aktualiserar frågan om FBL:s
överensstämmelse med det konstitutionella egendomsskyddet. Mycket talar för
att FBL:s utformning inte i tillräckligt grad beaktar egendomsskyddet eftersom
bestämmelserna som beskrivits ovan tillkommit under en period då de allmänna
intressena ansågs väga tungt i förhållande till de enskilda intressena. Därför anser
17

De regler som de skiljaktiga, med hänvisning till NJA 1996 s. 110, menade värnade
egendomsskyddet i FBL var 3 kap 1 §, 5 kap 4 §, 5 kap 5 § och 5 kap 8 §.
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vi, liksom majoriteten i MÖD att en prövning av en åtgärds förenlighet med
egendomsskyddet måste göras i varje enskilt ärende. Det innebär att tillämparen
måste vara mycket uppmärksam på att i varje enskilt ärende pröva om det
föreligger ett allmänt intresse som motiverar åtgärden och genomföra en
proportionalitetsbedömning av vilka konsekvenser åtgärden får för berörda
fastighetsägare och andra rättighetshavare.
De skiljaktiga i MÖD bortser i sin bedömning från den rättsutveckling som
skett på rättighetsområdet under de senaste 20 åren. Även om den lösning de
förordar är avgjort mer lätthanterlig i fastighetsbildningsärenden övertygar inte
motiveringen till deras bedömning.
MÖD hänvisade i sitt avgörande till NJA 2013 s. 350 där minerallagen var i
fokus. Som tidigare nämnts var även minerallagen en av de lagar som Fri- och
rättighetskommittén menade var anpassade till RF:s egendomsskydd.18 HD
prövade ändå de aktuella åtgärdernas förenlighet med egendomsskyddet separat.
Även när det gäller minerallagen är det därmed klart att tidigare utgångspunkter,
att de aktuella lagarna är anpassade till egendomsskyddet, inte längre gäller utan
att betydelsen av egendomsskyddet måste prövas särskilt i varje enskilt ärende.
Det är tydligt att skyddet för de grundläggande rättigheterna tagit en
utveckling som gör att skyddet för enskilda i de aktuella lagarna inom den
speciella fastighetsrätten inte längre kan sägas vara tillräckligt. I de fall
rättighetsfrågor aktualiseras på området bör därför den som har att besluta i
ärendet vara extra uppmärksam och inte utgå ifrån att den lag som tillämpas i
tillräcklig grad tar hänsyn till de grundläggande rättigheterna. Eftersom det är
oklart hur egendomsskyddet ska behandlas i den speciella fastighetsrätten menar
vi att det finns starka skäl för att målet bör prövas av högsta instans. Det kan till
och med finnas skäl för lagstiftaren att utreda om det sätt rättighetsfrågorna
regleras inom den speciella fastighetsrätten behöver en ordentlig
genomarbetning.

18

SOU 1993:40, s. 62–63.
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EU-rättens framtid som
rättsvetenskaplig disciplin
Början på slutet eller slutet på början?

MATTIAS DERLÉN & JOHAN LINDHOLM*

1

I begynnelsen…

Intresset för EU-rätt bland svenska rättsvetare ökade onekligen den 1 januari
1995 när Sverige blev medlem i den Europeiska unionen. Den svenska EUrättens anor som rättsvetenskaplig disciplin är dock något längre. År 1973 kom
– så vitt vi kunnat utröna – den första svenska avhandlingen i EU-rätt då Brita
Sundberg-Weitman disputerade vid Stockholms universitet på en studie av fri
rörlighet för arbetstagare och diskrimineringsförbud.1 Den första svenska boken
inom rättsområdet torde dock vara Sten Niklassons kortfattade bok Rätt och beslut
i EEC från år 1969,2 tätt följd av första upplagan av lundaprofessorn Lennart
Pålssons introduktionsbok i EEG-rätt.3 Det var i dock i hög grad Stockholms
universitet som dominerade den svenska EU-rättsforskningens tidiga dagar med
många av de första avhandlingarna i ämnet,4 däribland en författad av Pär
Hallström,5 sedermera aktiv vid Umeå universitet, och den första svenska
professuren i europarätt, vilken Ulf Bernitz tillträde som första innehavare år
1989.

*

Professorer i rättsvetenskap och aktiva vid Centrum för europarätt och internationell
handelsrätt vid Juridiska institutionen, Umeå universitet.
1 Sundberg-Weitman, Brita, Nondiskriminering i EEC: Diskrimineringsförbuden till säkerställande av
arbetstagares och företags rörlighet över gränserna, Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och
internationell rätt vol. 38, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm 1973.
2 Niklasson, Sten, Rätt och beslut i EEC, Studentlitteratur, Lund 1969.
3 Pålsson, Lennart, EEC-rätt, Studentlitteratur, Malmö 1970.
4 Se t.ex. Pehrson, Lars, EG och immaterialrätten: Gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt,
Juristförlaget, Stockholm 1985.
5 Hallström, Pär, Europeisk gemenskap och politisk union, Norstedts Juridik, Stockholm 1987.
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Efter 1990 gick utvecklingen snabbt och såväl de EU-rättsliga inslagen i
svensk rätt som de EU-rättsliga forskarna och den EU-rättsliga forskningen
ökade markant i Sverige. Vi har genom Umeå universitetsbiblioteks söktjänst
undersökt hur många avhandlingar respektive tidskriftsartiklar i bibliotekets
bestånd som har EU-rättslig anknytning.6 Det finns förvisso enskilda år som
avviker i negativ eller positiv bemärkelse, men den allmänna tendensen är tydligt
positiv.7 Detta överraskar knappast någon, utan bekräftar tvärtom vår känsla: de
EU-rättsliga inslagen inom den svenska rättsvetenskapen har stadigt blivit allt
vanligare.
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Sökningen utgår från förekomsten av ett antal sökord med EU-rättslig anknytning. En
potentiell felkälla, som är svår för oss att kontrollera, är om systemet missar vissa publikationer.
Detta torde dock i så fall slå lika över tid och tendenserna bör således vara riktiga även om
enskilda publikationer fallit bort.
7 Vi kan notera att antalet artiklar med EU-rättsliga inslag minskat under de två senaste åren. Det
förfaller oss osannolikt att det rör sig om en verklig och radikal nedgången. En alternativ, mer
trolig förklaring är att det finns en eftersläpning i rapporteringen till systemen som vi hämtar data
från.
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En naturlig slutsats som man kan dra av diskussionen ovan är att den svenska
EU-rättsforskningen mår alldeles utmärkt och befinner sig under stadig tillväxt.
I detta bidrag vill vi dock diskutera om utvecklingen verkligen är odelat
enkelriktad och väcka frågan om det kan vara så att den svenska EU-rätten i
själva verket står inför en (identitets-)kris? Vi tycker oss kunna se två tendenser
som på sikt kan påverka EU-rättens ställning som rättsvetenskaplig disciplin så i
grunden att dess existens – så som vi tidigare har känt och tänkt kring den – kan
sättas i fråga. Dessa tendenser kan sammanfattas under begreppen normalisering
respektive europeisering. I detta bidrag kommer vi att diskutera dessa tendenser,
vad de betyder för EU-rättens roll som rättsvetenskaplig disciplin idag samt vad
de kan tänkas betyda för EU-rättens och EU-rättarnas framtid inom svensk
rättsvetenskap.

2

Rättsvetenskapens behov av EU-rättare

En milstolpe i den svenska EU-rättsforskningens historia är när vi år 1999 fick
en rättsvetenskaplig tidskrift särskilt tillägnad de EU-rättsliga frågorna:
Europarättslig Tidskrift (ERT). I det allra första numret av ERT skriver Ulf
Bernitz att en nordisk specialtidskrift för EU-rätt har en naturlig plats med
hänsyn till att den akademiska disciplinen befinner sig i ett uppbyggnadsskede
och att ”[m]ånga efterfrågar ökad kunskap på området och fortlöpande
information om rättsutvecklingen.”8 Han noterar dock dels att svenska forskare
verksamma inom vissa rättsområden har ägnat större uppmärksamhet åt EUrättsliga frågor, dels att rättsvetenskapliga tidskrifter av mer allmän karaktär
kommer att publicera EU-rättslig forskning.
Vi delar Bernitz uppfattning och menar att hans observationer ger en god ram
för att förstå den svenska EU-rättsforsknings dåtida, nutida och framtida
funktion. En av den EU-rättsliga forskningens huvuduppgifter har varit att lyfta
upp de specifika problem som uppstår i EU-rättens möte med svenska
förhållanden, regler, principer, problem, tradition och kultur. Detta har konkret
kommit till uttryck i forskningen på två sätt.
En viktig funktion för EU-rättsforskningen i Sverige har historiskt varit att
informera praktiserande jurister och rättsvetare verksamma inom andra
rättsområden om EU-rättens innehåll och utveckling. Konkret har det bland
annat handlat om att för en inhemsk publik översätta, sammanfatta och förklara
den rättsutveckling eller rättsvetenskapliga utveckling som inträffat i ”Europa”.
Denna typ av forskning kan beskrivas som hemtagningsforskning. Möjligen kan detta
8

Bernitz, Ulf, ”Europarättslig Tidskrift”, Europarättslig Tidskrift nr 1 1998 s. v, på s. vi.
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begrepp framstå som nedlåtande, men som Bernitz påpekade har det svenska
rättssystemet – i bred bemärkelse – haft ett verkligt behov av de tjänster som
rättsvetenskapliga forskare som satt sig in i det EU-rättsliga systemets särskilda
principer och systematik, vilket för många initialt framstod som främmande,
oöverskådligt och svårbegripligt, kan erbjuda det övriga samhället. Till exempel
konstaterade Hilding Eek, i ett tidigt bidrag till den svenska EU-rättsliga
diskussionen,9 att ”[EEG-s]ystemet ter sig ganska svåröverskådligt och torde
kunna ge upphov till åtskillig juridisk diskussion.”10
På motsvarande men omvänt sätt har de svenska EU-rättsforskarna haft en
viktig uppgift i att kommunicera den svenska rätten och de svenska
rättsvetenskapliga rönen på europeisk nivå. När de ägnar sig åt denna uppgift
agerar de svenska europarättarna som representanter för det svenska
rättssystemet och den svenska rättsvetenskapen. Denna typ av forskning, som vi
för enkelhetens och kontrastens skull kan kalla representationsforskning, liknar
hemtagningsforskning i det att forskarna understödjer kommunikationen mellan
den europeiska och svenska nivån, men är sannolikt något mer ovanlig.11
Den del av den svenska EU-rättsliga forskningen som passar in i någon av
dessa kategorier, vilket rimligen utgör en inte obetydlig andel, bygger på en
grundläggande idé att det är möjligt att dela in de svenska rättsvetarna i två
grupper: EU-rättare och icke EU-rättare. Den senare gruppen består – mycket
grovt förenklat – av forskare som i sin gärning ägnar sig åt ett mer traditionellt
rättsområde, medan de förra har en funktion som har ingen eller endast en svag
anknytning till någon traditionell disciplin och därför kan beskrivas som (riktiga)
EU-rättare. EU-rättare kan i detta exempel jämföras med komparativrättsliga
forskare, som famöst har beskrivits som experter på främmande rättssystem när
de är hemma och experter på det nationella rättssystemet när de befinner sig
utomlands.12

9

Äran att ha skrivit det allra första bidraget till doktrinen torde tillfalla Simson, Gerhard, ”Den
europeiska stål- och kolunionen”, SvJT 1952 s. 478.
10 SvJT 1960 s. 30, på s. 31. Historien måste här anses ha gett Eek rätt.
11 Se dock exempelvis Bernitz, Ulf, ”Sweden and the European Union: on Sweden's
Implementation and Application of European Law”, (2001) Common Market Law Review vol. 38, s.
903–934.
12 Michael Bogdan, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik, Stockholm 1993, s. 26.
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3

EU-rättens normalisering

Tanken att EU-rätten utgör ett separat forsknings- och undervisningsämne i
Sverige, och att forskare som sysslar med detta ämne utgör en egen grupp, kan i
sig ses som ett tecken på att Sverige kommit förhållandevis sent till EU-rätten. I
ämnets gryning var det snarast naturligt att behandla EU-rätten som del av
folkrätten, givet att samarbetet utformades som ett folkrättsligt samarbete.13
Under tiden innan Sverige anslöt sig till unionen utvecklades såväl EU-rätten som
den akademiska diskursen till ett separat ämne. En grupp av jurister, där personer
verksamma vid eller med erfarenhet av de europeiska institutionerna stod i
centrum, engagerade sig i den akademiska debatten med vad som betecknats som
”a missionary zeal”.14
Uppdelningen mellan EU-rättare och andra är dock påtagligt förenklad och
ger en schabloniserad och delvis missvisande bild av rättsvetenskapens struktur.
Det har under lång tid stått klart att de svenska rättsvetarnas EU-rättsliga
kunskaper och intresse varierar stort mellan individuella forskare och mellan
forskare verksamma inom olika rättsområden. Detta är naturligt då EU-rättens
påverkan på den svenska rätten inte varit lika stor inom alla (traditionella)
rättsområden. Vi har exempelvis i tidigare forskning demonstrerat att
europarättsliga inslag i de högsta svenska domstolarnas praxis varierar påtagligt
mellan olika områden, från praktiskt taget en försumbar nivå för ämnen som
fordringsrätt och associationsrätt, till mer än 25 procent av alla mål som rör
migrationsrätt och internationell privaträtt.15 Mot denna bakgrund kan vi på god
grund förvänta oss att de rättsvetare som är verksamma inom migrationsrätt eller
internationell privaträtt generellt sett har mer ingående EU-rättsliga kunskaper
än de som är verksamma inom fordringsrätt eller associationsrätt. De förra har
följaktligen troligen också ett mindre behov än de senare av EU-rättarnas
hemtagnings- eller representationsforskning.

13

Bruno de Witte, European Union Law: A Unified Academic Discipline?, EUI Working Papers
RSCAS 2008/34, s. 11.
14 Se t.ex. Neil Walker, ”Legal Theory and the European Union: A 25th Anniversary Essay”,
Oxford Journal of Legal Studies vol. 25(4) 2005, s. 581–601, på s. 585–586 och Anthony Arnull, ”The
Americanization of EU Law Scholarship”, i Arnull, Anthony, Eeckhout, Piet, & Tridimas, Takis
(red.), Continuity and Change in EU Law: Essays in Honour of Sir Francis Jacobs, Oxford University
Press, Oxford 2008, s. 415–431, på s. 416–417. Vi återkommer till denna akademiska diskurs i
avsnitt 4 nedan.
15 Mattias Derlén & Johan Lindholm, ”Festina Lente – Europarättens genomslag i svensk
rättspraxis 1995–2015”, Europarättslig tidskrift nr 1 2015, s. 151–177, på s. 162.
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Detta är knappast nytt. Det har länge funnits (traditionella) rättsvetenskapliga
discipliner där forskningen haft omfattande och tydliga EU-rättsliga inslag. En
tydlig, allmän utveckling har dock ägt rum inom domstolarna, där de
europarättsliga inslagen ökat från under 2 procent 1995 till mer än 12 procent
2015.16 Även vad gäller rättsvetenskapen har en tydlig utveckling skett under de
senaste tjugo åren. Under de tjugo år som förflutit har denna krets stadigt och
kraftigt utvidgats. Rättsvetenskapliga tidskrifter som en gång i tiden mestadels
skrev om nationell rätt innehåller numera rutinmässigt europarättsliga inslag.
Till exempel, av alla artiklar publicerade i Svensk Juristtidning i år innehåller
mer än hälften EU-rättsliga inslag. De fyra häften av SvJT som hittills utkommit
under år 2017 innehåller 25 artiklar. Av dessa innehåller 13 diskussion kring EU
och EU-rätt allmänt eller referenser till EU-domstolen praxis och andra EUrättsliga källor, och oftast i omfattande utsträckning.17 De artiklar som helt saknar
diskussion kring eller referenser till EU-rätt handlar nästan uteslutande om
straffrätt eller processrätt. Utifrån denna begränsade undersökning framstår EUrätten som närmast ett oundgängligt inslag inom övriga rättsvetenskapliga
discipliner. På ett liknande sätt är en ansenlig andel av bidragen i Europarättslig
Tidskrift författad av personer som inte uteslutande arbetar med EU-rätt utan
ofta kanske främst anser sig fokusera på ett område som har stark anknytning till
EU-rätten.
På detta sätt har gränsen mellan vem som är EU-rättare och vem som inte är
det blivit påtagligt mindre tydlig över tid. EU-rätten har med andra ord
normaliserats, det vill säga blivit en del av de traditionella rättsområdena. Walker
beskriver detta som att EU-rätten har blivit ”redomiciled”, återförd till de olika
nationella rättsområdena, och han kopplar denna utveckling till EU-rättens
allmänna utveckling, särskilt dess expansion till områden såsom miljörätt, hälsooch sjukvårdsfrågor samt straff- och processrätt.18

4

Europarättens europeisering

I ovannämnda artikel skriver Ulf Bernitz att ”den svenska insatsen i den
europarättsliga debatten har dock hittills varit rätt tunn.” ”Hittills” var i detta fall
fram till år 1999. Frågan är om en förändring skett även här och om en
europeisering av den svenska EU-rätten har ägt rum sedan 1999. Med
16

A.a. s. 157.
Till detta tillkommer en artikel som inte behandlar EU-rätt men där Europakonventionsrätten
står i fokus.
18 Walker, 2005, s. 582.
17
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europeisering avses här att svenska EU-rättare betraktar sig som en del av en mer
övergripande, europeisk forskningsgemenskap, vilken ersätter eller åtminstone
kompletterar diskussionen på nationell nivå. Detta ansluter till den omtvistade
frågan om en sådan gemenskap existerar på europeisk nivå, eller om forskningen
och forskarna är uppdelade utifrån nationella eller andra kriterier. Å ena sidan
finns det flera faktorer som talar för att EU-forskningen är en enhetlig,
akademisk disciplin på europeisk nivå. Det är till och med naturligt att förvänta
sig en sådan europeisk forskningsgemenskap, givet att EU-domstolen betonat
vikten av en enhetlig tolkning och tillämpning av EU-rätten. En gemensam rätt
kräver rimligen en gemensam forskningsdisciplin. Från ett mer praktiskt
perspektiv bör nämnas gemensamma forskningsinstitutioner och akademiska
tidskrifter, och inte minst det aktiva deltagandet i debatten av personer med
anknytning till EU-domstolen eller andra europeiska institutioner.19 Det senare
ledde till ”the dense fabric of linkages between these institutions and the
academic community”,20 och en påtagligt positiv inställning till
europasamarbetet.21 Å andra sidan finns flera tecken på fragmentering inom
ämnet. Den juridiska utbildningen är fortfarande nationell, liksom den
akademiska stilen och angreppssättet. Även i de gemensamma tidskrifterna kan
en uppdelning utifrån nationella och/eller språkliga gränser konstateras.
Engelskspråkiga tidskrifter uppvisar här en större spridning, medan större
tidskrifter från Tyskland, Italien och Spanien huvudsakligen nyttjas av forskare
från det egna landet.22
För att undersöka svenska forskares bidrag till denna eventuella europeiska
forskningsgemenskap har vi företagit en rudimentär undersökning, vilken
inbegriper de tre främsta, allmänna europarättsliga tidskrifterna: Common
Market Law Review, European Law Review och European Law Journal. För

19

de Witte, 2008, s. 2–3.
Harm Schepel & Rein Wessling, ”The Legal Community: Judges, Lawyers, Officials and Clerks
in the Writing of Europe”, European Law Journal vol. 3(2) 1997, s. 165–188, på s. 171. Se även
Arnull, 2008, s. 428–429.
21 de Witte, 2008, s. 3. Se även Schepel & Wessling, 1997, s. 185–188 samt Arnull, 2008, s. 416.
Den positiva inställningen ändrades över tid, särskilt när forskare förankrade i traditionella
rättsområden anslöt sig till debatten, se Anthony Arnull, ”Judicial Dialogue in the European
Union”, i Dickson, Julie & Eleftheriadis, Pavlos (red.), Philosophical foundations of European Union
law, Oxford University Press, Oxford 2012, s. 109–133, på s. 128.
22 de Witte, 2008, s. 4–10.
20
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varje år från 1995 till och med 2016 mäter vi antalet bidrag från svenska forskare
och totalsumman redovisas i figur 3 nedan.23
Svenska bidrag i CMLRev, ELRev & ELJ 1995-2016
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Figuren bekräftar den bild som Bernitz förmedlar, med modesta bidrag från
Sverige under de första åren av medlemskapet. Tendensen håller dock i sig
förvånansvärt länge och en positiv trend börjar först 2005. De senaste tio åren
demonstrerar emellertid en tydlig ökning och det tycks tämligen klart att svenska
EU-rättare under de senaste tio åren tagit en större plats i och lämnat ett större
bidrag till den europeiska debatten. Vi tycker att denna utveckling i grunden är
positiv då den rimligen innebär att svenska idéer och värden får ett större
genomslag på den rättsutveckling som sker på europeisk nivå. Denna utveckling
förutsätter och sammanfaller sannolikt med en ökad benägenhet hos svenska
rättsvetare att beakta forskning som bedrivs utomlands, vilket också i grunden är
positivt.
Det bör dock påpekas att även om de svenska bidragen i ledande utländska
tidskrifter ökat över tid rör det sig fortfarande om en relativt modest nivå och
utgör en jämförelsevis liten andel av det förhållandevis omfattande antalet
rättsvetenskapliga alster med EU-rättslig anknytning som publiceras varje år.24
Trots att EU-rätten således är föremål för en viss europeiseringstendens kan man
nog ändå säga att den överväldigande merparten av den EU-rättsforskning som

23

Bidrag från svenska forskare har här getts bredast möjliga definition. ”Bidrag” inkluderar
artiklar men även rättsfallskommentarer, bokrecensioner, debattinlägg och liknande. Med
forskare avses inte endast rättsvetare utan även personer verksamma inom andra ämnesområden,
exempelvis statsvetare. Som svenska forskare räknas även personer utbildade i Sverige men
verksamma vid universitet i andra länder.
24 Se ovan avsnitt 1.
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bedrivs i Sverige alltjämt och huvudsakligen utgör en del i en framförallt inhemsk
dialog.

5

Will the Real Swedish EU-rättsforskare Please Stand Up?

Vi har ovan diskuterat hur det inhemska behovet av och utrymmet för
hemtagnings- och representationsforskning har minskat över tid till följd av EUrättens normalisering, en tendens som sannolikt kommer att fortsätta. Vi har
också konstaterat en mer blygsam men dock relevant tendens hos svenska
forskare som ägnar sig åt EU-rättsliga frågor att i ökad utsträckning bedriva sin
verksamhet på europeisk nivå. Inte heller i detta hänseende ser vi någon
anledning till ett framtida trendbrott.
Därmed återstår frågan vilken roll svenska EU-rättsforskare framgent kan
fylla på den nationella nivån.
Vårt intryck är att den finns en allmän uppfattning om att EU-rätten förutom
den ”speciella EU-rätten”, så som till exempel den del av EU-rätten som berör
arbetsrätten eller immaterialrätten, har en ”allmän del” som ”riktiga” EUrättsforskare, och huvudsakligen just dessa, ägnar sig åt. Till denna allmänna del
hör, kan man tänka sig,25 EU-rättens allmänna principer, EU:s institutioner och
deras inbördes förhållande, skyddet för grundläggande rättigheter och de
allmänna reglerna om den inre marknaden. Detta intryck förstärks av att dessa
frågor huvudsakligen behandlas i särskilda böcker och att juriststudenten normalt
stiftar bekantskap med dem på kurser som till stor del undervisas av lärare som
specialiserar sig på just dessa frågor. Den allmänna EU-rätten, som möjligen
också kan kallas konstitutionell EU-rätt, framstår som en naturlig, distinkt och
relevant rättslig disciplin som inte naturligt kan eller bör integreras med andra,
mer traditionella rättsområden.
Våra erfarenheter av att under många år undervisa dessa frågor har dock fått
oss att ifrågasätta detta. Under lång tid har undervisningen vid juristprogrammet
i Umeå, liksom vid många andra universitet i Sverige, betraktat svensk statsrätt,
konstitutionell EU-rätt och Europakonventionen om mänskliga rättigheter som
tre separata ämnen. Det har dock påpekats, inte minst från studenternas sida, att
de grundläggande frågeställningarna inom de tre ämnena överlappar varandra,
vilket har lett till såväl oklarheter som förlorade möjligheter till att lyfta fram och
diskutera likheter och skillnader. I samband med en större översyn av
25

Några tydliga gränser för vad som utgör denna allmänna del av EU-rätten kan naturligtvis inte
ställas upp. Härtill kommer att vad som utgör relevanta EU-rättsliga forskningsfrågor varierar
mellan olika länder och rättskulturer, se de Witte, 2008, s. 5.
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juristprogrammet fick vi möjlighet att fundera närmare på samspelet mellan
ämnena och undervisningens uppläggning. Som en följd härav inrättade vi en ny
kurs i konstitutionell rätt på juristprogrammets första termin där vi helt och fullt
integrerade svensk statsrätt, konstitutionell EU-rätt och Europakonventionen
om mänskliga rättigheter.
Efter att ha undervisat denna kurs i två år och författat en lärobok i ämnet26
är det vår uppfattning att de frågor som främst kan anses utgöra den
konstitutionella EU-rättens hårda kärna alldeles ypperligt, och på ett avsevärt mer
naturligt sätt, kan behandlas som en del av en bredare konstitutionell rätt. Det är
mycket svårt att förklara eller förstå de frågor som hör till den konstitutionella
EU-rätten separat från den traditionella svenska statsrätten och
Europakonventionen och en samlad behandling berikar alla tre ämnen avsevärt.
Två korta exempel kan ges här. De grundläggande reglerna om den inre
marknaden, de så kallade grundläggande friheterna, har en analysmodell som
påtagligt överlappar traditionella grundläggande rättigheter, och friheterna och
rättigheterna interagerar också på ett intressant sätt. Samspelet har diskuterats i
den akademiska litteraturen,27 men bör framhävas även i undervisning och
läromedel.28 Ett annat exempel är frågor om normgivning och maktdelning.
Unionens regelverk kan framstå som särdeles komplext och närmast ad hoc, men
en jämförelse med motsvarande svenska regler tydliggör de grundläggande
värden och problem som måste regleras, och hur mycket svårare detta är i en
international organisation där vertikala och horisontella frågor svårligen kan
skiljas från varandra.29
Om andra anlägger samma ansats och därvid har samma erfarenheter som vi,
vilket vi tror att de skulle ha, förutskickar vi att de allmänna, ”riktiga” EUrättarna, jämte stats- och konventionsrättarna, på sikt kan komma att tas upp i
en bredare kategori av forskare som sysslar med konstitutionell rätt. Från vårt
perspektiv är detta inte början på slutet, utan endast slutet på början av en längre
process. Efter mer än 20 års medlemskap i Europeiska unionen framstår EUrätten inte längre som en främmande fågel, utan som en naturlig del av den
svenska rättsliga faunan.

26

Derlén, Mattias, Lindholm, Johan & Naarttijärvi, Markus, Konstitutionell rätt, Wolters Kluwer,
Stockholm 2016.
27 Se t.ex. Nik J. de Boer, ”Fundamental Rights and the EU Internal Market: Just how
Fundamental are the EU Treaty Freedoms? A Normative Enquiry Based on Joh Rawls’ Political
Philosophy”, Utrecht Law Review vol. 9(1) 2013, s. 148–168.
28 Derlén, Lindholm & Naarttijärvi, 2016, s. 439–472.
29 A.a., s. 149–180.
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Arbetsmiljöreglering, medbestämmande
och kollektivavtal
Samverkan i gråzonen mellan offentlig rätt och kollektivavtal

ÖRJAN EDSTRÖM* & JOHAN HOLM†

1

Inledning

Parterna på en arbetsplats ska enligt arbetsmiljölagstiftningen samverka för en
god arbetsmiljö. Samtidigt sluter parterna medbestämmandeavtal om samverkan
där målet är att ge arbetstagarsidan inflytande i ledningsfrågor som ofta dessutom
kan ha arbetsmiljöaspekter.
I många kollektivavtal om medbestämmande finns dessutom en strävan att på
olika sätt behandla frågor om arbetsmiljön och medbestämmandefrågorna i
samma fora.
Ett exempel på en situation där problem uppkommit är när rätten till
information enligt MBL begränsats av att arbetstagarsidan redan haft insyn i vissa
frågor inom ramen för arbetsmiljöarbetet.1 När det gäller kollektivavtal om
medbestämmande, som innefattar både medbestämmande och arbetsmiljö, har
det dessutom i vissa fall uppstått oklarheter om vissa begrepp som förekommit i
avtalen har motsvarat arbetsmiljölagstiftningens terminologi.2
Syftet med vårt bidrag är att peka på problem som kan uppkomma i gråzonen
mellan den offentligrättsliga regleringen av arbetsmiljöfrågorna med tvingande

*

Örjan Edström är professor vid juridiska institutionen. Han har de senaste åren publicerat flera
arbeten om medbestämmande, arbetsrätt och fri rörlighet inom EU.
† Johan Holm är doktorand och adjunkt och forskar i arbetsmiljörätt och undervisar i bland annat
arbetsrätt och skatterätt.
1 AD 1980 nr 4 (vissa handlingar omfattades inte av informationsskyldighet enligt MBL bl.a. med
hänsyn till att huvudskyddsombud fått förhandsgranska ritningar). Jfr AD 2007 nr 70
(skyddsombud fick inte ta del av byggnadshandlingar då förändringen redan hade diskuterats i
förhandlingar).
2 Se SOU 2006:44 Bättre arbetsmiljöregler I. Samverkan, utbildning, avtal m.m. Delbetänkande
av Utredningen om arbetsmiljölagen, s. 69 ff.
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lag, föreskrifter och myndighetstillsyn, och den privaträttsliga regleringen styrd
av en dispositiv lagstiftning och kollektivavtal om medbestämmande.
Den lagstiftning som undersökningen i huvudsak tar sikte på är
arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) och lagen (1976:580, MBL) om
medbestämmande i arbetslivet. Dessutom behandlas de viktigaste
sektorsövergripande kollektivavtalen om medbestämmande och samverkan på
arbetsmarknaden.

2

Arbetsmiljöregleringens regler om samverkan

Frågan om arbetsmiljön på svenska arbetsplatser regleras främst genom AML.
Här finns bland annat regler om att parterna ska samverka för att åstadkomma
en god arbetsmiljö (3 kapitlet 1a §). Vidare finns regler om ansvar för
arbetsmiljön, skyldigheter för den enskilde arbetstagaren att medverka i
arbetsmiljöarbetet med mera.
Den allmänna skyldigheten för arbetsgivare och arbetstagare att samverka för
att uppnå en god arbetsmiljö slås fast i 3 kapitlet 1a § AML. Arbetstagarnas
inflytande över arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats säkerställs genom
bestämmelserna om skyddskommitté och skyddsombud i 6 kapitlet AML.
Skyddsombud ska utses på arbetsplatsen om minst fem arbetstagare är
anställda.3 Skyddsombud utses normalt på lokal nivå av den fackliga organisation
som har kollektivavtal med arbetsgivaren eller – om facklig organisation saknas
– kan skyddsombudet utses av arbetstagarna direkt (6 kapitlet 2 § AML).
Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och vakar över
skyddet mot ohälsa och olycksfall (6 kapitlet 4 § 1 stycket AML).
Skyddsombudet har också rätt att från arbetsgivaren få den information som
behövs för att utföra sitt uppdrag (6 kapitlet 6 § AML). Såväl skyddsombud som
ledamot i skyddskommitté har tystnadsplikt gällande de uppgifter som de har fått
veta under uppdraget rörande affärsförhållanden med mera (7 kapitlet 13 §
AML).4

3

Skyddsombud kan sedan 1 januari 2010 benämnas som arbetsmiljöombud och åtnjuter då
samma rättigheter som ett skyddsombud. Prop. 2008/09:138 Elevers och studerandes medverkan
i arbetsmiljöarbetet m.m., s. 36 ff.
4 Arbetsmiljöförordningen uppställer vissa kvalifikationskrav på den som utses för att handha
arbetsmiljöfrågor. Detsamma gäller enligt artikel 7.5 i EU:s direktiv (89/391/EEG) om åtgärder
för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Den svenska
regleringen har funnits överensstämma med direktivet i denna del, se C-428/04, Kommissionen
mot Sverige, ECLI:EU:C2006:404.

90

På arbetsplatser med minst 50 anställda ska en skyddskommitté tillsättas.
Kommittén är ett partssammansatt organ och består av företrädare för såväl
arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Även här utses företrädarna för de anställda av
den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren (6 kapitlet 8
§ AML).
Närmare bestämmelser om sammansättningen av skyddskommittén saknas i
huvudsak. Vilka som ingår i en skyddskommitté ska, enligt
arbetsmiljöförordningen (1977:1166, AMF) 8 §, bestämmas med hänsyn till
antalet arbetstagare vid arbetsstället, arbetets natur och arbetsförhållandena.
Dock anges att skyddsombud ska ingå, att en ledamot bör vara i företagsledande
ställning och att en ledamot bör tillhöra styrelsen för lokal
arbetstagarorganisation.
Skyddskommittén har till uppgift att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet
och följa hur detta arbete genomförs. Kommittén ska också vaka över
utvecklingen gällande skyddet mot ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen (6
kapitlet 9 § AML). Det innebär att kommittén inte bara ska granska arbete enligt
AML utan även hur arbetsgivaren gör för att följa annan arbetsmiljöreglering
såsom arbetstidslagen (1982:673).5 Kommittén ska också ”verka för
tillfredställande arbetsförhållanden” (6 kapitlet 9 § 2 stycket AML).
Mer specifikt anges att skyddskommittén ska behandla frågor om
företagshälsovård; handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet; planering av
verksamhetsförändringar som exempelvis ändringar av lokaler, anordningar,
arbetsprocesser eller metoder och arbetsorganisation; planering av användning
av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning samt arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsverksamhet.
Värt att notera är att arbetet i skyddskommittén framförallt är inriktat på
planeringen av arbetsmiljöarbetet medan ansvaret för genomförandet ligger på
arbetsgivaren.6 Är arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter inte
eniga i skyddskommittén, kan frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket (AMF 9
§). Arbetsmiljöverket ska då avge ett yttrande i frågan – om frågan faller under

5

Gullberg, Hans & Rundqvist, Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2014, 17:e uppl.,
Norstedts Juridik, Stockholm 2014, s. 276.
6 Detta framgår bl.a. av prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering, s. 53 f. samt av det
faktum att bestämmelsens ändrade ordalydelse från ”Skyddskommitté skall planera och övervaka
skyddsarbetet” till ”Skyddskommittén skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet” just för att
betona att huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger i arbetsgivarens linjeorganisation. Se även
Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 275 f.
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verkets befogenhet. Arbetsmiljöverket har dock ingen skyldighet att fatta något
formellt beslut.7
Reglerna om skyddskommitté i AML är tvingande och kan inte avtalas bort.
Dock kan genom kollektivavtal bestämmas att skyddskommitténs uppgifter ska
utföras av ett organ som också behandlar andra frågor än arbetsmiljöfrågorna (6
kapitlet 9a § AML). Denna bestämmelse infördes 2011 för att underlätta
samordningen med samverkansorgan enligt MBL.8
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över verksamheten och utfärdar med stöd av
AML närmare föreskrifter om arbetsmiljön och hur arbetet ska bedrivas. I
arbetsmiljöförordningen finns dessutom ytterligare tillämpningsföreskrifter.
Regler om samverkan återfinns vidare i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
I 4 § AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete, anges att arbetstagarna och
skyddsombuden ska ges möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

3

Regler om medbestämmanderätt genom kollektivavtal

Av 1 § MBL framgår att lagens tillämpningsområde är begränsat till att avse
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Medbestämmandet utövas
genom de anställdas fackliga organisationer. Hur medbestämmandet ska utövas
kan även bli föremål för reglering i kollektivavtal om medbestämmande. Sådana
avtal med arbetsgivaren bör ingås på begäran av den fackliga organisationen med
stöd av 32 § MBL. Området för medbestämmandeavtal är bland annat ledningen
och fördelningen av arbetet samt verksamhetens bedrivande i övrigt.
Till 32 § är dessutom knuten en regel i 33 § om fackligt tolkningsföreträde.
Den innebär att om parterna är oense om hur ett avtal om medbestämmande ska
tolkas, så gäller arbetstagarpartens mening till dess tvisten slutligen har prövats.
En viktig avgränsning – med tanke på MBL:s förhållande till
arbetsmiljöregleringen – är den regel som finns i 3 § MBL. Den innebär att om
det finns regler och föreskrifter i ”lag eller med stöd av lag meddelad författning”
så gäller dessa regler och bestämmelser framför MBL.
När det gäller medbestämmandeavtal på den privata sektorn kompletterades
år 1977 32 § MBL med ett tillägg i andra stycket.9 Det innebar ett lagstöd för att
beslut som arbetsgivaren enligt andra lagregler själv skulle fatta nu – med
beaktande av 3 § MBL – skulle kunna delegeras till partsgemensamma organ.
7

Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer 31 dec 2016, 2017, s. 88.
Prop. 2010/11:89 Ändrade regler om arbetstid och skyddskommitté, s. 52.
9 Prop. 1976/77:137 Ändring i lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet.
8
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Ändringen var en följd av lagrådets påpekande om att aktiebolagslagstiftningen
innebar att bolagsledningen var förhindrad att i kollektivavtal frånsäga sig rätten
att fatta vissa beslut.10
För att lösa en eventuell konflikt mellan arbetsgivarens befogenheter och
möjligheten att delegera beslutsfunktioner gjordes även en åtskillnad mellan
själva beslutsfattandet, som kunde delegeras, och verkställigheten av ett beslut
som arbetsgivaren ensam var ansvarig för. Arbetsgivaren fick därigenom en s.k.
”stoppningsrätt” även om det endast var fråga om en ”temporär vetorätt” i
avvaktan på en rättslig prövning.11
Frågan om förhållandet mellan MBL och AML diskuterades i förarbetena till
AML men utan att förhållandet mellan regelverken närmare blev preciserad. I
förarbetena föreställde man sig att det skulle finnas ett personsamband mellan de
fackliga organisationerna och skyddskommittéerna och att detta i praktiken skulle
förhindra att olägenheter uppstod.12
Frågan om samordning vid tillämpningen av MBL och AML har även berörts
i senare utredningar. En återkommande tanke är att arbetsmiljöfrågor – oavsett
3 § MBL – kan behandlas både inom ramen för förhandlings- och
inflytandesystemet enligt MBL som inom ramen för arbetsmiljöfrågornas
hantering.13
I arbetsdomstolens dom AD 1982 nr 63 (investering i maskiner förändrade
vissa arbetsmoment) uttalade arbetsdomstolen att arbetsgivaren i princip är
skyldig att iaktta såväl AML:s som MBL:s regler. Inget hindrade emellertid, enligt
domstolen, parterna från att komma överens om att förhandlingar enligt MBL
ersätts av behandling i exempelvis en skyddskommitté.
En sådan samordning av regelverken genom kollektivavtal torde i linje med
domstolens tankegång betyda att med hänsyn till att AML:s regler är tvingande
så får man i så fall göra avkall på MBL:s förhandlingsregler. Bestämmelser med
en sådan innebörd fanns för övrigt redan i både 1978 och 1989 års
arbetsmiljöavtal inom staten.14
10

Prop. 1975/76:105 Med förslag till arbetsrättsreform m.m., bil. 1, s. 473 f.
Bergqvist, Olof, Lunning, Lars och Toijer, Gudmund, Medbestämmandelagen. Lagtext med
kommentarer, 2:a uppl., Norstedts, Stockholm 1997, s. 101 ff.
12 Prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m., s. 331.
13 Se SOU 1982:60 MBL i utveckling. Betänkande av nya arbetsrättskommittén, s. 78, SOU
1994:141 Arbetsrättsliga utredningar. Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års
arbetsrättskommitté, s. 232 och SOU 2006:44, s. 55 f.
14 SOU 2006:44, s. 59. Avtalen innebar på denna punkt att arbetsgivarens skyldighet att
informera och förhandla enligt MBL eller medbestämmandeavtal bortföll om de aktuella frågorna
hade behandlats av skyddskommittén.
11
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Sedan år 2011 finns som tidigare nämnts en regel i 6 kapitlet 9a § AML som i
viss mån kan motverka den typ av problem som kan uppkomma när samverkan
i olika organ med utgångspunkt i MBL samtidigt ska omfatta såväl
medbestämmande- som arbetsmiljöfrågor. Regeln är tillämplig när parterna i ett
medbestämmandeavtal har kommit överens om att inrätta ett organ för
samverkan och att detta organ även ska fungera som skyddskommitté.15
En följd av detta är i princip att alla regler som gäller en skyddskommitté och
dess ledamöter även ska tillämpas på det aktuella samverkansorganet.16

4

Kollektivavtal om medbestämmande och arbetsmiljö

Kollektivavtalen om medbestämmande på arbetsmarknaden behandlar i flera
fall frågor om arbetsmiljö. Vi ska här behandla sektorsövergripande avtal och
överenskommelser på det privata, statliga och kommunala området, med siktet
inställt på att belysa hanteringen av medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor.

4.1

Utvecklingsavtalet (UVA; privata sektorn)

UVA slöts år 1982 mellan dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och
LO/PTK. Överenskommelsen är ett ramavtal som antas på förbundsnivå för att
bli tillämplig i respektive bransch och därutöver kan parterna på företagsnivå
sluta lokala utvecklingsavtal.
På 1970-talet hade parterna slutit avtal om företagshälsovård och om
partsgemensam utbildning av skyddsombud. Senare, år 1976, slöts ett
arbetsmiljöavtal som innehöll dels allmänna regler för arbetsmiljöverksamheten
på företagsnivå, dels rekommendationer om partssamarbete kring
företagshälsovårdscentraler. Arbetsmiljöavtalet utvecklades på 1980-talet med
hänvisningar till ändringar i arbetsmiljöregleringen.
De centrala avtalen sades dock upp år 1992 och nya förhandlingar har inte
resulterat i något nytt arbetsmiljöavtal även om flera avtal på förbundsnivå har
ingåtts. Dessa avtal kan se mycket olika ut och täcker i allmänhet frågor om
företagshälsovården. En tydlig tendens har varit att sträva efter lokala avtal på
företagsnivå.
Den situation som således i princip gäller på UVA:s område är att – i den mån
inte lokala avtal medför något annat – så ska arbetsmiljöfrågorna hanteras i

15
16
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Prop. 2010/11:89 Ändrade regler om arbetstid och skyddskommitté, s. 52.
Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 281.

enlighet med AML och parallellt genom samverkan inom ramen för UVA, vilket
inte utesluter förhandlingar i enlighet med MBL.

4.2

Samverkan för utveckling och det nya Ramavtalet om samverkan
(staten)

De tidigare avtalen på det statliga arbetstagarområdet om bland annat
arbetsmiljö, företagshälsovård och medbestämmande ersattes år 1997 av avtalet
Samverkan för utveckling.
Emellertid gäller sedan den 1 januari 2017 Ramavtal om samverkan för
framtiden. Det nya ramavtalet syftar till att skapa en plattform för lokala
överenskommelser om samverkan.
Ramavtalet tar primärt sikte på frågor relaterade till MBL, men i avtalet nämns
förutom att åstadkomma en effektivare och bättre verksamhet för arbetsgivare
och anställda även en god arbetsmiljö. De lokala parterna förväntas också sluta
lokala kollektivavtal om samverkan på bland annat arbetsmiljöområdet och ta
ställning till hur de ”lagreglerade arbetsmiljöfrågorna” ska behandlas i relation till
samverkan (3 §).
Det nya ramavtalet har dock en nära koppling till tidigare avtal och lösningar
på området och framför allt då till det tidigare samverkansavtalet. Redan i 1 § i
det nya avtalet sägs att lokala samverkansavtal som slutits med stöd av Samverkan
för utveckling, ska fortsätta att gälla och anses som ingångna med stöd av det nya
avtalet.
I Samverkan för utveckling (Del A) framhölls att en strävan på lokal nivå skulle
vara att integrera de olika formerna för inflytande enligt MBL och AML. I
anslutning därtill påtalades att detta innebar en förskjutning från MBL:s
förhandlingsmodell till den modell för samverkan som AML föreskriver.
I Samverkan för utveckling (Del B) pekade man på olika möjliga former för
lokal samverkan: planerings- och utvecklingssamtal på individnivå,
arbetsplatsträffar och samverkansgrupper för partsgemensamt arbete. En
samverkansgrupp skulle också kunna utgöra en skyddskommitté enligt AML:s
regler (jfr 9 kapitlet 9a § AML).17
17

I Allmänt arbetsmiljöavtal (AMLA-89) hade parterna varit överens om att frågor som hörde
hemma under skyddskommittéernas kompetensområde och som behandlats i en sådan kommitté
dels inte skulle omfattas av arbetsgivarens skyldigheter att förhandla eller informera enligt MBL,
dels inte skulle behandlas inom ramen för medbestämmandeavtalet. Bestämmelsen kunde dock
ersättas med andra bestämmelser i lokala avtal. Enligt en protokollsanteckning till AMLA på
denna punkt noterades att alla väsentliga arbetsmiljöfrågor därmed skulle behandlas i
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Samtidigt förklaras i det nya ramavtalet att vissa bestämmelser som tillämpats
från äldre avtal nu inte längre ska tillämpas. Det gäller främst Allmänt
arbetsmiljöavtal (AMLA-89), som nu inte längre ska tillämpas (i den mån detta
fortfarande har gjorts), men med undantag för vissa bestämmelser rörande
skyddsombud och huvudskyddsombud.
Med hänsyn till att tidigare avtal på lokal nivå ska tillämpas under ramavtalet,
kan man anta att vad gäller arbetsmiljöfrågorna i relation till förhandlingar och
information enligt MBL, så kommer det inte att ske några större förändringar på
lokal nivå med anledning av det nya avtalet.

4.3

FAS 05 (kommuner och landsting)

På det kommunala området sades det första medbestämmandeavtalet för sektorn
(MBA-KL 80) upp år 1990 samtidigt med arbetsmiljöavtalet Miljö 81. Det nya
avtalet Utveckling 92 innebar en integrering av medbestämmande- och
arbetsmiljöfrågorna.18
Mot bakgrund av att bindande kollektivavtal måste ingås på kommunal
respektive landstingskommunal nivå, var ett syfte med Utveckling 92 att tjäna
som centralt antagna riktlinjer i syfte att stimulera parterna på lokal nivå att
utveckla och sluta kollektivavtal i linje med vad man på central nivå kommit fram
till.
Den nu gällande överenskommelsen som år 2005 ersatte Utveckling 92 är
samverkansavtalet FAS 05 (Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan). Det ingicks våren
2005 mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga
organisationerna på den kommunala sektorn och är ”ett centralt avtal utan lokal
verkan”.19 Ett syfte med avtalet är i likhet med Utveckling 92 att stimulera de
lokala parterna i kommuner och landsting att sluta samverkansavtal med
utgångspunkt i de lokala behoven.
De modeller för samverkan som återfinns i FAS 05 är i huvudsak samma som
fanns i Utveckling 92 men med vissa smärre förändringar.20 En avsikt är att
skyddskommittén, dock utan att detta skulle hindra facket från att påkalla förhandling enligt 12 §
MBL.
18 I anslutning till det ingicks också överenskommelsen Kompetens 93 – Överenskommelse om
kompetens inom arbetsmiljö och rehabiliteringsområdet.
19 Se Redogörelsetext till Överenskommelse om förnyelse – arbetsmiljö – samverkan i kommuner, landsting och
regioner – FAS 05, tillgänglig på http://brs.skl.se/brsbibl/cirk_documents/2005bil2046.pdf (2017-0614).
20 Se ibid. ang. bl.a. förändringar i FAS 05 jämfört med Utveckling 92. Exempelvis har begreppet
medarbetare ersatt det tidigare begreppet arbetstagare.
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parterna lokalt ska kunna fortsätta samverka utifrån de lokala avtal som redan
tidigare hade träffats.
I likhet med Utveckling 92 sätter FAS 05 följaktligen individen i fokus och
formerna för medbestämmandet ska vara bland annat arbetsplatsträffar och
samverkansgrupper. Samråd i en samverkansgrupp ersätter information och
förhandling i enlighet med MBL:s regler. Facket kan emellertid vid oenighet
begära förhandling enligt MBL.
Beträffande arbetsmiljöarbetet ska en samverkansgrupp kunna utgöra
skyddskommitté och ska hantera information och utbildning kring bland annat
arbetsmiljö med mera

5

Arbetsmiljösamverkan i gråzonen mellan offentlig och privat
rätt

Den utveckling vi kan se på arbetsmarknaden vad gäller tillämpningen av de olika
regelverken på arbetsmiljö- respektive medbestämmandeområdet talar för att de
problem vi försöker fånga i vårt bidrag riskerar att öka. Den grundläggande
motsättningen mellan den offentligrättsliga arbetsmiljöregleringen och de
möjligheter som finns för parterna att sluta privaträttsliga medbestämmandeavtal
har inte blivit löst utan den har snarare accentuerats.

5.1

Tendenser i avtalsutvecklingen21

På den privata sektorn – här företrädd av UVA:s avtalsområde – har frånvaron
av ett centralt avtal som behandlar arbetsmiljöfrågorna inneburit att olika
lösningar utvecklats på förbunds- och branschnivå. Övergripande innebär det att
i den mån sådana avtal saknas eller inte innebär en integrering av
medbestämmande- och arbetsmiljöområdena, så ska MBL respektive AML
formellt sett tillämpas parallellt.
På den offentliga sektorn är situationen en annan. Genom samverkans- (eller
medbestämmandeavtalen) har parterna integrerat medbestämmandet med
information och förhandlingar med AML:s krav på att parterna ska samverka i
arbetsmiljöarbetet. En viss skillnad finns dock mellan statlig och kommunal
sektor.
På det statliga området rådde enligt centrala avtal tidigare den ordningen att
när en fråga behandlats i en skyddskommitté, skulle den inte behöva behandlas
21

För en översikt över avtalsutvecklingen på området med anknytning till arbetsmiljö och
medbestämmande, se SOU 2006:44, s. 57–67; Gullberg & Rundqvist, 2014, s. 238 ff.
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som en medbestämmandefråga. I det nya Ramavtalet betonas i stället att parterna
lokalt har att avtala om dessa frågor.
På det kommunala området ska explicit en samverkansgrupp enligt
medbestämmandeavtalet även vara skyddskommitté. En förutsättning för den
lokala samverkan i dessa frågor är dock att det slutits lokala avtal.
Sammanfattningsvis har utvecklingen inom olika sektorer på arbetsmarknaden
inneburit en mer eller mindre långtgående samordning av i vilka former
medbestämmande- och arbetsmiljöfrågorna ska behandlas och att
medbestämmandeavtalen har inneburit en tydlig integration av parternas
samverkan på dessa områden.
Denna integration mellan rättsområdena betyder också att vid tvister om
innehållet i ett medbestämmandeavtal så gäller om parterna har olika
uppfattningar det fackliga tolkningsföreträdet beträffande hur avtalet ska tolkas.
Detta till skillnad mot AML där tillsynsmyndigheten med utgångspunkt i 7
kapitlet AML på administrativ väg kan utfärda förbud, förelägganden, varningar
med mera riktade mot arbetsgivaren oberoende av vad som står i kollektivavtal.

5.2

Medbestämmandet och kopplingen till fackliga organisationer med
kollektivavtal

Det finns i viss utsträckning en motsättning mellan den betoning av
kollektivavtalsbärande organisationer som bärare av medbestämmandet som
präglar MBL:s regler och det förhållandet att arbetsmiljöregleringen ska omfatta
alla anställda. Både rätten till förhandlingar enligt 11 § MBL och rätten att teckna
avtal om medbestämmande enligt 32 § MBL kan omfatta arbetsmiljöaspekter och
MBL utesluter i normalfallet fackliga organisationer som inte står i
kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren från inflytandet.
Med ett viktigt undantag saknas i AML denna koppling mellan
arbetsmiljöfrågorna och avtalsbärande fackliga organisationer. Det är nämligen
den lokala avtalsbärande fackliga organisationen som ska utse arbetstagarnas
representanter i skyddskommittén (6 kapitlet 8 § AML). Saknas en sådan
organisation ska emellertid företrädarna utses av arbetstagarna direkt.
I princip innebär medbestämmandeavtalen att det är den fackliga organisation
som har kollektivavtal med arbetsgivaren som också får ansvar för
arbetsmiljöfrågorna, medan arbetsmiljöregleringen i huvudsak betonar de
enskilda arbetstagarna oberoende av facklig tillhörighet eller organisering
överhuvudtaget. Det problem vi ser här ligger främst på ett principiellt plan och
handlar om representativitet.
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Mot detta skulle kunna invändas att situationen i princip är densamma när det
gäller inflytandet i andra frågor inom ramen för MBL. Synsättet att den fackliga
organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren ges ett försteg framför
andra fackliga organisationer och enskilda arbetstagare är väl förankrat i svensk
arbetsrätt.

5.3

Arbetsmiljöarbetet urholkas?

Integreras genom medbestämmandeavtalen arbetsmiljöfrågorna med
medbestämmandet i olika organ, kommer detta antagligen att leda till att fackliga
företrädare, som i huvudsak varit involverade i medbestämmandet, i ökad
utsträckning även ska hantera arbetsmiljöfrågorna.
I praktiken kan detta innebära att den regel som finns i
arbetsmiljöförordningen 6 § undermineras, dvs. den regel som säger att
arbetstagarnas företrädare i skyddskommittén ska vara väl bekanta och
intresserade av arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Det kan vidare leda till
kompetensförluster vad gäller kunnigheten i frågor som gäller arbetsmiljön
specifikt och att andra aspekter som mer har att göra med medbestämmandet får
en mer framskjuten ställning.
Vårt
resonemang
kring
integreringen
av
arbetsmiljöoch
medbestämmandefrågorna genom kollektivavtal utgår från ett scenario där en
trolig
utveckling
är
att
medbestämmandet
betonas
framför
arbetsmiljöaspekterna.
Man kan givetvis även vända på saken och hävda att integrationen av
arbetsmiljö- och medbestämmandefrågorna i övergripande samverkansorgan,
där det ställs tydliga krav på ledamöternas kompetens och intresse för
arbetsmiljöfrågorna, kommer att leda till att det är arbetsmiljöfrågorna som får
en
mer
framskjuten
position
jämfört
med
de
traditionella
medbestämmandefrågorna.22
Hur det i praktiken blir med den saken är emellertid en fråga för empiriska
studier och det är angeläget att följa utvecklingen särskilt på lokal nivå.

22

En mer praktisk fråga i sammanhanget är om alla de krav som ställs på ledamöter i en
skyddskommitté även ska gälla alla som ingår i samverkansorgan som samtidigt ska fungera som
skyddskommitté? I arbetsmiljöförordningen finns exempelvis bestämmelser om mandatperioder,
sammanträdesfrekvens m.m.
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5.4

Risk för rättsförluster?

När kollektivavtal om samverkansorgan enligt MBL omfattar även
arbetsmiljöfrågor kan detta innebära risk för en bristande kompatibilitet även
rent juridiskt.
Det gäller exempelvis ifråga om tystnadsplikt där MBL på den privata sektorn
innebär att parterna, enligt 21 § MBL, kan förhandla om tystnadsplikt ska gälla i
en fråga som omfattas av informationsplikt.
Frågan är då i vilken utsträckning arbetsmiljörelaterad information som
lämnas i ett organ för samverkan, som inte jämställs med en skyddskommitté,
omfattas av tystnadsplikt enligt AML:s regler? Den tystnadsplikt som regleras i 7
kapitlet 13 § AML utsträcks i princip bara till ledamöter i facket styrelse och inte
till övriga förtroendevalda.
Ett mer generellt problem när ett medbestämmandeavtal även reglerar
arbetsmiljöfrågor är att det inte alltid är på förhand givet vilka regler som ska
tillämpas om parterna har olika uppfattningar om innebörden av ett sådant avtal.
Alternativen beroende på om en fråga definieras som en arbetsmiljö- eller
medbestämmandefråga kan vara att frågan ska avgöras i enlighet med AML eller
att det fackliga tolkningsföreträdet med stöd av MBL kan tillämpas i avvaktan på
en eventuell prövning i domstol.
En annan typ av problem hänger samman med de begrepp som används i
kollektivavtalen. Det har exempelvis – som vi inledningsvis antydde –
förekommit att andra beteckningar än skyddsombud och skyddskommitté har
använts i kollektivavtal, till exempel lokalombud eller arbetsplatsombud med
mera. Detta har ibland medfört att arbetsmiljöregleringen med dess mer strikta
begreppsanvändning blivit svår att tillämpa och att tillsynsmyndigheterna haft
svårt att avgöra vilka befogenheter som ombudet etcetera egentligen haft.23
Med utgångspunkt i dessa typer av frågor kan det antas att det i vissa fall finns
risk för rättsförluster i hanteringen av arbetsmiljöfrågorna. Vi menar i det
sammanhanget dessutom att det kan vara tveksamt om regeln i 6 kapitlet 9a §
AML om att ett samverkansorgan kan fylla funktionen som skyddskommitté är
tillräckligt långtgående för att råda bot på den typ av problem vi här har pekat
på.

23

SOU 2006:44, s. 68 ff. En fråga är exempelvis i vilken utsträckning ett lokalombud som enligt
ett kollektivavtal ska hantera arbetsmiljöfrågor kan använda sig av skyddsombuds rätt att under
vissa förutsättningar avbryta pågående arbete (6 kapitlet 7 § AML).
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6

Samverkan i gråzonen – ett problem som bör lösas?

Vår grundläggande fråga i undersökningen var om det ur ett juridiskt perspektiv
kan finnas anledning att anta att det kan uppkomma särskilda problem när
arbetsmarknadens parter sluter kollektivavtal som innefattar tillämpningen av
offentligrättslig reglering på arbetsmiljöområdet.
Det finns i flera fall problem och risker som integreringen av en
offentligrättslig och tvingande med privaträttsliga avtal baserade på dispositiva
regler om medbestämmande. Tillämpningen av den offentligrättsliga regleringen
på arbetsmiljöområdet riskerar att undermineras och tillsynen av reglernas
efterlevnad kan försvåras.
Finns det då någon fördel med att dessa rättsområden integreras och att
arbetsmiljön blir en fråga som hanteras i avtalsreglerade former för samverkan
med stöd av MBL? När en arbetsgivare genomför förändringar som påverkar
arbetsförhållandena kan det vara svårt att särskilja medbestämmandefrågorna
från arbetsmiljöaspekterna. Det ter sig då naturligt att behandla effekterna av
sådana förändringar utifrån en helhetssyn där man inte var för sig ska diskutera
innebörden av förändring med utgångspunkt i olika regelverk.
Frågan är dock om en lösning på dylika problem där offentligrättslig reglering
korsar en reglering som kan bli föremål för privaträttsliga avtal är att luckra upp
den offentligrättsliga regleringen eller om området för avtal bör begränsas?
I AD 1980 nr 63 antyddes en lösning i den sistnämnda riktningen, nämligen
en lösning som innebär att man får göra avkall på MBL:s förhandlingskrav med
hänsyn till att 6 kapitlet AML är tvingande.
En tredje väg är den redan beprövade, dvs. att man konstaterar att det finns
problem i förhållandet mellan de två regelkomplexen, men inte gör något och
skjuter saken på framtiden.
Man bör emellertid då hålla i minnet att utvecklingen på arbetsmarknaden inte
avstannar, och att den typ av motstridigheter mellan olika regler som vi pekat på
i takt därmed torde få en ökad aktualitet.
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Näthat som rättslig utmaning i nutid
och framtid
THERESE ENARSSON*

1

Inledning

Juridiken ställs ständigt inför nya utmaningar i takt med förändringar i samhället.
Internet har gett upphov till helt nya möjligheter att kommunicera människor
emellan, att dela såväl tankar, åsikter och känslor som information, musik eller
filmer. Detta kan vara något mycket positivt, något som leder till att människor
når ut, får intryck och sociala relationer, och att de kan delta i samhällsdebatter
över hela världen. Internets många möjligheter till kommunikation kan dock även
leda till hot eller kränkningar, något som ofta kallas för näthat.
Problematiken med näthat har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet
i samhället, inte minst medialt, och många har vittnat om den utsatthet de i olika
sammanhang har upplevt på internet. Näthatet har kretsat kring allt från unga
och barn som blir utsatta för mobbning och andra kränkningar på sociala medier,
journalister och politiker som hotas och hatas i särskilda forum, till personer som
kränks genom att någon utan tillstånd sprider bilder eller filmer av dem, där
materialet som sådant eller spridandet av det syftar till att vara kränkande.1
Den ökade användningen av ny teknik medför därmed att lagstiftaren ställs
inför utmaningar där rätten måste utvecklas på ett sätt som gör att människor
kan skyddas från grova påhopp eller stor spridning av kränkningar. Detta måste
också ske utan att den rättsliga utvecklingen i alltför stor utsträckning inskränker
den nya teknikens ljusare sidor som den ökade möjligheten att uttrycka sig, dela

*

Therese Enarsson är lektor och forskar och undervisar bland annat om brottsoffers rättigheter,
digital rättsvetenskap samt i ämnena rättshistoria och rättsfilosofi.
1
Se bl.a. Enarsson, Therese, Utsatthet på nätet: Möjligheter till rättslig upprättelse vid
ärekränkningar på internet, Juridisk Tidskrift, 2015, nr 4, s. 877–878; Dunkels, Elza, Nätmobbning,
näthat och nätkärlek. Kunskaper och strategier för en bättre vardag på nätet, Gothia fortbildning AB,
Stockholm 2015, s. 27.
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och sprida åsikter och tillhandahålla information som ett led i ett demokratiskt
samhälle.
Från senhösten 2013 till och med våren 2017 bedrev jag projektet Offer för
näthat. En rättsvetenskaplig studie av brottsoffers möjlighet till upprättelse vid hot och
kränkningar på internet2 och i projektet analyserades brottsoffers rättsliga
förutsättningar till upprättelse, utifrån såväl straffregleringens bakomliggande
syften och brottsoffers behov som yttrandefrihetens gränser. Detta
antologibidrag syftar till att sammanfattande lyfta fram vissa väsentliga aspekter
av den juridiska problematik kring näthat som har aktualiserats under projektets
gång3 och att i ljuset av dessa avslutningsvis diskutera framtida rättsliga
utmaningar i fråga om hanteringen av näthat.

2

Kontextuella möjligheter, skyldigheter och rättigheter

Den främsta identifierade rättsliga utmaningen på näthatsområdet under
projektets gång är dess mycket kontextuella natur. Detta präglar flera av de mest
avgörande frågorna för att hantera när enskilda utsätts för hot och kränkningar
på internet, som att ett uttalandes straffbarhet kan bero på sammanhanget, att
möjligheterna att få tillgång till bevisning kan vara beroende av dels vilket brott
det rör sig om dels vilken typ av internetplattform som aktualiserats eller vilken
aktör som ansvarar för sidan. Om det föreligger en möjlighet eller ett rättsligt
tvång att avlägsna uppgifter beror på såväl vilken typ av uttalande eller uppgift
det rör sig om, som vilken aktör och plattform som är aktuell i den enskilda
situationen. Denna kontextuella natur kommer på flera sätt bli tydlig i de
delfrågor som diskuteras nedan.

2.1

Övergripande rättsligt ramverk utifrån Europakonventionen

Ett övergripande rättsligt ramverk för hur vi i Sverige ska hantera och rättsligt
reglera, utreda och lagföra kränkningar mot enskilda ställs upp av
Europakonventionen och Europadomstolens praxis. Detta är därför en
utgångspunkt för Sveriges möjligheter och skyldigheter att hantera frågan om
näthat på ett sätt som säkerställer en balans mellan skyddet för enskilda mot
kränkningar av person, ställt mot andra intressen som skyddas under
konventionen, som yttrandefrihet. Dessa två intressen skyddas främst genom
2

Detta antologibidrag tjänar som en avslutande och sammanfattande publikation av projektet
som finansierades av Brottsofferfonden.
3 Projektet pågick mellan åren 2013 och 2017.
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artikel 8 och artikel 10. Artikel 8 med sitt skydd för privat- och familjeliv, hem
och korrespondens, ger en enskild person, ett offer för näthat exempelvis, ett
skydd utifrån konventionen och ålägger, tillsammans med konventionen i sin
helhet, staterna en omfattande skyldighet att se till att individers personliga
integritet och privatliv skyddas. Artikel 10 ger ett uttryckligt skydd för
yttrandefriheten.4
Som konventionsstat har Sverige såväl positiva som negativa skyldigheter
under konventionen. Det som främst brukar framhållas i förhållande till staternas
ansvar under konventionen är de negativa skyldigheterna, det vill säga,
skyldigheten för staterna själva att inte kränka någon av de rättigheter som
tillskrivs medborgarna under konventionen. De positiva skyldigheterna innebär
ett ansvar för staterna att säkerställa att medborgarnas rättigheter även i praktiken
skyddas. Det innebär att staterna ska skydda enskilda mot kränkningar från andra
medborgare genom någon form av aktiv handling, till exempel kriminalisering av
handlingar och möjligheterna att få tillgång till en rättsprocess. Att staterna lever
upp till sina positiva skyldigheter kan därför ses som ett processuellt komplement
till ett materiellt regelverk, som ska ge ett starkare rättsligt skydd i praktiken.5
I förhållande till näthat är det framför allt de positiva skyldigheterna under
artikel 8 som aktualiseras då staten ska säkerställa att individer åtnjuter ett skydd
för sina rättigheter även när dessa rättigheter kränks av andra enskilda på det
horisontella planet. Sverige måste alltså säkerställa att det finns ett skydd mot
olika typer av kränkningar mot enskilda. Däremot är det värt att poängtera att
det inte finns något specifikt skydd just för kränkningar på internet utifrån
konventionen, och att andra artiklar än artikel 8 kan aktualiseras vid
bedömningar, inte minst artikel 10, men vad gäller just de positiva skyldigheterna
i förhållande till näthat rör det främst skyddet för privatlivet och artikel 8.
Området är dock som nämnts präglat av avvägningar, och det rättsliga skydd som
staterna uppställer för individens privatliv måste samtidigt balanseras mot de
negativa skyldigheter som Sverige har utifrån artikel 10, nämligen att säkerställa
att staten inte inskränker enskildas yttrandefrihet på ett oproportionerligt sätt.6

4

Xenos, Dimitris, The Positive Obligations of the State under the European Convention on
Human Rights, Routledge, 2012, s. 12–13.
5

Se bl.a. Enarsson, Therese & Naarttijärvi, Markus, ”Näthat och det positiva ansvaret under
Europakonventionen: viktimologiska hänsyn och normativa utgångspunkter”, Europarättslig
tidskrift, 2015, nr 3, s. 556–576; Xenos, 2012; Mowbray, Alistair, The Development of Positive
Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Hart
Publishing, Oxford 2004, s. 2.
6

Enarsson & Naarttijärvi, 2015, s. 560–563.
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I projektet utgick inledningsvis resonemanget från en konflikt mellan dessa
två skyddsintressen, det vill säga i de många situationer där brottsoffrets integritet
ställs mot förövarens rätt till yttrandefrihet. Denna utgångspunkt
problematiserades dock efterhand och vikten av att även kunna se dem som
samspelande ökade. Det är nämligen väsentligt att uppmärksamma att inte endast
den som yttrar sig kränkande på internet kan ha rätt till värnande om sin
yttrandefrihet, utan även offret. Det är av högsta vikt för ett brottsoffer att
uppleva att det finns ett skydd när denne har blivit utsatt på internet. Annars
finns det en risk att personen drar sig undan och inte vill delta i det offentliga
samtalet, att den personen begränsar sig och förlorar tillgång till det digitala
samhället.7 Att upprätthålla detta skydd är givetvis också viktigt även för andra
som inte blivit utsatta men som räds det. Att upprätthålla ett skydd för den
personliga integriteten, kanske genom att på vissa sätt inskränka yttrandefriheten,
kan då samtidigt gynna yttrandefriheten genom att bidra till ett internet där
människor inte räds att delta. Detta gör att avvägningen mellan dessa två
intressen om möjligt blir ännu mer väsentlig ur ett brottsofferperspektiv, då ett
starkt och välavvägt skydd inte endast ska säkerställa brottsoffrens möjligheter
till en rättslig upprättelse och skydd för sin integritet och person, utan också för
brottsoffrets möjligheter att själva våga och kunna uttrycka sig på internet, och
därmed i samhället.8
Liksom skyddet för yttrandefriheten är skyddet för den personliga integriteten
inte ensidigt. Det är inte endast brottsoffrets integritet som måste värnas, utan
även den misstänktes, i egenskap av medborgare med rätt till skydd för sin
integritet. Det tillgodoses genom skyddsmekanismer för den personliga
integriteten som exempelvis rätt till förtrolig kommunikation och skydd för
personuppgifter på internet, något som syftar till att skydda allas integritet när de
vistas på internet. Detta integritetsskydd är också i förlängningen ägnat att bidra
till individens autonomi och självbestämmande något som i slutändan är en
förutsättning för den fria åsiktsbildningen. 9
7

Keats Citron, Danielle, ”Civil Rights in Our Information Age”, i Levmore, Saul & Nussbaum
C., Martha (red), The Offensive Internet, s. 31–49, särskilt s. 31.
8

Detta resonemang utvecklas utförligt i Enarsson Therese & Naarttijärvi, Markus, ”Is it all part
of the game?: Victim differentiation and the normative protection of victims of online
antagonism under the European Convention on Human Rights”, International Review of Victimology,
vol. 22, no. 2, 2016 s. 123–138.
9

Se bland annat Naarttijärvi, Markus, ”Övervakning av metadata som spelplan för rättsliga
principkonflikter” i Övervakning och integritet: Teknik, skydd och aktörer i det nya kontrollandskapet,
Pettersson, Tobbe & Agrell, Wilhelm (red.), Carlsson Bokförlag, Stockholm 2016.
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Skyddet för den personliga integriteten påverkar därför hur kriminaliseringar
av olika beteenden ska utformas och hanteras samt de utredningsmöjligheter som
tillåts, under Europakonventionen, vid misstanke om brott i olika situationer.

2.2

Kriminalisering av näthat

Att i projektet analysera de rättsliga möjligheterna att arbeta mot näthat innebar
inledningsvis att identifiera vad näthat, rent juridiskt, kan vara.10 Det är inte som
sådant ett rättsligt begrepp och det kan omfatta en mängd handlingar som kan
inrymmas inom befintliga straffbestämmelser. Exempelvis kan näthat utgöra
olaga hot11, ofredande12 eller olaga förföljelse.13 En stor mängd av de kränkningar
som sker på internet utgörs också av ärekränkningar, det vill säga förolämpningar
och förtal samt grovt förtal.14 Att det senare är brottstyper som har ökat under
senare år och att många blir utsatta för just förtal på internet har lett fram till en
förändring av BrB 5 kap 5 § som reglerar ärekränkningsbrotten, så att något fler
fall av förtal, som i normalfallet är målsägandebrott, ska kunna drivas av åklagare.
De allra flesta fall ska dock fortfarande inte drivas av åklagare utan om
brottsoffret vill driva frågan får hen göra detta själv genom ett enskilt åtal. Detta
är problematiskt, då det kräver resurser, kunskap och kraft att driva en process,
inte minst om du har blivit utsatt för ett brott som kan vara mycket kränkande.
Men det faktum att fler, om än inte alla, kan få tillgång till en straffrättslig process
driven av en åklagare får ändå ses som positivt ur ett brottsofferperspektiv.15
Ändringen genomfördes framför allt på grund av framväxten och
utvecklingen av internet och den ökade spridningsrisk som detta medför för den
10

För ett mer utvecklat resonemang kring detta, se Enarsson & Naarttijärvi, 2015; Enarsson,
2014.
11

Brottsbalk, BrB, (1962:700) 4 kap. 5. Se bl.a. Hovrätten för västra Sverige 2017-02-20 (mål nr B
1050-17) om olaga hot via bland annat Snapchat; Svea Hovrätt 2012-07-02 (mål nr B 4235-12)
om olaga hot på Facebook.
12

BrB 4 kap. 7. Se bl.a. Svea Hovrätt dom 2017-04-11(mål nr B 9546-16) om bl.a. ofredande
genom textmeddelanden; Göta Hovrätts dom 2012-11-07 (mål nr B 81-12) om ofredande och
förtal på Facebook.
13

BrB 4 kap. 4b §. Se Göta Hovrätt 2015-01-21 (mål nr B 2663-14) om olaga förföljelse, bl.a via
en mycket stor mängd e-postmeddelanden.
14

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet,
Rapport 2015:6, 2015; Svensson, Måns & Dahlstrand, Karl, Kränkningar, trakasserier och hot på nätet,
Delrapport till Ungdomsstyrelsen med fokus på kvantitativ kartläggning, Lunds universitet, 2013, s. 5.
15

Enarsson, 2014, s. 880–882.
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som utsätts för exempelvis förtal. Lagstiftningen tar också särskilt sikte på att det
i vissa situationer kan vara speciellt svårt för den som utsatts att själv kunna driva
en process, som när den drabbade är ung.16
Detta är ytterligare ett exempel på det kontextberoende skyddet vid näthat.
Att olika grupper kan ha olika skydd och möjligheter när de utsatts för näthat, är
också något som kan utläsas av Europakonventionen utifrån Europadomstolens
praxis. Konventionen ställer krav på särskilt starkt skydd för vissa grupper av
offer, och i projektet har det konstaterats att skyddet som staterna ska tillförsäkra
olika grupper beror på i vilket sammanhang olika uttalanden görs och mot vem.
Vissa grupper har ett särskilt starkt skydd, exempelvis utifrån att de är barn eller
att de utsätts på grund av sin hudfärg eller religion. Kan brottet anses utgöra så
kallat hate speech, alltså kränkningar riktade mot exempelvis någons hudfärg eller
religion, behöver inte dessa uttalanden vägas mot artikel 10 på samma sätt som
andra typer av kränkningar. Sådana uttalanden skyddas nämligen inte under
konventionen, utifrån undantaget i artikel 17 som stadgar att varken stater eller
individer får stödja sig på konventionen för att utplåna eller oproportionerligt
inskränka det som skyddas under den.
Om uttalanden riktas mot andra grupper, som politiker, kan dessa brottsoffer
däremot ha ett svagare skydd, då det har bedömts som olämpligt, ibland rent av
felaktigt, att uttalanden som kan ses som en del i en politisk diskussion eller en
öppen debatt ska kunna leda till en rättsprocess i ljuset av yttrandefriheten.17
Yttrandefrihetens utgångspunkt är nämligen att skydda alla typer av yttringar i
alla former – ljud, bild, film – för att säkerställa allt från människors rätt att
uttrycka sig genom konst till möjligheten att granska politik eller avslöja
korruption. Detta medför att eventuella inskränkningar måste vägas mot till
exempel möjligheterna till en öppen politisk debatt. Det kan i praktiken medföra
att politiker får ett något sämre skydd mot näthat, då taket för vad som ska få
säga är högre i sådana sammanhang.18 Uttalandets karaktär spelar därför också
roll, oavsett vem den utsatta är, och alltså inte bara vem offret är eller i vilken
16

Prop. 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område, s. 25;
Åklagarmyndigheten, RättsPM 2014:2, Förtal och förolämpning, s. 19.
17

Se bl.a. Rainey, Bernadette, m.fl., Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights,
uppl. 6, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 438; Grabenwarter, Christof, European
Convention on Human Rights – Commentary, Verlag C.H. Beck oHJ, München 2014, s. 266.
18

Se bl.a. Handyside mot Förenade Konungariket, (5493/72) Europadomstolens dom (GC) den
7 december 1976, § 49; Enarsson, Therese, ”Näthatets offer: utsatthet och upprättelse”, i
Granström, Görel & Mannelqvist, Ruth (red.) Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Studentlitteratur AB,
Lund, 2016 s. 79–92, särskilt s. 83.
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egenskap hen blir utsatt. I de fall uttalandena tar sikte på de mest privata
aspekterna av en persons liv, till exempel sexuallivet, och därmed är särskilt
integritetskränkande, ska också de offren ha ett starkare skydd.19
Det ovanstående innebär en möjlighet vid utformandet av lagstiftning som
skyddar offer för näthat, då det skapar ett utrymme att i lagstiftningen ta särskild
hänsyn till vissa identifierade skyddsvärda grupper och vissa mindre skyddsvärda
uttalanden. När exempelvis Sverige ska säkerställa ett skydd för de som utsätts
för näthat kan detta vara en utgångspunkt för översyn och utveckling av
lagstiftning som syftar till att skydda mot näthat. Att i den lagstiftningsprocessen
särskilt beakta dessa identifierade skyddsvärda grupper, som barn, offer för
hatbrott eller offer för särskilt integritetskränkande brott är därför ett sätt att
bibehålla eller skapa rättsliga vägar till upprättelse vid utsatthet för näthat, utan
att riskera konflikter med yttrandefriheten utifrån konventionen.20 I projektet har
det därför kunnat visas att det i många fall finns rättsliga förutsättningar till
upprättelse vid utsatthet för näthat, att många handlingar är kriminaliserade, men
att brottets natur kommer att påverka vilka rättsliga lösningar som främst
aktualiserats. Det påverkar i sin tur vilken möjlighet det finns för brottsoffret att
polis och åklagare utreder och driver ärendet.
Som nämnts är det inte bara kriminalisering av kränkningar som är väsentligt
vid rättslig hantering av näthat, utan också möjligheterna att faktiskt utreda
brotten. En kriminalisering som sådan, som sedan inte kan åtföljas av lämpliga
utredningsåtgärder, riskerar att ge en begränsad avskräckande effekt.21 Det i sin
tur kan bidra till ytterligare förväntningar från brottsoffrets sida som
myndigheterna får svårt att leva upp till, vilket då riskerar att påverka förtroendet
för rättsvårdande myndigheter negativt. Därför måste det finnas faktiska
möjligheter att utreda, och därmed, lagföra brotten.

2.3

Möjligheter att utreda kränkningar på internet

En förutsättning för att någon ska kunna lagföras för att ha kränkt eller hotat
någon på internet är att den personen går att identifiera. I vissa fall är detta enkelt,
då personen antingen erkänt att denna gjort vissa uttalanden (men kanske inte
19

Se bl.a. K.U. mot Finland, (2872/02), Europadomstolens dom den 2 december 2008, §§ 6–14;
Jersild mot Danmark (15890/89), Europadomstolens dom (GC) den 23 September 1994, § 30;
Gündüz mot Turkiet (35071/97), Europadomstolens dom den 4 december 2003, §§ 40–41;
Enarsson & Naarttijärvi, 2016, bl.a. s. 132–135.
20

Detta resonemang utvecklas i Enarsson & Naarttijärvi, 2016.

21

K.U. mot Finland, § 46.
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håller med om de är straffbarhet) eller då tydliga identifierande uppgifter finns
tillgängliga, exempelvis om någon använt sin telefon och ett telefonnummer som
leder tillbaka till den personen. Det finns dock situationer där personen valt att
dölja sin identitet. Om gärningen begåtts på etablerade sociala medier
exempelvis, finns ofta information som går att härleda tillbaka till en person, som
ett IP-nummer. Brottsbekämpande myndigheter är dock i stor utsträckning
beroende av upprättade samarbeten med sociala medieplattformar, inte minst när
näthatet sker på internetsidor som är etablerade utomlands. Rikspolisstyrelsen
har i detta sammanhang upprättat ett samarbete med Facebook som innebär att
det vid Rikspolisstyrelsens IT-sektion finns en central funktion som har
direktkontakt med Facebook och kan utgöra ett stöd för andra utredande
polisenheter med kontakter och förfrågningar gentemot företaget.22 Genom
denna funktion kan polisen ofta få tillgång till ett IP-nummer, och det går i regel
relativt snabbt.23 För att sedan få tillgång till vem som står bakom det aktuella IPnumret sker direktkontakter från polis eller åklagare till aktuell internet- eller
mobiloperatör. Då sådan information är sekretessbelagd krävs det dock
misstanke om brott för att utlämning ska få ske.24 Innan år 2012 krävdes det
också fängelse i straffskalan för att kunna begära ut sådana uppgifter, men i ljuset
av ökningen av just ärekränkningar på internet ändrades det.25
Detta är ett snabbare och mer effektivt sätt att kunna utreda kränkningar på
internet, jämfört med att behöva begära rättshjälp från andra länder. Att begära
rättshjälp, alltså rättslig hjälp från brottsbekämpande myndigheter och domstolar
utomlands, blir dock aktuellt om polisen vill få ut uppgifter som går utöver de
identifikationsuppgifter, till exempel bilder eller annat innehåll från någons
konto. Möjligheterna att framgångsrikt begära rättshjälp beror dock i stor
utsträckning på vilket brott som misstänkts – om endast böter finns i straffskalan
anses det exempelvis inte resursmässigt försvarbart att begära rättshjälp – samt i
vilket land som den aktuella bloggen, hemsidan eller liknande har sin hemvist.
22

Rikspolisstyrelsen, ”Polisen och Facebook i samarbete mot näthat”, tillgänglig på www.polisen.se,
27 oktober 2014. Se även Niklasson, Anette, ”Polis och Facebook mot näthat”, i Sydsvenskan den
31 oktober 2014.
23 I september år 2014 hade exempelvis 512 förfrågningar om begäran av uppgifter gjorts av
Polisen och i 501 av fallen, se Rikspolisstyrelsen, ”Polisen och Facebook i samarbete mot
näthat”, tillgänglig på www.polisen.se 27 oktober 2014. Se även Niklasson, 2014; Enarsson, 2014, s.
885.
24

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 6 kap. 20 §.

25

Prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk
kommunikation.
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Detta har sin grund i att möjligheterna till rättshjälp är beroende av upprättade
avtal och konventioner stater emellan.26 Detta påverkar möjligheterna att
framgångsrikt och i rimlig tid utreda olika former av näthat mot brottsoffer i
Sverige. Värt att poängtera är dock att lagförslag, som presenterades under
senvåren 2017, för att implementera EU:s direktiv om en europeisk
utredningsorder. Förslaget innebär att domstol eller åklagare i Sverige ska kunna
utfärda en europeisk utredningsorder för erkännande och verkställighet i en
annan medlemsstat, om det finns bevisning för ett brott som utreds i Sverige.
Detta skulle kunna effektivisera utredningen av vissa former av näthat, i vart fall
vid grövre brott.27
I projektet har det också kunnat visas att utredningsmöjligheterna till stor del
är beroende av hur brottet rubriceras under förundersökningens gång. Om
brottet har fängelse i straffskalan, som exempelvis olaga hot, finns möjligheter
till fler straffprocessuella tvångsmedel, som husrannsakan för att beslagta någons
dator eller kroppsvisitation för att exempelvis få tillgång till någons mobiltelefon,
än om brottet endast har böter i straffskalan, vilket är fallet vid rubriceringen
förtal. Vid förtal kan det vara möjligt med beslag, om det anses proportionerligt,
för att exempelvis ta någons telefon. Då det däremot inte är aktuellt med
kroppsvisitation eller husrannsakan skulle det dock förutsätta att telefonen
frivilligt överlåts eller är framtagen i ett möte med polisen. 28 I de fall där
straffprocessuella tvångsmedel kan användas ökar givetvis möjligheterna att
utreda och frambringa bevisning i skuldfrågan vid näthat.
Det bör dock samtidigt framhållas att möjligheter för brottsbekämpande
myndigheter att få tillgång till olika typer av identifierande uppgifter rörande
människor som kan misstänkas för brott är en inskränkning av deras skydd för
den personliga integriteten, varför det måste finnas en proportionalitet i de
rättsliga möjligheterna till inhämtning. Att finna en sådan balans är dock inte utan
svårigheter, och det har aktualiserats inte minst i frågan om datalagring, alltså
krav på operatörer att under viss tid spara identifierande uppgifter om användare,
som IP-nummer. Tidigare gällde i svensk lagstiftning att uppgifter skulle lagras i

26

Se t.ex. internationell rättshjälp genom lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
EU:s konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater (2000 års
EU-konvention); Avtal med Amerikas förenta stater om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.
27 Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 december 2017. Se Lagrådsremiss Nya regler om
bevisinhämtning inom EU, 1 juni 2017.
28

Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 1 § st. 2.
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sex månader, för att sedan raderas, utifrån det så kallade datalagringsdirektivet.29
Direktivet har dock ogiltigförklarats av EU-domstolen och får inte tillämpas, då
insamlandet av uppgifter på den tidigare nivån inte har ansetts vara tillräckligt
proportionerligt eller rättssäkert, och innebär ett alltför stort ingrepp i
människors privatliv. Detta medför att ett raderingskrav istället föreligger, och
operatörer är skyldiga att radera uppgifterna så snart de inte längre behövs för
deras verksamheter, exempelvis för fakturering.30 Brottsbekämpande
myndigheter kan då endast få tillgång till uppgifter om de faktiskt och utifrån
operatörens behov finns lagrade, vilket är ytterligare en försvårande faktor i
utredandet av näthat. För svensk del utreds frågan om hanteringen av datalagring
för närvarande och ska delredovisas under hösten 2017.31 Frågan visar på
ytterligare nödvändiga avvägningar vad gäller å ena sidan skyldigheten för Sverige
att tillhandahålla effektiva rättsliga medel för brottsbekämpande myndigheter,
och å andra sidan skyldigheten att värna om den personliga integriteten på
internet.

2.4

Avlägsnande av material

För att studera frågan om möjligheter till upprättelse för de som utsätts för näthat
kom projektet inte endast att omfatta frågor om kriminalisering och möjligheter
till utredning av sådana gärningar, utan också möjligheter till avlägsnande av
uppgifter, då detta kan vara en viktig faktor för brottsoffer. Det som har studerats
är vissa specifika situationer, där andra aktörer än den som först publicerat
inlägget eller informationen kan ha en skyldighet att avlägsna den. Detta så
kallade tredjepartsansvar, innebär ett ansvar att avlägsna eller inte avlägsna innehåll
producerat av andra på en sida under ens ansvar. Det ansvaret är väsentligt för
att studera vilka möjligheter det kan finnas för brottsoffer att undvika och minska
spridning av material som denna inte vill ska finnas tillgängligt på internet. Detta
29

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av
uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av
direktiv 2002/58/EG.
30

Förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl.,
Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 april 2014; förenade målen C-203/15 och C698/15, Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen och Secretary of State for the Home
Department mot Watson m.fl., Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 december 2016.
31

Dir. 2017:16 Datalagring och EU-rätten. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast i augusti
2018.
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är särskilt viktigt då det inte i alla situationer kommer gå att utreda vem som
laddat upp ett visst material och få den personen lagförd. Dessutom är det ibland
svårt, för att inte säga omöjligt, att helt förutse den spridning som ett visst
material får, varför det kanske inte heller går att helt avlägsna eller stoppa
spridning av ett visst material ens för gärningspersonen själv, även om den
personen så skulle vilja.32
Möjligheterna att kunna kräva att uppgifter avlägsnas visade sig dock i mycket
stor utsträckning beroende av vilken typ av uttalande eller annat material som
den utsatta vill ha avlägsnat och var det har publicerats. En fråga som har kommit
att aktualiseras mycket under senare år är det hat som sprids i kommentarsfält till
nyhetsartiklar. I den frågan har det kommit ett antal väsentliga domar från
Europadomstolen som har förtydligat ansvaret hos olika aktörer. Övergripande
kan sägas att Europadomstolens resonemang rör vad som är önskvärt utifrån att
skydda enskilda som utsätts genom hat i kommentarsfält och att samtidigt värna
yttrandefriheten hos såväl enskilda som uttrycker sig i kommentarer som
nyhetssidors yttrandefrihet. Det domstolen tagit hänsyn till som ett led i detta är
att allt eventuellt tredjepartsansvar som läggs på exempelvis nyhetsportaler, kan
leda till ett starkare skydd för enskilda men samtidigt kan det riskera att leda till
att nyhetssidor helt enkelt stänger sina kommentarsfält. Det skulle då, enligt
domstolen, kunna ha en negativ inverkan på yttrandefriheten. 33 Det är också ett
faktum att alltfler nyhetssidor väljer att stänga ner sina kommentarsfält just för
att de inte anser att de har kontroll över innehållet och kan säkerställa ett
acceptabelt samtalsklimat.34
För att överskådligt sammanfatta de huvudsakliga resonemangen från
Europadomstolen avseende hur konventionsstater ska hantera nyhetsportalers
tredjepartsansvar kan framhävas betydelsen av kommentarens natur. Om det är
så att kommentarerna är tydligt hotfulla och riktar sig mot individer kan det vara
rimligt, enligt domstolen, att konventionsstaterna har lagstiftning som ålägger
större nyhetsportaler ansvar att avlägsna dem och sanktioner om så inte sker. Om
32

Avlägsnande av material i olika kontexter utreds och analyseras i Enarsson, Therese,
Avlägsnande av näthat – möjligheter, ansvar och motstående intressen, 2017 (kommande publikation).
33

Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete och Index.hu Zrt mot Ungern (MTE och index.hu)
(ansökan nr 22947/13) § 86.
34

Se exempelvis Haidl, Kajsa, ”Fler tidningar stänger sina kommentarsfält”, Dagens Nyheter,
publicerad på dn.se, 2016-04-11, Hamilton, Mary, ”The Guardian wants to engage with readers,
but how we do it needs to evolve”, The Guardian, publicerad på theguardian.com, 2016-04-08,
Gillinger, Christian, ”Nu dör kommentarsfälten. Igen. Men näthatet lever och frodas”, Sveriges
radio, publicerad på sverigesradio.se, 2016-04-29.
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det är så att kommentarerna till exempel kan anses utgöra ett hot mot
samhällsordningen är det till och med aktuellt med en skyldighet att skyndsamt
avlägsna materialet. Det skulle i sådana fall kunna medföra att nyhetssidor som
har kommentarsfält där det finns en anledning att tro att kommentarerna kan bli
hotfulla eller särskilt kränkande mot individer måste ha uppsikt över dessa för att
kunna avlägsna sådant materialet.35
Om det istället rör sig om en mindre sida, som en mindre blogg där mängden
kommentarer inte kan anses bli särskilt stor, eller där det i andra fall rör sig om
exempelvis nyhetsartiklar som inte kan anses utgöra en risk för större mängder
kränkande kommentarer, ska det däremot räcka att sidorna har funktioner som
gör att användare kan anmäla olämpliga kommentarer. Om sådana funktioner
finns kan då de som ansvarar för sidan ta ner kommentarer, i det fall det är
befogat, först efter tillsägelse.36
I svensk lagstiftning finns ansvaret för den som tillhandahåller utrymmen på
internet för att kommentera artiklar eller kommentera blogginlägg och liknande
reglerat i den så kallade BBS-lagen.37 Det innebär alltså att ansvar föreligger inte
endast för den person som skrivit en olaglig kommentar, utan också för det som
ansvarar för själva sidan. Ansvaret innebär att hålla uppsikt och avlägsna vissa
typer av meddelanden, men endast sådana som uppenbarligen kan utgöra
uppvigling, hets mot folkgrupp, olaga våldsskildring, barnpornografibrott och
även vissa upphovsrättsbrott. Anledningen till att just dessa brottsrubriceringar
ingår, och inte andra som exempelvis förtal eller ofredande, är att lagstiftaren
velat inkludera sådana brott som även en lekman, utifrån objektiva kriterier i
lagstiftningen, kan identifiera.38
Det ovanstående kan komma och ändras genom förslag som presenterades
under 2016, då en statlig utredning om integritet och straffskydd initierades just
på grund av de problem som uppstått i och med den explosionsartade ökningen
av användandet av ny teknik. I den föreslås det bland annat att en ny
brottsrubricering – olaga integritetsintrång – införs i brottsbalkens 4 kap.
Förslaget syftar till att skydda individer mot särskilt svåra intrång i den personliga
integriteten, som exempelvis hämndporr, det vill säga ett olovligt spridande av
bild eller film av sexuell karaktär ofta på en tidigare partner. Det är sådana
35

MTE och index.hu § 91, Delfi AS mot Estland, ansökan nr 64569/09 § 159.

36

Se bland annat Phil mot Sverige, ansökan nr 74742/14. Resonemanget kring detta utvecklas
utförligt i Enarsson, 2017.
37

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. BBS står för engelskans Bulletin
Board System.
38

Proposition 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor s. 16–17.
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situationer som inte anses skyddas på ett tillfredsställande sätt genom
lagstiftning.39 Förslagen föreslås träda i kraft under år 2018.40
Syftet med de lämnade förslagen är dels att kriminalisera eller öka
möjligheterna att rättsligt beivra vissa beteenden som tidigare varit svåra att
lagföra, dels om att skärpa kraven i vissa fall för just personer som tillhandahåller
exempelvis olika chattforum att hålla uppsikt och sålla bland vissa yttranden som
skrivs där. Förslaget innebär att denna nya brottsrubricering, olaga
integritetsintrång, och även olaga hot, ska inkluderas i det ansvar att avlägsna som
numera ställs upp genom BBS-lagen.41 Det går att ifrågasätta möjligheterna för
en vanlig lekman att identifiera och bedöma om det uppenbarligen rör sig om ett
olaga hot och olaga integritetsintrång, ett brott som, om förslaget leder till
lagstiftning, är helt nytt inom svensk lagstiftning. Om det råder osäkerhet kring
vad som måste avlägsnas och inte finns en risk att mer än vad som avsetts med
lagstiftningen plockas bort, vilket då kan riskera att ha en kylande effekt på samtal
och kommentarer på internet. Samtidigt kan förslaget som sådant, både
införandet av en ny straffbestämmelse och införande av ytterligare ansvar att
avlägsna kränkande uppgifter enligt BBS-lagen, innebära en stor fördel för de
som utsätts för kränkningar på internet.

3

Framtida utveckling på näthatsområdet?

Det ovan nämnda sammanfattar några av de mest framträdande frågorna som
har behandlats under projektet. Under projektets gång har det tydligt framträtt
en bild av ett område som förvisso har utvecklats i en negativ riktning, där fler
och fler människor uppger att de blivit utsatta, men där det samtidigt finns
rättsliga möjligheter till upprättelse. Många av de kränkningar som begås på
internet faller inom befintliga straffbestämmelser, och det har skett förändringar
såväl avseende kriminalisering och utredning av näthat som föreslagits ytterligare
sådana. Det finns också, i vissa fall, möjligheter att kräva av de som ansvarar för
nyhetssidor, bloggar eller hemsidor att de ska avlägsna material. Detta innebär
dock inte att brottsoffers möjligheter till upprättelse på internet i realiteten är
oproblematiska. Som nämnts finns det stora skillnader i utredningsmöjligheter,
och beroende av brottets natur kan ett brottsoffers enda möjlighet vara att driva
ett enskilt åtal, vilket i praktiken kan vara mycket svårt eller omöjligt om
39

SOU 2016:7 Integritet och straffskydd.

40

Se Svt Nyheter, ”Fängelse för spridning av sexfilmer på gång”, tillgänglig på
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/fangelse-for-spridning-av-sexfilmer-pa-gang.
41

Dessa förändringar föreslås genom utredningen SOU 2016:7.
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utredningen kräver teknisk bevisning som endast brottsbekämpande
myndigheter kan få tillgång till. Även när utredningen drivs av polis och åklagare
måste utredningsmöjligheterna användas och utredningarna prioriteras av
rättsväsendet.
Det är dock tydligt att den rättsliga utvecklingen, inte bara i Sverige utan även
i övriga Europa, står inför kommande utmaningar och förändringar. En av dessa
är den nämnda frågan om datalagring Redan nu har den generella lagring av
kommunikationsmetadata som vi haft i Sverige underkänts av EU-domstolen.42
Det återstår att se vilka förslag på anpassning av den svenska lagstiftningen som
läggs fram under år 2017 och 2018, men den typen av generell lagring som vi
tidigare sett kommer med all sannolikhet inte att kunna accepteras framöver.
Frågan om datalagring i förhållande till just näthat är dock även starkt kopplad
till de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att sedan få tillgång till lagrat
material. Dagens svenska ordning, där direktkontakter sker från polis eller
åklagare till aktuell internet- eller mobiloperatör, har också kritiserats av EUdomstolen. Även här torde vi därför komma att se en förändring där det kommer
krävas beslut från domstol eller annan oberoende myndighet för att få begära ut
information från operatörer.43
Ytterligare en aspekt av näthat är själva ansvarsfrågan. Var ska det
övergripande ansvaret ligga? Ska det uteslutande fokuseras på gärningspersonen,
eller ska det ansvar som kan läggas även på andra aktörer utvidgas? Diskussionen
kring ansvaret för större sociala mediaföretag har pågått under flera år, och
trycket på att de ska ta ett större ansvar ökar. Så sent som i april år 2017 lades ett
tyskt lagförslag fram som syftar till att ålägga sociala medieföretag mycket stora
bötesbelopp om de inte avlägsnar material som utgör exempelvis hate speech.
Ministerrådet har också under våren presenterat ett förslag som skulle medföra
ansvar för stora sociala mediaföretag att avlägsna videos som innehåller hate
speech.44 Det skulle då vara den första lagstiftningen på EU-nivå att ålägga sådana
företag ansvar för vad som publiceras på deras sidor.
Innebär det att vi framöver kommer att få se tydligare lagstiftning mot
tillhandahållare? Utvecklingen nationellt och inom EU tycks gå mot att även de
som tillhandahåller utrymmet för samtal, som sociala medieplattformar, måste ta
42

Se fotnot 30.
Detta har också uttalats av Sigurd Heuman, som är särskild utredare i utredningen Datalagring
och EU-rätten, inför de förslag som kommer att lämnas inom ramen för uppdraget. Se ”Stopp
för polisens rätt att besluta om inhämtning av teleuppgifter - ny lag om datalagring på gång”,
påVeckans juridik, tillgängligt på https://www.bgplay.se/video/stopp-for-polisens-ratt-att-besluta-ominhamtning-av-teleuppgifter-ny-lag-om-datalagring-pa-gang, publicerad 2017-04-11.
44 Förslaget har ännu inte i skrivande stund behandlats av Europaparlamentet.
43
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ett ansvar för det som publiceras där. Detta kan ge god effekt då, i vart fall de
största, sociala medieplattformarna är vinstdrivande och har stora resurser, och
därmed också möjlighet att bevaka innehållet. Även om företagen inte blir
straffrättsligt är ansvariga, så kan det vara ett effektivt sätt att hantera frågan och
det belastar dessutom den privata utövare som möjliggjort att problemet
uppstått. Samtidigt kan det, som nämnts ovan, vara viktigt för brottsoffret att
frågorna hanteras genom en straffrättslig process gentemot gärningspersonen.
Dessa olika sätt att hantera näthat torde dock inte stå i konflikt med varandra.
Det går också redan nu att utläsa ett skifte mot ett tydligare ansvar på aktörer
genom EU-domstolens dom i Google Spain mot AEPD och Mario Costeja
González (Google Spain).45 Kortfattat slog där domstolen fast att Google, och
rimligen andra större sökmotorer, var skyldiga att beakta önskemål från enskilda
som ville att sökresultat om dem inte längre skulle visas. I och med detta kan
enskilda få större inflytande över informationen om den egna personen och
sökmotorer kan vara tvungna att avlägsna material så att det inte längre är
sökbart. Materialet som sådant avlägsnas dock inte. I fråga om näthat kan det ha
betydelse för den enskilda att kränkande uppgifter som är svåra för den enskilda
att få avlägsnat i vart fall är svårare att hitta på internet. Genom EU:s
dataskyddsförordning som i maj år 2018 ersätter den svenska
personuppgiftslagen (PUL), finns också, under vissa förutsättningar, ett
uttryckligt skydd för vad som där benämns ”rätten att raderas” vilket kan omfatta
liknande rättigheter för den enskilda.46 Hur förordningen kommer tolkas och
implementeras på nationell nivå återstår dock att se. I nuläget och fram till att
den nya förordningen träder i kraft skyddas dock redan information om den
enskilda – utifrån svensk rätt – genom bestämmelser i just PUL som
implementerade dataskyddsdirektivet i svensk rätt.
Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det i nuläget på såväl nationell
och europeisk nivå sker förändringar gällande synen på näthat och hur det ska
hanteras rättsligt. Utvecklingen på internet har i praktiken tvingat fram
lagstiftningsåtgärder, då fenomenet har blivit ett samhällsproblem. Det är dock
av stor vikt att inte endast behandla frågan på lagstiftnings- och samhällsnivå utan
också på individnivå. Att området präglas av kontextuella faktorer, och att en
45 Mål

C-131/12, Google Spain SL och Google Inc. mot Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) och Mario Costeja González, EU:C:2014:317.
46 Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Detta utvecklas också i Enarsson, 2017.
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enskild händelse kan präglas av det i samtliga led, från sammanhanget kring själva
händelsen som sådan, genom utredning och till bedömning i domstol, gör att den
rättsliga hanteringen av brottet kan vara svår att förstå för någon som kränks på
internet. Det kan vara mycket svårt för en enskild person att förstå varför vissa
uttalanden ibland tycks vara tillåtna och ibland inte alls, eller varför spridande av
information om andra människor kan vara tillåtet, till och med påbjudet, i vissa
sammanhang men olagligt i andra. Avslutningsvis är det därför viktigt att
poängtera vikten av att polis och åklagare, som främst har kontakt med ett
brottsoffer under utredningen, är tydliga med varför beslut fattas. För att kunna
åstadkomma detta krävs också ökad kunskap och resurser för att kunna utreda
och lagföra brotten. På individnivå i detta av stor vikt för att i största mån hjälpa
de som utsätts för näthat.
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Doktrin om tvångsmedel i nutid och
framtid
En undersökning av juridisk litteratur om straffprocessuella
tvångsmedel

MATTIAS HJERTSTEDT* & GABRIELLA HILBERTS†

1

Inledning

Inom svensk rättskällelära brukar ofta doktrinen framhållas som en av de
traditionella rättskällorna.1 Doktrinen brukar tillmätas förhållandevis låg vikt i
jämförelse med exempelvis förarbetsuttalanden och prejudikat från Högsta
domstolen (HD),2 även om det finns de som hävdar att doktrinen under senare
år har tillmätts större betydelse som rättskälla.3 Det är emellertid inte enbart
doktrinens närmare värde som rättskälla som är omdiskuterad, utan också själva
innebörden av begreppet doktrin – kan till exempel även en lärobok eller en
artikel författad av en doktorand kvalificera som doktrin?
*

Mattias Hjertstedt, jur.dr, är verksam som universitetslektor vid juridiska institutionen, Umeå
universitet. Hans undervisning och forskning berör främst området processrätt.
† Gabriella Hilberts har juristexamen och är verksam som doktorand vid juridiska institutionen,
Umeå universitet. Hennes undervisning och forskning berör främst områdena förvaltningsrätt
och skoljuridik.
1 Det har diskuterats huruvida det är lämpligt att använda begreppet doktrin. Exempelvis är Agell
kritisk mot denna beteckning och använder sig istället av begreppet litteraturen, se Agell, Anders,
”Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap”, i Frändberg, Åke, Göranson, Ulf & Håstad,
Torgny (red), Festskrift till Stig Strömholm, del I, Iustus, Uppsala 1997, s. 35–62, på s. 46–47 (särskilt
fotnot 25).
2 Exempelvis anser Peczenik att doktrin är en rättskälla som ”får” beaktas. Se Peczenik,
Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes, Stockholm
1995, s. 215–216.
3 Se Bengtsson, Bertil, ”Om rättsvetenskapen som rättskälla”, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2002, s.
14–32, på s. 15. Se även Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän
rättslära, 5:e uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 1996, s. 395. Jfr Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk
metod, 9:e uppl., Iusté, Uppsala 2016, s. 203 och 205.
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Även om doktrinen är en av de traditionella rättskällorna inom svensk
rättskällelära är det relativt ovanligt att diskutera detta begrepp genom att studera
juridisk litteratur inom ett visst område. Ett exempel på ett ämne som framstår
som lämpligt att undersöka i detta hänseende är de svenska reglerna om
straffprocessuella tvångsmedel; inom detta område finns det nämligen knappt en
handfull exempel på nutida svensk juridisk litteratur, vilket medför att en analys
är hanterbar inom ramen för denna antologi.4
Föreliggande uppsats syftar till att problematisera doktrinbegreppet genom att
undersöka svensk juridisk litteratur på området straffprocessuella tvångsmedel,
det vill säga sådana åtgärder som det allmänna vidtar mot enskilda i ett
straffprocessuellt förfarande och som innebär intrång i enskildas i lag skyddade
intressen.5 Därtill kommer behov av framtida forskning om tvångsmedel att
diskuteras. Särskilt fokus ligger på tvångsmedlen beslag, husrannsakan,
kroppsvisitation och kroppsbesiktning, som utgör några av de vanligast
förekommande tvångsmedlen.6
I den följande framställningen används begreppet juridisk litteratur som
beteckning för alla former av juridiska verk, oavsett om de har ställning som
doktrin eller inte.7 Med doktrin avses ett snävare begrepp, vilket kommer att
utvecklas nedan.
Inledningsvis följer en diskussion om doktrinbegreppet, närmare bestämt
vilka kriterier som har föreslagits för att juridisk litteratur ska kvalificeras som
doktrin (avsnitt 2) samt hur undersökningen kommer att genomföras (avsnitt 3).
Därefter analyseras den nutida juridiska litteraturen på tvångsmedelsområdet i
relation till dessa kriterier (avsnitt 4). Avslutningsvis följer en diskussion om

4

Då det gäller det närmare urvalet av juridisk litteratur, se avsnitt 3. Förutom att den litteratur
som finns på området är hanterbar är en anledning till att detta studieobjekt har valts att
tvångsmedel ligger inom artikelförfattarnas kompetensområde.
5 Angående begreppen tvångsmedel och straffprocessuella tvångsmedel, se vidare Hjertstedt,
Mattias, Tillgången till handlingar för brottsutredare: En rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan,
myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt, Iustus, Uppsala 2011, s. 34–38, med
där gjorda hänvisningar.
6 Så har exempelvis gjorts gällande att beslag sannolikt är det mest använda straffprocessuella
tvångsmedlet (under förundersökningar). Se Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel: när och
hur får de användas?, 3:e uppl., Karnov Group, Stockholm 2012, s. 385; Nordh, Roberth, Praktisk
process IV, Tvångsmedel: Kvarstad, häktning, beslag, husrannsakan m.m., Iustus, Uppsala 2007, s. 91.
7 Jfr Ulväng, Magnus, ”Den straffrättsliga doktrinen som rättskälla: Om dogmatik, vetenskap och
gällande rätt”, i Bylander, Eric (red.), De Lege, Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2013: Doktrinen i
praxis, Iustus, Uppsala 2013, s. 179–211, på s. 181 (jfr även s. 187).
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behov av framtida forskning på området utifrån de luckor som har identifierats i
den nutida litteraturen (avsnitt 5).

2

Begreppet doktrin

Som redan påtalats är frågan om vad det är som kvalificerar ett juridiskt arbete
till doktrin omdiskuterad. I litteraturen på området – och i mer informella samtal
jurister emellan – är det framför allt tre faktorer som brukar framhållas, nämligen
(1) typen av publikation, (2) författaren och dennes kompetens samt (3)
kvaliteten på analys och argumentation.8
Vad gäller typen av publikation uttalas ibland att till exempel läroböcker och
kommentarer ofta inte kvalificerar som doktrin,9 medan detta däremot skulle vara
fallet med exempelvis doktorsavhandlingar.10 Numera kan väl under denna punkt
även diskuteras i vilken mån vissa digitala publiceringar – som exempelvis
kommentarer för vissa nyhetstjänster – kan anses utgöra doktrin.11
Beträffande författaren och dennes kompetens förekommer uttalanden av typen att
doktrin bör vara författad av en välmeriterad professor och inte av en doktorand.
Detta kriterium på doktrin kan såväl ta sikte på den mer formella kompetensen
– att författaren bör vara professor eller i vart fall disputerad – som den mer
materiella kompetensen – den kunskap vederbörande har på området och den
duglighet som denne visat prov på i sitt värv.12
Det kanske allra viktigaste kännetecknet på vad som utgör doktrin är kvaliteten
på analysen och argumentationen. I detta ligger för det första att det aktuella arbetet
ska innehålla en självständig analys och inte enbart återge vad som står i andra
8

Jfr dock Ulväng, 2013, s. 180–187, där delvis andra beståndsdelar i doktrinen diskuteras.
Jfr dock resonemangen i Hellner, Jan, Rättsteori: En introduktion, 2:a uppl., Juristförlaget,
Stockholm 1994, s. 116 och Lehrberg, 2016, s. 206–209. Beträffande kommentarer se Lindblom,
Per Henrik, ”Kommentarer om lagkommentarer”, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2000, s. 401–428,
där Lindblom bl.a. diskuterar vilka krav som bör ställas på lagkommentarer.
10 Jfr Dahlberg, Mattias, ”Om doktrinen som rättskälla i skatterätten”, i Bylander, Eric, De Lege,
Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2013: Doktrinen i praxis, Iustus, Uppsala 2013, s. 49–65, på s. 55.
11 Jfr Munck, Johan, ”Rättskällor förr och nu”, Juridisk publikation, 2014, s. 199–208, på s. 208. I
begreppet typ av publikation ligger att det aktuella verket på något sätt ska ha publicerats; med
detta synsätt betraktas t.ex. normalt sett inte ett rättsutlåtande som avgivits med anledning av en
tvist som doktrin. Med den digitala teknik som har utvecklats under senare år har emellertid
gränsen mellan vad som är publicerat och inte blivit alltmer flytande.
12 Jfr Dahlberg, 2013, s. 54; Hellner, 1994, s. 116; Kleineman, Jan, ”Till frågan om
rättsvetenskapen som omedelbart verkande rättskälla”, Juridisk tidskrift, 1994–95, s. 621–646, på s.
621; Kleineman, Jan, ”Rättsdogmatisk metod”, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.),
Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund 2013, s. 33; Peczenik, 1995, s. 260.
9
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rättskällor.13 Vidare kan det handla om att argumentationen måste vara objektivt
och vetenskapligt underbyggd (vilket inkluderar källhänvisningar) samt vara
vederhäftig och logiskt uppbyggd.14 Även graden av fullständighet i analysen kan
ha betydelse för detta kriterium – behandlas exempelvis enbart den interna,
svenska rätten eller undersöks även Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) – som idag har
stor betydelse på tvångsmedelsområdet – och Europadomstolens praxis kring
denna konvention?
Det bör emellertid understrykas att även andra mått på vad som utgör doktrin
än de ovanstående kan göras gällande. Exempelvis skulle det kunna hävdas att
doktrin är sådan juridisk litteratur som omnämns i rättspraxis – eller andra
rättskällor – eller i vart fall att sådan litteratur får ett högre rättskällevärde.15
Sådana kriterier på doktrin – som är mer empiriska än normativa – kommer
emellertid inte att diskuteras närmare inom ramen för denna undersökning.
Vidare må framhållas att den aktuella forskningsfrågan kan formuleras på
andra sätt än som vilka kriterier som gäller för att juridisk litteratur ska
kvalificeras som doktrin. I litteraturen förekommer nämligen även diskussioner
om vilka faktorer som ger ett verk – eller enstaka uttalande – inflytande,
auktoritet, värde som rättskälla eller dylikt.16

3

Tillvägagångssätt

I det följande kommer de ovanstående tre faktorerna – typen av publikation,
författaren och dennes kompetens samt kvaliteten på analysen och
argumentationen – att undersökas då det gäller den här utvalda litteraturen från
tvångsmedelsområdet. Beträffande kvaliteten på analysen och argumentationen
kommer de delar av de aktuella verken som behandlar tvångsmedlen beslag,
husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning att undersökas närmare.
Vidare fokuseras studien av denna komponent till att undersöka i vilken mån
analysen och argumentationen i de aktuella verken är självständig och fullständig
13

Jfr Bengtsson, 2002, s. 15.
Jfr Kleineman, 2013, s. 33 om analysens ”inre logik”. Jfr Lehrberg, 2016, s. 205 om
tillförlitlighet.
15 Jfr Kleineman, 2013, s. 31–32 (jfr även s. 35); Sandgren, Claes, ”Är rättsdogmatiken
dogmatisk?”, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s. 648–656, på s. 654; Strömholm, 1996, s. 510.
16 Se t.ex. Hellner, 1994, s. 115 (inflytande); Lehrberg, 2016, s. 205 (hög auktoritet, rättskälla av
hög dignitet); Sandgren, 2005, s. 654 (auktoritet); Strömholm, 1996, s. 395 (inflytande i enskilda
fall).
14
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– sådana omständigheter som objektivitet, vetenskaplighet och vederhäftighet är
svårare att undersöka i en kortfattad artikel av förevarande slag.
Urvalet av juridisk litteratur i den föreliggande undersökningen baseras på fyra
kriterier. För det första rör det sig om svensk litteratur, som behandlar juridik
och är författad av jurister. Vidare ska för det andra samtliga verk behandla
gällande rätt beträffande de här utvalda tvångsmedlen beslag, husrannsakan
(såväl reell som personell), kroppsvisitation och kroppsbesiktning, framför allt
de regler som återfinns i rättegångsbalk (1942:740, RB).17 Därtill får de aktuella
arbetena för det tredje inte vara alltför översiktliga.18 Slutligen ska det vara fråga
om nutida litteratur, som kommit ut eller uppdaterats i vart fall på 2000-talet.19
Genom att närmare undersöka innehållet i denna litteratur analyseras hur den
förhåller sig till de här utvalda kriterierna för doktrinbegreppet. Utifrån resultatet
av denna undersökning förs också resonemang kring i vilken utsträckning som
de aktuella kriterierna är ett lämpligt mått på vad som är doktrin och inte.
Det material som är föremål för undersökning är således hela produkten
(boken eller kapitlet) och inte något enskilt uttalande. Värt att notera är dock att
det primärt är de delar som behandlar beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och
kroppsbesiktning som har undersökts – det är således möjligt att det föreligger
avvikelser från undersökningens resultat i de andra delarna av verken.

4

Juridisk litteratur om tvångsmedel i nutid

För närvarande finns det fem verk som uppfyller de ovan nämnda kraven på
nutida svensk juridisk litteratur som inte är alltför översiktliga och som omfattar
tvångsmedlen beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning.
Dessa verk är författade av Ekelöf & Bylund, Fitger m.fl., Bring & Diesen,
Westerlund och Lindberg. I det följande ska dessa exempel på juridisk litteratur
om tvångsmedel i tur och ordning behandlas mot bakgrund av det ovan
diskuterade doktrinbegreppet och de tre kriterier som har identifierats; därefter
analyseras den undersökta litteraturen i relation till dessa kriterier för doktrin.

17

Därmed blir det inte aktuellt att undersöka vissa vetenskapliga arbeten i vilka något eller några
men inte alla av dessa tvångsmedel studeras, se t.ex. Hjertstedt, 2011.
18 Ett exempel på ett mer översiktligt arbete inom området är Nordh, 2007.
19 Därmed faller t.ex. Gärde, Natanael, m.fl., Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande med
kommentar, Norstedts Juridik, Stockholm 1994 (faksimilutgåva, original 1949) och Olivecrona,
Karl, Rättegången i brottmål enligt RB, 3:e uppl., P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1968, utanför
ramen för denna undersökning.
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4.1

Ekelöf & Bylund

Den äldsta av den här undersökta litteraturen är Per Olof Ekelöfs m.fl. böcker
Rättegång, häfte I–V, som tar ett helhetsgrepp på såväl straffprocessen som
civilprocessen. I tredje häftet återfinns ett kapitel om straffprocessuella
tvångsmedel.20 Detta häfte har utkommit i sju upplagor – 1960, 1964, 1970, 1980,
1988, 1994 och 2006. Partierna om beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och
kroppsbesiktning omfattar i den senaste upplagan cirka 25 sidor;21 däribland
ingår vissa bestämmelser utanför RB. Framställningen är disponerad tematiskt
efter de olika tvångsmedlen. I senaste upplagan uttalas att verket i första hand är
avsett att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men att det även kan vara
användbart för praktiskt verksamma jurister.22
I de fem första upplagorna av Rättegång III är avsnittet om straffprocessuella
tvångsmedel författat av Per Olof Ekelöf (1906–1990), som var verksam som
professor i processrätt i Uppsala. Avsnitten är i de två senaste upplagorna skrivna
av Torleif Bylund (född 1938), professor emeritus vid Uppsala universitet.
Framställningen är som nämnts ovan kortfattad, varför en stor del av de
aktuella partierna utgörs av översiktliga beskrivningar av rättsläget. En djupare
analys återfinns dock i fotnoter och finstilta partier, men analysen är av förklarliga
skäl begränsad till ett urval av särskilt intressanta frågor. Betydelsen av EKMR
lyfts kortfattat fram i ett avsnitt,23 men avsnitten innehåller ingen hänvisning till
Europadomstolens praxis.
Framställningen innefattar ett flertal självständiga tolkningar av gällande rätt,
där argumenten ofta utgörs av integritetshänsyn och liknande.24 Författaren tar
också upp några problem med lagstiftningen och förslag de lege ferenda.25

4.2

Fitger m.fl.

Ett annat verk på tvångsmedelsområdet är Peter Fitgers m.fl. kommentar
Rättegångsbalken, som i lösblad – fördelade i fyra pärmar – kommenterar RB:s
samtliga bestämmelser. I del 2 av detta verk återfinns en framställning om reglerna
20

Bylund, Torleif, Ekelöf, Per Olof & Edelstam, Henrik, Rättegång: tredje häftet, 7:e uppl.,
Norstedts Juridik, Stockholm 2006.
21 Bylund m.fl., 2006, s. 82–87 och 112–131.
22 Se bokens baksida.
23 Se s. 129.
24 Se särskilt de finstilta partierna på s. 113–114, 117–120 och 128–131.
25 Se främst s. 83 (fotnot 159), 86–87 och 129.
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om straffprocessuella tvångsmedel i RB 23–28 kap.26 Denna kommentar utgavs
första gången 1984, och har sedan dess uppdaterats kontinuerligt i lösbladsform
– under de senaste åren dessutom i digital form i databasen Zeteo.27 De delar av
verket i vilka bestämmelserna om beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och
kroppsbesiktning i RB 27 och 28 kap. behandlas omfattar cirka 60 sidor.28 Något
uttalande om verkets primära målgrupp återfinns inte i förordet, men arbetet
torde framför allt begagnas av praktiskt verksamma jurister – i vart fall används
kommentaren bland annat vid landets domstolar.
Huvudansvarig för denna kommentar var fram till sin bortgång Peter Fitger
(1937–2011), som under många år arbetade som sakkunnig med mera vid
Justitiedepartementet; han var även verksam som hovrättsråd vid Svea hovrätt
samt var hedersdoktor vid Uppsala universitet och tilldelad professors namn av
regeringen (ej disputerad). Fitger hade vissa medhjälpare med arbetet med RBkommentaren och efter hans frånfälle har uppdateringen skötts av ett antal
praktiskt verksamma jurister, däribland nuvarande JO Cecilia Renfors (född
1961).
Författarna behandlar ett stort antal frågor utförligt i sin framställning.
Däremot är analysen av EKMR inte särskilt utvecklad – EKMR berörs endast
vid fyra tillfällen,29 varav rättsfall från Europadomstolen omnämns vid tre av
dessa fyra tillfällen.30
Vidare refererar författarna i stor utsträckning sådant som finns uttryckt i
andra rättskällor. Framställningen innefattar även ett flertal självständiga
tolkningar av gällande rätt, där tolkningen någon gång utgörs av ett outvecklat
påstående och ibland är försedd med argument som integritetshänsyn.31 Någon
gång pekar författarna också på problem med den aktuella lagstiftningen.32

26

Fitger, Peter, Rättegångsbalken I, del 2, Norstedts Juridik, Stockholm 1984 (med fortlöpande
uppdatering).
27 Se zeteo.wolterskluwer.se.
28 Siffran tar sikte på en utskrift av versionen på Zeteo.
29 Se Fitger m.fl. (2017-06-20, Zeteo), kommentaren till 27 kap. 3 §, 27 kap. 12 §, inledningen till
28 kap. och 28 kap. 4 §.
30 Se Fitger m.fl. (2017-06-20, Zeteo), kommentaren till 27 kap. 12 §, inledningen till 28 kap. och
28 kap. 4 §.
31 Se Fitger m.fl. (2017-06-20, Zeteo), kommentaren till 28 kap. 1 §.
32 Se främst Fitger m.fl. (2017-06-20, Zeteo), kommentaren till 28 kap. 12 a §.

125

4.3

Bring & Diesen

Ytterligare ett arbete på tvångsmedelsområdet är Thomas Brings och Christian
Diesens Förundersökning, som behandlar förundersökningen – inklusive
straffprocessuella tvångsmedel. Denna bok har utkommit i fyra upplagor – 1995,
1999, 2005 och 2009. Avsnitten om beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och
kroppsbesiktning uppgår till cirka 45 sidor i den senaste upplagan;33 i dessa
avsnitt behandlas i viss mån även andra bestämmelser än RB. Dessa avsnitt är
disponerade tematiskt efter de olika tvångsmedlen. Boken är både avsedd som
kurslitteratur och praktisk handledning.34
Samtliga upplagor är författade av Thomas Bring (född 1948) och Christian
Diesen (född 1948); därutöver är Lena Schelin (född 1969) medförfattare i andra
upplagan. Christian Diesen är professor emeritus i processrätt vid Stockholms
universitet. Thomas Bring har varit verksam som jurist vid Länskriminalpolisen
i Stockholm och som lärare vid polishögskolan (ej disputerad).
Författarna behandlar ett antal frågor förhållandevis ingående i sin
framställning, även om det begränsade utrymmet inte tillåter att alla tänkbara
frågor på området behandlas. I framställningen hänvisas löpande till EKMR,35
men endast till något enstaka rättsfall från Europadomstolen.36
Framställningen innefattar ett flertal självständiga tolkningar av gällande rätt,
där argumenten för att tolka svensk rätt på ett visst sätt ofta utgörs av EKMR
eller RF men även av till exempel stadgandens ordalydelse och den allmänna
rättskänslan.37 Författarna ifrågasätter också gällande rätt på några punkter.38

4.4

Westerlund

Ett juridiskt arbete som specifikt behandlar straffprocessuella tvångsmedel är
Gösta Westerlunds Straffprocessuella tvångsmedel. Denna bok har utkommit i fem
upplagor – 2000, 2005, 2007, 2010 och 2013. I den senaste upplagan omfattar
partierna om beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning cirka
33

Bring, Thomas & Diesen, Christian, Förundersökning, 4:e uppl., Norstedts Juridik, Stockholm
2009, s. 393–439.
34 Se bokens baksida.
35 Se s. 398, 400, 403, 412, 413, 414 och 415.
36 Se s. 415 (fotnot 13). På s. 413 (fotnot 4) hänvisas dessutom till annan författares genomgång
av Europadomstolens praxis.
37 Se särskilt s. 398 (EKMR), 409–410 (den allmänna rättskänslan), 413 (RF och EKMR), 414–
415 (RF och EKMR), 416 (grundlagsskyddet), 420 (ordalydelsen) och 433 (ordalydelsen).
38 Se främst s. 426, 430, 435 och 438.
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75 sidor;39 i dessa partier ingår annan lagstiftning än RB, främst polislagen
(1984:387). Framställningen är disponerad i kommentarform. Något uttalande
om vilken målgrupp som är avsedd återfinns inte i boken, men med tanke på den
polisiära inriktningen får det förutsättas att boken särskilt vänder sig till
polisstudenter och i viss mån yrkesverksamma poliser.40 Samtliga upplagor är
författade av Gösta Westerlund (född 1947). Juris doktor Westerlund har varit
verksam som universitetslektor vid Göteborgs universitet och lärare vid
polishögskolan.
Författaren behandlar ett större antal frågor förhållandevis ingående i sin
framställning. Någon hänvisning till artiklar i EKMR eller undersökning av
Europadomstolens praxis förekommer dock inte.41
I stor utsträckning återger Westerlund enbart sådant som finns uttryckt i andra
rättskällor, eller så ansluter han sig till en ståndpunkt som har framförts i en
annan rättskälla.42 Framställningen innefattar emellertid även ett flertal
självständiga tolkningar av gällande rätt, där tolkningen ibland utgörs av ett
omotiverat påstående och ibland är försedd med argument som
integritetshänsyn.43 Det förekommer också att författaren sammanfattar
rättsläget eller lyfter fram särskilt praktiskt relevanta problem som inte har
behandlats i andra rättskällor.44 Författaren tar också upp några problem med
lagstiftningen och förslag de lege ferenda.45

4.5

Lindberg

Det senast tillkomna arbetet av de här undersökta är Gunnel Lindbergs
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? Detta omfattande verk om
straffprocessuella tvångsmedel har utkommit i tre upplagor – 2005, 2009 och
2012. De kapitel som specifikt behandlar beslag, husrannsakan, kroppsvisitation

39

Westerlund, Gösta, Straffprocessuella tvångsmedel: en studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och
annan lagstiftning, 5:e uppl., Bruuns, Stockholm 2013, s. 119–156 och 180–218.
40 Se t.ex. på s. 119, där den ingående behandlingen av tvångsmedel enligt RB 27 kap. motiveras
med den centrala roll dessa tvångsmedel spelar för polisens arbete.
41 Jfr dock s. 133, där Westerlund hänvisar till EKMR utan att ange någon specifik artikel.
42 Exempel på det sistnämnda återfinns på s. 122 och 191.
43 Se t.ex. s. 199, 205 (omotiverade påståenden) och s. 186, 208 (integritetshänsyn).
44 Se t.ex. s. 124–125 och 188 (sammanfattningar av rättsläget) och s. 126–128, 197 (analys av
praktiskt relevanta problem).
45 Se främst s. 149 och 186.
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och kroppsbesiktning uppgår i senaste upplagan till nästan 200 sidor;46 förutom
reglerna i RB behandlas i begränsad utsträckning även annan lagstiftning.
Dispositionen är tematisk på så sätt att varje tvångsmedel omfattar ett kapitel.
Boken är avsedd att användas som hjälpmedel för praktiker, det vill säga de som
beslutar om, verkställer och granskar straffprocessuella tvångsmedel.47
Bokens författare är överåklagare Gunnel Lindberg (född 1949), som under
många år arbetat med utredningsuppdrag för Justitiedepartementet. Hon har
även bland annat varit byråchef hos JO och riksåklagaren (ej disputerad).
Författaren behandlar utförligt de flesta av de frågor som kan tänkas
aktualiseras vid användning av de aktuella tvångsmedlen. Däremot är EKMR inte
så närvarande i analysen – EKMR (företrädesvis artikel 8) nämns endast vid fem
tillfällen,48 och någon hänvisning till rättsfall från Europadomstolen görs över
huvud taget inte.49
Lindberg baserar i stor utsträckning sin framställning på sådant som finns
uttryckt i andra rättskällor. Framställningen innefattar emellertid även ett flertal
självständiga tolkningar av gällande rätt, där tolkningen någon gång utgörs av ett
outvecklat påstående och ibland är försedd med argument som rättssäkerhet,
reglernas ändamål samt vad som utgör den allmänna uppfattningen.50 I hög grad
kan författarens bidrag sägas bestå i att precisera rättsläget genom att ge
exempel.51 I några fall pekar författaren också på vad som är problematiskt med
gällande rätt.52

4.6

Sammanfattande slutsatser

Hur förhåller sig då de fem ovan undersökta verken till doktrinbegreppet? I det
följande görs ett försök till sammanfattning utifrån de tre faktorerna typ av
publikation, författaren och dennes kompetens samt kvaliteten på analys och
argumentation.
Vad först gäller typ av publikation kan konstateras att alla de fem verken är att
hänföra till ungefär samma typ av kategori – samtliga är skriftliga publikationer
46

Lindberg, 2012, s. 383–465, 562–630 och 635–676.
Se bokens baksida.
48 Se s. 383 (fotnot 1), 411, 430 (fotnot 211), 562 och 581.
49 Däremot hänvisas på s. 383 (fotnot 1) s. 562 (fotnot 2), s. 581 (fotnot 82) och s. 588 (fotnot
130) till genomgång av Europadomstolens praxis i andra källor.
50 Se t.ex. s. 428 (outvecklat påstående), s. 390 (rättssäkerhet), s. 665 (reglernas ändamål) och s.
415 (allmän uppfattning).
51 Se bland många exempel s. 392, 400, 401, 566, 579 och 605.
52 Se främst s. 410 (tar sikte på lagstiftningen) och s. 654 (syftar på förarbetsuttalanden).
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som utges av förlag – Fitgers kommentar ges dessutom ut digitalt – och samtliga
fungerar som läroböcker och/eller praktisk handledning. En skillnad i
utformning är dock att verken av Fitger m.fl. och Westerlund har
kommentarform, medan de övriga verken har en mer tematisk disposition. De
undersökta arbetena utgörs således av sådana publikationstyper – läroböcker och
kommentarer – som vissa har ifrågasatt som doktrin. Enligt artikelförfattarnas
mening spelar dock detta kriterium mindre roll så länge som kvaliteten på analys
och argumentation är god (se nedan) – att verk som innehåller djuplodande
rättsvetenskapliga analyser skulle frånkännas ställning som doktrin enbart på
grund av att de har disponerats som en kommentar eller att de kan vara
användbara som läroböcker framstår inte som ett rimligt ställningstagande.
Beträffande författaren och dennes kompetens kan slås fast att samtliga författare
har förhållandevis lång yrkeserfarenhet. Vissa av författarna har disputerat och
har varit verksamma inom akademin – Ekelöf, Bylund, Diesen och Westerlund
– medan andra inte har doktorerat – Fitger, Bring och Lindberg. Med andra ord
har samtliga författare hög materiell kompetens, medan den formella
kompetensen – i form av doktorsgrad – varierar. Enligt artikelförfattarnas
mening kan emellertid inte materiell kompetens helt frånkännas värde vid
avsaknad av formell kompetens – det framstår inte som rimligt att personer som
under ett mångårigt yrkesliv sysslat med rättsdogmatiska analyser inte skulle ha
förmåga att författa doktrin. Ett exempel på orimligheten i att låta den formella
kompetensen vara avgörande är Fitger, som aldrig disputerade men tilldelades
professors namn på grund av sin stora kompetens.
Angående fullständigheten i analysen – som är att hänföra till faktorn kvalitet på
analys och argumentation – varierar mängden frågor som författarna tar ställning
till med omfånget på publikationen, från Ekelöfs mer kortfattade framställning
till Lindbergs utförliga kapitel. Ett genomgående drag är dock frånvaron av
EKMR – i de flesta verken nämns EKMR endast i förbigående utan att
författarna gör någon undersökning av Europadomstolens praxis. De författare
som integrerat EKMR bäst i detta sammanhang är Bring & Diesen, som i stor
utsträckning använder EKMR som argument vid tolkning av gällande rätt. Även
om EKMR ingalunda har betydelse i varenda fråga som aktualiseras har den
relevans för vissa spörsmål, och då innebär frånvaron av EKMR att analysen inte
är helt fullständig.53
Vad slutligen gäller självständigheten i analysen – som också är att hänföra till
faktorn kvalitet på analys och argumentation – upptas naturligt nog en stor del
av verken av referat med ett innehåll som står att finna i andra rättskällor.
53

Jfr det exempel som anförs i avsnitt 5 nedan.
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Samtliga verk innehåller dock även självständiga tolkningar av gällande rätt, vilket
får ses som ett av de mest centrala kriterierna för att ett verk ska vara att betrakta
som doktrin. Det som kan anses vara bekymmersamt är dock att vissa författare
inte alltid har angivit (utvecklade) motiveringar till sina ställningstaganden,
eftersom det då blir svårare för en rättstillämpare att se om det finns skäl att följa
den tolkning som författaren rekommenderar;54 det brukar ju också hävdas att
det är i kraft av argumentens tyngd som doktrinen blir användbar som en
rättskälla.55
Att försöka rangordna de fem verken med avseende på de tre inledningsvis
formulerade kriterierna för doktrin låter sig svårligen göras – som exempel på
detta kan nämnas att Bylund visserligen över huvud taget inte behandlar många
av de tolkningsfrågor som kan aktualiseras i rättstillämpningen, men att de frågor
som han behandlar innehåller ställningstaganden försedda med argument som
kan vara till nytta för praktiker. En slutsats är dock att flera av de här undersökta
verken har en förbättringspotential i doktrinhänseende som består i att införliva
ett tydligare EKMR-perspektiv och att förse alla ställningstaganden med
välutvecklade argument.56
Då det gäller lämpligheten av att använda sig av de tre kriterierna typ av publikation,
författaren och dennes kompetens samt kvalitet på analys och argumentation är
slutsatsen av denna undersökning att det sistnämnda kriteriet enligt
artikelförfattarnas mening bör tillmätas störst vikt för frågan om vad som är
doktrin eller inte. Även en artikel som har författats av en välmeriterad professor
i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift förtjänar att tillmätas liten betydelse
som rättskälla om analysen och argumentationen är bristfällig. Detta ligger i linje
med ställningstaganden som rättsvetare tidigare har argumenterat för.57

5

Juridisk litteratur om tvångsmedel i framtid

Hur framtidens doktrin om tvångsmedel kommer att se ut är förstås svårt att sia
om, till exempel vilka av de här undersökta verken som kommer att leva kvar i
uppdaterad form – att det är möjligt med en succession då det gäller
54

Jfr dock resonemangen i Hellner, 1994, s. 116.
Se Dahlberg, 2013, s. 53; Kleineman, 2013, s. 28.
56 Angående tydligare EKMR-perspektiv, jfr Agell, Anders, ”Rationalitet och värderingar i
rättsvetenskapen: Med en exkurs om rättsvetenskapen i Sverige”, Svensk Juristtidning, 2002, s. 243–
260 på s. 257–258.
57 Se t.ex. Eek, Hilding, Grönfors, Kurt, Hellner, Jan, Thornstedt, Hans, Vahlén, Lennart &
Welamson, Lars, Juridikens källmaterial, 9:e uppl., Akademilitteratur, Stockholm 1982, s. 176–177.
Jfr Sandgren, 2005, s. 654.
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tvångsmedelslitteratur illustreras av att såväl Ekelöfs bokserie som Fitgers
kommentar har tagits över av senare generationers författare. I det följande
avslutande avsnittet kommer två områden att lyftas fram, områden inom vilka
artikelförfattarna anser att det finns luckor i den befintliga litteraturen och som
morgondagens författare med fördel kan ta sig an.
Det första området – som redan har berörts ovan – är tvångsmedel och
internationella konventioner. I och med att tvångsmedelsanvändning för det mesta
innebär ett intrång i de rättigheter eller friheter som skyddas av EKMR uppstår
givetvis många tänkbara konflikter med den interna svenska rätten. Det är också
tänkbart att andra internationella regleringar än EKMR – t.ex. Europeiska
unionens rättighetsstadga och barnkonventionen – i framtiden kommer att få
större betydelse på tvångsmedelsområdet. Som ett exempel på vikten av
internationella konventioner kan frågan om utformning av husrannsakansbeslut
nämnas. Några regler om detta finns inte i svensk rätt annat än i de – sällsynta –
fall som rätten fattar beslut om husrannsakan. Däremot har Europadomstolen i
sin praxis tillmätt utformningen av beslutet – på så sätt att beslutet måste vara
tillräckligt preciserat – stor betydelse för frågan huruvida husrannsakningar utgör
en kränkning av artikel 8 (rätten till privatliv).58 Av denna praxis kan exempelvis
nämnas att Europadomstolen i ett fall underkänt en husrannsakan som syftade
till att eftersöka sådana handlingar som var nödvändiga för utredningen,59 medan
domstolen i ett annat fall godtagit en husrannsakan som begränsats till en
eftersökning av affärshandlingar som innehöll uppgift om något av vissa angivna
företag eller någon av de misstänkta i utredningen.60 Även om den interna
svenska rätten inte innehåller något krav på precisering bör en framställning som
behandlar utformning av husrannsakansbeslut behandla dessa krav som har
formulerats av Europadomstolen – av de här undersökta verken är det endast
Fitgers kommentar som behandlar betydelsen av Europadomstolens praxis för
denna fråga.61
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Se vidare analysen i Hjertstedt, 2011, s. 150–151, 312–314 och 553–555.
Se Europadomstolens dom Yuditskaya m.fl. mot Ryssland (5678/06), 12 februari 2015, pp. 22,
29 och 32. Jfr även Europadomstolens domar Ernst m.fl. mot Belgien (33400/96), 15 juli 2003
(pressmeddelande); van Rossem mot Belgien (41872/98), 9 december 2004 (pressmeddelande);
Smirnov mot Ryssland (71362/01), 7 juni 2007, pp. 47–49; Aleksanyan mot Ryssland (46468/06),
22 december 2008, pp. 216–218.
60 Se Europadomsolens dom Wieser och Bicos Beteiligungen GmbH mot Österrike (74336/01),
16 oktober 2007, p. 59.
61 Se Fitger m.fl. (2017-06-20, Zeteo), kommentaren till 28 kap. 4 §. Värt att notera är dock att
frågan om husrannsakansbesluts utformning över huvud taget inte berörs av Bylund eller
Westerlund.
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Det andra området som morgondagens tvångsmedelsförfattare med fördel
kan ta sig an i större utsträckning är probleminventering och förslag de lege ferenda, det
vill säga att inte enbart kartlägga den närmare innebörden av gällande rätt utan
att även kritiskt granska vilka problem som finns med gällande rätt och ge förslag
till lösningar på dessa problem. Det kan hävdas att detta faller utanför ramen för
vad doktrin – som ju i första hand ger rättstillämpningen förslag på tolkning av
gällande rätt – ska sysselsätta sig med. Med tanke på att gällande rätt i viss mån
kan förändras av rättstillämparna – till exempel är det ju oomstritt att HD i vart
fall i viss mån har en rättsskapande funktion – har emellertid även sådan litteratur
som tillhandahåller probleminventering och förslag på lösningar betydelse i
doktrinhänseende.62 Som framgått innehåller de ovan nämnda verken endast
sporadiska analyser av de problem och förbättringsmöjligheter som föreligger
med gällande rätt. Önskvärt vore att morgondagens tvångsmedelslitteratur i
större utsträckning behandlade sådana frågor.

62

Angående domstolarnas rättsskapande funktion, se t.ex. Lindblom, Per Henrik, ”Domstolarnas
växande samhällsroll och processens förändrade funktioner – floskler eller fakta?”, Svensk
Juristtidning, 2004, s. 229–262, t.ex. på s. 240 och 249.
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Lärdomar av disputationer
FANNY HOLM*

1

En stund i rampljuset

Tystnaden i salen var kompakt av det slaget att man kunde höra en nål falla. En och annan
hostning skakade luften. Respondenten fick först något oroligt i blicken, sedan steg färgen uppför
halsen, sedan i ansiktet och på kinderna. Han svalde ansträngt, öppnade munnen som för att
säga något, men inte ett ljud kom över hans läppar. Församlingen satt som på nålar och
opponenten började trumma rytmiskt med fingerspetsarna på pulpeten innan hon upprepade;
”nå, vad är din syn på rättsvetenskapen?”.
Syftet med det här kapitlet är att diskutera vilka kriterier för bedömning som
används vid den granskning som opponenter gjort, vid juridiska institutionens
disputationer.1

2

Disputationer i rättsvetenskap

En forskarutbildning i rättsvetenskap skiljer sig inte nämnvärt från en
forskarutbildning i något annat ämne. Den forskarstuderande har fyra år att
förfoga över, två eller fler handledare och (här skiljer sig dock kraven åt i stor
utsträckning mellan ämnena) ett antal kurser att genomföra. Vid
samhällsvetenskapliga fakulteten på Umeå universitet har antagits en studieplan
för forskarstudier i rättsvetenskap.2 Av den framgår att den forskarstuderande
ska delta i kurser i rättsvetenskaplig teori och metod, löpande
*

Fanny Holm är jur.dr och disputerade hösten 2017 på en avhandling i folkrätt. Hon forskar och
undervisar inom detta ämne samt straff- och processrätt med tonvikt på brottsofferfrågor.
1 Studien omfattar tio disputationer under tiden 2011 till 2017. I det följande kommer det inte att
anges från vilken avhandling och disputation en viss kommentar härrör, utan referat är
avidentifierade. Den som vill veta mer om enskilda disputationer är välkommen att kontakta
kapitelförfattaren.
2 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap, Samhällsvetenskapliga
fakulteten, Umeå universitet, Dnr FS 4.1.4-911-14, fastställd 2014-09-10.
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forskarutbildningsaktiviteter samt valfria kurser. Den stora och avgörande
insatsen måste dock sägas vara författandet av en doktorsavhandling.
Avhandlingen kan göras antingen i form av en sammanläggning av ett antal
vetenskapliga artiklar med en sammanbindande kappa, eller en Monografi. I sin
genomgång av rättsvetenskapliga avhandlingar vid Stockholms universitet 1957–
2006, visar Sandgren att endast en av 146 avhandlingar publicerades som
sammanläggning.3 I Umeå har samtliga avhandlingar varit monografier.
Studieplanen fastslår även att doktoranden ska lägga fram sitt manus till
bedömning vid tre tillfällen under arbetets gång. Det första tillfället infaller i
början, det andra i mitten och det tredje i slutet av studierna. När så den stora
dagen för disputation närmar sig spikas avhandlingen upp, i sann Luthersk anda.4
Den skickas till den skara som anförtrotts att sitta i betygsnämnd samt till
opponenten. Betygsnämnden har till uppgift att fälla avgörandet om
avhandlingen ska godkännas eller inte. Opponentens roll är att sammanfatta och
diskutera avhandlingen samt lämna ett omdöme vid själva disputationen.
Doktoranden kallas vid disputationen för ”respondent”. Disputationsakten följer
en tradition som kan ledas tillbaka till antiken där det vetenskapliga samtalet ses
som en av akademins grundstenar. Under antiken var en disputatio en debatt, där
parterna försökte få motparten att motsäga ett tidigare accepterat påstående, och
på så sätt vinna debatten. Under medeltiden tog den vetenskapliga disputationen
mer formen av en övning i att hitta sanningen i en viss fråga eller att lösa ett
problem, och började därmed påminna om dagens disputationer.5 En viktig
skillnad mot dagens disputationer, är att avhandlingarna ofta inte var skrivna av
respondenten. Fortfarande långt in på 1800-talet var det i Sverige vanligt att
respondenten försvarade en text som han (det var nog uteslutande män) inte
skrivit själv.6 Dagens disputationer syftar till att doktoranden offentligt ska
försvara sin (egenhändigt författade) avhandling. Godkänns avhandlingen och
försvaret av denna och doktoranden även i övrigt gjort det som krävs enligt
studieplanen, uppnås doktorsexamen.7 Det är själva disputationen, som tillfälle
3

Sandgren, Claes, ”Juridikavhandlingar vid Stockholms universitet 1957–2006”, i Juridiska
fakulteten 1907-2007: En minnesskrift, 2007, Juridiska fakulteten, Stockholm, s. 440–485.
4 Traditionen med att spika avhandlingar kan härledas till den, förvisso omtvistade, händelse när
Martin Luther år 1517 spikade upp sina 95 teser till protest mot avlatsbreven inom katolska
kyrkan.
5 Weijers, Olga, ”The medieval disputatio”, i Hora Est! On Dissertations, Kleine publicaties van de
Leidse Universiteitsbibliotheek, Nr. 71, Leiden 2005, s. 23–24.
6 Burman, Lars, ”Lärt gräl: Fredmans Sång N:o 28 och 1700-talets disputationskultur”, Tidskrift
för Litteraturvetenskap, 2014:1, s. 5–15, s. 6.
7 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap, Samhällsvetenskapliga
fakulteten, Umeå universitet, Dnr FS 4.1.4-911-14, fastställd 2014-09-10.
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för vetenskaplig rannsakning, som är föremålet för denna text. En utgångspunkt
är att vad som sägs i detta sammanhang, för de forskarstuderande som tittar på,
har en betydelse för vad som uppfattas som en bra avhandling och vad som
uppfattas som brister. Det är troligt att vad som sägs får konsekvenser för
doktorandernas arbete, genom att de försöker dra slutsatser – ungefär som i den
här texten – om vad som anses viktigt, och applicera det i det egna
avhandlingsarbetet.

3

Disputationsakten som ett mått på avhandlingens värde

Metoden som har använts för att fastställa vad disputationsakten säger om vad
som är rättsvetenskaplig forskning av god kvalitet kanske inte är den gängse inom
rättsvetenskapen. Den består i huvudsak av deltagande observation.
Artikelförfattaren har suttit i publiken vid disputationsakterna och fört
noggranna anteckningar av vad som sagts. Dessa anteckningar har legat till grund
för en analys där slutsatser har dragits om de aspekter på avhandlingarnas kvalitet
respektive brister, som opponenterna har lyft fram. Resultaten från de olika
disputationerna har sedan jämförts, för att slutsatser om eventuella övergripande
trender skulle kunna dras. Kapitlet bygger också på textanalys av det dokument
som används för styrning av oppositioner. Det bör påpekas att samtliga
avhandlingar som ingår i studien har godkänts av samtliga deltagare i
betygsnämnden. En svårighet i analysen är att opponenterna har haft olika ”stil”,
där vissa har haft fler tydliga synpunkter (”jag tycker att…”) medan andra framför
allt granskat genom att ställa frågor. I frågor kan det möjligen ligga en
bakomliggande kritik, vilket inte alltid klart framgått. Man kan också föreställa sig
att det i en disputationsakt finns inslag av ”show”. Det skulle kunna innebära att
opponenten håller igen respektive förstärker sin kritik för att det ska vara en
lagom prövande men trevlig stämning. Många opponenter är nog medvetna om
att farmor sitter i publiken och anpassar sig efter detta faktum.
Det bör här också påpekas att analysen inte omfattar vad som faktiskt står i
avhandlingarna och om det finns fog för den kritik som lyfts fram. Vad som här
analyseras är endast de kriterier som opponenterna har använt i sin granskning.
Utöver dessa metoder och källor görs en kontextualisering av de nämnda
observationerna, genom studier av rättsvetenskaplig litteratur som tar upp frågor
om utvärdering av rättsvetenskapliga arbeten. Kanske kan denna litteratur ge en
större förståelse för hur opponenten valt att genomföra sin opposition? Av
metodologisk betydelse är slutligen att kapitelförfattarens egna person och
intresse kan ha haft ett avsevärt inflytande på urval och slutsatser i förhållande
framförallt till vad som framkommit genom de deltagande observationerna. Det
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kan också nämnas att den sista disputationen var författarens egna, vilket förstås
kan ha påverkat såväl intryck som dokumentation av denna.

4

Disputationen

Inför disputationen skickas alltså avhandlingen till de som ska granska den. Dessa
personer får inte helt fria händer vid sin granskning, utan har att förhålla sig till
en information som juridiska institutionens forskarutbildningsansvariga
professor bifogar.8 Av denna framgår vad som förväntas av opponenten och
betygsnämnden. Till att börja med anges som den övergripande uppgiften att
kritiskt granska hela avhandlingen. Opponenten förväntas i förväg ha förberett
sig noggrant och kunna diskutera styrkor och svagheter. Fokus ska ligga på
”arbetets vetenskapliga kvalité samt om och hur arbetet utvecklar forskningen
inom området”. Vidare är det ”betydelsefullt att alla delar av arbetet hinner
granskas”. Här nämns inledning, syfte och frågeställningar, eventuell teori, metod
samt analys och diskussion. Den här instruktionen kan sägas utgöra en ram för
det som sedan utspelar sig under disputationsakten. Det har visat sig att de flesta
opponenterna nogsamt tagit upp dessa olika aspekter, och i några fall även lagt
till ytterligare punkter. Disputationsakten har alltså disponerats utifrån de olika
aspekterna inledning, syfte och frågeställningar, eventuell teori, metod samt
analys och diskussion. Opponenterna har dock inte slaviskt följt den
uppdelningen utan ofta hoppat mellan olika aspekter. Generellt har de dock
börjat med mer allmänna frågor för att mot slutet av akten diskutera frågor av
mer detaljerad karaktär. Vi ska nu titta närmare på vad som har diskuterats i
förhållande till de respektive aspekterna. Man kan redan nu konstatera att även i
denna framställning går frågorna eller aspekterna in i varandra.

4.1

Syfte och frågeställningar

Syfte och frågeställningar ägnas stor uppmärksamhet på alla disputationer. Att
ämnet framstått som aktuellt har lyfts fram som något positivt vid flera
disputationer. Jag själv fick utveckla det jag skrivit om avhandlingens bidrag till
tidigare forskning. Frågeställningarnas tydlighet har också uppmärksammats.
Vissa har fått kommentarer om att syftet framstår som för omfattande och att
det är många komponenter i ämnet - andra att de kunde ha inkluderat ytterligare
aspekter, analytiska verktyg eller fallstudier. En respondent fick kritik för att syfte,
8

Information till opponent och betygsnämnd vid disputation, juridiska institutionen,
Forskningsutskott, 2013-06-04.

136

delsyfte och frågeställningar inte hängde ihop i tillräcklig utsträckning. Slutsatsen
som doktoranden kan dra av detta är det ganska självklara, att aktualitet och
tydlighet vad beträffar arbetets syfte och frågeställningar, är viktigt.

4.2

Teori

När det gäller teori har flera respondenter fått kommentaren att teorin som den
framställs i avhandlingens inledande kapitel inte tycks ha använts i den senare
framställningen och i analysen. Opponenterna har då ifrågasatt vad teorin tillför.
Det här är en kommentar som är lätt att ta till sig. Det skulle kunna hänga ihop
med en föreställning om att avhandlingar måste vila på en teoretisk grund, som
ska fylla en ansenlig del av avhandlingarnas inledning. För att inte frångå en sådan
förväntan kanske det är frestande att redogöra för en eller flera till ämnet
närliggande teorier, oavsett om man sedan använder dessa eller inte. En annan
möjlig förklaring kan vara att avhandlingsskrivandet är en process, där en teori
som doktoranden kanske trodde sig ha användning för i ett tidigt skede, sedan
inte visar sig vara relevant – men doktoranden kanske ändå valt att behålla den i
texten.
En opponent ifrågasatte valet av teori. Vid några disputationer har
opponenten efterlyst teoretiska utgångspunkter eller velat se dessa mer
utarbetade i avhandlingen. En opponent frågade vad avsaknaden av en enhetlig
teori har fått för konsekvenser för avhandlingen. Min egen opponent efterlyste
en mer omfattande redogörelse av innehållet i samhällsvetenskaplig forskning för
att beskriva det fenomen som låg till grund för undersökningen. Det här kan
ställas mot vad som diskuterats ovan, om att det inte finns något krav i sig på att
uppställa teorier och undersöka dessa. Det framstår som att olika opponenter
härvidlag ger uttryck för lite olika uppfattningar om vad som egentligen är
önskvärt. Den försiktiga och kanske irriterande diffusa slutsatsen blir då: teorier,
ja men endast om de behövs.

4.3

Metod

Kommentarer om metod har några gånger handlat om att ifrågasätta om det
stämmer som respondenten angett i sin avhandling, att en traditionell
rättsdogmatisk metod har använts. Flera opponenter har påpekat att
respondenten snarare tycks ha använt en metod som gått utöver den
rättsdogmatiska metoden. Det motsatta har också förekommit, nämligen att en
respondent fått kommentaren att hen lika gärna hade kunnat använda en
traditionell metod för att komma till samma slutsats. Min slutsats av dessa
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kommentarer är att det kan vara vanskligt att sätta en etikett på sin metod – kallar
man den ”rättsdogmatisk” kanske opponenten sätter i halsen om ett kreativt
förhållningssätt till exempelvis rättskällor sedan visar sig i avhandlingen. Jag själv
kallade min metod för en textanalytisk juridisk metod och fick frågor om vad det
innebär, något jag tolkar som att det inte ansågs tillräckligt utförligt beskrivet i
texten.
Kommentarer har också flera gånger handlat om att opponenten velat se en
mer utbyggd metodologisk redogörelse. En av opponenterna använde uttrycket
”ta in oss i kontoret”. Hen menade att en tydligare och mer utförlig beskrivning
av metoden skulle ha gett högre reliabilitet och visat att doktoranden besatt en
större självständighet som forskare. Jag fick själv en liknande kommentar av en
medlem i betygsnämnden. Mitt svar då och min reflektion över denna synpunkt
är att i rättsvetenskapen syns metoden ofta genomgående i en text, och det skulle
kunna bli onödigt repetitivt att i ett metodavsnitt ta upp och diskutera alla
varianter av rättskällor och hur dessa ska bedömas. Ett annat exempel är
opponenten som frågade vad som menades med ”viss” rättspraxis och efterlyste
mer utförlig beskrivning av hur denna valts ut och varför.
Vad som menas med tolkning ansågs i en avhandling inte vara tillräckligt
utförligt beskrivet. Någon kommenterade att respondenten mest skrivit om
material men inte så mycket om metod och efterlyste en diskussion om värdet på
vissa källor. En annan fick en liknande kommentar om att hen använt andra än
traditionella rättskällor och borde ha diskuterat mer utförligt hur dessa källor kan
användas, och vilka slutsatser som kan dras av olika typer av källor. Ytterligare
någon fick kommentaren att eftersom avhandlingen var tesdriven borde särskild
nogsamhet iakttagits, med att lyfta både sådant som talade för och emot tesen.
Vissa har fått kommentarer om att det helt har saknats vissa källor, då oftast
nyare rättsfall, även om detta sagts med tillägget att ämnet inte uppställer något
fullständighetskrav. Någon har fått frågan varför man inte använt sig av en
rättssociologisk metod.
Flera opponenter har efterlyst fler utländska referenser eller delstudier. Detta
kan tjäna som en påminnelse om att våra avhandlingar, även om de flesta är på
svenska och behandlar svenska förhållanden, kan vinna på att även beakta
utländsk litteratur.
En generell slutsats av kommentarer om metod är att opponenter aldrig klagat
på att beskrivningen av metoden varit för utförlig utan tvärtom att mer
omfattande redogörelser efterfrågats. Det ska också sägas att inte alla opponenter
saknade mer utförliga metodavsnitt. Det fanns de som inte kommenterade
metodavsnittet i sig över huvud taget, utan höll sig till att bedöma metoden som
den kom till uttryck i avhandlingen i stort. Den slutsats som jag drar är att metod
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självklart är viktig, men att själva metodavsnittet inte alltid nagelfars. En annan
slutsats är att rättsvetenskapen lämnar ganska stort utrymme till variationer i
metod, och att bedömningen av kvalitet i förhållande till metod avgörs av hur väl
metoden lämpar sig för att besvara ställda frågor snarare än att någon metod i sig
skulle vara bättre än någon annan.

4.4

Analys och diskussion

De flesta opponenter har efterlyst mer av egen analys i hela eller delar av
avhandlingarna. En opponent sa att respondenten borde ha dragit mer slutsatser
”på raderna, inte emellan”. En annan uttryckte det som att hen hade velat se mer
av doktoranden i texten. Flera fick kommentaren att begrepp skulle tjänat på att
definieras (ytterligare) och på att begreppen problematiserats mer. Det kan
konstateras att frågor om analys av förklarliga skäl hanteras i samband med
diskussioner om avhandlingarnas slutsatser – hur dessa dragits genomgående i
avhandlingarna – och inte kommenteras på ett övergripande, allmänt plan. Av
sådana specifika kommentarer har det varit svårt att dra generella slutsatser om
vilka aspekter av analysen som är viktiga för alla.

4.5

Övrigt

Man kan konstatera att opponenter tillåtit sig att kommentera även sådana
aspekter som inte särskilt efterfrågats i instruktionen. Detta kan förstås bero på
vad opponenter lägger in i faktorer som ”analys” och ”metod”.
En särskild iakttagelse som gjorts är att samtliga opponenter, med ett
undantag, särskilt har kommenterat avhandlingarnas formalia, trots att formalia
inte nämns särskilt i de instruktioner som opponenterna får. Det kan nämnas att
en opponent utgick från den egna institutionens instruktioner, i vilken formalia
upptogs under flera punkter. När det gäller formalia har opponenterna
framförallt satt fokus på avhandlingarnas språk och struktur. Ett bra språk är
något som stärker avhandlingen medan felstavningar och grammatiska fel ansetts
påverka bedömningen negativt. Själv fick jag kommentaren att min förmåga att
skriva på engelska var tillräckligt god för att motivera valet att skriva
avhandlingen på det språket.
Längden på avhandlingarna har kommenterats framför allt i fall då
opponenten har ansett den vara för lång. Opponenter föreslog i samband med
det att avhandlingen kunnat vara mer sammanfattande och att något kapitel inte
passar in. En menade att texten speglar doktorandens forskningsprocess, vilket
opponenten i fråga inte såg som önskvärt. Någon fick kommentaren att manuset
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först i slutkapitlen gick på djupet, att vägen dit visserligen var bra men repetitiv.
Här användes uttrycket ”it is like watching a bulldozer – efficient but boring”. I
ett fall kommenterades att avhandlingen var föredömligt kort.

5

Hur bedöms avhandlingar i rättsvetenskap?

Vilka slutsatser kan dras av det genomgångna materialet och hur förhåller sig
detta till synen på god rättsvetenskaplig forskning i litteraturen? Det finns inte
något givet sätt att utvärdera rättsvetenskaplig forskning på. Rubin har gjort ett
försök till att ange kriterier för god rättsvetenskaplig forskning och tar upp att
sådan ska präglas av tydlighet/koherens, att den är övertygande och relevant.9
Man kan fundera på om dessa kriterier är relevanta i en svensk kontext, och om
det finns andra kvalitetskriterier för rättsvetenskaplig forskning i stort än för
avhandlingar. Sandgren lyfter fram ett antal faktorer för vetenskaplig kvalitet när
sådan ska bedömas i samband med forskningsansökningar. Dessa är, enligt
honom, ”problemformulering, relevans, teori, nyhet, metod och material”.10
Vetenskapsrådet använder sig av fyra huvudsakliga kriterier vid bedömning av
ansökningar om forskningsmedel.11 Dessa är nytänkande och originalitet,
projektets vetenskapliga kvalitet, sökandes kompetens samt genomförbarhet.
Sandgren menar vidare att kvaliteten på en avhandling ska bedömas utifrån ämnets
”relevans, klara frågeställningar, resultatens nyhet, argumentationens hållbarhet,
stringens, m.m.”.12 Det framstår alltså som att liknande aspekter diskuteras både
i förhållande till forskning i stort och till avhandlingar, och i förhållande till både
amerikansk och svensk kontext, vilket stärker intrycket av att de kriterier som
institutionen använder är väl valda.
Man kan konstatera att den instruktion som opponenter får är ganska sparsam
när det gäller vad som i avhandlingens olika delar ska utvärderas eller granskas.
Opponenten ska uttala sig om arbetets kvalitet samt om och hur arbetet utvecklar
forskningen inom området – här kan man fundera på vad som ligger i ord som
9

Rubin, Edward L., ”On Beyond Truth: A Theory for Evaluating Legal Scholarship”, California
Law Review vol. 80, s. 889–963, 1992, s. 889.
10 Sandgren, Claes, ”Att söka anslag för rättsvetenskaplig forskning”, Juridisk Tidskrift vol. 17(2),
s. 349–365, 2005, s. 249.
11 Vetenskapsrådets hemsida, tillgänglig på
https://www.vr.se/forskningsfinansiering/beredning/beredningsprocessen/bedomningskriterierochbetygsskala.4.4
8d441ad1363c4c099a8d5.html (2017-06-07).
12 Sandgren, Claes, ”Framtidens doktorsavhandlingar i rättsvetenskap”, Tidsskrift for Rettsvitenskap
vol. 120(3), s. 388–407, 2007, s. 401. Sandgren pekar också på dansk lagstiftning som anger
metod och självständighet som kriterier vid bedömningen av en PhD-avhandlings kvalitet.
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kvalitet och utveckla. Opponenten får efter eget skön ta ställning till hur detta låter
sig göras på den aktuella avhandlingen. En jämförelse visar att flera av de kriterier
som tas upp i litteraturen, förekommer också på Vetenskapsrådets hemsida, i
institutionens instruktioner, liksom i opponenternas kritik. Återkommande är
kriterier som berör kvalitet och relevans. Opponenterna har diskuterat kvalitet
utifrån de delar som redogjorts för i avsnitt 4. Generellt kan sägas att av vikt har
varit hur tydligt arbetet var disponerat, strukturerat och hur noggrant det juridiska
arbetet genomförts. Valet av ämne bedöms utifrån relevans mer än något annat.
När det gäller teori och metod kan konstateras att opponenterna har skilt sig åt
vad beträffar hur mycket tid och frågor de lägger på dessa ämnen.
En intressant slutsats är även att samtliga opponenter lagt avsevärd tid på att
kommentera formalia, trots att detta inte efterfrågats i instruktionen. Man kan
fråga sig om detta beror på att formalia ses som något som intimt hänger ihop
med metoden inom rättsvetenskapen. Budskapet är onekligen att kvalitet på
avhandlingen bedöms utifrån formalia, och att doktorander bör förvissa sig om
att en avhandling inte bara handlar om att göra jobbet (d.v.s. den
rättsvetenskapliga undersökningen) utan också om att presentera den. Man skulle
utifrån opponenternas fokus på frågan kunna gå så långt som att säga att
presentationen är en del av forskningsmetoden.
Hur allvarligt ska då den blivande respondenten ta på det som sägs under
disputationsakten? Handlar det om show eller finns det lärdom att dra av vad
som sägs? Man kan ju tolka en del av vad som sägs av opponenter som att de vill
ha en diskussion mer än att kritisera och att de vill ge doktoranden en möjlighet
att visa sin kunskap. Men jag vill hävda att det finns lärdom att dra av vad som
sägs. Disputationer står för den i särklass mest offentliga och tydliga
forskningsutvärderingen som görs inom akademin. Liknande utvärdering görs
visserligen i andra sammanhang, t.ex. vid ansökningar om forskningsanslag, men
då i ett betydligt mer slutet förfarande. Lägg till det antagandet som gjordes om
att respondenter och deras doktorandkolleger i publiken är särskilt receptiva för
vad som vid disputationer framställs som förtjänster och brister i avhandlingar.
Sammantaget ska betydelsen av vad opponenter säger inte underskattas.
Vän av ordning kanske påpekar att anmälningar av avhandlingar tjänar ett
liknande syfte, och kanske säger ännu mer om hur bedömningen görs av vad som
är avhandlingars förtjänster och brister, eftersom de inte behöver filtreras genom
hänsyn till farmor på första raden. Det är förmodligen en riktig uppfattning, men
det ska också ställas mot frågan om vilken spridning sådana texter får bland
doktorander.
Syftet med kapitlet var att diskutera vilka kriterier för bedömning som använts
i den granskning som opponenter gjort vid juridiska institutionens disputationer.
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Självklart kan en sådan här kortfattad och ytlig genomgång inte ge några säkra
svar, utan enbart indikationer på vilka kriterier som bedömningen görs utifrån.
En bättre förståelse för vad disputationsakterna säger om hur bedömningar görs
av vad som är bra rättsvetenskap skulle kräva ytterligare forskning, exempelvis
genom intervjuer med opponenter och doktorander och genom mer djupgående
studier av disputationsakter. Studien har visat att delvis andra kriterier
förekommer vid disputationer vid andra lärosäten, och man kan fundera på om
en utökad studie skulle vinna på att även beakta oppositioner vid dessa. Med
tanke på de kortfattade instruktionerna, opponenternas fria förhållningssätt till
dessa och att de själva är verksamma vid andra lärosäten, gissar jag dock att
oppositionerna inte skiljer sig åt i någon större utsträckning mellan lärosätena.
Den här studien har diskuterat vilka lärdomar som doktorander kan dra om
vilka kriterier för bedömning av avhandlingar som används vid disputationer. En
avslutande reflektion är att det är svårt för doktorander att dra några andra
lärdomar av andras oppositioner, till exempel om vilket faktiskt innehåll en
metodbeskrivning ska ha, eftersom varje disputation trots allt endast handlar om
det specifika arbete som där är under bedömning.
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Reasoning Outside the Box
Analogies and General Principles Within the Swedish Law of
Obligations

PETER HULTGREN* & JAN LEIDÖ†

1
1.1

Outside the Box
The Subject

In all legal systems, some questions within the law of obligations will fall outside
the scope of statutory regulation, even if there is a comprehensive civil law
codification,1 but as we will see,2 this situation is arguably especially common
within Swedish law. Whilst this situation allows for several different approaches,3
the common wisdom of the Swedish legal literature is that reasoning by analogy
is the preferred method.4 However, as we will see herein, the Swedish Supreme

*

Doctoral Student in law at Department of Law, Umeå University, Sweden.
Senior Lecturer in law at Department of Law, Umeå University, Sweden.
1 Cf. Vogenauer, Stefan (2015a), “General Provisions III: Arts 1.6–1.12—Application of the
PICC”, in Stefan Vogenauer (ed), Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial
Contracts (PICC), 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2015, pp. 180–251, p. 201 (regarding
the illusory view of a complete civil code).
2 See infra section 1.2.
3 See infra section 2.1.
4 See e.g., Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald & Unger, Sven, Allehanda om skadestånd i
avtalsförhållanden, Jure, Stockholm 2013, p. 31; Hellner, Jan, Rättsteori: en introduktion, 2nd ed.,
Norstedts Juridik, Stockholm 1994, p. 110; Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 9th ed., Iusté,
Uppsala 2016, p. 144. See also Hydén, Håkan & Hydén, Therese, Rättsregler: En introduktion till
juridiken, 7th ed., Studentlitteratur, Lund 2016, p. 119. Cf. Per Samuelsson, Entreprenadavtal:
Särskilt om ändrade förhållanden, Karnov Group, Stockholm, 2011, pp. 51–52 (criticizing the
reasoning in the Consumer Service Act’s (konsumenttjänstlagen 1985:716) travaux préparatoires
that the Act, which is said to be based on unwritten, likely customary, law, can be used for
analogies, when it would be more natural to directly apply that unwritten law).
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Court seems to prefer reasoning from general principles when possible.5 Still, if
we consider German law, which has influenced Swedish contract law,6 the CISG7
and the PICC8, two common references in the Swedish contract law literature,9
all three known by their willingness to rely on general principles,10 a special
Swedish use of general principles emerges. And regardless of method, the
reasoning of the Swedish Supreme Court is lacking in several cases, not
necessarily because the result is disagreeable, but because well-reasoned rationes
decidendi are necessary for predictability and foreseeability. This will be examined
in this article and improvements sought.

1.2

Neither a Mountain nor a Molehill

To understand why reasoning outside the scope of statutory regulation is
common within the Swedish law of obligations we must understand its peculiar
legal history. Since Sweden, and the rest of the Nordic countries, never achieved

5

In the legal literature, such reasoning is described as making Rechtsanalogien (ger.), see Lehrberg,
2016, pp. 144–145; Bert Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, 2nd ed., I.B.A. Institutet för Bankoch Affärsjuridik AB, Uppsala 2006, p. 53; Svensson, Ola, “Den principstyrda rätten 2. Teorins
betydelse för svensk kontraktsrätt”, Ny Juridik, 2017, pp. 79–109, pp. 98–99. See also infra section
2.2 (regarding different methods).
6 See Dotevall, Rolf, Avtal, Studentlitteratur, Lund 2017, p. 26 (on the influence of the German
BGB on the Nordic contract laws); Lando, Ole, “A Short Survey of the Laws of the Nordic
Countries”, in Ole Lando et al. (eds), Restatement of Nordic Contract Law, DJØF Publishing,
Copenhagen 2016, pp. 13–45, p. 25 (regarding the similarities between the German and Swiss
civil codes and the Nordic contract laws); Zweigert, Konrad & Kötz, Hein, An Introduction to
Comparative Law, 3rd ed., Tony Weir trans., Oxford University Press, Oxford 1998, pp. 281–282
(regarding the influence of the German Pandectist School as well as the German and Swiss civil
codes on the Nordic contract laws, although the drafters’ “reasonableness and realism” created a
distinct result).
7 United Nations Convention on International Sale of Goods, Apr. 11, 1980, 19 I.L.M. 65
(CISG).
8 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC).
9 See e.g., Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva, Avtalsrätt I, 14th ed.,
Juristförlaget i Lund, Lund 2016; Dotevall, 2017; Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina
H., Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, 6th ed., Norstedts Juridik, Stockholm
2015; Håstad, Torgny, Köprätt och annan kontraktsrätt, 6th ed., Iustus Förlag, Uppsala 2009; Lando,
2016, p. 21 (containing a survey of Nordic Scholars referring to CISG, PICC, and PECL);
Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 10th ed., Wolters Kluwer, Stockholm 2016.
10 See Larenz, 1991, pp. 383–384 (regarding Rechtsanalogien in German law); CISG Article 7(2);
PICC 2016 Article 1.6(2). See also DCFR I. – 1:102(4).
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a comprehensive codification of civil law in the nineteenth or twentieth century,11
the Swedish solution instead became ad-hoc legislation for certain parts of the
law of obligations considered central at the time and active, precedent-making
courts,12 with the indirect consequence of less focus on developing the general
law of obligations.13 The Swedish legislature seems, however, to have become
less active in recent times, as we can for example see in consumer law,14 and many
modern types of contracts lack special legislation.15 And with no history of
focusing on general legislation and fundamental principles applicable to all
contracts, many important contracts, beyond basic contractual questions, fall
outside the scope of statutory regulation, for example contracts for construction
and many non-material services.16 This idiosyncrasy with many uncodified
11

See Sandström, Marie, “The Swedish Model – Three Aspects of Legal Methodology”, in Péter
Cserne et al. (eds), Theatrvm legale mvndi: Symbola Cs. Varga oblata (Festschrift in Honour of Csaba
Varga), Szent István Társulat, Budapest 2007, pp. 297–304, pp. 299–301 (though a Swedish
French-style codification was prepared and presented 1809–1826 but ultimately rejected by
politicians, judges, and legal scholars).
12 See Sandström, 2007, pp. 299–301.
13 In modern times, the erosion of the law of obligations has been noticed, see Bengtsson, Bertil,
“Om civilrättens splittring”, in Lars Gorton, Jan Ramberg & Jan Sandström (eds), Festskrift till
Kurt Grönfors, Norstedts juridik, Stockholm 1991, pp. 29–46, p. 29. Legal scholars have been
asked to counteract this development by focusing more on the law of obligations or general
principles, see Sandgren, Claes, “Om teoribildning och rättsvetenskap”, Juridisk Tidskrift, 2004–
2005, pp. 297–333, p. 328. See also Sigeman, Tore, “Behövs begreppet obligationsrätt?
Reflektioner vid en boks hundraårsjubileum”, in Eva Lindell-Frantz, Krister Moberg, Birgitta
Nyström & Katarina Olsson (eds), Festskrift till Boel Flodgren, Juristförlaget i Lund, Lund 2011, pp.
377–391, p. 377 (regarding the advantages on focusing on the law of obligations).
14 See Bärlund, Johan C., “Konsumentskyddets framtid i Norden”, in Kavita Bäck Mirchandani
& Kristina Ståhl (eds), Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011:
Del 1, Stockholm 2011, pp. 429–447, pp. 433–435 (arguing that the legislative initiative moved to
the European Union in the 1990s).
15 See Ramberg & Ramberg, 2016, p. 18.
16 Bengtsson, Bertil, Särskilda avtalstyper 1: gåva, hyra av lös sak, lån, förvaring, entreprenadavtal, avtal om
arbete på lös sak, sysslomansavtal och andra uppdrag, 2nd ed., P A Norstedt & Söner, Stockholm 1976,
p. 13; Ramberg, Christina, Kontraktstyper, Norstedts Juridik, Stockholm 2005, pp. 17–18. See also
Flodgren, Boel, “Civilrätten i ett framtidsperspektiv”, in Stefan Strömberg, Charlotte Kugelberg,
Petter Asp, Anders Eka, Boel Flodgren & Mikael Mellqvist (eds), Svensk Juristtidning 100 år, Iustus
förlag, Uppsala 2016, pp. 23–52, pp. 27–31 (regarding the characterises of Swedish private law,
including the lack of legislation, the seemingly unsystematic approach to what is legislated and
what is not, the role of courts and analogies, and international influences); Munukka, Jori,
“Svensk obligationsrätt i det nya Europa”, in Stefan Strömberg, Charlotte Kugelberg, Petter Asp,
Anders Eka, Boel Flodgren & Mikael Mellqvist (eds), Svensk Juristtidning 100 år, Iustus förlag,
Uppsala 2016, pp. 87–99, pp. 92–93 (noting that the lack of civil code has created a certain level
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situations in a legal tradition where courts still wish to reason based on statutory
regulation contributes to the idiosyncrasies of the Swedish legal system as part of
the Nordic legal family.17

2
2.1

Argumentative Approaches
Potential Approaches

When a contract does not provide an answer, when there is no directly applicable
statutory provision, and no usages, rules or doctrines in the jurisprudence to
supplement the contract, other argumentative methods become important.
One potential method might be implication of terms, where terms that are
“implied in law” can be delineated as the common-law functional equivalent of
supplementation through dispositives Recht or règles supplétives in civil-law
countries,18 but this should generally not provide a different result than
contractual supplementation.
A more relevant method is to interpret and supplement the statutory
regulation. Either where the statutory regulation governs the situation, but where
the rights and obligations established therein are not exhaustive, or by analogous
application of statutory regulation that does not govern the situation, but is still
deemed relevant for the situation. A common terminology is internal or external
supplementation,19 but since it might cause unnecessary confusion,20 because it is,
of disorientation concerning fundamental and relatively common questions. While older works,
such as Rodhe’s Obligationsrätt (Law of Obligations) from 1956, are still central for understanding
the Swedish law of obligations, law reforms in the 1970s and 1990s have made it more difficult to
know what portions of these works still represent the law as it currently stands).
17 Cf. Sandström, 2007, pp. 297–304 (regarding the Nordic legal family and the special legal
methodology in these countries, such as the famous fidelity to travaux préparatoires); Zweigert &
Kötz, 1998, pp. 276–285 (regarding the Nordic legal family). See also Lando, 2016, pp. 14–24
(regarding sources of law in the Nordic countries and the influence of Scandinavian legal
realism).
18 Vogenauer, Stefan (2015b), “Chapter 4 Interpretation”, in Stefan Vogenauer (ed), Commentary
on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), 2nd ed., Oxford University
Press, Oxford 2015, pp. 568–616, pp. 613–615.
19 Cf. Schwenzer, Ingeborg & Hachem, Pascal, “Chapter II: General Provisions”, in Ingeborg
Schwenzer (ed), Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), 4th ed., Oxford University Press, Oxford 2016, pp. 119–222, p. 133; Vogenauer,
2015a, p. 200 (regarding the prevalence of this terminology).
20 Cf. Vogenauer, 2015a, pp. 200–201 (in the context of PICC).
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in practice, difficult to delineate between interpretation and supplementation,21
and because a silent law is not necessarily a law with “gaps,”22 this terminology is
best avoided.

2.2

The Relationship Between Analogies and General Principles

In Germanic and Swedish law, there is a distinction between a Gesetzanalogie or
Einzelanalogie (“statutory analogy”), where a single statutory norm is applied to an
issue that it does not regulate, as opposed to a Rechtsanalogie or Gesamtanalogie
(“legal analogy”), where we derive a general principle (allgemeiner Rechtsgrundsatz)
from several provisions with the same legal consequence, which applies both to
facts regulated and not regulated by the law.23 In the Swedish legal literature, a
variation of the Gesetzanalogie is the institutanlogi (“institute analogy”), where the
entire or a large portion of an act is applied to another issue, for example applying
many of the Sales Act’s rules to contracts for rent of movables.24
When considering Rechtsanalogien as one method of reasoning from general
principles, we see the close relationship between analogies and general principles,
both delineated as reasoning by analogy. However, we could perceive reasoning
from general principles as induction, by finding a specific rule from a general
rule. And since going back to the ratio legis of a single statutory norm might make
it possible to formulate a general principle,25 the connecting factor between these
two methods could instead be general principles.

3

Reasoning by Analogy Within the Swedish Law of Obligations

To illustrate problems with the current approach, we will examine two
problematic cases and a better-reasoned case.
We can find several examples where the Swedish Supreme Court focuses on
structural similarities and differences, such as the parties, the contract
characteristics, and the contract type regulated by the source regulation, and not
21

See Schwenzer & Hachem, 2016, p. 133; Vogenauer, 2015a, pp. 198–199.
Larenz, Karl, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Springer-Verlag, Berlin 1991, pp. 370–381.
23 Larenz, 1991, pp. 383–384; Vogenauer, 2015a, p. 203 (suggesting the term extensive
interpretation instead of reasoning by analogy since not all legal systems distinguish between
different types of analogies and legal systems differ on what gaps allow reasoning by analogy).
See also Lehrberg, 2006, p. 53 (solutions established in the jurisprudence or the legal literature
also allow for a Rechtsanalogie); Lehrberg, 2016, pp. 144–145.
24 See Lehrberg, 2006, p. 52; Lehrberg, 2016, pp. 144–145.
25 See Larenz, 1991, pp. 384–385.
22
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more fundamental aspects such as the ratio legis of an individual rule, the
applicability of its underlying rationale to the relevant issue, and the potential
outcome of the application.
For example, in NJA 2013 s. 980, the Swedish Supreme Court chose not to
make an analogy to the special period of limitation of three years for consumer
claims, instead applying the ordinary period of limitation of ten years for a claim
against a consumer by the Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration
Authority (“the Authority”). The Court reasoned that it would be unnatural to
view the Authority as a trader, which was considered a prerequisite for applying
the consumer period of limitation. Thus, the Court’s reasoning regarding a
potential analogy focused on the source norm’s official scope of application. The
same type of reasoning can be seen in MÖD 2016:16, heard by the Swedish Land
and Environment Court of Appeal. A landowner disputed the Authority’s
decided cost for cadastral procedure because the Authority had given an
indication of a considerably lower cost before the proceedings. The landowner
argued that the circumstances justified an analogy to Section 36 of the Consumer
Service Act, restricting price deviations when a commercial service provider has
given the consumer an approximate price. However, the court, like the Swedish
Supreme Court did in NJA 2013 s. 980, reasoned that a public authority and its
relationship to citizens did not show enough similarity with a commercial service
provider and its typical relationship with a consumer. Thus, the landowner had
to pay the full amount.
These cases show the limits of focusing on structural elements. Since the
relationship between government agency and an individual vis-à-vis business
actor and consumer were structurally different, the court rejected an analogy,
without examining the rationes legis of the two situations, with a potentially
different outcome.
A better example focusing on the ratio legis and similarities of outcome can be
seen in RH 2012:72 by the Court of Appeal for Northern Norrland. The court
reasoned that Article 28 of the Commercial Agency Act (lag 1991:351 om
handelsagentur) regulating severance pay for the agent could not be applied by
analogy when the parties had already agreed on the provision’s ratio legis. The
main purpose of the provision is to compensate the agent for the principal’s
retained values resulting from the contract. Since the parties had agreed on a long
notice period for termination of the contract alongside high compensation for
the agent, the court found no grounds for an analogy. Thus, the court reasoned
beyond structural similarities between the current situation and the situations
aimed at by the rule’s scope of application. A structural approach to analogies

148

might improve foreseeability, but might not necessarily require upholding the
principle of equal for equals.26

4
4.1

Reasoning from General Principles
Swedish Law

Formulating a method for finding general principles within Swedish law,
especially within the law of obligations, has not been given much attention.
Hellner argues, in the context of contracts for construction, that when the
Consumer Service Act and the Sales Acts contain the same principles, we can
expect that they should be applied also for commercial service contracts.27 Whilst
this model will not always work,28 and whilst it is uncertain whether both the
Sales- and Consumer Service Act would be required to establish a general
principle, it is a starting point. Thus, Hellner’s conjecture is that general principles
should be derived from statutory provisions, a Rechtsanalogie in our terminology.29
If we first examine the jurisprudence of the Swedish Supreme Court where it
explicitly applies the term “general principle” and its variations when reasoning,30
26

Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – En lärobok i allmän rättslära, 5th ed.,
Norstedts, Stockholm 1996, p. 414.
27 Hellner et al., 2015, p. 94. Cf. Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H., Speciell
avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, 6th ed., Norstedts Juridik, Stockholm 2016, p.
21 (regarding difficulties in using the Sales Act (köplagen 1990:931) as support for general
principles (swe. allmänna rättsgrundsatser, ger. allgemeine Rechtsgrundsätze)).
28 See NJA 2017 s. 113, para. 17 (on that liability for failure to perform unless excusable by force
majeure is not a general contractual principle (swe. allmän kontraktsrättslig princip, ger. allgemeine
Vertragsrechtliche Prinzip)). See also Bertil Bengtsson, “Om skadestånd vid konsumenttjänster”,
Svensk Juristtidning, 2008, pp. 262–273, pp. 267–273; Bengtsson et al., 2013, p. 27; Bengtsson,
Bertil, Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv, Stockholm, Norstedts Juridik, Stockholm
2013, p. 61; Friberg, Nils, “Ansvarsformsteorin – uppkomsttidpunkten för en fordran på
inomkontraktuellt skadestånd”, in Juridisk Tidskrift 2014/2015, pp. 328–346, p. 335; Hellner et al.,
2016, s. 21; Johansson, Svante O, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Norstedts Juridik, Stockholm
2013, pp. 339–400. But see Ramberg & Ramberg, 2016, p. 111.
29 See also Lehrberg, 2016, pp. 144–145 (on finding allgemeine Rechtsgrundsätze through
Rechtsanalogien); Lehrberg, 2006, p. 53 (on that a Rechtsanalogie can also be made from solutions
established in the jurisprudence or the legal literature); Svensson, 2017, pp. 98–99 (noting that the
application of general contractual principles in Swedish law often means deriving norms from
existing law, with NJA 2009 s. 672 as an example of a Rechtsanalogie).
30 Rather, it applies several terms: swe. allmän rättsgrundsats, ger. allgemeine Rechtsgrundsatz; swe.
allmän obligationsrättslig/förmögenhetsrättslig princip, ger. allgemeine schuldrechtliche/vermögensrechtliche

149

we find that the Court sometimes argue that a relevant general principle exists
based on (a) a combination of mostly two to three and up to five sources,31 (b)
by comparing several statutory norms,32 (c) a single statutory norm,33 (d) on
statements in travaux préparatoires,34 (e) on a single case,35 or (f) with support from

Prinzip; swe. allmän avtalsrättslig/kontratsrättslig princip, ger. allgemeine Vertragsrechtliche Prinzip; swe.
allmänna civilrättsliga principer, ger. allgemeine zivilrechtliche Prinzipien; swe. allmän princip, ger. allgemeine
Prinzip.
31 Swe. allmän princip, ger. allgemeine Prinzip: NJA 1991 s. 138 (Government bill 1972:5 p. 159, 328
ff.; NJA 1982 s. 307; the dissident in NJA 1976 s. 458); NJA 2007 s. 758 (56 § Act on
Commission Agency of 1914 (lag 1914:45 om kommission); NJA 1997 s. 44); NJA 2010 s. 629
(Cf. Walin, Gösta, Borgen och tredjemanspant, 3rd ed., Norstedts Juridik, Stockholm 2002,
p. 209 f., corresponds to the solution found in DCFR Art. IV.G. – 2:112). Swe. allmän
obligationsrättslig/förmögenhetsrättslig princip, ger. allgemeine schuldrechtliche/vermögensrechtliche Prinzip: NJA
2013 s. 135 (NJA 1993 s. 13; NJA 2007 s. 519; Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt,
8th ed., Norstedts Juridik, Stockholm 2010, p. 420). Swe. allmän avtalsrättslig/kontratsrättslig princip,
ger. allgemeine Vertragsrechtliche Prinzip: NJA 2007 s. 909 (cf. Rodhe, Knut, Obligationsrätt, P A
Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1956, p. 447; Hellner, Jan et al., Speciell avtalsrätt II,
Kontraktsrätt, 2 häftet, 4th ed., Norstedts Juridik: Stockholm, p. 150 et seq.; NJA 1992 s. 728; NJA
2002 s. 630); NJA 2017 s. 113, para. 17 (cf. Bengtsson, 2008, p. 267 et seq.; Johansson, 2013, p.
87–89). Swe. allmänna civilrättsliga principer, ger. allgemeine zivilrechtliche Prinzipien: NJA 1992 s. 782
(examining different payment methods, cf. Walin, Gösta, Lagen om skuldebrev m.m., P A Norstedt
& Söners förlag, Stockholm 1977, p. 32 fn. 15 a; Land Code (Jordabalken 1970:994) Ch. 12 § 20
para. 3; NJA II 1980 s 103 f; NJA 1988 s 312; NJA 1982 s 366); NJA 2004 s. 566 (NJA 1950 s.
610; NJA 2001 s. 627); NJA 2014 s. 877, para. 9 (Cf. NJA 1935 s. 81; NJA 1975 s. 45; NJA 1947
s. 647).
32 Swe. allmän obligationsrättslig/förmögenhetsrättslig princip, ger. allgemeine
schuldrechtliche/vermögensrechtliche Prinzip: NJA 2013 s. 1174, para. 12 (cf. e.g., 30 § Sales Act
(köplagen 1990:931), 16 § Consumer Service Act (konsumenttjänstlagen 1985:716), and CISG
Article 80).
33 Swe. allmän rättsgrundsats, ger. allgemeine Rechtsgrundsatz: NJA 1984 s. 627 (dissident: 22 § 2 para.
Promissory Notes Act (lag 1936:81 om skuldebrev)); NJA 2014 s. 760 (Justice Lindskog’s
addendum for his own account: Land Code Ch. 4 § 22. Swe. allmän princip, ger. allgemeine Prinzip:
NJA 2002 s. 577 (Book on Commerce (Handelsbalk 1736:0123 2) Ch. 9 § 5); NJA 2011 s. 399 (2
§ Promissory Notes Act); NJA 2012 s. 1095 (Cf. 7 § Contracts Act).
34 Swe. allmän obligationsrättslig/förmögenhetsrättslig princip, ger. allgemeine
schuldrechtliche/vermögensrechtliche Prinzip: NJA 2013 s. 1174, para. 9 (reference to the travaux
préparatoires of the Consumer Service Act). Swe. allmän avtalsrättslig/kontratsrättslig princip, ger.
allgemeine Vertragsrechtliche Prinzip: NJA 1978 s. 14 (reference to the travaux préparatoires of the Tort
Liability Act (skadeståndslagen 1972:207)). Swe. allmänna civilrättsliga principer, ger. allgemeine
zivilrechtliche Prinzipien: NJA 1992 s. 820 (Cf. NJA II 1930 s. 362).
35 Swe. allmän rättsgrundsats, ger. allgemeine Rechtsgrundsatz: NJA 2012 s. 685 (NJA 2006 s. 738). Swe.
allmän obligationsrättslig/förmögenhetsrättslig princip, ger. allgemeine schuldrechtliche/vermögensrechtliche
Prinzip: NJA 2007 s. 519 (NJA 1993 s. 13). Swe. allmän avtalsrättslig/kontratsrättslig princip, ger.
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the legal literature,36 but (g) alas, quite often without any support.37 Several cases
have also concerned contractual interpretation against the background of such
principles, without support for such principles.38 Beyond these explicit cases, we
can also infer that the Court reasons from general principles.39 Thus, the Court
is quite willing to reason from general principles.

allgemeine Vertragsrechtliche Prinzip: NJA 2010 N 37, para. 4 (NJA 2010 s. 206). Swe. allmän princip,
ger. allgemeine Prinzip: NJA 2005 s. 142 (referring to the dissidents in NJA 1989 s. 224).
36 Swe. allmän avtalsrättslig princip, ger. allgemeine Vertragsrechtliche Prinzip: NJA 2000 s. 747 (cf.
Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, 10th ed., Juristförlaget i Lundund 1995, p. 118 et seq.). Swe. allmän
princip, ger. allgemeine Prinzip: NJA 2005 s. 462 (see e.g., Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, 5th ed.,
Juristförlaget, Stockholm 1995, p. 368 et seq. – thus suggesting additional sources). See also the
dissidents in NJA 1989 s. 224 (cf. Bengtsson, 1976, p. 122).
37 Swe. allmän obligationsrättslig/förmögenhetsrättslig princip, ger. allgemeine
schuldrechtliche/vermögensrechtliche Prinzip: NJA 2015 s. 359, para. 15. See also the court of appeals in
NJA 1993 s. 81. Swe. allmän avtalsrättslig/kontratsrättslig princip, ger. allgemeine Vertragsrechtliche
Prinzip: NJA 1984 s. 334; NJA 2010 s. 206, para. 9. Swe. allmänna civilrättsliga principer, ger. allgemeine
zivilrechtliche Prinzipien: NJA 1988 s. 94; NJA 2011 N 44, para. 3.
Swe. allmän princip, ger. allgemeine Prinzip: NJA 2002 s. 358.
38 Swe. allmän obligationsrättslig/förmögenhetsrättslig princip, ger. allgemeine
schuldrechtliche/vermögensrechtliche Prinzip: See NJA 2013 s. 271, para. 7 (cf. NJA 2012 s. 597 para.
13). However, NJA 2012 s. 597, para. 13 only states that interpretation should be based on
dispositives Recht, without stating the content of dispositives Recht, see NJA 2012 s. 597, para. 13;
NJA 2014 s. 960, paras. 24–29; NJA 2015 s. 3, para. 13 (the interpretation of the rule concerning
professional care should be based on the same principles that other rules in the standard-term
agreement is based on). See also dissidents in NJA 2015 s. 862, para. 13 (referring to NJA 2013 s.
271; NJA 2015 s. 3).
39 See NJA 1994 s. 532. Cases concerning good faith, or a “duty of loyalty” (lojalitetsplikt),
sometimes arguably also belong to this category. Regarding “proper care” (“tillbörlig omsorg”), see
e.g., NJA 1986 s. 586 (no source, but concerned a contract for construction); NJA 1992 s. 58 (no
source). Regarding “loyalty,” see e.g., NJA 1990 s. 264 (no source – actually referring to a “duty
of loyalty,” although it could have referred to a “duty of obedience”); NJA 1990 s. 745 (no
source); NJA 2005 s. 142 (no source); NJA 2006 s. 638 (cf. NJA 1930 s. 131 and 21 §
Commercial Agency Act, see also the reporting clerk in NJA 2008 s. 24); NJA 2007 s. 86
(referring to the Land Code, the Sales Act, the Contracts Act, the jurisprudence of the Court, as
well as the legal literature); NJA 2009 s. 672 (with references to legislation, standard term
agreements, and comparative references to foreign law and transnational instruments, while the
trial court and court of appeal reasoned from a general principle (swe. allmän rättsgrundsats, ger.
allgemeine Rechtsgrundsatz) with references to the legal literature and the Commercial Agency Act).
Cf. also NJA 1962 s. 359 (no source – breach of duty of loyalty, as expressed in the agreement
and by the nature of the agreement); NJA 1978 s. 147 (acknowledging a duty of loyal
participation in solving the issue, but not placing much emphasis on that duty). See also
Munukka, Jori, “Lojalitetsprincipen – ett institut med framtid i avtalsrätten?”, in Kavita Bäck
Mirchandani & Kristina Ståhl (eds), Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19
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The Court sometimes also make references to the CISG, and transnational
instruments such as the PICC, PECL40, and DCFR41, not merely to supplement
the current national law but also for policy discussions.42 However, the Court
seldom directly and solely relies on such instruments; in many situations, such
references are part of general comparative overviews,43 or comparative
references (cf.).44 For example, in NJA 2013 s. 1174, concerning a contract for
construction, recourse to general principles became necessary. The Svea Court
of Appeal noted that PICC and PECL express general principles, and reasoned
that the possibility of taking foreign law into account is greater in contract law
than in other areas of the law. The Supreme Court also noted that general
principles might be expressed in international principles, but did not rely on
transnational instruments when finding that it is a general principle that a buyer
cannot claim remedies if the failure is caused by the buyer’s own act or omission

augusti 2011: Del 1, Stockholm 2011, pp. 87–106, p. 88, fn. 3, p. 90 (with references to earlier
cases); Svensson, 2017, pp. 98–99 (regarding reasoning from a Rechtsanalogie in NJA 2009 s. 672).
40 Principles of European Contract Law.
41 Draft Common Frame of Reference.
42 See Munukka, Jori, “Transnational Contract Law Principles in Swedish Case Law – PICC,
PECL and DCFR”, Scandinavian Studies in Law, 2012, pp. 229–252, pp. 232–250 (regarding use of
transnational principles for supplementation, as “points of reference when evaluating the existing
policy,” as “over-arching corrective instruments,” and as “support of a change of policy”.). See
also Munukka, Jori, “Svensk obligationsrätt i det nya Europa”, in Stefan Strömberg, Charlotte
Kugelberg, Petter Asp, Anders Eka, Boel Flodgren & Mikael Mellqvist (eds), Svensk Juristtidning
100 år, Iustus förlag, Uppsala 2016, pp. 87–99, pp. 92–93.
43 NJA 2009 s. 672 (DCFR, as support for changing the current policy); NJA 2010 s. 629 (DCFR,
CISG, when supplementing the current law). Justice Håstad has made addendums for his own
account in several cases, see NJA 2006 s. 638 (UCC, CISG, PECL, PICC to support the current
Swedish policy); NJA 2008 s. 733 (making a comparative overview, when supplementing the
current law, based on HGB (compared to BGB), UCC, UNIDROIT Convention on
International Factoring, UNCITRAL Model Law on Assignment of Receivables, compared to
PECL. Also, noting DCFR.); NJA 2010 s. 467 (BGB, PECL, PICC, DCFR, regarding the
corrective function of good faith and the general clause (§ 36) in the Swedish Contracts Act (lag
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område)); Högsta
Domstolens dom, T 4904-08, 16.09.2010 (PECL, PICC).
44 NJA 2011 s. 600 (DCFR, support for changing the current law); NJA 2012 s. 597 (DCFR,
CISG); NJA 2012 s. 1021 (CISG, making a comparison with notice to the seller after third-party
claims in sales law before discussing the matter in sale of land); NJA 2014 s. 272 (DCFR);
Addendum for their own account by Herre (reporting judge) and Lindskog, see NJA 2012 s. 452
(DCFR). See also the minority in NJA 2000 s. 747 (BGB, PECL, when supplementing the
current law). Comparative references by the reporting clerk: NJA 2011 s. 548 (DCFR); NJA 2014
s. 1006 (DCFR).).
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(cf. 30 § Sales Act; 16 § Consumer Sales Act; Article 80 CISG).45 This case thus
illustrates that the Court currently seems to prefer a Rechtsanalogie using a
Convention, rather than directly relying on general principles in non-binding
transnational instruments. References to transnational instruments are also tied
to specific justices; references up until 2011 relied on the now retired Justice
Håstad,46 whereas newer references rely on Justice Herre.47 Other justices have
been willing to refer to the CISG.48 Thus, the entire Court is yet to accept general
principles in transnational instruments.

4.2

4.2.1

Reasoning from General Principles Under CISG, PICC, and German
Law
CISG & PICC

The CISG and the PICC can be examined together since they are closely
related.49 However, unlike CISG, which is a Convention, the PICC, as
transnational private rulemaking, can mainly be applied when chosen as the law
applicable to the merits of a dispute in arbitration or incorporated by reference
(ger. materiellrechtliche Verweisung) within the limits of the applicable law.50

45

NJA 2013 s. 1174, pp. 1179–1180, para. 12.
Munukka, 2012, p. 250. See also supra note 43 (regarding justice Håstad’s addendums for his
own accounts).
47 Sitting on the bench and being the reporting judge in NJA 2011 s. 600 (DCFR); NJA 2012 s.
452 (DCFR); NJA 2012 s. 597 (DCFR, CISG); NJA 2013 s. 1174 (CISG); NJA 2014 s. 272
(DCFR). Cf. Munukka, 2012, p. 250 (suggesting that Justice Herre would continue referring to
the DCFR after Justice Håstad’s retirement).
48 NJA 2012 s. 1021 (Ella Nyström, Lena Moore, Agneta Bäcklund, Svante O. Johansson
(reporting judge) and Lars Edlund sitting on the bench).
49 See Ingeborg Schwenzer, Pascal Hachem & Christopher Kee, Global Sales and Contract Law,
Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 45 (noting that the PICC are “to a large extent […]
based on the CISG”).
50 See Michaels, Ralf, “Preamble I: Purposes, Legal Nature, and Scope of the PICC; Applicability
by Courts; Use of the PICC for the Purpose of Interpretation and Supplementation and as a
Model”, in Stefan Vogenauer (ed), Commentary on the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts (PICC), 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2015, pp. 31–176, pp. 49–
51 (the PICC can sometimes also be chosen as agreed rules within the limits of procedural
autonomy).
46

153

CISG Article 7 and PICC 201651 Article 1.6 concerns interpretation and
supplementation of the Convention and the Principles, and both refer to express
and implied general principles, that are either general or specific.52 While both
instruments contain general principles for interpretation,53 these only allow new
rights and obligations to be established within the scope of interpretation.54 For
supplementation within the instruments’ scopes,55 both refer to settlement in
accordance with underlying general principles.56 Both have restricted scopes,57
but the CISG’s scope might be more problematic to settle,58 since it is older and
its drafters sometimes abstained from regulating certain questions, such as
interest rate, without excluding them,59 whereas the PICC has a much wider
scope and its drafters deliberately tried to regulate issues not explicitly dealt
within the CISG.60
Whilst supplementation under PICC 2016 Article 1.6(2) explicitly adverts to
underlying general principles, supplementation is also possible using the
interpretive criteria; that is, text, context, drafting history, and policy arguments,61
51

References are made to the fourth edition of the Principles from 2016, although the literature
refers to the third edition from 2010. However, the latest edition only contains minor revisions
pertaining to long-term contracts.
52 Cf. DiMatteo, Larry A., et al., International Sales Law: A Critical Analysis of CISG
Jurisprudence, Cambridge University Press, Cambridge 2005, p. 23 (regarding CISG).
53 CISG Article 7(1); PICC 2016 Article 1.6(1) (both referring to their “international character”
and “the need to promote uniformity”). See also Vogenauer, 2015, pp. 183–198 (regarding
criteria and guidelines for interpretation of the PICC, as well as the relative weight of these
criteria.).
54 See Schwenzer & Hachem, 2016, pp. 126–128 (regarding CISG and the requirement to
observe “good faith in international trade”).
55 See id., pp. 121–142 (regarding CISG); Vogenauer, 2015, pp. 198–204 (regarding the PICC).
Cf. DCFR I. – 1:102(4).
56 See CISG Article 7(2); PICC 2016 Article 1.6(2). See also Vogenauer, 2015a, p. 203 (making
the term Rechtsanalogie irrelevant for the PICC, since we can hardly distinguish between the
approach explicit in Article 1.6(2) and the required “recourse to general principles” in a
Rechtsanalogie).
57 See CISG Article 4 (governing “the formation of the contract of sale and the rights and
obligations of the seller and the buyer arising from such a contract”, while explicitly excluding
for example, contractual validity and the contract’s effect “on the property in the goods sold”);
PICC 2016 Preamble (setting forth “general rules for international commercial contracts”). See
also Michaels, 2015, pp. 40–47 (regarding PICC).
58 See Schwenzer & Hachem, 2016, pp. 133–134.
59 See id., p. 133 (regarding developments in technology and economy since 1980).
60 Vogenauer, 2015a, pp. 199–200.
61 See id., pp. 189–198.
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through reasoning by analogy, or by relying on applicable national law under
private international law rules.62 However, the Official Comment of Article 1.6
states that the first step is an analogy, and if this cannot provide an answer we
resort to reasoning from underlying general principles.63 Since this cannot solve
all specific questions either, 64 we must often fall back on other interpretive
criteria for supplementation, for example, reliance on the wider context, travaux
préparatoires, or policy arguments.65 Finally, if a solution cannot be found, we must
fall back to national law using private international law rules.66 Thus, reasoning
from general principles is not the only method.
Another difference between the instruments is how to find the general
principles. For the CISG, the general principles might be both internal and
external. The internal principles are the many principles derived from the
Convention’s articles, for example, the principle of full compensation
(Totalreparation), limited by the principle of risk allocation, good faith, favor
contractus, and “protecting a party’s reasonable reliance caused by the other
party.”67 External principles such as the PICC,68 PECL, and DCFR might also
be used as additional arguments.69 For the PICC, some of their underlying
general principles are, in contrast to the CISG, stated in black-letter rules,
including freedom of contract, good faith and fair dealings, and sanctioning

62

Id., p. 200.
PICC 2016 Article 1.6 Off. Cmt. 4 (for example, applying the rule regarding default place of
performance (Article 6.1.6) to restitution). See also Vogenauer, 2015a, p. 191.
64 For example, in an arbitral award, the tribunal had to examine whether the principle of good
faith and fair dealings barred the claimant’s claims for being allegedly unreasonably delayed. The
tribunal did not find an answer under such general principles and found that the claimant’s
actions were compatible with Article 7.1.3 (withholding performance) and Article 7.4.8
(mitigation of harm), see Arbitral Award 1998, Second Partial Award, ICC case no 7110.
65 See Vogenauer, 2015a, pp. 191–192 (also discussing how to solve the question of burden of
proof).
66 Vogenauer, 2015a, p. 204.
67 Schwenzer & Hachem, 2016, pp. 135–137; DiMatteo et al., 2005, pp. 24–26.
68 See Hof van Cassatie, Scafom International BV & Orion Metal BVBA v. Exma CPI SA, 19
June 2009 [C.07.0289.N] (Be.) (applying the PICC as general principles governing the law of
international trade).
69 Schwenzer & Hachem, 2016, pp. 137–138. This can be criticized, since the PICC, with its first
version from 1994, does not express “the general principles on which [the CISG, enacted in
1980,] is based,” and since “the PICC to a large extent are based on the CISG,” see Ingeborg
Schwenzer, Pascal Hachem & Christopher Kee, Global Sales and Contract Law, Oxford
University Press, Oxford, 2012, p. 45.
63
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inconsistent behavior.70 We can also derive additional general principles from
other articles, which may include favor contractus and openness to usages.71
Among the many available examples, one interesting example under the
Convention is the question of interest rate, as examined by an Austrian
arbitration tribunal. The sole arbitrator found that the question of interest rate
was within the scope of the Convention,72 although the Convention did not
expressly settle the matter. The arbitrator found that this should be settled
according to the Convention’s underlying principle of full compensation.73
Based on the Unilex database, a central CISG and PICC jurisprudence database,
we can find several cases and awards relying or referring to the codified general
principles of the PICC, especially regarding good faith and fair dealings.74 For
example, a Russian arbitration tribunal, in a dispute concerning a sporting-event
license and necessary telecommunication services for broadcasting, found that
the respondent failed to substantiate its claim of improper performance of
contractual obligations by relying on Article 1.7 (good faith and fair dealings) and
Article 5.1.3 (duty of cooperation).75
However, since supplementation using general principles is limited to the
instruments’ limited scopes, the consequences are less substantial than under
national law. For example, when the principle of good faith has been codified in
national contract law, such as in German and French law,76 that principle might
70

PICC 2016 Article 1.1, 1.7, 1.8; Vogenauer, 2015a, p. 191 (also, lack of form requirements
(Article 1.2 and 3.1.2), pacta sunt servanda (Article 1.3), the parties’ ability to, generally, modify or
exclude PICC’s provisions, that is, party autonomy (Article 1.5)).
71 PICC 2016 Article 3.1.2, 4.5, 6.2.2 (favor contractus), 1.9(2) (openness to usages). See Vogenauer,
2015a, pp. 191–192 (also discussing whether protection against “procedural and substantive
unfairness” should be considered a general principle).
72 See CISG Article 78 (interest for late payments), Article 84 (interest when price is repaid or
when goods are restituted), and Article 74 (the general rule on damages for loss suffered as “a
consequence of the breach”).
73 Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft, SCH-4366,
June 15, 1994 (Au.) (Since a business person with delayed payment would be expected to resort
to bank credit, the interest rate was found to be the commonly practiced interest rate in the
seller’s country with regard to the currency – seller’s country or foreign currency agreed by the
parties. Cf. PICC 2016 Article 7.4.9.). See also DiMatteo et al., 2005, pp. 26–27.
74 As of June 2017: Article 1.1 (18 cases and awards), Article 1.2 (4) and 3.1.2 (1), Article 1.3 (5),
Article 1.5 (0), Article 1.7 (47), Article 1.8 (14), and Article 1.9(2) (4).
75 International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation, Arbitral Award No 100/2011, March 16, 2012 (Rus.).
76 See BGB §§ 242, 157, 138 (Ger.); Article 1104 CC 2016 (Fr.), replacing para. 3 of Article 1134
CC 1804 (Fr.). The principle is not codified in Swedish or Nordic contract law, but both Article
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allow supplementation or even modification of default rules,77 and might even
impose collateral duties after the contract has been completed.78
4.2.2

German Law

In German law, we can find examples where courts reason using Rechtsanalogien,79
although the term “analogy” can be questioned, 80 and though the answer cannot
always be found in such general principles.81 The case BGHZ 9, 157 can illustrate
differences between German and Swedish law. This is an example of a
Rechtsanalogie, regarding the inalienable right to termination for cause for an
ongoing obligation.82 The Bundesgerichthof relied on twenty statutory provisions,
seven cases by the Bundesgerichthof and its predecessor the Reichsgericht, and two
scholarly works to establish this general principle.83
Based on this case, Larenz in a leading work on legal methodology, describes
the thought-process for finding general principles as: (1) The statute prescribes
33 and 36 of the Swedish Contract Act presuppose this principle, known as a duty of loyalty,
although it does not permeate Nordic law such as good faith does on the Continent, see Lando,
Ole et al., “Restatement of Nordic Contract Law: Comments”, in Ole Lando et al. (eds),
Restatement of Nordic Contract Law, DJØF Publishing, Copenhagen 2016, pp. 47–327, pp. 81–86
(regarding § 1-6(1): Reasonable consideration of the other party’s interests); Munukka, 2011, pp.
88–91, 104 (regarding differences between the Nordic countries and that the Swedish Supreme
Court has been more hesitant in invoking a “duty of loyalty” than its Nordic cousins).
77 Markesinis, Basil S, Unberath, Hannes & Johnston, Angus, The German Law of Contract, 2nd ed.,
Hart Publishing, Oxford 2006, p. 142 (regarding that BGB § 242 allows a court to “impose a
number of collateral obligations on the parties” and “enables the courts to imply terms in law
where the default rules of the Code are not regarded as sufficient or adequate”). Cf. NJA 2010 s.
467 (Justice Håstad’s addendum for his own account concerns the majority’s modification of a
legal rule using the general clause (§ 36) in the Swedish Contracts Act); Svensson, Ola, “Att jämka
en lagregel”, Svensk Juristtidning, 2016, pp. 68–84, pp. 72–84 (discussing the modification in that
case).
78 See Reichsgericht [RG], 05.10.1939 – V 87/39, RGZ 161, 330 (“Venusbergfall”) (Ger.). See
also Markesinis et al., 2006, pp. 142, 651–655 (containing an English translation of the case).
79 See Bundesgerichtshof [BGH], 01.04.1953 - II ZR 235/52, BGHZ 9, 157, para. 12 (Ger.). See
also Larenz, 1991, p. 384, 386.
80 See Larenz, 1991, pp. 384–385. See also supra section 2.2.
81 Cf. BGH, 06.07.2012 - V ZR 122/11, NJW 2012, 3162, paras. 11–14 (Ger.) (finding, in
contrast to the lower court, that there are no general principles that invalidate omission
obligations after 30 years).
82 BGH, 01.04.1953 - II ZR 235/52, BGHZ 9, 157, para. 12 (Ger.). See also Larenz, 1991, p.
384.
83 See BGH, 01.04.1953 - II ZR 235/52, BGHZ 9, 157, para. 12 (Ger.).
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the right to termination for cause as mandatory for a series of obligations; (2) all
obligations are of the same type (ongoing obligations); (3) such ongoing
obligations strongly affect the operation of the parties or entail mutual integration
of interests that requires cooperation and trust; (4) the ratio legis for the statutory
provisions are the same in this regard for all ongoing obligations; (5) the ratio legis
applies not only to the regulated forms of ongoing obligations, but to all ongoing
obligations; and (6) the result is a general principle that for ongoing obligations,
termination is possible for compelling reasons.84 Note that we must go back to
the ratio legis when deciding if the provisions are generalizable.85 A court might
sometimes also establish a general principle based on a single norm, but this
cannot be justified for all norms.86

4.3

Comparison

Whilst reasoning from general principles are common in all studied systems, the
Swedish Supreme Court’s reasoning in the studied cases is still idiosyncratic. In
comparison with German law and the CISG, deriving general principles from
several statutory norms, supported by Hellner’s conjecture, is quite uncommon
among the studied cases,87 and also from a single statutory norm.88 With the
exception of NJA 2009 s. 672,89 and NJA 2007 s. 86,90 at best four to five,91 or
84

Larenz, 1991, p. 384.
Id., p. 386.
86 See id., pp. 386–389 (regarding the justified generalization of BGB § 254(1), stating that that
liability and compensation to be paid for contributory negligence depends on the circumstances,
especially the extent the damage was caused by that party).
87 See NJA 2013 s. 1174, para. 12 (cf. e.g., 30 § Sales Act, 16 § Consumer Service Act, and CISG
Article 80, Justice Herre reporting judge). See also NJA 2009 s. 672. However, a Rechtsanalogie can
also be made based on a combination of sources, with solutions also found in the jurisprudence
and legal literature, see Lehrberg, 2006, p. 53. This seems more common.
88 Regarding swe. allmän rättsgrundsats, ger. allgemeine Rechtsgrundsatz: NJA 1984 s. 627 (dissidents:
22 § 2 para. Promissory Notes Act; NJA 2014 s. 760 (Justice Lindskog’s addendum for his own
account: Land Code Ch. 4 § 22. Regarding swe. allmän princip, ger. allgemeine Prinzip: NJA 2002 s.
577 (Book on Commerce Ch. 9 § 5); NJA 2011 s. 399 (2 § Promissory Notes Act); NJA 2012 s.
1095 (Cf. 7 § Contracts Act).
89 The Court, with Justice Håstad as the reporting judge, made references to four statutes, two
standard-term agreements, three travaux préparatoires, two cases, three references to the DCFR,
one reference to the legal literature and two references to foreign law.
90 The Court, with Justice Håstad as the reporting judge, made references to six cases, two
travaux préparatoires, and thirteen references to the legal literature.
91 See NJA 1992 s. 782; NJA 2007 s. 909.
85
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two to three sources are used.92 However, many more cases contain only one,93
or no sources,94 even when additional sources exist.95 While this can be explained
by majority compromises,96 a perception that certain general principles are selfevident,97 and a judicial style and legal culture where reasoning is not always
supported by sources, it is still problematic. Several of these “general” principles
are also strikingly specific,98 especially in comparison with German law, the
CISG, and the PICC, which might be explained partly by the lack of
comprehensive civil law codification. Finally, the limited interest of the Swedish
92

See NJA 1991 s. 138; NJA 2004 s. 566; NJA 2010 s. 629; NJA 2013 s. 135; NJA 2013 s. 1174,
para. 12; NJA 2014 s. 877, para. 9.
93 See NJA 1978 s. 14; NJA 1984 s. 627 (dissident); NJA 1992 s. 820; NJA 2000 s. 747;
NJA 2002 s. 577; NJA 2005 s. 462; NJA 2007 s. 519; NJA 2010 N 37; NJA 2011 s. 399; NJA
2012 s. 1095; NJA 2014 s. 760 (Justice Lindskog’s addendum for his own account).
94 See NJA 1984 s. 334; NJA 1988 s. 94; NJA 2002 s. 358; NJA 2010 s. 206, para. 9; NJA 2011 N
44, para. 3; NJA 2015 s. 359, para. 15.
95 A good example is NJA 2006 s. 638, where the majority is not very explicit about general
principles – this is clarified by the reporting clerk in NJA 2008 s. 24 – and relies on two sources,
whereas Justice Håstad’s addendum for his own account contains references to eleven scholarly
works regarding whether 82 § Act on Commission Agency of 1914 and 21 § Commercial Agency
Act expresses or can be extended to a general principle (swe. allmän rättsgrundsats, ger. allgemeine
Rechtsgrundsatz), before concluding that it is suitable that 21 § Commercial Agency Act expresses a
such principle.
96 Cf. the majority’s ratio decidendi with the writing of reporting clerks (see NJA 2008 s. 24 and the
majority in NJA 2006 s. 638), or a justice writing addendums for his or her own account (NJA
2006 s. 638; NJA 2014 s. 760). The writing of reporting clerks and justices writing addendums for
their own account may reflect a wish to show that their arguments are well supported when
reasoning on their own.
97 See NJA 1988 s. 94 (the right to set off is lost and the payment cannot usually be revoked with
the effect of being able to exercise the right to set off if the debtor pays the debt). However,
other general principles would arguably require a source. See NJA 2002 s. 358 (whether a claim is
revived should be assessed based on the debtor’s will in the individual case).
98 Cf. NJA 1984 s. 627 (dissidents: 22 § 2 para. Promissory Notes Act expresses a general
principle (swe. allmän rättsgrundsats, ger. allgemeine Rechtsgrundsatz) that when a bank, credit market
company, or securities institutions sells bearer bonds, the sale is binding towards the institutions
creditors even if the securities are left with the institution for storage); NJA 2006 s. 638 (that 21 §
Commercial Agency Act, which is a burden of proof rule applied ex officio by the court concerning
the effects of passivity when entering into agreements and when it cannot be proven what has
happened, expresses a general principle (swe. allmän rättsgrundsats, ger. allgemeine Rechtsgrundsatz);
NJA 2014 s. 760 (Justice Lindskog’s addendum for his own account: reasoning that for
contractual chains, Land Code Ch. 4 § 22 expresses a general principle (swe. allmän
rättsgrundsats, ger. allgemeine Rechtsgrundsatz) that A has a subsidiary right to pursue claims
against C – without having to go through B – regarding the obligation to sell goods free from
third-party claims).
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vis-à-vis German and International legal literature on how to find general
principles is more difficult to explain, but it might be considered an indirect
acceptance of the Court’s weak reasoning by the legal community.

5
5.1

Choosing Between Analogies and General Principles
The Approach of the Swedish Supreme Court

In contrast with the PICC,99 the Swedish Supreme Court seems to prefer
reasoning from general principles when it can and to resort to analogies when a
rule cannot be generalized. Whilst it is difficult to delineate the Court’s method
conclusively, several cases seem to indicate that its strategy is to reason by general
principles if possible and to resort to analogies only if there is no established
principle or if there are reasons not to develop such a principle.100
To illustrate the Court’s choice between analogies and general principles, we
can examine the accountant’s right to lien and equitable lien. In NJA 1981 s.
1050, the Swedish Supreme Court reasoned by analogy to several statutes, but
did not extend the right to lien (retentionsrätt) to accountants, because of, inter alia,
the accountant’s strong interest in having quick access to the bookkeeping
material, as well as public concerns.101 In NJA 1982 s. 404, the Court reasoned
that it follows from general principles for bilateral agreements that a consultant
is not required to give out such bookkeeping material drawn up by the consultant
without compensation, that is, the consultant has a right to equitable lien
(detentionsrätt).102

99

PICC Article 1.6 Off. Cmt. 4 (the first step should be a statutory analogy, and if that cannot
provide an answer, resort to reasoning by underlying general principles). See also Vogenauer,
2015a, p. 191.
100 But see NJA 2007 s. 909 (the Court initially chose to focus its reasoning on analogies from
the Commercial Agency Act and the case NJA 1992 s. 728 for an exclusive distribution contract,
but the Court found these sources unsuitable for analogies, instead of solving the issue with a
Rechtsanalogie).
101 NJA 1981 s. 1050. See also Reidhav, David, Reasoning by Analogy - A Study on AnalogyBased Arguments in Law, Faculty of Law, Lund University, Lund 2007, p. 100 (testing his model
of reasoning by analogy on the case).
102 NJA 1982 s. 404.
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5.1.1

Cases Where the Court Has Chosen to Argue by Analogy

There is no general principle constituting a right to lien in Swedish law, and there
are considerable reasons not to develop such a principle. Thus, the choice of
reasoning by analogy in NJA 1981 s. 1050 is no surprise.103
In NJA 2002 s. 644, the Court examined whether a course participant was
obligated to pay the entire course fee after withdrawing from the course, thus
terminating the contract. The Court argued by analogy to Article 41 of the
Consumer Service Act, applying it strictly by its wording. Although the right to
terminate contracts could arguably be found in general principles,104 there is no
unified set of principles for determining how much of the price a terminating
party is obligated to pay.105
In NJA 1997 s. 418, the Court preferred reasoning by analogy, but that was
to avoid inconsistent application. Company A had acquired the shares of
company B and C. Based on an unauthorized withdrawal as a loan from company
B to C, C had used the money to amortize a loan with a third party (a bank).
When the question arose whether the bank should repay the bankruptcy estate
of company B, the Court reasoned that a restricted analogy concerning the rule
for repayment for such unauthorized withdrawals was preferable to applying a
general principle; the statutory regulation was perceived as almost an exhaustive
regulation of a company’s capital assets and the Court wanted to avoid different
consequences between a directly applicable situation and when a third party
received something from an unauthorized withdrawal.106 This restrictive aspect
of analogies may explain its use for mandatory regulation, to avoid overextending
a regulation to new situations.
5.1.2

Cases Where the Court Has Chosen to Reason from General Principles

The accountants’ right of equitable lien was determined by reasoning from
general principles in NJA 1982 s. 404. However, unlike in the above cases where
the Court reasoned by analogy, it had a rational possibility to derive the right of
equitable lien based on analogy, for example through Article 14 of the Swedish

103

Millqvist, Göran, Sakrättens grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös
egendom, 7th ed., Norstedts Juridik, Stockholm 2015, p. 220. But cf. Håstad, Torgny, Sakrätt:
avseende lös egendom, 5th ed., Norstedts Juridik, Stockholm 1994, p. 27 (with further references).
104 Hellner et al., 2016, pp. 78–79.
105 Id., p. 80.
106 NJA 1997 s. 418.
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Sales Act of 1905.107 Choosing to reason from general principles suggests that
the Court will reason from general principles when possible, only resorting to
analogies when there are no such principles, or when general principles would
lead to a problematic outcome.
This hypothesis is supported by the Supreme Court’s reasoning in NJA 1994
s. 532 where the Court found that general principles require the consultant to
present analysis results in an intelligible way. The claimant argued, inter alia, that
the consultant was liable by analogy to section 4 in the Consumer Service Act,
but the Court chose to reason from general principles, though it is widely
accepted that this statutory provision is an expression of general principles.108
The Court’s choice could arguably be an indicator that when given a choice, it
will reason from general principles.

6

6.1

What Can We Ascertain from These Modes of
Argumentation?
The Focus on Analogies Might be Exaggerated

Whilst it is common wisdom that reasoning by analogy is the preferred method
under Swedish law,109 this might be exaggerated. We have seen many cases where
the Supreme Court explicitly adverts to general principles and cases when such
reasoning must be inferred. Furthermore, the Court seems to apply general
principles when it is possible and primarily make analogies when a rule cannot
be generalized further, or if a general principle would lead to an unwelcome
result, in contrast to the method recommended for the PICC.
However, many of the general principles applied and referred to as general
principles by the Swedish Supreme Court are very specific in comparison with
German law, CISG, and PICC. Whilst the Court sometimes reason based on the
principle of good faith, it is hesitant to acknowledge good faith as a general

107

(lag 1905:38 s.1 om köp och byte av lös egendom), later replaced by the Sales Act, which
entered into force on January 1, 1991.
108 Johansson, 2013, pp. 127–128 with further references.
109 See e.g., Bengtsson et al., 2013, p. 31; Hellner, 1994, p. 110; Lehrberg, 2016, p. 144. See also
Hydén & Hydén, 2016, p. 119.
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principle,110 but is willing to generalize specific norms and acknowledging them
as general principles.
General principles are sometimes criticized in legal problem solving, arguing
that they are “more often than not” unable to settle the issue, partly because
principles are considered too abstract for particular legal problems, making it
necessary to rely on other interpretive criteria in such situations.111 The specific
nature of the general principles found in the jurisprudence of the Swedish
Supreme Court might thus be a compromise, generalized while still being
sufficiently concrete for particular legal problems.
6.2

From Authority to Reasons

The studied cases from the Swedish Supreme Court show rationes decidendi that
are, nonwithstanding argumentation method, far from always very helpful for
future courts, parties, or scholars. First, it is difficult to predict when a court will
establish a general principle. Second, when the Swedish Supreme Court relies on
analogies, it often focuses on structural similarities, and avoid deeper similarities.
This does not necessarily help improve the unity within the Swedish law of
obligations. And third, cases lacking sufficient reasoning are difficult to review.
When establishing a general principle, a court or arbitration tribunal applying
the CISG must reason why a general principle can be derived from the
Convention’s articles, or, if applying the PICC, interpreting the general principles
and reason for application, and under German law, establishing a general
principle requires a thorough reasoning. In contrast, the studied cases from the
Swedish Supreme Court show rationes decidendi where general principles are
established with strikingly limited reasoning and often without sources, even
110

The “duty of loyalty” (lojalitetsplikt) is sometimes expressed as “proper care” (“tillbörlig
omsorg”), see e.g., NJA 1986 s. 586 (not showing proper care when damaging a water pipe after
having been told about the depth of the pipe); NJA 1992 s. 58 (an accountant did not show
proper care by giving advice that caused an unnecessary tax expenditure). Sometimes as “loyalty,”
see e.g., NJA 1990 s. 264; NJA 1990 s. 745; NJA 2005 s. 142 (requiring a loyal and consistent
application of a contractual clause); NJA 2006 s. 638; NJA 2007 s. 86 (a seller of realty – and a
seller of movables “as is” – has a certain obligation to inform the buyer that the sellers is aware of
and that the buyer should have discovered but overlooked); NJA 2009 s. 672. See also Lando et
al., 2016, p. 84. It can be discussed whether the parties can invoke “duty of loyalty” as an
independent ground, see Munukka, 2011, pp. 93–102.
111 Vogenauer, 2015a, p. 201 (also because the idea of general principles underlying black-letter
rules to form a coherent code without gaps is widely considered illusory, especially for PICC that
is not “coherent and self-sufficient”).
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when additional sources exist. The Court seldom uses more than three sources
to reason for a principle,112 which can be contrasted to BGHZ 9, 157, where the
Bundesgerichthof used twenty-nine sources to establish a general principle.113
Fundamentally, majority reasonings, which may be compromises, seems based
on the Court’s authority, in contrast with addendums.114
Such reasoning from authority can be seen in NJA 2007 s. 519, where the
Court adverted to one of its older cases, NJA 1993 s. 13, and claimed that the
Court in the earlier case had found that a subleaser that had used premises
without agreement became obliged to compensate the owner for reasonable rent
based on a general principle (swe. allmän förmögenhetsrättslig princip, ger. allgemeine
vermögensrechtliche Prinzip) of unjust enrichment.115 However, in NJA 1993 s. 13,
the Court only states that the leaser without a contract is required to compensate
the owner for reasonable rent, with a reference to Hellner, which, with his wellknown antipathy to unjust enrichment,116 did not claim it to be a general principle
under Swedish law.117 The Court later claims to have expressed this general
principle in NJA 1993 s. 13, and has later adverted to this case and this general
principle.118 Whilst the Court established a right for compensation in NJA 1993
s. 13, later claiming that had it established a general principle of unjust
enrichment, when neither this case nor its source used the term unjust
enrichment, without later reasoning that this amounted to unjust enrichment,
illustrates that the Court does not feel obliged to fill gaps in its reasoning.
The Court should therefore improve its reasoning with NJA 2009 s. 672, NJA
2007 s. 86, and addendums as ideals. The Swedish legal community must also

112

See NJA 1992 s. 782; NJA 2007 s. 86; NJA 2007 s. 909; NJA 2009 s. 672.
See BGH, 01.04.1953 - II ZR 235/52, BGHZ 9, 157, para. 12 (Ger.).
114 Justice Håstad’s addendum for his own account, such as in NJA 2006 s. 638, is a good
example where authority is not taken for granted but where the Justice presents his reasoning.
115 NJA 2007 s. 519.
116 See Hellner, Jan, Obehörig vinst: Särskilt utanför kontraktsförhållanden, Almqvist & Wiksells
boktryckeri, Uppsala 1950, p. 393 (arguing that the concept unjust enrichment was often used in
other legal systems to overcome problems caused by established legal concepts). See also
Kleineman, Jan, “Obehörig vinst och frågan om vårt behov av rättsliga tvångströjor”, Tidsskrift for
Rettsvitenskap, 2013, pp. 531–549, pp. 545–546 (imaging an unpleasant future if a European civil
code based on the DCFR, with seven chapters on unjust enrichment, would emerge).
117 See NJA 1993 s. 13 (with a reference to Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, 4th ed., Juristförlaget,
Stockholm 1985, p. 316, that relies on NJA 1946 s. 143; Agell, Anders, “Skadeståndsansvaret vid
obehöriga förfoganden”, in Ulf Bernitz et al (eds), Festskrift till Jan Hellner, P A Norstedt & Söner
Förlag, Stockholm 1984, pp. 23–63, p. 23 et seq).
118 See NJA 2013 s. 135.
113
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improve itself, currently capitulating to rationes decidendi with lacking reasoning
and accepting the Court’s authority, forgetting its duty to demand well-reasoned
rationes decidendi, and not giving the question how to reason from general
principles sufficient attention in the legal literature. Furthermore, additional
improvements can be made.

6.3

Improving Reasoning from General Principles

Reasoning from general principles might at least in certain situations be both
easier and lead to more uniform application than analogies. For example, the case
from an Austrian arbitration tribunal concerning interest rate under the CISG,
which the arbitrator solved using the principle of full compensation,119 is a good
example of this, since it would be difficult to solve the issue using an analogy.
Also, the failure to substantiate claims of improper performance of contractual
obligations under the PICC was quite easily solved using the general principle of
good faith and fair dealings (and the rule specifying that principle through the
duty of cooperation),120 while it would have been more difficult to solve through
reasoning by analogy. On a national level, relying on general principles might be
easier than analogies for contracts for construction, because of the lack of
relevant source regulation.121
One conjecture why general principles seem to work well within the Swedish
law of obligations is because they are often more specific than these examples.
However, whilst these specific principles allow for some generalization, they will
not help improve the unity within the Swedish law of obligations. To do this, the
Court could become better at relating principles to each other, horizontally to
other “specific” general principles and vertically to fundamental general
principles such as good faith,122 without relying on such fundamental principles
directly.

119

Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft, SCH-4366,
June 15, 1994 (Au.).
120 International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation, Arbitral Award No 100/2011, March 16, 2012 (Rus.).
121 Cf. NJA 2014 s. 960, paras. 24–29 (where the Court is describing dispositives Recht regarding the
right and obligation to cure lack of conformity in contracts for construction in terms of general
principles).
122 The Court could refer to “proper care” (“tillbörlig omsorg”), “duty of loyalty,” or an obligation
“to take the other party’s interests into reasonable consideration,” see Lando et al., 2016, pp. 81–
86 (regarding Restatement of Nordic Contract Law § 1-6(1)).
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6.4

Improving Analogies

Critics of general principles, such as Vogenauer, argue that reasoning by analogy
can be advantageous since it has a closer relationship with the instrument’s text
than recourse to general principles, and since the content of such black-letter
rules do not need to be established, unlike general principles, which promote
uniform application.123 Thus, analogies have their advantages.
However, the Swedish Supreme Court sometimes arguably focus too much
on structural elements, such as the parties, the type of contract and its
characteristics, and not enough on the ratio legis,124 and the outcome.125 If the
Court would do the latter, this might sometimes lead to a different outcome. For
example, in NJA 2013 s. 980, the ratio legis and the outcome supported analogous
application of the Statute of limitations, in contrast to the structural differences
that decided the Court’s reasoning. However, a different outcome is not the only
argument for focusing on the ratio legis and the outcome. This would improve the
argumentation and make the cases more useful to predict future cases.
Furthermore, by going back to the ratio legis, it might be possible to find additional
general principles through induction.

7

Summary and Conclusions

Herein, we have examined and discussed reasoning outside the scope of statutory
regulation within the Swedish law of obligations. Based on our results, the
common wisdom of analogies as the preferred method should be reviewed. The
Swedish Supreme Court relies on general principles as often as it can, and seems
to rely on analogies primarily when a norm cannot be generalized. Still, if we
compare with German law, CISG and PICC, Swedish general principles are very
specific. When reasoning by analogy, the Swedish Supreme Court arguably often
focus too much on structural similarities and differences, with sometimes
idiosyncratic results, which could be addressed with more focus on the ratio legis
and the outcome. When reasoning from general principles, the rationes decidendi
123

Vogenauer, 2015a, p. 203.
Cf. Håstad, Torgny, “Rättsdogmatik in absurdum?”, Svensk Juristtidning, 2017, pp. 357–369, p.
367 (discussing the case NJA 2009 N 40 and arguing that the practically anchored reasons behind
the Act on Commission Agency (Kommissionslagen 2009:865) should have been decisive for an
analogy). Granted, the Court in NJA 2007 s. 909 rejected an analogy from the Commercial
Agency Act based on its ratio legis, but the Court should arguably have attempted to solve the
issue with a Rechtsanalogie based on several statutory norms instead. See also supra note 100.
125 Cf. Lehrberg, 2016, p. 264 (regarding that it is decisive that the legal question is the same and
thus that the legal consequence should be the same in the source case and the target case).
124
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are often lacking in reasoning, with very few references. The legal community
needs to demand more thorough reasoning, ideally like justices writing
addendums for their own accounts. Furthermore, by relating its reasoning to
other general principles, the Court could improve the unity within the Swedish
law of obligations.
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Härledd uppehållsrätt för
tredjelandsmedborgare
STAFFAN INGMANSON*

1

Inledning

Som medborgare i någon av Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater
(unionsmedborgare) har man rätt att av ekonomiska eller andra skäl resa in i och
uppehålla sig i en annan medlemsstat (den mottagande medlemsstaten). De
närmare villkoren för uppehållsrätt1 regleras i det så kallade rörlighetsdirektivet2,
där det även framgår att uppehållsrätten omfattar medföljande
familjemedlemmar. Det gäller oavsett om familjemedlemmen själv är
unionsmedborgare
eller
medborgare
i ett land
utanför
EU
(tredjelandsmedborgare). I de fall medföljande familjemedlemmar inte själva
uppfyller villkoren för bosättning i rörlighetsdirektivet härleder de sin
uppehållsrätt ur den migrerande unionsmedborgarens rätt att vistas i det
mottagande landet (härledd uppehållsrätt). Det gäller bland annat
familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare vilka per definition saknar en
självständig uppehållsrätt enligt direktivet. Det gör dessa personer till en särskilt
utsatt grupp för det fall uppehållsrätten skulle upphöra till följd av skilsmässa,
unionsmedborgarens död eller på grund av att denne inte längre uppfyller
villkoren för uppehållsrätt enligt direktivet.3
*

Staffan Ingmanson är universitetslektor och forskar och undervisar i ämnena arbetsrätt, EU-rätt
och skoljuridik.
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom
medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om
upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG,
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, EUT L 158
30.4.2004, s. 77–123. I direktivet talas om uppehållsrätt för unionsmedborgare, inte
uppehållstillstånd. Samma begrepp används i den svenska utlänningslagstiftningen.
2 Se kap. 2.
3 Direktivet innehåller emellertid bestämmelser om skydd mot utvisning i vissa situationer, se
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Uppehållsrätten för familjemedlemmar som inte själva är unionsmedborgare
regleras dock inte uttömmande i rörlighetsdirektivet. Av EU-domstolens praxis
följer nämligen att en härledd uppehållsrätt även kan föreligga i situationer som
inte omfattas av direktivet. Samtidigt som denna praxis innebär ökade
möjligheter för unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare att utveckla och
befästa ett familjeliv, utgör den också ett exempel på av EU-domstolen
tillskapade rättigheter som går utöver den lagstiftning medlemsstaterna har enats
om på EU-nivå. Ur ett vidare politiskt och konstitutionellt perspektiv är detta
inte helt oproblematiskt. I sammanhanget bör nämnas att EU har antagit ett
direktiv om familjeåterförening.4 Direktivet äger dock endast tillämpning när
samtliga personer mellan vilka återföreningen sker är tredjelandsmedborgare och
kommer därför inte att behandlas här.
Syftet med denna uppsats är att redogöra för och kommentera den praxis EUdomstolen har utvecklat på området. Först måste dock något sägas om den fria
personrörligheten inom EU och rörlighetsdirektivets bestämmelser om
uppehållsrätt för familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare.

2

Unionsmedborgarnas rätt till fri rörlighet inom EU

Arbetskraftens rätt att röra sig fritt inom EU har sin grund i funktionsfördragets
bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare, rätten till fri etablering och fri
rörlighet för tjänster.5 I början av 1990-talet utsträcktes denna rätt till att omfatta
samtliga unionsmedborgare, det vill säga även icke ekonomiskt aktiva personer.
Artikel 21.1 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) har
följande lydelse:
Varje unionsmedborgare ska ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom
medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor
som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen.

De villkor som måste vara uppfyllda för uppehållsrätt i en annan medlemsstat
framgår av rörlighetsdirektivet.6 För uppehållsrätt understigande tre månader
gäller samma regler för samtliga unionsmedborgare; den mottagande
medlemsstaten får i detta fall inte uppställa några andra krav än innehav att ett
art. 13.2.
Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, EUT L
251, 3.10.2003, s. 12.
5 Art. 45, 49 och 56 FEUF.
6 Direktiv 2004/38/EG.
4
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giltigt pass eller identitetskort. För uppehållsrätt överstigande tre månader gäller
däremot olika regler beroende på om personen ifråga utför arbete som anställd
eller egenföretagare alternativt vistas i det mottagande landet utan att arbeta. I
det förra fallet utgör själva statusen som anställd eller egenföretagare grund för
uppehållsrätten. För icke ekonomiskt aktiva unionsmedborgare uppställs
däremot ett krav på att förfoga över tillräckliga tillgångar för ens egen försörjning
samt att man omfattas av en heltäckande sjukförsäkring som gäller i det
mottagande landet. Unionsmedborgare som har uppehållit sig lagligt i en annan
medlemsstat under en fortlöpande period av fem år har permanent uppehållsrätt.
Då upphör också de tidigare villkoren för uppehållsrätten att gälla.7

3

Härledd uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet

Rätten till fri rörlighet omfattar även medlemmar av en migrerande
unionsmedborgares familj, oavsett nationalitet, vilka härleder sin uppehållsrätt ur
den migrerande unionsmedborgarens rättigheter enligt fördraget. Till
familjemedlemmar räknas enligt direktivet make/maka, släktingar i rakt
nedstigande led under 21 år eller som oavsett ålder är beroende av
unionsmedborgaren för sin försörjning samt underhållsberättigade släktingar i
rakt uppstigande.8 Med make/maka likställs den partner med vilken
unionsmedborgaren ingått ett registrerat partnerskap enligt lagstiftningen i en
medlemsstat under förutsättning att det mottagande landet enligt sin lagstiftning
behandlar registrerade partnerskap som likvärdiga med äktenskap.9 Andra
släktingar, till exempel syskon, saknar uppehållsrätt men enligt direktivet ska
medlemsstaterna underlätta för dessa att resa in och vistas i landet tillsammans
med unionsmedborgaren. Det gäller dock endast om de i det land de kommer
från var beroende eller bodde hos unionsmedborgaren eller om det av hälsoskäl
är absolut nödvändigt att denne tar hand om familjemedlemmen.10 För
familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare ska medlemsstaterna efter
7

Art. 6, 7 och 16 i direktivet.
Om tolkningen av rekvisitet ”beroende för sin försörjning”, se mål C-423/12 Flora May Reyes
mot Migrationsverket, ECLI:EU:C:2014:16. Av målet framgår att endast det faktum att
släktingen på grund av personliga omständigheter såsom ålder utbildning eller hälsa bedöms ha
goda möjligheter att få ett arbete inte automatiskt utesluter att person ifråga ska anses vara
beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning.
9 Art. 2.2.
10 Art. 3.2. Om tolkningen av denna artikel och innebörden av begreppet ”beroende”, se mål C83/11, Secretary of State for the Home Department mot Muhammad Sazzadur Rahman m.fl.,
EU:C:2012:519.
8
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ansökan utfärda ett uppehållskort om den planerade vistelsen överstiger tre
månader.11 Uppehållskortet ska utfärdas senast sex månader efter det att ansökan
lämnades in.12

4

Härledd uppehållsrätt när rörlighetsdirektivet inte är tillämpligt.

Rörlighetsdirektivet13 innebär som inledningsvis nämnts inte en uttömmande
reglering av uppehållsrätten för tredjelandsmedborgare som tillhör en
unionsmedborgares familj. Av den praxis som utvecklats av EU-domstolen följer
att en sådan rätt föreligger även i vissa andra situationer.

4.1

Härledd uppehållsrätt till följd av familjeåterförening eller äktenskap

Rätten till fri rörlighet innebär inte bara en rätt att resa in i och bosätta sig i en
annan medlemsstat, utan också en rätt för medlemsstaternas medborgare att
lämna ursprungslandet. EU-domstolen har i sin praxis slagit fast att denna rätt
skulle motverkas av om dessa personer vid återvändandet inte skulle få ta med
sig anhöriga som han eller hon till följd av familjeåterförening eller äktenskap har
börjat leva med under sin vistelse i en annan medlemsstat.
I Eind-fallet14 (2007) hade en nederländsk medborgare återförenats med sin
dotter, som var surinamesisk medborgare, när han arbetade i Storbritannien. Då
mannen efter avslutat arbete återvände till hemlandet tillsammans med sin dotter
nekades hon uppehållstillstånd i Nederländerna. I sin dom konstaterar EUdomstolen att det hinder mot en familjeåterförening som ett sådant avslagsbeslut
innebär får en återhållande effekt på viljan att ta anställning i en annan
medlemsstat. I och med att pappan utnyttjat sin rätt till fri förlighet i förvärvssyfte
kunde situationen då han återvände till sitt hemland inte ses som en rent intern
situation på vilken unionsrätten inte är tillämplig. De bestämmelser i
sekundärrätten (nu rörlighetsdirektivet) som ger en migrerande arbetstagare rätt
att åtföljas av medlemmar i sin familj skulle därför tillämpas analogt när denne

11

Art. 9.
Tredjelandsmedborgare som underlåter att ansöka om uppehållskort får åläggas
proportionerliga och icke-diskriminerande sanktioner, se art. 10 i direktivet. Här framgår också
vilka handlingar som ska bifogas en ansökan om uppehållskort.
13 Direktiv 2004/38/EG.
14 Mål C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie mot R. N. G. Eind,
EU:C:2007:771.
12
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återvänder till sitt ursprungsland efter att ha arbetat i en annan medlemsstat.15
För uppkomsten av denna rättighet spelar det ingen roll om familjemedlemmen
hade uppehållsrätt enligt lagstiftningen i den andra medlemsstaten vid tidpunkten
för återföreningen eller om unionsmedborgaren vid återkomsten bedriver någon
form av yrkesverksamhet eller inte. Däremot krävs att återföreningen skedde
eller att äktenskapet ingicks under den tid unionsmedborgaren arbetade i det
mottagande landet.
EU-domstolen har efter rörlighetsdirektivets ikraftträdande utsträckt detta
synsätt till att gälla generellt, på så sätt att det för tredjelandsmedborgarens
uppehållsrätt är utan betydelse om unionsmedborgaren utnyttjat sin rätt till fri
rörlighet för arbete eller av andra skäl. Däremot måste det röra sig om en vistelse
som är så verkningsfull att ett familjeliv har kunnat utvecklas eller befästas i den
mottagande medlemsstaten, vilket i princip innebär ett krav på bosättning i
landet. Endast perioder av permanent uppehållsrätt och vistelser som överstiger
tre månader och som uppfyller villkoren i rörlighetsdirektivet (yrkesverksamhet
alternativt tillräckliga tillgångar och heltäckande sjukförsäkring) får räknas med.
Kortare vistelser kan däremot inte ge upphov till en härledd uppehållsrätt, även
om de beaktas tillsammans.16
Eind-fallet17 avsåg en situation då familjeåterföreningen skett under tid då
unionsmedborgaren varit bosatt i en annan medlemsstat än ursprungslandet. I
målet S och G18 (2014) hade EU-domstolen att ta ställning till om en
familjemedlem som är tredjelandsmedborgare kan härleda en uppehållsrätt i en
situation då unionsmedborgarens är bosatt i sitt ursprungsland men regelbundet
arbetar i en annan medlemsstat.19 Enligt domstolen kan rörlighetsdirektivet inte
tillämpas analogt i detta fall eftersom referenspersonen aldrig flyttat till den
medlemsstat där arbetet utförs. Däremot ska artikel 45 FEUF om fri rörlighet
för arbetstagare tolkas så att den ger familjemedlemmen ifråga en härledd
uppehållsrätt om ett beslut att vägra en sådan uppehållsrätt skulle avskräcka
unionsmedborgaren att från utöva sin rätt till fri rörlighet enligt nämnda artikel.

15

Art. 10. 1 a i den numera upphävda förordningen (EEG) nr 1612/68, nu art. 3.2 i
rörlighetsdirektivet.
16 Mål C-456/12, O mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel och Minister voor
Immigratie, Integratie en Asiel mot B., EU:C:2014:135.
17 Mål C-291/05, Eind.
18 Se p. 35 och 44 i domen.
19 Mål C-457/12, S. mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel och Minister voor
Immigratie, Integratie en Asiel mot G., EU:C:2014:136.
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I målet lämnades denna fråga att avgöras av den nederländska domstol som
begärt förhandsbesked.

4.2

Härledd uppehållsrätt till följd av den faktiska vårdnaden av barn

I målet Baumbast och R20 (2002) hade en kvinna som var amerikansk medborgare
flyttat med sin man och sina två barn, samtliga franska medborgare, från
Frankrike till Storbritannien. Efter att paret skiljt sig ansökte hon om permanent
uppehållstillstånd för sig själv och barnen. Barnen beviljades uppehållstillstånd i
egenskap av barn till en migrerande arbetstagare men kvinnans ansökan avslogs.
En av de frågor som EU-domstolen hade att ta ställning till i den efterföljande
tvisten var om beslutet kunde anses kränka barnens rätt till utbildning i egenskap
av barn till migrerande arbetstagare och rätten till familjeliv.
Enligt artikel 12 i den numera upphävda förordning nr 1612/6821 ska barn till
migrerande arbetstagare ha tillträde till det mottagande landets allmänna skolor
på samma villkor som medborgarna i det landet om barnen bor där. Vidare sägs
att medlemsstaterna ska anstränga sig för att göra det möjligt för dessa barn att
delta i utbildningen under bästa möjliga förhållanden. I det nu aktuella målet slog
EU-domstolen fast att det för barnens rättigheter enligt denna artikel saknar
betydelse om föräldrarna under vistelsen i det mottagande landet skiljs, att endast
en förälder är unionsmedborgare, att den förälder som är unionsmedborgare
upphör att vara arbetstagare eller att barnen själva inte är unionsmedborgare.
Vidare konstaterades att förordningen ska tolkas mot bakgrund av rätten till
skydd för familjelivet i artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Barnets rätt till en
utbildning ”under bästa möjliga förhållanden” medför därför enligt domstolen
med nödvändighet en rätt att åtföljas av den person som har hand om den dagliga
omvårdnaden, oavsett hans eller hennes nationalitet. Ett beslut att avslå en
ansökan om uppehållstillstånd i en situation då barnet utnyttjar sin rätt enligt
nämnda artikel utgör därför en kränkning av denna rätt.22
Domen innebär att tredjelandsmedborgare som saknar uppehållsrätt i en
medlemsstat men som har den faktiska vårdnaden av ett barn till en migrerande
arbetstagare, härleder en rätt till bosättning i det landet ur barnets rätt att fullgöra
20

Mål C-413/99, Baumbast och R mot Secretary of State for the Home Department.,
EU:C:2002:493.
21 Nu artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april
2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, EUT L 141, 27.5.2011, s. 1.
22 För EU-domstolens resonemang i dessa delar, se p. 68–75.
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sin utbildning i det mottagande landet. I senare praxis har förtydligats att
uppehållsrätten inte är villkorad av att den som har vårdnaden om barnet har
tillräckliga tillgångar för sin egen och barnets försörjning eller uppfyller kravet på
en heltäckande sjukförsäkring.23 Uppehållsrätten upphör dock när barnet blir
myndigt, såvida det inte föreligger ett fortsatt behov förälderns närvaro och
omvårdnad för att kunna fullfölja utbildningen.24 En annan begränsning är att
rätten till utbildning enligt nämnda förordning endast omfattar barn till
migrerande arbetstagare. Det innebär att en person som har vårdnaden om ett
barn till en migrerande egenföretagare inte åtnjuter någon härledd uppehållsrätt
under motsvarande förhållanden.25 Perioder av härledd uppehållsrätt för
familjemedlemmar med stöd av bestämmelsen om barnets rätt till utbildning kan
inte heller beaktas för att dessa personer ska kunna förvärva permanent
uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet.26
I Chen-målet27 (2004) tog EU-domstolen denna praxis ett steg längre. Målet
rörde ett kinesiskt par som jobbade åt ett kinesiskt företag och där kvinnan under
en tjänsteresa födde en dotter på Nordirland. Planen var att barnet skulle få
irländskt medborgarskap så att kvinnan därigenom skulle kunna bosätta sig
tillsammans med barnet i Storbritannien. Enligt irländsk lagstiftning vid denna
tid fick barn som föddes på ön Irland nämligen irländskt medborgarskap om det
inte kunde göras anspråk på annat medborgarskap.28 Efter att ett irländskt pass
utfärdats för barnet ansökte mamman om uppehållsrätt för sig och sin dotter i
Storbritannien. När hon fick avslag på ansökan uppstod frågan om beslutet var
förenligt med unionsrätten. EU-domstolen slog till att börja med fast att någon
uppehållsrätt med stöd av sekundärrätten29 inte förelåg i detta fall eftersom det
var unionsmedborgaren som var beroende av en tredjelandsmedborgare för sin
försörjning och inte tvärtom. Enligt domstolen omfattas däremot även mycket
23

Mål C-310/08, London Borough of Harrow mot Nimco Hassan Ibrahim och Secretary of
State for the Home Department, EU:C:2010:80.
24 Mål C-480/08, Maria Teixeira mot London Borough of Lambeth och Secretary of State for the
Home Department, EU:C:2010:83.
25 Förenade målen C-147/11 och C-148/11, Secretary of State for Work and Pensions mot Lucja
Czop och Margita Punakova, EU:C:2012:538.
26 Mål C-529/11, Olaitan Ajoke Alarape och Olukayode Azeez Tijani mot Secretary of State for
the Home Department, EU:C:2013:290.
27 Mål C-200/02, Kunqian Catherine Zhu och Man Lavette Chen mot Secretary of State for the
Home Department, EU:C:2004:639.
28 Barn till kinesiska medborgare födda utanför Kina får inte automatiskt kinesiskt
medborgarskap. Se p. 13 i domen.
29 Direktiv 90/364/EEG. Direktivet är upphävt och ersatt av rörlighetsdirektivet.
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små barn av rätten till fri rörlighet i artikel 21.1 FEUF. Med hänvisning till domen
i Baumbast och R30 konstaterades därefter att barnets uppehållsrätt förutsätter att
det kan åtföljas av den person som, oavsett nationalitet, har den faktiska
vårdnaden om barnet. De brittiska och irländska regeringarnas argument att det
är den berörda personen själv som ska ha tillräckliga tillgångar underkändes av
EU-domstolen. Till stöd för denna slutsats anfördes att det i sekundärrätten inte
uppställs något krav på tillgångarnas ursprung. Även invändningen att
unionsrätten inte kunde åberopas till stöd för att få stanna i landet eftersom den
användes för att på ett otillbörligt sätt skaffa sig medborgarskap i en medlemsstat
avfärdades.31 Enligt domstolen kan en medlemsstat nämligen inte inskränka
verkningarna av att en person erhållit medborgarskap i en annan medlemsstat
genom att uppställa några ytterligare villkor för att detta ska erkännas i samband
med utövandet av fördragets grundläggande friheter.

4.3

Härledd uppehållsrätt i interna situationer

I Chen-målet32, liksom i tidigare behandlade mål, uppkom en härledd uppehållsrätt
i samband med att tredjelandsmedborgaren och unionsmedborgaren passerade
gränsen till en annan medlemsstat. Gemensamt för dessa situationer är med
andra ord att de innehåller vad som brukar kallas ett gränsöverskridande
moment. Fall där ett sådant moment saknas, det vill säga när alla faktorer som är
relevanta för bedömningen av den aktuella situationen endast har anknytning till
en medlemsstat, benämns rent interna situationer. EU-domstolens utgångspunkt
har alltid varit att de rättigheter som är knutna till den fria rörligheten inte kan
göras gällande i dessa situationer. En tredjelandsmedborgare som vill flytta med
eller återförenas med familjemedlemmar som är medborgare i en medlemsstat
har med andra ord en på unionsrätten grundad rätt att göra detta endast i
samband med att den senare bosätter sig i en annan medlemsstat.33

30

Mål C-413/99.
För en utförlig kommentar av domen, se Kunoy, Bjørn, ”A Union of National Citizens: The
Origins of the Court’s Lack of Avant-Gardisme in the Chen Case”, Common Market Law Review
vol. 43 s. 179–190, 2006.
32 Mål C-200/02.
33 Se till exempel Förenade målen 35 och 36/82 Elestina Esselina Christina Morson mot Staat
der Nederlanden och Hoofd van de Plaatselijke Politie in de zin van de Vreemdelingenwet;
Sewradjie Jhanjan mot Staat der Nederlanden, ECLI:EU:C:1982:368.
31
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Genom EU-domstolens avgörande i Zambrano-målet34 (2011) har detta synsätt
kommit att modifieras. I målet hade ett colombianskt par i omgångar ansökt om
uppehållstillstånd i Belgien men fått avslag på samtliga ansökningar. Under tiden
födde kvinnan två barn som enligt principen om jus soli fick belgiskt
medborgarskap. Den fråga EU-domstolen hade att besvara var om föräldrarna
kunde härleda en uppehållsrätt ur barnens unionsmedborgarskap i enlighet med
de principer som utvecklats i Chen-målet35, men utan att barnen dessförinnan hade
utnyttjat sin rätt till fri rörlighet inom EU. I de kort hållna domskälen tar EUdomstolen artikel 20.2 FEUF till utgångspunkt för bedömningen. I artikeln sägs
att unionsmedborgarna ska ha de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i
fördragen, vari bland annat ingår en rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom
medlemsstaternas territorier. Därefter slår domstolen fast att ett beslut att neka
tredjelandsmedborgare som är underhållsskyldiga för sina minderåriga barn, vilka
är unionsmedborgare, uppehållsrätt i en situation som denna skulle medföra att
barnen tvingas lämna unionen för att följa med sina föräldrar. Det skulle i sin tur
kunna leda till att barnen i strid med nämnda artikel berövas möjligheten att
faktiskt åtnjuta kärnan i de rättigheter som tillkommer dem i egenskap av
unionsmedborgare. Vilka rättigheter som åsyftas klargörs inte i domen, men den
mest centrala rättigheten får antas vara rätten till fri rörlighet sådan den kommer
till uttryck i artikel 21.1 FEUF.36
EU-domstolens fortsatta praxis visar dock att verkningarna av den princip
som etablerades i Zambrano-domen37 är begränsad. I fallet Murat Dereci m.fl. (2011)
var klaganden i målet vid den nationella domstolen tredjelandsmedborgare som
önskade bosätta sig tillsammans med sina släktingar i Österrike vilka samtliga var
österrikiska medborgare.38 Enligt EU-domstolen kunde denna situation inte
jämföras med den i Zambrano eftersom anknytningspersonernas möjlighet att
åtnjuta den kärna av rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet inte var
beroende av att deras släktingar fick uppehållsrätt i Österrike.
I domen betonas vidare att det endast är i mycket speciella situationer som en
tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till unionsmedborgare som inte
utnyttjat sin rätt till fri rörlighet inte får nekas uppehållsrätt. Det gäller endast då
34

Mål C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano mot Office national de l’emploi (ONEm),
EU:C:2011:124.
35 Mål C-200/02.
36 Om föräldrarna vägrats uppehållsrätt fall hade det förmodligen lett till att familjen inte bara
hade varit tvungna att lämna Belgien utan unionen i sin helhet.
37 Mål C-34/09.
38 Mål C-256/11, Murat Dereci m.fl. mot Bundesministerium für Inneres, EU:C:2011:734.
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anknytningspersonens unionsmedborgarskap skulle förlora sin ändamålsenliga
verkan på så sätt att ett nekande skulle innebära att han eller hon tvingas att lämna
unionen som helhet.39 Det är således inte tillräckligt att unionsmedborgaren av
ekonomiska eller andra skäl vill återförenas med familjemedlemmar som är
tredjelandsmedborgare. I situationer som dessa kan inte heller EU:s
familjeåterföreningsdirektiv åberopats som stöd för en rätt till bosättning
eftersom direktivet endast är tillämpligt då samtliga personer inblandade i
återföreningen är tredjelandsmedborgare.40

4.4

Härledd uppehållsrätt och EU-stadgan

EU-domstolen har i några mål där varken sekundärrätten eller de principer som
etablerades i Chen-målet41 och Zambrano-målet42 ägt tillämpning haft att pröva om
EU:s stadga om grundläggande rättigheter (EU-stadgan) kan påverka
tillämpningen av nationella regler om uppehållsrätt för familjemedlemmar som
är tredjelandsmedborgare. Det gäller framför allt stadgans bestämmelser om
rätten till privatliv och familjeliv, rätten att ingå äktenskap och bilda familj samt
barnets rätt till omvårdnad och kontakt med föräldrarna.43 Innan denna praxis
behandlas ska först några ord sägas om stadgan.
EU-stadgan antogs först som en icke bindande, högtidlig proklamation men
är sedan 2009 bindande för EU och medlemsstaterna när de tillämpar
unionsrätten.44 Stadgan binder med andra ord inte ländernas myndigheter och
domstolar när de tillämpar nationell rätt som saknar koppling till unionsrätten.
Av artikel 51.2 följer vidare att stadgan inte innebär någon utvidgning av
unionens makt eller befogenheter eller fastställer några nya uppgifter för
unionen. Frågan vad ”en tillämpning av unionsrätten” innebär är svårt att ge ett
enkelt svar på. Klart är dock att medlemsstaterna tillämpar unionsrätten när de
39

Se även mål C-434/09, Shirley McCarthy mot Secretary of State for the Home Department,
EU:C:2009:328. Fallet rörde en kvinna med dubbelt brittiskt och irländskt medborgarskap som
gift sig med en jamaicansk medborgare, men som hela sitt liv varit bosatt i Storbritannien.
Beslutet att inte låta hennes man få uppehållsrätt i Storbritannien ansågs inte innebära att hon
fråntogs möjligheten att faktiskt åtnjuta kärnan i de rättigheter som tillkommer henne i kraft av
unionsmedborgarskapet.
40 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, EUT
L 251, 3.10.2003.
41 Mål C-200/02
42 Mål C-34/09.
43 Art. 7, 9 resp. 24 i EU-stadgan.
44 Art. 51.1.
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antar bestämmelser i syfte att genomföra EU-lagstiftning eller tillämpar de
undantag som får göras från denna lagstiftning.45
Iida-fallet46 rörde en japansk man som gift sig med en tysk kvinna bosatt i USA.
2004 födde kvinnan en dotter som fick både tyskt och japanskt medborgarskap.
Året därpå flyttade familjen till Tyskland där mannen fick uppehållstillstånd enligt
de tyska reglerna om familjeåterförening. Efter att kvinnan flyttat och börjat
arbeta i Österrike levde paret åtskilda även om de inte tog ut äktenskapsskillnad.
Makarna fortsatte att ha gemensam vårdnad om dottern som hade flyttat med
sin mor till Österrike. Ferierna tillbringade hon däremot till stor del hos pappan
i Tyskland som fortsatte att vistas i landet med stöd av tysk rätt. 2008 ansökte
pappan om ett uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en
unionsmedborgare men fick avslag på sin ansökan. Beslutet överklagades till
domstol som begärde förhandsbesked från EU-domstolen avseende tolkningen
av rörlighetsdirektivet, artiklarna 20 och 21 FEUF samt artikel 24.3 i EU-stadgan
om barns rätt till kontakt med föräldrarna.
I domen konstateras att mannen, vad avsåg relationen till dottern, inte
utgjorde en underhållsberättigad familjemedlem enligt rörlighetsdirektivet
eftersom situationen i detta fall var den omvända; här var det
unionsmedborgaren (dottern) som var berättigad till underhåll av en
tredjelandsmedborgare (pappan). Vad avsåg relationen till hustrun konstaterade
domstolen att äktenskapet mellan makarna inte var upplöst och att hans
uppehållsrätt därför inte gått förlorad på denna grund. Däremot kunde han inte
härleda någon uppehållsrätt från hustruns sida med stöd av rörlighetsdirektivet
eftersom han aldrig flyttat med henne till Österrike. Beträffande tolkningen av
artiklarna 20 och 21 FEUF slog EU-domstolen fast att sökanden inte kunde
tillerkännas någon uppehållsrätt med stöd av de principer som utvecklats i Chenoch Zambrano-målen.47 Vad slutligen avsåg tillämpningen av stadgan och i
synnerhet rätten till familjeliv och barnens rättigheter undersökte domstolen
först om de tyska bestämmelser som låg till grund för avslagsbeslutet syftade till
att tillämpa en unionsrättslig bestämmelse. Här konstaterades att reglerna om
utfärdande av uppehållskort visserligen syftade till att tillämpa unionsrätten,
bestämt närmare artikel 10 i rörlighetsdirektivet.48 Slutsatsen var dock att
mannens situation inte reglerades av unionsrätten av det skälet att han inte
45

Dougan, Michael, ”Judicial Review of Member State Action under the General Principles and
the Charter: Defining the Scope of Union Law”, Common Market Law Review vol. 52 s. 1218,
2015.
46 Mål C-40/11, Yoshikazu Iida mot Stadt Ulm, EU:C:2012:691.
47 Mål C-200/02 resp. C-34/09.
48 Direktiv 2004/38/EG.
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uppfyllde de nödvändiga villkoren för att beviljas ett sådant kort. Beslutet att
neka mannen ett uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en
unionsmedborgare innebar under dessa förhållanden inte en tillämpning av
unionsrätten i den mening som avses i artikel 51 i stadgan. Frågan om beslutet
stod i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna kunde därför inte
prövas.

5

Sammanfattning och kommentar

Av rörlighetsdirektivet49 framgår att unionsmedborgare som uppfyller de villkor
som uppställs i direktivet har rätt bosätta sig i en annan medlemsstat tillsammans
med sin familj, oavsett familjemedlemmarnas nationalitet. Om dessa inte själva
uppfyller villkoren för uppehållsrätt, vilket bland annat gäller familjemedlemmar
som är tredjelandsmedborgare, så härleder de sin uppehållsrätt ur den migrerande
unionsmedborgarens rätt att vistas i det mottagande landet.
Direktivet bestämmelser om härledd uppehållsrätt är endast tillämpliga i
situationer då en familjemedlem bosätter sig tillsammans med en
unionsmedborgare i en medlemsstat där den senare själv inte är medborgare. Av
EU-domstolens praxis framgår emellertid en härledd uppehållsrätt även kan
uppstå i vissa andra situationer.
För det första ska direktivets bestämmelser om härledd uppehållsrätt tillämpas
analogt i fall då en unionsmedborgare som efter att återförenats med en
familjemedlem eller ingått äktenskap med en tredjelandsmedborgare i en annan
medlemsstat återvänder till ursprungsmedlemsstaten. Denna medlemsstat är då
skyldig att bevilja familjemedlemmen eller makan/maken uppehållsrätt eftersom
ett nekande enligt EU-domstolen skulle kunna avskräcka unionsmedborgarna
från att utnyttja sin rätt till fri rörlighet (Eind-situationen).
För det andra kan en tredjelandsmedborgare som saknar uppehållsrätt men
som har vårdnaden om ett barn till en migrerande arbetstagare härleda en
uppehållsrätt ur barnets rätt till utbildning ”under bästa möjliga förhållanden”
enligt artikel 10 förordning (EU) 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet.
Enligt EU-domstolen förutsätter nämligen detta en rätt att åtföljas av den person
som har hand om den dagliga omvårdnaden, oavsett hans eller hennes
nationalitet (Baumbast och R-situationen).
För det tredje har domstolen slagit fast att även mycket små barn som är
unionsmedborgare omfattas av rätten till fri rörlighet, en rättighet barnet inte kan
komma i åtnjutande av såvida det inte får åtföljas av den person som har hand
49

Direktiv 2004/38/EG.
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om dess dagliga vårdnad. En tredjelandsmedborgare som har vårdnaden om ett
barn som ”väljer” att bosätta sig i en annan medlemsstat härleder i detta fall sin
uppehållsrätt i den mottagande medlemsstaten ur unionsmedborgarens (barnets)
rätt till fri rörlighet enligt artikel 21 FEUF (Chen-situationen).
I samtliga dessa situationer grundas tredjelandsmedborgarens uppehållsrätt på
det faktum att unionsmedborgaren har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet. Samtliga
innehåller med andra ord ett så kallat gränsöverskridande moment. EUdomstolen har emellertid slagit fast att en härledd uppehållsrätt också kan uppstå
i en fjärde situation, i vad som brukar benämnas rent interna situationer. Härmed
avses situationer som saknar samband med att en unionsmedborgare utnyttjar
eller tidigare har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet. Det gäller emellertid endast i
mycket speciella situationer, nämligen då en nekad uppehållsrätt skulle innebära
att en unionsmedborgare, som är beroende av en närstående
tredjelandsmedborgares vård och omsorg, skulle berövas möjligheten att faktiskt
åtnjuta kärnan i de rättigheter som tillkommer han eller henne i egenskap av
unionsmedborgare (Zambrano-situationen).
Vilken allmänna slutsatser kan då dras av den praxis som EU-domstolen
utvecklat på området? Till att börja med kan konstateras att den ger
unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare som tillhör samma familj utökade
möjligheter att utveckla och befästa ett familjeliv. Att detta skulle var den främsta
drivkraften bakom domstolens ställningstaganden är dock inte troligt. Vad det
från EU-domstolens sida främst handlar om är istället att underlätta för
medlemsstaternas medborgare att utnyttja sin rätt till fri rörlighet och att åtnjuta
de rättigheter de har enligt fördragen och sekundärrätten. I de ovan behandlade
målen har detta syfte kunnat tillgodoses genom en utökad uppehållsrätt för
närstående tredjelandsmedborgare. Att denna praxis samtidigt medför att fler
tredjelandsmedborgare får möjlighet att kunna stanna inom EU kan i detta
perspektiv snarare ses som en, ur deras synvinkel, positiv bieffekt.
En andra slutsats man kan dra av EU-domstolens praxis om härledd
uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare är att den inte endast bidrar till att
underlätta den ekonomiska rörligheten inom EU. I Chen-fallet var syftet med den
uppehållsrätt som tillerkändes mamman att underlätta rörligheten för en
unionsmedborgare som, redan på grund av sin ringa ålder, knappast kunde
förväntas utöva någon ekonomisk verksamhet i det mottagande landet. Sett ur
det perspektivet utgör fallet en ytterligare bekräftelse på att rätten till fri rörlighet
sedan införandet av ett unionsmedborgarskap har kommit att frigöras ur sin
marknadskontext och numera betraktas som en grundläggande rättighet för
medlemsstaternas medborgare.
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En tredje slutsats är att EU-domstolens praxis om härledd uppehållsrätt för
familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare också rymmer en demokratisk
eller konstitutionell dimension. Detta eftersom rörlighetsdirektivet, som efter
långdragna förhandlingar antogs av rådet och Europarlamentet, inte ensamt
reglerar uppehållsrätten för dessa personer trots att det får antas ha varit avsett
att utgöra en uttömmande reglering av ämnet. Att EU-domstolen i frånvaro av
gemensamma regler på ett visst område eller i en viss fråga tvingas lösa rättsliga
konflikter genom en tolkning av fördragen är en sak. Att däremot, då sådana
bestämmelser finns, tillskapa nya rättigheter som går utöver de som
medlemsstaterna har enats om ska gälla är en annan sak. Ur ett konstitutionellt
perspektiv innebär detta också en förskjutning av makten från EU:s politiska
institutioner till EU-domstolen i en mycket känslig politisk fråga, nämligen den
om tredjelandsmedborgares rättsliga ställning i medlemsstaterna.
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Hets mot folkgrupp
En reflektion om uppsåt och social adekvans

EVA JOHNSSON*

1

Inledning

Hets mot folkgrupp utgör tillsammans med olaga diskriminering och
straffskärpningsregeln i 29 kapitlet brottsbalken (BrB) en grupp av brott som
brukar betecknas som hatbrott. Med hatbrott avses brott där motivet är att
kränka en person, folkgrupp eller annan sådan grupp på grund av till exempel
ras, hudfärg eller sexuell läggning.1 Antalet anmälda brott som rör enbart hets
mot folkgrupp har varit relativt konstant mellan åren 2007 och 2011, för att
därefter öka i antal fram till 2014. Därefter har antalet brott som anmälts
minskat.2
Regleringen om hets mot folkgrupp finns i 16:8 brottsbalken (BrB).
Bestämmelsen infördes första gången år 1948 och har därefter ändrats ett flertal
gånger.3 Bestämmelsen syftar till att stoppa uttalanden och meddelanden som
uttrycker hot och missaktning mot grupper på grund av ras, hudfärg, nationellt
eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
En gärning är otillåten enligt svensk rätt om den är brottsbeskrivningsenlig
och inte kan rättfärdigas med stöd av till exempel undantagsreglerna i 24 kap.
BrB eller med hjälp av allmänna principer om social adekvans.4 För straffrättsligt
ansvar krävs emellertid, förutom att gärningen är otillåten, att gärningsmannen
*

Eva Johnsson är disputerad i rättssociologi och forskar samt undervisar huvudsakligen i
straffrätt och kriminologi.
1 Polisen, tillgänglig på https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-hatbrott/, 2017,
(2017-05-27).
2 Brottsförebyggande rådet (Brå), tillgänglig på http://bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik.html,
2017, (2017-05-27).
3 Prop. 1948:80 Kungl. Maj:ts proposition nr 80, SFS 1970:224, SFS 1982:271, SFS 1988:835 och
SFS 2002:800.
4 Se t.ex. Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, andra upplagan,
Iustus Förlag AB, Uppsala, 2013, s. 66.
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även kan hållas personligt ansvarig för den. Under begreppet personligt ansvar
faller uppsåt och oaktsamhet samt ursäktande omständigheter, som till exempel
excess och straffrättsvillfarelse.5
Enligt huvudregeln i 1:2 1 stycket BrB måste en gärning täckas av uppsåt för
att ett brott ska anses begånget. Om oaktsamhet är tillräckligt för straffrättsligt
ansvar, ska detta anges uttryckligen i lagtexten. Hets mot folkgrupp, då inget
annat är stadgat, kräver uppsåt. Hur uppsåtsbedömningen ska ske i förhållande
till de olika rekvisiten har emellertid inte tydliggjorts i förarbeten eller av Högsta
domstolen (HD). Det torde innebära att en normal uppsåtsbedömning ska
göras.6 Uppsåtsbedömningen kan emellertid i vissa fall skapa problem när det
handlar om hets mot folkgrupp. Vidare finns oklarheter vad gäller det
straffrättsliga ansvaret i förhållande till de oskrivna reglerna om social adekvans.
I det här kapitlet kommer jag att diskutera och reflektera kring social adekvans
och uppsåt avseende straffbestämmelsen hets mot folkgrupp. Syftet med texten
är att lyfta den problematik som kan uppstå och inte att klargöra gällande rätt på
området. Särskild fokus kommer att läggas på rekvisitet missaktning.

2

Hets mot folkgrupp

Brottsbalkens reglering om hets mot folkgrupp i 16:8 stadgar ansvar för spridning
av uttalande eller andra meddelanden som ”hotar eller uttrycker missaktning för
folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”. Brottet
kan även begås som tryckfrihetsbrott och som yttrandefrihetsbrott i enlighet med
tryckfrihetsförordningens (TF) och yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) regler.
Muntliga och skriftliga framställningar såväl som symboler och bilder som inte
är skrifter omfattas av 16:8 BrB.7 Vad gäller symboler har HD angett att de
omfattas så länge förmedlandet av budskapet är entydigt.8 Bestämmelsen
begränsas emellertid i viss mån av de grundläggande rättigheterna i
regeringsformen (RF) och i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR).9
Kravet på spridning innebär att fler än ett fåtal måste ha haft möjlighet att ta
del av uttalandet eller meddelandet. Det ska ha spridits till personer utanför den
5

Se t.ex. Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus Förag AB, Uppsala, 2001; Asp m.fl., 2014.
Se t.ex. Jareborg, 2001.
7 Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m., s. 21.
8 NJA 1996 s. 577.
9 Se t.ex. NJA 2005 s. 805 och NJA 2006 s. 467.
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helt privata sfären, men det krävs inte att det har skett offentligt.10 Vidare ska det
handla om ett hot eller missaktning med anspelning på en viss typ av grupp. Vad
som är ett hot ska enligt förarbetena förstås enligt gängse språkbruk. Rekvisitet
ska därmed omfatta även andra hot än de som är kriminaliserade enligt 4:4 BrB
(olaga tvång) och 4:5 BrB (olaga hot).11 Med missaktning avses både direkta och
indirekta kränkande omdömen.12 Alla kritiska eller liknande uttalanden omfattas
inte. Inom det straffbara området faller enbart uttalanden och meddelanden som
”fullt klart [...] överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion”.13
Uttalanden som är nedsättande för en grupps anseende eller som förlöjligar en
grupp eller ras omfattas emellertid nästan alltid.14
Uppräkningen av de grupper som skyddas av bestämmelsen är uttömmande.
Det ska handla om angrepp riktade mot specifika grupper eller ”kollektiv av
sådana grupper”, till exempel invandrare.15 Bestämmelsen uppställer inget krav
på att det måste handla om en minoritetsgrupp, utan även majoritetsgrupper
torde omfattas.16 Angrepp på individer omfattas alltså inte, men kan vara
straffbara enligt andra bestämmelser i brottsbalken, exempelvis förtal enligt 5:1
BrB eller förolämpning enligt 5:3 BrB.

3

Social adekvans

Social adekvans är en oskriven undantagsregel – en ”slasktratt” - som gör en
annars otillåten gärning tillåten.17 Det handlar om fall då antingen gärningen är
tillåten på grund av bristande gärningskontroll (risktagandet är tillåtet) eller på
grund av att gärningen utförts med ett syfte som anses godtagbart, som till
exempel medicinska åtgärder inom hälso- och sjukvården eller brukande av våld
i boxning och ishockey. I de fallen anses det orimligt att döma till ansvar, trots
att det inte går att göra gärningen rättsenlig med stöd av lag.18

10

Se t.ex. prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m., s. 15; NJA 1999 s. 702.
Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m., s. 14.
12 NJA 1982 s. 128.
13 Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m., s. 41.
14 Se t.ex. NJA 1982 s. 128.
15 Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m., s. 15.
16 Se dock JK dnr 3217-03-30, beslut 2003-11-05.
17 Se t.ex. Jareborg, 2001, s. 291; NJA 2014 s. 808.
18 Jareborg, 2001, s. 290 och s. 295 ff.
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Begreppet social adekvans har kritiserats för att vara otydligt, vilket tycks
hänga samman med att det inte används på ett enhetligt sätt.19 Vidare är den
sociala adekvansens konturer ”vaga och svårfångade”;20 något som torde påverka
både dess funktion och tillämpning.

4

Uppsåt

Kravet på uppsåt är lagstadgat i 1:2 1 st. BrB. De tre uppsåtsformerna avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt - som tillämpas i svensk rätt
har emellertid utvecklats i rättspraxis.21 Uppsåtet ska täcka hela den otillåtna
handlingen. Det innebär att det inte bara ska täcka omständigheterna som gör
gärningen brottsbeskrivningsenlig, utan även frånvaron av omständigheter som
gör gärningen tillåten. Med andra ord ska både de positiva och de negativa
rekvisiten vara täckta av gärningsmannens uppsåt.22
Huvudregeln, från vilken det finns ett antal undantag, är att det räcker med
likgiltighetsuppsåt för att dömas för ett brott. Likgiltighetsuppsåtet brukar kallas
uppsåtets nedre gräns eftersom uppsåtsformen utgör gränsen mellan uppsåt och
oaktsamhet.23 Att gärningsmannen har likgiltighetsuppsåt innebär att han eller
hon är medveten om risken för att omständigheten, följden eller effekten
föreligger och är likgiltig inför att den förverkligas; den har inte utgjort ett
relevant skäl för gärningsmannen att avstå från gärningen.24 Vid bedömningen
av om gärningsmannen varit likgiltig, ska hans eller hennes inställning i gärningsögonblicket beaktas. Vad trodde han eller hon och vad trodde han eller hon
inte?25
Den andra uppsåtsformen, insiktsuppsåt, är tillämplig på handlingar,
omständigheter, följder och effekter. Om gärningsmannen har insiktsuppsåt, har
han/hon praktisk visshet (vetskap) om att en viss omständighet föreligger eller
att en följd kommer att inträffa. Det krävs inte att gärningsmannen är hundra

19

Se t.ex. Svensson, Erik, ”Social adekvans i straffrättsdogmatiken”, SvJT, 2016, häfte 5, s. 399–
416.
20 Svensson, 2016, s. 400.
21 Se t.ex. NJA 2004 s. 176; NJA 2016 s. 763.
22 Asp m.fl., 2013, s. 324.
23 Borgeke, Martin, ”Ett förtydligande av uppsåtets nedre gräns”, SvJT, 2017, s. 93–105.
24 Se t.ex. NJA 2004 s. 176.
25 Se t.ex. NJA 2016 s. 763.
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procent säker, utan det räcker att han/hon ser till exempel följden som praktiskt
taget oundviklig.26
Avsiktsuppsåt är den tredje formen av uppsåt och avsiktsuppsåt kan en
gärningsman endast ha avseende en följd eller en effekt, det vill säga till ett
framtida syfte. Uppsåtsformen innebär att gärningsmannen agerar i syfte att
uppnå en viss följd eller effekt, till exempel en ekonomisk skada eller en
kroppsskada, eller agerar i syfte att uppnå en viss följd eller effekt som ett
genomgångsled till ett annat syfte. Det räcker att gärningsmannen ser följden eller
effekten som praktiskt möjlig. 27
Det går inte att ha avsiktsuppsåt till något av rekvisiten i hets mot folkgrupp
eftersom syftet med gärningen ligger utanför rekvisiten i bestämmelsen.
Bestämmelsen har med andra ord ingen följd eller effekt.28 Däremot kan
rekvisiten i hets mot folkgrupp täckas av insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt.

5

Diskussion

Det har nämnts ovan att en gärning som begås i strid med 16:8 BrB är ett brott
om den är brottsbeskrivningsenlig, otillåten, begås uppsåtligen och inte kan
ursäktas. I det här avsnittet ligger fokus på rekvisiten missaktning samt social
adekvans och uppsåt. Diskussionen tar avstamp i vissa typer av beteenden, för
att illustrera en mer omfattande problematik. Hets mot folkgrupp som begås av
oaktsamhet är enligt gällande rätt inte en straffbar gärning, vilket medför att det
faller naturligt att utesluta oaktsamhet från diskussionen. Vidare torde det vara
relativt ovanligt att andra rättfärdigande omständigheter än social adekvans
åberopas för att göra hets mot folkgrupp till en tillåten gärning. Säkerligen går
det att tänka sig situationer då en gärningsman till sitt försvar åberopar till
exempel nöd och nödvärn. Tillämpningsområdet för andra rättfärdigande
omständigheter i förhållande till hets mot folkgrupp borde dock rimligtvis vara
så litet (och oproblematiskt), att det kan lämnas utanför diskussionen.
Det finns ett stort antal olika gärningar som anses vara tillåtna. Som exempel
på tillåtna beteenden kan nämnas att tatuera sig, att gå på maskerad och att samla
på historiska föremål. Det är möjligt att argumentera för att tatueringar är tillåtna
på olika grunder. Den första grunden tar sikte på tatueringar som en form av
26

Asp m.fl., 2013, s. 289.
Asp m.fl., 2013, s. 287–288.
28 Avsikten dvs. syftet med ett uttalande som visar missaktning kan t.ex. vara att kränka en
folkgrupp. I förhållande till kränkningen föreligger då avsiktsuppsåt. Kränkningen är emellertid
inte ett rekvisit i 16:8 BrB.
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misshandel enligt 3:5 BrB, som tillåts med stöd av giltigt samtycke av den som
tatueras i enlighet med 24:7 BrB. Att tatuera någon är med det här synsättet
endast otillåtet om det sker utan samtycke. Den andra möjligheten är att se
tatueringen som ett tillåtet risktagande. Gärningen ses då som etiskt berättigad
eller värdefull och blir därmed socialadekvat.29
Om man väljer att skaffa sig en tatuering, vilket alltså i de flesta fall torde vara
tillåtet, är utgångspunkten att man får skaffa sig en valfri tatuering. Möjligtvis har
tatueringsbranschen egna interna regler, men det finns ingen kriminalisering som
rör valet av tatuering. Valet av tatuering och skaffandet av tatueringen är därför
ur ett straffrättsligt perspektiv relativt oproblematiskt.30
Problematik uppstår först när personen visar upp sin tatuering, om
tatueringen uppfyller rekvisiten för hets mot folkgrupp.31 En tatuering på armen
av exempelvis ett hakkors, som har en otvetydig koppling till en åsiktsriktning
som innebär missaktning mot olika grupper på grund av bland annat ras och
trosbekännelse,32 borde anses spridd om den visas upp för fler än ett fåtal
personer på till exempel en badstrand eller i ett köpcenter. Om personen har
insikt om att han eller hon har en tatuering, att fler än ett fåtal personer kan ta
del av den samt innebörden av hakkorset, har personen uppsåt. Är det då rimligt
att döma personen för hets mot folkgrupp för att han/hon går med bara armar
en varm sommardag på stranden eller inne i ett köpcenter? Ska hänsyn tas till om
personen vill begå hets mot folkgrupp eller inte genom att visa upp tatueringen?
Blir det någon skillnad om det är en gammal tatuering och personen inte längre
hyser de åsikter som hakkorset står för? I det sistnämnda fallet har ju personen
fortfarande insikt om tatueringens innebörd och således uppsåt. Han/hon
uppfyller kraven för brott. En liknande argumentation kan föras i förhållande till
historiska samlingar och maskeraddräkter. Kan en person som samlar på tyska
historiska föremål dömas till ansvar om han/hon har fest hemma och fler än ett
fåtal ser föremålen eller om han/hon öppnar sin altandörr en varm sommardag
och folk som går förbi ser föremålen genom den öppna dörren? Är det hets mot
folkgrupp att klä ut sig till nazist med tillhörande symboler och gå på maskerad?
Det som är intressant när det handlar om hets mot folkgrupp är i vilken mån
personens syfte med gärningen ska beaktas. Ett rättsfall från en lägre instans33
illustrerar problematiken. I fallet valde domstolen att fria en tilltalad som på en
29

Se dock Asp m.fl., 2013, s. 234.
Det är naturligtvis under förutsättning att ingenting går snett under tatueringsprocessen.
31 Även andra brott kan aktualiseras som t.ex. sexuellt ofredande enligt 6:10 2 st. BrB, men de
kommer inte att diskuteras vidare.
32 Jfr NJA 1996 s. 577.
33 Jönköpings tingsrätt.
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maskerad burit bland annat en armbindel med hakkors. Enligt domstolen
saknade personen uppsåt till att sprida missaktning; det var inte hans syfte.
Domstolens bedömning kan ifrågasättas, då den tilltalade faktiskt förstod
innebörden av de symboler han bar på festen. Vidare förstod han att de femtiotal
besökarna kunde ta del av symbolerna. Hans uppsåt täckte därför rekvisiten.
Det går att fundera över om domstolen i ovan nämnda fall anser att det finns
ett krav på vilja i uppsåtsbedömningen beträffande hets mot folkgrupp?
Domstolen konstaterar att den tilltalade rent objektivt uppfyller rekvisiten; det
handlar om symboler som uttrycker missaktning. Den tilltalade vill emellertid inte
sprida missaktning, vilket, enligt domstolens bedömning, innebär att det saknar
betydelse att han förstod att han gjorde det. Domstolen lägger således vikt vid
den tilltalades syfte och avsikt, inte hans insikt; han hade ett ”legitimt skäl” för
att bära symbolerna som uttryckte missaktning, vilket utesluter uppsåt. Vad
domstolen grundar sin något ovanliga syn på uppsåt på framgår inte av
domskälen. Domstolens uppsåtsbedömning verkar vara ett tydligt avsteg från
gällande rätt och det kan diskuteras om det är så en uppsåtsbedömning verkligen
ska göras i förhållande till hets mot folkgrupp. Straffbestämmelsen har ingen
följd, vilket medför att syftet med gärningen är irrelevant i uppsåtsbedömningen.
Det räcker för ansvar att den tilltalades insikt täcker rekvisiten. Om domstolen
anser att den tilltalade hade ett beaktansvärt syfte med sitt handlande, hade det
enligt min mening varit lämpligare att utesluta ansvar på grund av social
adekvans. Jag kommer att återkomma till det senare i diskussionen.
Det fallet ovan och de olika exempel som nämnts ovan illustrerar är att det
svåra med hets mot folkgrupp är i vilken mån en persons personliga åsikter ska
vägas in i bedömningen av huruvida brott har begåtts. Att det inte är individens
personliga åsikter som ska uttrycka missaktning med hjälp av ett uttalande eller ett
meddelande måste anses utrett; det är istället uttalandet eller meddelandet som
rent objektivt sett ska uttrycka missaktning. Det sagda stöds av såväl lagtexten
som förarbeten och praxis. Enligt förarbetena ska uttalandet eller meddelandet
ligga till grund för bedömningen, vilket naturligtvis är i överensstämmelse med
lagtexten.34 HD har i flera domar konstaterat detsamma.35 I bedömningen av om
en gärning utgör hets mot folkgrupp måste, enligt förarbetena, gärningen det vill
säga spridandet av uttalandet eller meddelandet, bedömas i sitt sammanhang.
Även motiven till gärningen ska beaktas. Uttalandet eller meddelandet ska ha en

34
35

Prop. 2001/02:59, s. 21–22.
Se t.ex. NJA 1982 s. 128; NJA 1996 s. 577.
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sådan karaktär att det på ett tydligt och otvetydigt sätt uttrycker missaktning.36
Det är inte individens personliga inställning och åsikter som ska beaktas, utan
innebörden av uttalandena och meddelandena. Därefter ska en uppsåtsbedömning göras.37
Det uppställs emellertid alltså inte något krav på att personen som sprider
uttalandet eller meddelandet med rasistiska eller liknande innebörd själv hyser
missaktning mot en folkgrupp eller annan sådan grupp. Det är således inte heller
personens personliga åsikter som är relevanta i uppsåtsbedömningen i
förhållande till 16:8 BrB, utan endast personens insikt alternativt likgiltighet i
förhållande till meddelandets eller uttalandets innebörd. Likgiltighetsuppsåt ska
därför räcka för ansvar. Det innebär att om personen är medveten om att det
finns en risk för att uttalandet eller meddelandet hyser missaktning och är likgiltig
inför att så är fallet, kan han eller hon hållas straffrättsligt ansvarig för det.
Frågan är vad som enligt förarbetena avses med att personens motiv ska
beaktas i bedömningen. Begreppet motiv i straffrättsliga sammanhang syftar
vanligtvis på uppsåt och oaktsamhet. Vad ville gärningsmannen uppnå med
gärningen? Orsaken till varför gärningsmannen genomförde gärningen är endast
relevant i förhållande till rekvisiten. Om en gärningsmans fru är otrogen och
gärningsmannen bestämmer sig för att begå hets mot folkgrupp som en direkt
följd, ska inte det beaktas.38 Det som ska beaktas är gärningsmannens inställning
till straffbestämmelsens rekvisit. Hade gärningsmannen uppsåt?
Beträffande hets mot folkgrupp kan det emellertid argumenteras för att motiv
används i relation till rekvisitet missaktning. Om motivet inte är att missakta utan
att hålla en saklig debatt, handlar det inte om hets mot folkgrupp. Detsamma
gäller sammanhanget som uttalandet eller meddelandet ska bedömas i; om
sammanhanget tyder på att det inte handlar om att missakta en grupp, är
gärningen inte brottslig. Det handlar med andra ord om ett beteende som är
socialadekvat. Om uttalandet eller meddelandet sprids som en del av en saklig
och vederhäftig diskussion, är det tillåtet, även om det i andra sammanhang skulle
kunna utgöra brott mot 16:8 BrB. I praktiken innebär det att två identiska
uttalanden, men med olika motiv och i olika sammanhang, kan komma att
bedömas olika.
När det handlar om gränsfall, kan en persons personliga åsikter få betydelse
för huruvida rekvisiten i 16:8 BrB är uppfyllda. En armbindel med ett hakkors
36
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38 Jfr t.ex. Borgeke, Martin, Att bestämma påföljd vid brott, tredje upplagan, Wolters Kluwer,
Stockholm, 2016.
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under en nynazistisk demonstration torde utgöra hets mot folkgrupp under
förutsättning att uppsåt kan konstateras. Vidare kan ett uppsåtligt bärande av
olika märken med koppling till Nazi-Tyskland på en keps och en jacka utgöra
hets mot folkgrupp.39 När det handlar om gärningar som ligger på gränsen, blir
bedömningen mer problematisk. Begår en person med ett hakkors tatuerat på
armen hets mot folkgrupp, även om han/hon inte längre tror på hakkorsets
symbolik? Rent objektivt handlar det om missaktning, men ska personens motiv
beaktas? Att personen har uppsåt är tydligt, men kanske kan gärningen i vissa fall
göras tillåten med stöd av den oskrivna regeln om social adekvans.

6

Avslutande reflektioner

Det är inte orimligt att begära att motiven och sammanhanget i vilket en gärning
begås ska beaktas i bedömningen av om det handlar om hets mot folkgrupp enligt
16:8 BrB. Det som kan diskuteras är om bedömningen ska göras som en del av
brottsbeskrivningsenligheten, i bedömningen av social adekvans eller i
bedömningen av det personliga ansvaret. När det inte handlar om hot, kommer
missaktningsrekvisitet att utesluta ansvar i de fall där det handlar om uttalanden
eller meddelanden som ingår i en saklig och vederhäftig diskussion. Frågan som
ska ställas är: handlar det om ett uttalande eller meddelande som uttrycker
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning
på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell
läggning? Om svaret är jakande och uttalandet eller meddelandet spridits,
uppfylls rekvisiten för hets mot folkgrupp. I förhållande till rekvisiten ska det inte
ha någon betydelse om gärningsmannen spridit egna åsikter eller någon annans.
Det som är oklart är om även uttalanden och meddelanden som inte är en del av
en saklig och vederhäftig diskussion kan falla utanför lagrummet på grund av att
de till exempel ingår i en maskeraddräkt eller i en tatuering. Handlar det om
missaktning i de fallen? Om motivet och sammanhanget beaktas, borde
missaktning kunna uteslutas. Mycket talar emellertid för att bedömningen ska ske
objektivt, vilket medför att rekvisiten även i de fallen är uppfyllda.
Enligt min åsikt är det mest lämpligt att i vissa fall utesluta hets mot folkgrupp
på grund av social adekvans. Gärningen blir då tillåten. Det måste anses mindre
passande att frångå en normal uppsåtsbedömning och föra in ett underförstått
krav på legitimt skäl i uppsåtsbedömningen. Uppsåtsbedömningen bör följa
normala straffrättsliga riktlinjer så att rättstillämpningen blir enhetlig och
förutsägbar.
39
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Bedömningen av legitima skäl eller syften bör istället göras i förhållande till
social adekvans. Om gärningen är värdefull eller etiskt berättigad bör den, trots
att den uppfyller rekvisiten i hets mot folkgrupp, vara rättfärdigad. Under social
adekvans kan då gärningar, som till exempel att klä ut sig till nazist på en
maskerad, falla in. Självklart kommer problem fortfarande att uppstå när det
handlar om att avgöra vad som är socialadekvat beteende och vad som inte är
det. Det är nämligen tydligt att straffbestämmelsen hets mot folkgrupp öppnar
upp för svåra bedömningar eftersom det i slutändan handlar om att värdera olika
intressen. I grund och botten är det dock frågor som måste lösas i
rättstillämpningen, då främst av HD.
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Brottsutredning och effektivitet
En analys av effektivitetsbegreppets användning vid lagstiftning

LENA LANDSTRÖM*

1

Inledning

Vid flera lagstiftningsförändringar i samband med reformer av straffprocessuella
regler anges att förändringarna syftar till ökad eller förbättrad effektivitet. Ofta
anges också att rättssäkerheten ska beaktas, bibehållas eller i vart fall inte
försämras. Sådana ”honnörsord” används som regel utan att det närmare anges
vad som avses med dem; det är mer eller mindre underförstått vad som menas.
Vid reformer är det dock av betydelse att fundera över varför förändringar
behöver göras. Närliggande är att fundera över syftet med den aktuella
lagregleringen; varför den finns och vilka de bakomliggande ändamålen är.1
När det gäller det första skedet i straffprocessen, brottsutredningen, motiveras
lagstiftningsförändringar inte sällan med att effektiviteten i brottsbekämpningen
ska öka. I sådana sammanhang kan effektivitet avse att antalet ärenden som
hanteras i systemet numerärt ska öka, där det handlar om förändringar som
innebär att fler ärenden ska kunna hanteras. Men det kan också avse slutresultatet
på så sätt att fler av de ärenden som finns ska leda till ett visst resultat. Det handlar
med andra ord om olika effektiviteter.
Brottsbekämpning kan omfatta både att förebygga, förhindra och att utreda
brott.2 Ibland syftar uttrycket på strävan att minska brottsligheten. Effektiviteten
kopplas då till att följa upp och mäta om brottsligheten minskar med den valda
metoden. Det kan vara fråga om att införa de arbetssätt eller -metoder som ger
bäst resultat i det vida perspektivet, exempelvis fotpatrullering, att vara nära
*

Lena Landström är jur.dr och universitetslektor vid Juridiska institutionen, Umeå universitet.
Kapitlet är tillkommet inom ramen för projektet ”Polisarbetet – mellan effektivitet och rättsstatlighet”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.
1 Lindblom, Per Henrik, Progressiv process. Spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen,
Iustus Förlag, Uppsala 2000, s. 189–236, se särskilt s. 198–199.
2 Nordh, Martin, Polisens brottsbekämpning, Wolters Kluwer, Stockholm 2016.
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medborgarna, synlighet och tillgänglighet. Andra gånger syftar det på det
brottsutredande arbetet, där avsikten snarare är att kvaliteten på utredningarna
ska förbättras i syfte att öka lagföringen. Ibland glider det brottsutredande och
det brottsförebyggande arbetet ihop, särskilt för polisen som har till uppdrag att
arbeta med båda dessa uppgifter.3
I detta kapitel analyseras hur effektivitet har använts i samband med några
lagstiftningsärenden, där det uttalade syftet varit att öka effektiviteten och vad
det har betytt för utformningen av reglerna om förundersökning och annan
brottsutredning. I kapitlet begränsas diskussionen till den del av brottsbekämpningen som handlar om utredning och lagföring.

2

Det valda materialet

För att undersöka olika betydelser av effektivitet som kan förekomma har några
lagstiftningsärenden valts, där effektivitet funnits med som ett uttalat bakomliggande syfte. De valda lagstiftningsärendena har hämtats från tidsperioden
1981–2016 utifrån att de på något sätt har berört förundersökningsområdet.
För cirka 40 år sedan pågick arbetet att organisera om polisväsendet och att
författningsreglera polisverksamheten. Som en följd av det arbetet tillsattes 1981
års polisberedning (Polisberedningen). Beredningen hade i uppdrag att se över
flera frågor angående polisens organisation och verksamhet. En av uppgifterna
avsåg inriktningen av polisverksamheten, där uppdraget var att överväga om
polisdistriktens samlade resurser skulle kunna utnyttjas mer effektivt.4 I det
betänkande där beredningen presenterade sina förslag behandlades bland annat
begreppet effektivitet.5
I början av 1990-talet tillsattes en kommitté som hade till uppdrag att utreda
åklagarverksamheten och brottmålsförfarandet, Åklagarutredningen -90
(Åklagarutredningen). Ett av utredningens uppdrag rörde en översyn av regler
om förundersökning, där målsättningen var att åstadkomma ett ”modernt och
effektivt förfarande som leder till snabbare åtalsbeslut och förkortad tid mellan
brott och straff”.6 Utredningen presenterade förslag som rörde bland annat

3

2 § 1 och 3 p. polislagen (1984:387).
SOU 1985:62 Inriktningen av polisverksamheten. Slutbetänkande av 1981 års polisberedning, s.
15.
5 SOU 1985:62, s. 138–148.
6 SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende. Del A. Betänkande av Åklagarutredningen -90, s.
96.
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förundersökningsförfarandet och ledningen av förundersökningen. 7 I sitt
betänkande angav utredningen att målsättningen för översynen i den delen varit
”att skapa ett förfarande som är snabbt och effektivt och leder till förkortad tid
mellan brott och straff, samtidigt som rättssäkerhetsintressena tas tillvara”.8
Under 2000-talets första decennium tillsattes en beredning med uppgift att
verka för rättsväsendets utveckling, Beredningen för rättsväsendets utveckling
(BRU). En huvuduppgift var ”att undersöka möjligheterna att med bibehållen
rättssäkerhet öka effektiviteten och kvaliteten i rättsväsendets arbete.”9 BRU fick
även vissa tilläggsdirektiv och lämnade sammanlagt nio betänkanden under åren
2001-2005.10 BRU lämnade bland annat förslag om införande av ett nytt
förenklat förfarande vid brottsutredningar,11 och om uppgifts- och
ansvarsfördelningen mellan polis och åklagare.12 Ett ytterligare betänkande rörde
regleringen av hemliga tvångsmedel.13 Det betänkandet ledde inte till lagstiftning
och kompletterades senare i vissa delar av Polismetodutredningen.14
I början av 2010-talet tillsattes en utredare som hade till uppgift att bland
annat utreda förundersökningsledarens ansvar, dokumentation och bevarande av
utrednings- och bevismaterial. Utredningen tog namnet Förundersökningsutredningen.15
Dessa utredningar har i flera fall följts av propositioner där även titeln
signalerat effektivitet, exempelvis prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare
brottmålsförfarande, och prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och
effektivitet i förundersökningsförfarandet.

7

SOU 1992:61, s. 317–389.
SOU 1992:61, s. 21.
9 Dir. 2000:90 En beredning för rättsväsendets utveckling, s. 1.
10 SOU 2005:117 Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder. Slutbetänkande
av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU), s. 44–47.
11 SOU 2001:93 Snabbare lagföring 2. Förenklad brottsutredning. Delbetänkande av Beredningen
för rättsväsendets utveckling (BRU).
12 SOU 2005:84 En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare. Delbetänkande
av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU).
13 SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. Delbetänkande
av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU).
14 SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen. Delbetänkande av Polismetodutredningen.
15 SOU 2011:45 Förundersökning. Objektivitet, beslag, dokumentation m.m. Slutbetänkande av
Förundersökningsutredningen.
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Med utgångspunkt i de utredningar som redovisats här har lagstiftningsärendena följts. I det följande ges exempel på i vilken betydelse effektivitet har
använts i dessa sammanhang.

3

Betydelsen av förstahandsåtgärder

I sitt betänkande från 1980-talet kom Polisberedningen fram till att det inte fanns
något enhetligt effektivitetsbegrepp och konstaterade att vad som kunde anses
vara effektivt i hög grad berodde på från vilken nivå och ur vilken synvinkel
verksamheten betraktades.16 Beredningen ansåg att medborgarnas uppfattning
skulle beaktas, där allmänhetens upplevelse och trygghet fick betydelse.
Beredningen lade fram tre principer för polisarbetet, som handlade om samspelet
mellan polisen och allmänheten, service och synlighet.17 När det gällde
brottsutredningarna menade beredningen att polisarbetet måste inriktas på att
handläggas ”snabbt men rättssäkert och med en rimlig insats av personal och
andra resurser”.18 I sådana fall handlade effektivitet snarare om att vara
produktiv, där förhållandet mellan antalet avgjorda ärenden och de insatser som
lagts ned skulle beaktas, men där även kvalitets- och rättssäkerhetsaspekter lyftes
fram.19 Beredningen föreslog inte några direkta lagändringar, men gav förslag om
hur polisverksamheten kunde organiseras och uppgifter fördelas mellan
polisanställda. Vissa av de tankar som beredningen hade har legat till grund för
senare genomförda förändringar.
Polisberedningen lyfte fram behovet av att snabbt kunna utföra åtgärder direkt
på brottsplatsen, så kallade förstahandsåtgärder. Det var viktigt för att säkra
bevisning och kunna klara upp brottet, men även för allmänhetens förtroende
och möjligheten att ge råd och stöd till den som drabbats av brottet.20 Vid den
här tidpunkten var också häktningsreglerna på väg att ändras på så sätt att tiden
för frihetsberövande fram till domstolsprövning skulle förkortas.21 Den
förändringen innebar ett större behov av att utredande polispersonal fanns
16

SOU 1985:62, s. 143.
SOU 1985:62, s. 16–20.
18 SOU 1985:62, s. 145.
19 SOU 1985:62, s. 145–146.
20 SOU 1985:62, s. 161–163 och 212.
21 Vid tidpunkten för Polisberedningens betänkande hade förslag till ändrad lagstiftning lämnats i
SOU 1985:27 Gripen, anhållen, häktad. Straffprocessuella tvångsmedel m.m. Betänkande av 1983
års häktningsutredning. Detta ledde senare till ändringar i 24 kap. rättegångsbalken (RB), se SFS
1987:1211.
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tillgänglig dygnet runt och på helger. Polisberedningen kom fram till att det
dåvarande kriminalpolisarbetet blivit för specialiserat och bundet till
organisatoriska enheter. Därför föreslogs att ordningspolisen22 skulle ta ett större
ansvar för det brottsutredande arbetet och att vakthavande befäl initialt skulle ta
ett större ansvar för brottsutredningen. Den brottsbekämpande verksamheten
skulle ses som en helhet och något som angick varje polis. Även administrativ
personal skulle kunna utföra en del brottsutredande uppgifter.23
Vikten av att kunna utföra förstahandsåtgärder återkom senare, då
Åklagarutredningen i början av 1990-talet menade att det fanns stora
rationaliseringsvinster om utredning i större utsträckning kunde ske direkt på
plats. Det lyftes fram att då ett brott misstänktes ha begåtts skulle de poliser som
inledningsvis kom till brottsplatsen vidta de åtgärder som var möjliga, även om
en behörig beslutsfattare ännu inte hade hunnit fatta ett formellt beslut om att
inleda en förundersökning.24 Författningsändringar genomfördes, som syftade
till att förtydliga att detta skulle vara en skyldighet för de poliser som kom först
till brottsplatsen och inte bara en möjlighet.25 Bakom lagändringen låg en önskan
om rationaliseringsvinster.
I dessa lagstiftningsärenden då vikten av förstahandsåtgärder har betonats, har
effektivitet handlat om förutsättningar för en ökad uppklarning av brott, det vill
säga slutresultatet, men effektivitet har också handlat om resursfördelning samt
allmänhetens och berörda personers förtroende.

4

Förenklad utredning

Kostnadseffektivitet kan vara ett bakomliggande skäl till att procedurerna
förenklas. Ett sådant exempel är regleringen av i vilken utsträckning det ska vara
möjligt att genomföra en brottsutredning i en enklare form utan att iaktta de
formella reglerna om förundersökning, det vill säga att ärendet handläggs inom
ramen för en så kallad förenklad utredning.26 Åklagarutredningen föreslog att den
22

Vid den tiden skiljdes mellan kriminalpolis och ordningspolis. I den nuvarande polisorganisationen talas istället om utredningsverksamhet och operativ- eller ingripandeverksamhet,
se 2 kap. 10–11 och 13 §§ Arbetsordningen för Polismyndigheten (PM 2016:01).
23 SOU 1985:62, s. 211–213, 221–222 och 250–252.
24 SOU 1992:61, s. 373.
25 23 kap. 3 § 4 st. RB och 3 a § förundersökningskungörelsen (1947:948, FUK). Se även prop.
1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 76–78.
26 Bring, Thomas & Diesen, Christian, Förundersökning, 4 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm
2009, s. 235–238.
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enklare formen skulle kunna användas i större utsträckning, inte bara vid rena
bötesbrott utan även vid brott med fängelse i straffskalan men där påföljden
kunde antas bli böter. Utredningen angav att den praktiska skillnaden främst var
att ett formellt förundersökningsprotokoll inte behövde upprättas, att den
misstänkte inte behövde formellt delges misstanke om brott och inte heller
behövde ges möjlighet att ta del av utredningen enligt bestämmelserna i 23 kap.
18 och 18 a §§ rättegångsbalken.27 I den efterföljande propositionen uttalades
rent allmänt att för att effektivt ta till vara resurserna borde systemet vara
utformat så att åtgärder inte behövde vidtas och dokumentation inte ske endast
av formella skäl. Resurser skulle inte tas i anspråk i onödan och det var angeläget
att undersöka om det gick att minska kravet på de insatser som gjordes i varje
enskilt ärende och på det viset kunna beivra fler brott och förkorta
handläggningstiderna.28 Regleringen ändrades på det sätt som utredningen
föreslagit.29
Några år senare föreslog BRU att det enklare brottsutredningsförfarandet
skulle kunna användas i betydligt större utsträckning och att en ny
utredningsform skulle införas som skulle kallas förenklad brottsutredning.30
Utredningen hade genom intervjuer av åklagare och poliser kommit fram till att
de största ”effektivitetshindren i bestämmelserna om förundersökning” var kraven
på dokumentation av vad som kommit fram under utredningen och kravet på så
kallad slutunderrättelse, det vill säga att den misstänkte ska ges möjlighet att
kunna ta del av den genomförda utredningen.31 Som en följd av utredningens
förslag blev det möjligt att använda förenklad utredning i något större
utsträckning, då den utredningsformen numera kan användas även om tvångsmedlet beslag har använts.32 Av propositionen framgår att flera remissinstanser
hade ifrågasatt utredningens förslag av rättssäkerhetsskäl i den misstänktes
intresse. Dessutom hade ifrågasatts om de föreslagna förändringarna verkligen
skulle leda till förkortade genomströmningstider. Därför föreslogs den mer
begränsade utvidgningen. Inom de brottsbeivrande myndigheterna pågick också

27

SOU 1992:61, s. 362–363. Den relevanta bestämmelsen återfanns då i 23 kap. 18 § RB, men är
numera uppdelad på två paragrafer. Skyldigheten att upprätta förundersökningsprotokoll regleras
i 23 kap. 21 § RB.
28 Prop. 1994/95:23, s. 43–44 och 74.
29 23 kap. 22 § RB i dess lydelse enligt SFS 1994:1412.
30 SOU 2001:93, s. 107.
31 SOU 2001:93, s. 108.
32 23 kap. 22 § RB, som fick sin nuvarande lydelse genom SFS 2004:504.

198

ett utvecklingsarbete med andra åtgärder inom ramen för det befintliga
regelverket.33
Av det ovanstående följer att när det gäller förenklad utredning har de
effektivitetsskäl som angetts handlat om resursåtgång.

5

Dokumentation i förundersökningsprotokoll

Ett annat område där förändringar övervägts av effektivitetsskäl är omfattningen
av dokumentationen i förundersökningsprotokoll. Åklagarutredningen föreslog
en författningsändring som syftade till att redovisningen av förhör skulle kunna
göras mindre omfattande än vad som gjordes. Vid exempelvis förhör av flera
personer skulle en sammanfattning av vad som framkommit kunna göras av
förhörsledaren.34 I den efterföljande propositionen föreslogs inte någon
författningsändring, då det ansågs att den reglering som fanns var tillräcklig. Det
uttalades generellt att ett förundersökningsprotokoll inte skulle göras mer
omfattande än vad som behövdes i det enskilda fallet.35 I propositionen angavs
också att ett metodutvecklingsarbete pågick hos Riksåklagaren, där Riksåklagaren
fick återkomma om det visade sig att författningsändringar krävdes.36
Just frågan om dokumentation av förhör återkom senare, då
Förundersökningsutredningen övervägde om det skulle införas en skyldighet att
spela in förhör. I utredningen uttrycktes att en utförlig dokumentation av förhör
var viktig både för de brottsutredande myndigheternas effektivitet och för den
enskildes rättssäkerhet.37 Som skäl för ökad effektivitet angavs att inspelade
förhör kunde komma att användas av åklagaren senare i processen, om den hörde
i tingsrätten ändrade sina uppgifter, vägrade att yttra sig eller menade att förhöret
inte hade gått rätt till. Det kunde exempelvis finnas en hotsituation eller att den
hörde påverkades av sin relation till den misstänkte eller någon annan som var
inblandad i fallet.38 Här är det snarare effektivitet i betydelsen ökad lagföring som
avses.
I samma utredning anförde Förundersökningsutredningen att en skyldighet
att spela in förhör skulle kunna innebära en minskad effektivitet ”men i andra

33

Prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande, s. 31–33.
SOU 1992:61, s. 381–383.
35 Prop. 1994/95:23, s. 82–83.
36 Prop. 1994/95:23, s. 85.
37 SOU 2011:45, s. 215.
38 SOU 2011:45, s. 217 och 224.
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avseenden”.39 Utredningen angav praktiska svårigheter och att utredningsarbetet
skulle bli tungrott och mindre flexibelt. Som exempel angavs att förhör direkt på
eller nära brottsplatsen skulle förutsätta att alla polispatruller hade med sig
utrustning för det och att förhållandena på platsen var sådana att det gick att
genomföra en inspelning. Vidare skulle en obligatorisk ljud- och bildupptagning
göra det omöjligt att använda telefonförhör.40 Detta är ett tydligt exempel på att
effektivitet använts med olika betydelser, vilket Förundersökningsutredningen
också själv påpekade. Utredningens förslag ledde senare till införandet av en ny
bestämmelse, 23 kap. 21 b § rättegångsbalken, enligt vilken förhör får
dokumenteras genom en ljud- eller en ljud- och bildupptagning. I bestämmelsen
anges också vissa omständigheter som särskilt bör beaktas vid bedömningen av
om ett sådant dokumentationssätt ska användas.41
I samma utredning behandlades kravet på dokumentation vid beslag, där
Förundersökningsutredningen föreslog att det vid omfattande beslag av skriftliga
handlingar skulle vara tillräckligt med så kallade samlande beteckningar, det vill
säga varje beslagtagen handling skulle inte behöva specificeras i detalj utan flera
handlingar kunna antecknas samlat. Vid sina överväganden menade utredningen
att orimliga resurser inte kunde läggas ned på att göra utförliga beskrivningar av
varje enskild handling.42 I den proposition där utredningens förslag behandlades
angavs att förslagen i propositionen syftade till att öka rättssäkerheten, men även
medverka till att de brottsutredande myndigheterna kunde ”bedriva en mer
effektiv och ändamålsenlig utredningsverksamhet”.43 En bestämmelse infördes
om att vid omfattande beslag kan samlande beteckningar användas.44
Bestämmelsen är inte begränsad till skriftliga handlingar och av propositionen
framgår att det främst var resursskäl som låg bakom den förändringen.45
Dessa lagstiftningsärenden rörande dokumentationskrav visar på olika
betydelser av effektivitet, där effektivitetsskäl kan tala för respektive mot en
föreslagen ändring, beroende på vilken innebörd begreppet ges. Ibland avses
möjligheten att öka lagföringen. Andra gånger avses resursåtgång.
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SOU 2011:45, s. 219.
SOU 2011:45, s. 219.
41 Se vidare prop. 2016/17:68 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar.
42 SOU 2011:45, s. 310–313.
43 Prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet, s. 1.
44 27 kap. 13 § RB, som fick sin nuvarande lydelse genom SFS 2016:546.
45 Prop. 2015/16:68, s. 46–47.
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6

Fördelning mellan polis och åklagare

Frågan om effektivitet har också lyfts fram vad gäller (för)undersökningsledarens46 ansvar och fördelningen av ansvar och befogenheter mellan polis och
åklagare. Av 1a § andra stycket förundersökningskungörelsen (1947:948) framgår
att förundersökningsledaren ska se till att utredningen bedrivs effektivt och att
den enskildes rättssäkerhetsintressen tas till vara. Bestämmelsen tillkom efter
förslag av Åklagarutredningen, i samband med att utredningen övervägde hur
förundersökningsledarskapet borde fördelas mellan polis och åklagare.47 Av de
uttalanden som utredningen gjorde framgår att effektivitet här syftade på
resursanvändning, bland annat uttalades att det var viktigt att de resurser som
lades ner på rättsväsendet användes så rationellt som möjligt.48 Oavsett om det
var åklagare eller polis som ledde förundersökningen underströks att
förundersökningsledarskapet skulle utövas aktivt så att utredningarna inte pågick
längre än nödvändigt och inte innehöll brister som det sedan krävde mer tid och
resurser för att komplettera.49
Det finns också förslag som inte har genomförts, exempelvis angående
regleringen av gripande och anhållande. Enligt 24 kap. 8 § andra stycket
rättegångsbalken ska ett gripande skyndsamt anmälas till åklagaren. BRU föreslog
att regleringen skulle ändras på så sätt att kravet på skyndsamhet togs bort. Skälet
var att grunderna för fortsatt frihetsberövande enligt utredningen många gånger
föll bort efter att den misstänkte hade förhörts. Utredningens avsikt var att
Polismyndigheten i sådana fall skulle kunna besluta att häva gripandet och att
åklagare inte skulle behöva kopplas in i ett tidigt skede för att ta över
förundersökningsledarskapet. Härigenom skulle den effektivitetsförlust som
uppkom genom att åklagaren tog över ansvaret men grunderna för fortsatt
frihetsberövande kort därefter föll bort undvikas. Enligt utredningen fanns det i
sådana fall ofta inte längre skäl för åklagaren att leda förundersökningen.
Anmälan till åklagare borde därför i stället ske senast efter förhöret, såvida inte
beslutet om gripande hävdes av Polismyndigheten eller polismannen.
46

I såväl RB som FUK anges ”undersökningsledare”. Här används genomgående förundersökningsledare för att beteckna den person som leder förundersökningen, vanligen en åklagare
eller en anställd inom Polismyndigheten, 23 kap. 3 § 1 st. RB och 8 § polisförordningen
(2014:1104). Vissa brott utreds av exempelvis Säkerhetspolisen, som ibland kan vara ansvarig för
att leda förundersökningen, 3 § polislagen och 23 kap. 3 § 1 st. RB.
47 SOU 1992:61, s. 49 och 340.
48 SOU 1992:61, s. 330, 336 och 338–339.
49 SOU 1992:61, s. 336–340. Se även allmänna uttalanden i prop. 1994/95:23, s. 1 och 73–74,
som gjordes vid tidpunkten för införandet av 1 a § FUK.
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Polismyndigheten förutsattes dock alltjämt vara skyldig att skyndsamt anmäla
gripandet, om ärendet bedömdes vara sådant att skäl för fortsatt
frihetsberövande förväntades finnas kvar även efter att de första
utredningsåtgärderna hade vidtagits. Utredningens avsikt var att genom förslaget
undvika en onödig administrativ omgång, där ärenden behövde flyttas fram och
tillbaka mellan myndigheterna.50
I den proposition som behandlade detta lagförslag fanns vissa tveksamheter,
bland annat ifrågasattes behovet av en lagändring, då bestämmelsen redan
tillämpades så att om ett förhör hölls omedelbart kontaktades åklagaren normalt
först efter förhöret. Vidare angavs att av rättssäkerhetsskäl skulle regleringen
behöva ha vissa undantag, där åklagare skulle behöva kontaktas skyndsamt. Det
fanns också tveksamhet kring effektivitetsvinsterna av förslaget, eftersom
Polismyndighetens möjlighet att häva ett gripande inte föreslogs bli utvidgad. I
många fall skulle åklagare därför ändå behöva kontaktas.51
I de exempel som redogjorts för här och som handlat om polis och åklagares
ansvar och befogenheter har effektivitet använts i betydelsen resursåtgång.

7

Tvångsmedel och nya polisiära arbetsmetoder

I de studerade lagstiftningsärendena finns flera exempel på att effektivitet också
kan avse ökad uppklarning av brott. Det är då snarare slutprodukten eller
slutresultatet som avses. I sådana sammanhang är det ofta regleringen av
tvångsmedel och legalisering av nya arbetsmetoder som aktualiseras.
Exempelvis lämnade BRU förslag rörande regleringen av användning av
hemliga tvångsmedel, där bestämmelserna på det brottsutredande området skulle
samlas i rättegångsbalken.52 BRU föreslog bland annat att terminologin skulle
anpassas till den tekniska utvecklingen genom att göras teknikneutral och att
hemlig övervakning under vissa förutsättningar skulle få användas även om det
ännu inte fanns någon som var skäligen misstänkt för brottet.53 I de olika förslag
som BRU lämnade hänvisades till effektiviteten i den brottsutredande
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SOU 2005:84, s. 37 och 209–210.
Prop. 2015/16:68, s. 42–43.
52 SOU 2005:38, s. 21–22. Tidigare fanns regler om att hämta in framtida uppgifter i rättegångsbalken medan historiska uppgifter kunde hämtas in med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation (LEK).
53 Detta hade tidigare varit möjligt om uppgifter hämtades in via LEK, men inte enligt
bestämmelserna i RB.
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verksamheten, där möjligheten att komma vidare i en brottsutredning lyftes
fram.54 Det är här närmast ökad uppklarning som avses.
Delar av BRU:s förslag behandlades senare av Polismetodutredningen. I sina
allmänna utgångspunkter lyfte Polismetodutredningen fram att förslagen syftade
till att stärka och bygga ut rättssäkerheten och integritetsskyddet, men
upprätthållandet av en effektiv brottsbekämpande verksamhet fanns också med
som ett syfte.55 Även i den proposition som senare behandlade BRU:s och
Polismetodutredningens förslag, framgår att effektivitet framför allt kopplades
till möjligheten att klara upp brott.56
BRU föreslog också att tillstånd till hemlig avlyssning även skulle innefatta
tillstånd till hemlig övervakning. I den delen angav BRU att det fanns
”effektivitetsskäl av såväl operativ som mer formell eller administrativ
karaktär”.57 Det var då fråga om resursbesparing hos rättsväsendet genom att
domstolen bara behövde besluta om ett tvångsmedel, men även hos operatörerna
som annars skulle behöva ha en teknisk lösning för att separera de båda typerna
av information.58 Även i den efterföljande propositionen talades om
effektivitetsvinster, åsyftande den här innebörden.59
Att lagstiftningen flyttades till och samlades i rättegångsbalken innebar att det
var domstol som skulle besluta i frågan om tvångsmedel. Tidigare hade de
brottsbekämpande myndigheterna själva fått fatta vissa beslut. BRU föreslog
därför att åklagare skulle få fatta vissa interimistiska beslut så att den
brottsbekämpande verksamheten inte skulle ”förlora i effektivitet”.60 BRU angav
flera exempel på situationer där en tillgång till uppgifterna i akuta skeden efter att
grova brott hade fullbordats eller påbörjats lett till gripanden.61 Även
Polismetodutredningen föreslog senare att åklagare skulle få fatta interimistiska
beslut i sådana fall. Utredningen hänvisade inte specifikt till effektivitet men
angav att det var ”nödvändigt för en framgångsrik brottsbekämpning”62 att det
fanns kvar en möjlighet att fatta snabba beslut. I den efterföljande propositionen
54

SOU 2005:38, s. 19, 22–24, 153 och 195.
SOU 2009:1, s. 16 och 107.
56 Prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk
kommunikation, s. 57 och 72.
57 SOU 2005:38, s. 221.
58 SOU 2005:38, s. 220–222.
59 Prop. 2011/12:55, s. 69–70.
60 SOU 2005:38, s. 201.
61 SOU 2005:38, s. 200–201.
62 SOU 2009:1, s. 119.
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angavs att snabbare beslut än vad en domstolsprövning kunde ge var
”nödvändigt för en effektiv brottsbekämpning”.63
BRU föreslog också införande av ett nytt tvångsmedel, hemlig dataavläsning.
BRU gjorde en avvägning mellan effektiva metoder och integriteten,64 och
menade att det fanns ett behov av en sådan metod och att den ”framst[od] som
effektiv”.65 De regler som BRU föreslog har inte genomförts och frågan om
möjligheten att införa regler rörande användning av så kallad hemlig
dataavläsning utreds för närvarande.66
Exempel från senare tid är införande av polismans befogenhet att i samband
med förhör tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning,
exempelvis en mobiltelefon, och att kroppsvisitera den som ska förhöras för att
söka efter sådan utrustning.67 Detta föreslogs av Förundersökningsutredningen
som menade att en sådan möjlighet medförde fördelar för den brottsutredande
verksamhetens effektivitet och att detta vägde ”tyngre än behovet av skydd för
den personliga integriteten”.68 Bakom förslagen låg intresset att kunna förhindra
kommunikation som kunde försvåra utredningen. Det framhölls att sådan
kommunikation kunde leda till minskade möjligheter att lagföra eller att
utredningen i vart fall blev ”mer omfattande, komplicerad och kostsam”.69
Effektivitet syftade alltså här såväl på ökad uppklarning och lagföring som på
resursåtgång. Även i den efterföljande propositionen hänvisades till liknande
skäl.70
När det gäller möjligheten att använda tvångsmedel och legalisering av nya
polisiära arbetsmetoder avses med effektivitet framför allt möjligheten att klara
upp och i förlängningen lagföra brott, men det finns också exempel på att det
istället har varit fråga om resursåtgång.

8

Effektivitet: resursåtgång eller ökad uppklarning av brott

Även om genomgången här inte är fullständig visar den att effektivitet används
som argument för att initiera förändringar av lagstiftningen. Av de undersökta
lagstiftningsärendena är det tydligt att effektivitet är ett bakomliggande värde och
63

Prop. 2011/12:55, s. 78–79.
SOU 2005:38, s. 50–55.
65 SOU 2005:38, s. 55.
66 Dir. 2016:36 Hemlig dataavläsning.
67 Se närmare 23 kap. 9 a § RB angående förutsättningarna för detta.
68 SOU 2011:45, s. 382.
69 SOU 2011:45, s. 381.
70 Prop. 2015/16:68, s. 73–74 och 76.
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att det används som argument för eller emot förslag till förändringar. Det
legitimerar förändringar i rätten och detta återspeglas sedan lång tid. Effektivitet
används dock i olika betydelser.
Effektivitet är ett bakomliggande värde i betydelsen resursåtgång, vilket kan
betecknas kostnadseffektivitet. Flera av lagförslagen har syftat till att spara
resurser hos myndigheterna. I vissa av dessa fall har lagändringar genomförts
som syftat till att innebära en resursbesparing. Andra gånger har det ansetts att
någon lagändring inte behövs, då uppfattningen varit att resursåtgången är en
faktor som kan beaktas ändå av beslutsfattaren inom ramen för de befintliga
reglerna. Ett exempel finns också på att förundersökningsledarens ansvar har
skrivits fram och det därigenom lyfts att resursåtgången är en relevant aspekt vid
all bedrivande av förundersökning.
Vid förslag om förenklade procedurer är det fråga om effektivitet i betydelsen
resursåtgång. Detsamma gäller förundersökningsledarens roll och ansvarsfördelningen mellan polis och åklagare. Mot dessa förslag ställs som regel
rättssäkerhetsintresset. Förenklade procedurer kan innebära inskränkningar av
den misstänktes processuella rättigheter, medan ansvarsfördelningen mellan polis
och åklagare rör hur sådana rättigheter säkrast kan upprätthållas och kontrolleras.
Effektivitet kan också ha betydelsen ökad uppklarning av brott och i
förlängningen ökad lagföring, exempelvis när det handlar om regleringen av
tvångsmedel och legalisering av nya polisiära arbetsmetoder, även om också
resursåtgång kan vara relevant. Motstående intressen kan exempelvis vara
berörda personers integritet och frågan om möjligheten till domstolskontroll.
Vid överväganden angående dokumentationskrav i förundersökningsprotokoll har effektivitet använts i både betydelsen resursåtgång och betydelsen
ökad uppklarning och lagföring, och ibland kunnat tala både för och emot en viss
lagändring. I dessa fall är den misstänktes rättigheter relevanta och särskilt då
resursskäl är aktuella kan rättssäkerhetsgarantier i den misstänktes intresse
komma att stå däremot.
Angående förstahandsåtgärder har både ökad uppklarning och resursåtgång
använts som argument för att flytta arbetsuppgifter mellan olika enheter inom
polisorganisationen. Här finns även exempel på att effektivitet avsett
allmänhetens och involverade personers förtroende.
Genomgången visar att flera av de frågor som behandlats återkommer i senare
lagstiftningsärenden. Den utvecklingen är fortfarande pågående, där exempelvis
förstahandsåtgärder och enklare former att bedriva brottsutredning åter är
aktuella genom ett nyligen framlagt förslag om ett försöksprojekt med ett
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snabbförfarande i brottmål.71 Detsamma gäller frågan om införande av så kallad
hemlig dataavläsning, där förslag är att vänta inom kort.72
Det kan konstateras att effektivitet används som bakomliggande skäl för att
legitimera förändringar, men att det kan avse olika innebörd. Vid överväganden
av vilka förändringar som bör göras kan det därför krävas en djupare analys av
vilken innebörd som är aktuell och vilka motstående intressen som i så fall
aktualiseras där avvägningar kan behöva göras.
De lagstiftningsärenden som behandlats här spänner över mer än 30 år. Flera
av de förändringar som genomförts har skett successivt och nya förslag är att
vänta. Vid juridiska institutionens nästa jubileum visar det sig vilka vägval som
gjorts, om effektivitet fortfarande är ett uttalat värde, i vad mån en
betydelseförskjutning har skett eller om andra ord används som nyanserar och
tydligare beskriver vad som avses. Frågan är också vilka vägval som har gjorts
när det gäller förstahandsåtgärderna, polismans befogenheter, fördelningen
mellan polis och åklagare och möjligheten till domstolskontroll. Detsamma gäller
vilka rättssäkerhetsgarantier som uppställs i den misstänktes intresse, men även
för andra som kan beröras av åtgärder under eller vara involverade i en
brottsutredning.

71
72

Ds 2017:36 En snabbare lagföring. Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål.
Dir. 2016:36. Uppdraget ska vara redovisat senast den 13 november 2017.
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Att som jurist undervisa studenter på
polisutbildningen
Erfarenheter, utmaningar, svårigheter och glädjeämnen

ANNA-KARIN (KAJSA) HENNING-MÄKI* & ANN LUNDGREN†

1

Inledning

Juridiska institutionen medverkar i den grundutbildning till polis som sedan år
2000 bedrivs vid Umeå universitet. För närvarande är det tre lärosäten som
bedriver polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten. Förutom vid vårt
universitet så bedrivs den också vid Södertörns högskola och vid
Linnéuniversitetet. Vid Umeå universitet har enheten för polisutbildningen det
primära ansvaret för utbildningen. Enheten är organisatoriskt lokaliserad till den
samhällsvetenskapliga fakulteten och har en styrelse med bland annat
representanter för lärare och studenter. Det dagliga arbetet leds av en
föreståndare. I juni 2015 beslutade Umeå universitet att inrätta huvudområdet
Polisiärt arbete och därmed kan studenterna tillgodoräknas 120 högskolepoäng
för sina två års studier och ta ut en högskoleexamen.
Enligt 4 § 1 st. förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
(polisutbildningsförordningen) är grundutbildningen till polis fem terminer och
omfattar polisprogrammet och en avlönad aspiranttjänstgöring om sex månader.
Alla tre lärosäten följer den utbildningsplan som Polismyndigheten fastställt
med stöd av 2 § polisutbildningsförordningen. Enligt 4 § 3 st. samma förordning
är det också Polismyndigheten som i samråd med Säkerhetspolisen beslutar vilka
kurser som utbildningen omfattar, vilka närmare krav som ställs för att antas till
polisprogrammet och vad som krävs för att få påbörja aspirantutbildningen.
Polisprogrammets pedagogiska grundsyn framgår av utbildningsplanen. Den
utmärks av integration mellan utbildningens teoretiska och praktiska moment,
*

Anna-Karin (Kajsa) Henning-Mäki är universitetsadjunkt och undervisar på jurist-och
polisprogrammet i framförallt straff- och straffprocessrätt.
† Ann Lundgren är universitetsadjunkt och undervisar på jurist- och polisprogrammet i
framförallt straffrätt.
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varierade arbetsformer samt en problembaserad metodik. Det senare innebär att
undervisningen utgår från verklighetsbaserade händelser eller fall som studenten
ska analysera med mera.
Undervisningen på polisprogrammet i Umeå genomförs av lärare med olika
kompetenser och från olika institutioner och enheter på universitetet. Många av
lärarna har en bakgrund som poliser med omfattande erfarenhet av praktiskt
polisarbete i fortsättningen benämnd polislärare eller polisläraren.
Polisutbildningen vilar emellertid på tvärvetenskaplig grund, vilket gör att även
lärare från ett flertal andra institutioner med skilda kompetenser som exempelvis
pedagogik, socialt arbete, statsvetenskap, sociologi och medicin, också
medverkar. Utbildningen är uppbyggd utifrån moment med olika teman, till
exempel finns det under termin två ett moment som kallas ordning och trygghet 1.
Juridiska institutionen har ansvar för två egna moment: Juridik 1 och Juridik 2. I
dessa moment undervisar endast institutionens egna lärare. I övriga moment
deltar juridiska institutionens lärare men i dessa moment ligger ansvaret hos
andra och många lärarkategorier med olika bakgrunder deltar. Fortlöpande
färdighetsträning såsom träning i vapen och taktik, konflikthantering med
kommunikation och självskydd, polisens interna datasystem, radio och
akutsjukvård samt bilkörning är i varierande grad integrerade i dessa moment.
Förutom att medverka i grundutbildningen för poliser deltar juridiska
institutionen också i den vidareutbildning som genomförs vid enheten för
polisutbildningen på uppdrag av Polismyndigheten. För närvarande handlar det
om utbildning för såväl poliser som civilanställda, det vill säga anställda vid
Polismyndigheten som inte är poliser. Dessa vidareutbildningar generar
högskolepoäng.
Polisens arbetsuppgifter är av skiftande karaktär, många gånger krävande och
situationsstyrda oavsett om polisen agerar i sin hjälpande, brottsutredande eller
brottsförebyggande roll. I samtliga dessa roller styrs arbetet av lagstiftning och
bindande föreskrifter. Poliser måste ha goda kunskaper inom flera juridiska
områden, framför allt inom straff- och processrätt, men även inom andra
rättsområden som till exempel civilrätt, politi- och förvaltningsrätt. De kurser i
juridik eller rättsvetenskap som juridiska institutionen helt eller delvis ansvarar
för eller undervisar i motsvarar en fjärdedel av den teoretiska utbildningen, vilket
motsvarar 30 högskolepoäng.
Vi som författat det här kapitlet undervisar inom ett flertal kurser på
polisutbildningens grundutbildning och har därför förmånen att kunna följa
polisstudenterna under en längre period. Tidigare har vi båda arbetat utanför
akademin som åklagare respektive som byrådirektör på Brottsoffermyndigheten.
Våra rättsområden är huvudsakligen straff- och straffprocessrätt. Vi undervisar
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också mycket på polisutbildningens vidareutbildningar. I detta kapitel kommer vi
att beskriva våra erfarenheter av den undervisningen utifrån vilka erfarenheter,
utmaningar, svårigheter och glädjeämnen vi har identifierat. I kapitlet använder
vi några teorier från forskning om innehåll i högre utbildning, som vi menar kan
bidra med förklaringar till de erfarenheter vi har och de svårigheter och
utmaningar vi ibland möter. Vi beskriver också, den inte alltid samstämmiga,
bilden av vad relevant kunskap är, som även kan utgöra en förklaring till våra
upplevelser.

2
2.1

Polisutbildning i akademin
Perspektiv på högre utbildning

Även om polisutbildningen är en uppdragsutbildning bedrivs undervisning som
håller högskolemässighet och ger högskolepoäng. Mot denna bakgrund är det
relevant att diskutera vilka olika intressen eller perspektiv som idag präglar eller
bör prägla den högre utbildningen. Vad är den högre utbildningens funktion
idag? Vilka perspektiv kan eller bör den spegla?
Ett begrepp som alltsedan Bologna-processen har vuxit fram – och som
kommit att utmana de gamla föreställningarna om vad högre utbildning har för
funktion – är begreppet anställningsbarhet. Begreppet är svårtolkat och besvarar
inte frågan vem som är anställningsbar. Är det den student som är nyttig, utvald
eller bildad?1 För att besvara den frågan kan anläggas tre perspektiv. Dessa är;
nytto-, konkurrens- och bildningsperspektivet.
Med nyttoperspektiv menas att den högre utbildningen ska vara nyttig i den
bemärkelsen att den ska rusta studenten för det kommande yrket. Att studenten
ska vara direkt anställningsbar efter avklarad examen. Detta perspektiv ställer
krav på att utbildningssamordnaren måste ha god kännedom om vad
yrkesutövningen innebär och vad som kan förväntas att studenten ska klara i sitt
kommande arbete. I detta perspektiv ingår även det som kallas generiska
färdigheter. Med generiska färdigheter menas förmågor som ”intellektuella
färdigheter såsom logisk och analytisk förmåga, problemlösning och intellektuell
nyfikenhet; kommunikationsfärdigheter, samarbetsförmåga och förmåga att
identifiera, hitta och behandla kunskap och information; personliga egenskaper
1

Lindberg, Ola,” Nyttig, utvald eller bildad? Tre sätt att se på den högre utbildningens funktion”
i Sparrhoff, Gun och Fejes, Andreas (red): Anställningsbarhet,, Studentlitteratur Lund, 2016, s. 95–
109.
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såsom fantasi, kreativitet och intellektuell noggrannhet samt värderingar såsom
etiskt förhållningssätt, uthållighet, integritet och tolerans”.2 Med
konkurrensperspektiv menas att utbildningen ska klara av att sortera bort de som
inte ”duger” respektive påvisa vilka som är bäst, genom att utforma relevanta
bedömningar och betygskriterier.
Det sista perspektivet är bildningsperspektivet. Bildningsperspektivet är ett
perspektiv på högre utbildning där målet är att skapa fria och kritiskt tänkande
individer, vilket är ett ideal som har gamla rötter från den akademiska världen.
Nu ska inte överdrivas skillnaderna mellan nytto- och bildningsperspektivet när
det gäller formuleringen av de generiska färdigheterna. De generiska
färdigheterna, utformade utifrån nyttoperspektivet, torde nämligen i stort
sammanfalla med de ideal som förespråkas i bildningsperspektivet.3 Valet av
perspektiv avgör sedan såväl utbildningens mål, genomförande som önskvärda
resultat. Utbildningens önskvärda resultat utifrån nyttoperspektivet är alltså den
nyttiga studenten som utan längre introduktion kan fungera på en arbetsplats.
Utbildningens önskade resultat utifrån konkurrensperspektivet är den student
som är utvald det vill säga den student som klarat av utbildningen, medan det
önskvärda resultatet av utbildningen utifrån bildningsperspektivet är den bildade
studenten, den student som utvecklat sin person och sitt intellekt till en högre
nivå.4 Dagens polisutbildning vid Umeå Universitet genomsyras av samtliga
perspektiv om möjligen med flest inslag som för tankarna till nyttoperspektivet.

2.2

Vad förväntas av polisutbildningen?

Vilka förväntningar på polisutbildningens innehåll som kan finnas beror så klart
på vilket perspektiv som anläggs. Från beställarens sida, Polismyndigheten, kan
vi se att nyttoperspektivet är tydligast formulerat i utbildningsplanen och att detta
perspektiv bäst uppfyller beställarens önskemål om att utbildningen ska
producera individer som är startklara från dag ett. I utbildningsplanen finns det
dock uttryck som för tankarna till generiska färdigheter och därmed framskymtar
också i viss mån bildningsperspektivet. Utbildningsplanen ska omsättas i de
kursplaner som styr utbildningen i Umeå och i den faktiska undervisningen. Det
tar tid att individuellt träna studenterna i de kunskaper och färdigheter som i
utbildningsplanen beskrivs som ”polisiärt angreppssätt med fokus på den
2

Se diskussion i a.a., s. 99.
A.a. s. 106–107.
4 A.a s. 104.
3
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kunskap och de praktiska färdigheter som är relevanta för yrket, såsom polisiär
konflikthantering, och kommunikationssystem, polistaktisk körning och
kriminalteknik5 Vi upplever därför ibland att studentens tid och engagemang i
mycket stor omfattning ägnas åt studentens förtrogenhet med datasystem,
bilkörning, olika försvarargrepp och vapenhantering. Hur undervisningen
utformas i de olika kurserna är också i högsta grad beroende av hur enskilda lärare
tolkar uppdraget. Polismyndigheten har idag ett stort behov av nya poliser, som
kan sättas in i verksamheten snabbt. Det saknas både tid och resurser till mjukare
yrkesintroducerade handledning och internutbildning, en slutsats vi drar efter
diskussioner med studenter inom våra vidareutbildningar. Även den massmediala
bilden, som uppvisar en polisverksamhet med avhopp och dåliga resultat, och
politiska partier som försöker övertrumfa varandra i löften om satsningar på fler
poliser, ger stöd för denna uppfattning.
Förväntningarna om den ”flygfärdiga” polisstudenten delas många gånger
också av polislärare och inte minst av studenterna själva. Föreställningar om vad
det innebär att vara polis skapar också förväntningar om vad polisutbildningen
ska innehålla. Ett uttalande av en polisstudent under ett seminarium i straffrätt
är ett gott exempel på detta ”Varför får vi inte öva mer på att göra olika
polisingripanden, vi behöver öva mer på olika grepp, det är ju viktigast och det
som vi som blivande poliser kommer att råka ut för. Varför ska vi kunna så
mycket av det som vi inte behöver?”
När det gäller den högskolepoänggivande vidareutbildningen omfattas dessa
av kursplaner beslutade av universitetet, men det är uppdragsgivaren,
Polismyndigheten, som på detaljnivå styr innehållet. Här kan vi tydligt se att
utbildningsuppdraget präglas av nyttoperspektivet. Det finns höga förväntningar,
såväl från deltagarna själva som från beställaren, att studenterna ska vara i stort
sett ”flygfärdiga” när utbildningen är genomgången, vilket gäller i synnerhet för
de civila brottsutredarna.

3

Finns det olika sätt att se vad värdefull kunskap är?

Kunskap för oss som verkar i en akademisk miljö hämtas från forskning och
beprövad erfarenhet.6 Kunskapssynen ute i polisverksamheten kan nog beskrivas
som annorlunda. Kunskapen ska vara ”konkret, lättillgänglig och ge

5
6

Utbildningsplan för polisprogrammet 2016-09-21, tillgänglig på http://www.polis.umu.se.
Högskolelag (1992:1434) 1 kap 2 §.
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förutsättningar för handling”.7 Detta är en konsekvens av att ”kunskap”, för
vissa, inte behöver betyda annat än att bara klara av direkta polisingripanden. I
rättvisans namn ska dock sägas att det också finns en mer nyanserad syn på vad
relevant kunskap är för en polis. Polisyrket är så pass komplext att polisarbetet
kräver ”förutom en god polisspecifik kunskap även kunskaper om samhälle,
människor i samhället och relationer dem emellan.”8
Den akademiska världens uppfattning om kunskap ställs mot den som
polisverksamheten ansluter sig till. Medan utbildning och lärande inom akademin
handlar om teorier och generell kunskap, handlar det hos polisen om att förmedla
färdigheter som kan användas i praktiskt polisarbete. Detta påverkar också synen
på hur kunskap sprids. Inom polisen sprids kunskap många gånger som faktisk
kunskap som går i arv från äldre till yngre kollegor.9 Även inom polisutbildningen
finns det exempel på denna kunskapssyn, något som framför allt framkommer i
våra mer informella diskussioner inom polisutbildningen.
Kan då inte denna kunskapskälla – kunskaper och färdigheter förmedlade från
en erfaren polis – sorteras in under det som i högskolelagen kallas beprövad
erfarenhet, och som alltså har sin givna plats i en högre utbildning? Begreppet
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är svårdefinierade begrepp, inte
minst när det gäller det senare, det vill säga beprövad erfarenhet. ”Begreppet
vetenskaplig(t) grund/förhållningssätt innebär att kritiskt granska, pröva och att
sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Beprövad erfarenhet är en
erfarenhet som är dokumenterad, delad och prövad i ett kollegialt sammanhang.
Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är kunskapskällor som kompletterar
varandra.”10 Så, vad blir svaret på frågan? Är den kunskap som förmedlas från
polis till polis, eller från polis till student den typen av beprövad erfarenhet som
avses?

7

Se diskussion i Lauritz, Lars-Erik & Hansson, Jonas, ”Lära är livet-att vara polis i en föränderlig
värld” i Eklund, Niklas & Landström, Lena (red), Polisen: verksamhet och arbete, Liber, Malmö 2013,
s. 66–82.
8 A.a., s. 75.
9 Ohlsson, Johan, ”Från självskydd till akademisk teori-att förena den polisiära och akademiska
världen”, i Eklund, Niklas & Landström, Lena (red), Polisen-verksamhet och arbete, Liber, Malmö,
2013, s. 83–101.
10 Lindvert, Jessica & Minten, Eva, ”Skolverket, dnr 2012:1700 ”Promemoria om vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet”, tillgänglig på
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.186369!/Vetenskaplig_grundPM_Skolverket.pdf (2017-04-26).
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4

Erfarenheter av undervisning på grundutbildningen

Juridikämnet introduceras redan den första terminen för att därefter, vid sidan
av andra ämnen, följa studenterna löpande genom hela utbildningen. Som
framgått undervisar vi främst i straff-och straffprocessrätt, medan andra lärare
från vår institution undervisar i andra rättsområden, och det är utifrån detta som
vi diskuterar våra erfarenheter.

4.1

Överdriven respekt för juridiken

De studenter vi möter på grundutbildningen är en blandad studentgrupp. De allra
flesta är mycket unga, utan yrkeserfarenhet eller erfarenhet av studier på
högskolenivå, medan andra är något äldre och kan både ha studerat tidigare och
varit yrkesverksamma. I våra första möten med studenterna så upplever vi att det
finns en rädsla - eller kanske snarare en överdriven respekt - för juridiken. De
äldre studenterna har uppenbarligen bidragit till detta, då de sägs intala de nya
studenterna att den första kursen i juridik är både svår och omfattande. Vi
upplever att det kan hämma studenternas lärande i det inledande skedet. De
första undervisningstillfällena är därför i hög utsträckning inriktad på att
avdramatisera juridiken som ämne. Det gör vi framför allt genom att introducera
och träna på den juridiska metodiken, för att göra förståeligt att det finns en hel
del hjälpmedel att tillgå när man ska lösa olika juridiska problem där den juridiska
metoden är given.11

4.2

Den komplexa juridiken som inte har svar på alla frågor

Genom hela juridikundervisningen tillämpas en undervisningsmetod som kallas
problembaserad lärande, PBL. Detta är en undervisningsmetod som passar på
polisutbildningen och som har prövats under många år.12 PBL innebär förenklat
en metod som bidrar till att studenterna ska få kunskap på ett djupare plan genom
att själva aktivt söka information, i stället för att få allt förklarat för sig från

11

Med den juridiska metoden menas juristens sätt att lösa ett rättsligt problem med särskilt
angivna rättskällor såsom lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.
12 Henning-Mäki, Kajsa, ”PBL inom polisutbildningen”, i Landström, Lena & Lindberg, Ola
(red), Lärande för juridikens praktik 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Print
och Media, Umeå universitet 2013, s. 161–167.

213

”katedern”13. De arbetar därför på ett tidigt stadium självständigt i grupper med
att – med hjälp av den juridiska metoden, kurslitteratur och kunskaper från
föreläsningar – lösa olika problemställningar av juridisk karaktär. Därefter
diskuterar vi dessa problem och deras lösningar tillsammans i större grupper.
Studenterna förväntar sig ofta att de ska få ett tydligt rätt svar på varje fråga, men
eftersom juridiken är komplex och ofta förutsätter avancerade bedömningar går
det sällan att ge bara ett rätt svar. Detta kan göra många studenter både
frustrerade och besvikna. När de så småningom har utvecklat en förståelse för
att svaret på en juridisk fråga många gånger kan vara beroende av olika
omständigheter och hur dessa omständigheter vägs emot varandra i en
bedömning, så är mycket vunnet. Utöver detta så måste vi även få studenterna
att förstå att det kanske inte finns något rätt svar överhuvudtaget, på grund av att
en viss fråga inte alls är prövad av domstolarna eller problematiserad i någon
annan vedertagen rättskälla. Något som till en början kan vara svårt för
studenterna att ta till sig, då det ofta finns en förväntning om att juridiken ska ha
svar på alla rättsliga frågor.
Studenterna kan också ibland uttrycka en frustration över att den juridik vi
förmedlar är svår och alltför ”teoretisk”. Detta försöker vi möta genom att
ständigt försöka hitta både nivå och innehåll på vår undervisning så att den ska
vara relevant för dem. Vi lyckas inte alltid med det vilket vi tror kan tillskrivas
det faktum att våra polisstudenter inte vet vilken juridik som är polisärt relevant,
något som är förståeligt eftersom de inte har verkat som poliser.
En annan svårighet, i det förhållandet att vi är flera olika lärarkategorier som
stundtals behandlar samma juridik, är att studenterna upplever och ger uttryck
för att de ibland får olika svar på samma rättsliga frågor beroende på vem de
frågar. I valet mellan vilken lärare som har högst legitimitet och vem de således
anser att de ska lyssna på, får vi ibland höra att den lärare som har polisiär
bakgrund självklart vet bäst. Att han eller hon är den som vet vad som är polisiärt
relevant, är en vanlig uppfattning även om denna uppfattning inte ska överdrivas.

4.3

Kopplingen till polisyrket

För att ytterligare skapa motivation hos studenterna presenterar vi tänkbara,
verklighetstrogna fall som får bli utgångspunkt för det problembaserade lärandet.
På så vis blir juridiken ”nyttig” för dem och kopplingen till polisyrket också
13

Se t ex i Lindberg, Ola, ”Om PBL- en modern medelålders metod”, i Landström, Lena &
Lindberg, Ola (red), Lärande för juridikens praktik 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå
universitet, Print och Media, Umeå universitet 2013, s. 21–35.
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uppenbar för dem. För oss som undervisar i rättsområden som tydligt kan
kopplas till ett av polisens kärnområden, det vill säga brottsutredningen i straffoch straffprocessrätt, kan det vara enklare att hitta dessa fall. Det torde inte vara
lika lätt för andra lärare som undervisar i andra rättsområden som av studenterna
uppfattas som mindre polisrelevanta. Stöd för denna uppfattning får vi i våra
diskussioner med våra kollegor på institutionen som undervisar inom andra
rättsområden. Oavsett om vi sålunda har en större legitimitet för våra
rättsområden är dock vårt dilemma att hur väl vi än bygger våra scenarier, kan vi
inte täcka in all den komplexitet som juridiken innehåller. Ytterligare en faktor
som bidrar till vår frustation är att studenterna inte alltid upptäcker de rättsliga
problemen som finns inbäddade i ett fall eller en fråga. För detta krävs ibland
intensiv handledning vilket det inte alltid finns tid eller möjlighet till.

4.4

Konkurrens om studenternas tid

En stor utmaning för oss är just konkurrensen om studenternas tid.
Juridikundervisningen löper under hela deras utbildningstid parallellt med andra
ämnen och examinationer, vilket innebär att studenterna ofta är schemalagda
fulla dagar. Vi får därför ofta höra från våra studenter att de inte hinner studera
och fördjupa sig så mycket som de skulle vilja och behöva. Bristen på tid kan
också vara en förklaring till varför studenterna, som vi upplever, saknar den
nödvändiga förankring i den juridiska metoden som är nödvändig för tillämpning
av gällande rätt. Vi måste därför kontinuerligt arbeta med att få dem att använda
sig av den juridiska metoden i sina juridikstudier. Konkurrensen om studenternas
tid innebär också att vi sällan har den tid som vi skulle behöva, för att kunna
förmedla viktig och central kunskap. Vi arbetar därför fortlöpande med att
komprimera undervisningen så långt det bara går, utan att det för den skull ska
göras avkall på kvalitén. Bristen på tid i kombination med intresserade och
vetgiriga studenter är i viss mån frustrerande och innebär många gånger att vi
hänvisar dem till att söka svar själva, något som också är grunden i PBL. Detta
leder emellertid till viss frustration hos studenterna, som upplever att de inte alltid
har tid eller möjlighet att söka svaren självständigt.

4.5

Den röda tråden

Som tidigare nämnts så följer juridiken polisstudenterna genom alla terminer och
moment. De olika momentens innehåll styr nästan helt den juridik som ska
behandlas. Detta innebär att vi som lärare inte har alltför stort inflytande över
vilken juridik som ska behandlas, däremot har vi naturligtvis visst inflytande över
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formen för och innehållet i momentet.14 Vi lägger – om möjligt – stor vikt vid att
hålla den ”röda tråden” och medvetandegöra detta för studenterna. Den röda
tråden för oss är att studenterna löpande under utbildningen ska förfina den
juridiska metoden och få en progression i sitt juridiska tänkande samtidigt som
de också ska förstå att – och hur – de olika juridiska ämnena integrerar med
varandra.

4.6

Glädjeämnen

På grundutbildningen möter vi många vetgiriga, diskussionsbenägna studenter
som har ett stort intresse av våra rättsområden. De vågar ofta bjuda på sig själva
och de vågar också blotta sin okunskap på ett annat sätt än t ex de studenter som
vi undervisar på juristprogrammet. I och med att vi undervisar studenterna i flera
moment och under nästan alla terminer, så lär vi känna dem och när vi väl har
fått deras förtroende, så är de mycket lyhörda för de kunskaper vi förmedlar till
dem. Det ger oss också en stor tillfredsställelse att se den utveckling de genomgår
under sin tid som studenter. De går från att aldrig ens ha sett lagtext till att till
exempel kunna göra relativt avancerade straff- och processrättsliga bedömningar.
Detta är en ”resa” hos polisstudenten som är väldigt rolig och tillfredsställande
för oss att få följa och när de har tillägnat sig alla dessa kunskaper, så uttrycker
många av polisstudenterna också hur roligt de tycker att juridik är, vilket
självfallet är mycket glädjande.

5

Erfarenheter av undervisning på vidareutbildningen

Inom vidareutbildningen så undervisar vi två relativt skilda studentgrupper i form
av dels yrkesverksamma poliser på förundersökningsledarutbildning, dels
civilanställda som ska arbeta med brottsutredning.15

5.1

Förundersökningsledarutbildningen

De yrkesverksamma poliser som genomgår förundersökningsledarutbildning är
en relativt homogen grupp som i många fall har en gemensam grund i den tidigare
genomgångna grundutbildningen Dock har de ofta efter grundutbildningen
14

Under senare år på polisutbildningen har vi många gånger saknat den viktiga diskussionen och
samverkan i de olika lärarlag som från början fanns och ”byggde” de olika momenten.
15 Umeå universitet ger på uppdrag av polismyndigheten och i samarbete med polisutbildning
bl.a. två vidareutbildningar som ger hp.
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utvecklat olika kompetenser genom vidareutbildning eller inriktning inom olika
specialområden inom den brottsutredande verksamheten. Deras olika
förförståelse skapar givetvis utmaningar och kan ibland även skapa en viss oro
för oss, ligger vi på verkligen på rätt nivå?
Erfarenheterna från denna grupp av deltagare är att de är mer krävande i så
motto att de vill få ut mer av undervisningen. Detta är förståeligt med tanke på
att de avsätter många veckor för kursen på bekostnad av att annat arbete,
exempelvis brottsutredningar, förblir liggande. Utifrån det perspektivet är det lätt
att förstå ett visst avståndstagande mot det som av dem kan uppfattas som alltför
teoretiskt. Vi är lyhörda för detta och försöker löpande ompröva och anpassa
undervisningen därefter. Våra egna ambitioner ställer också till det för oss. Vi vill
på den relativt korta tid som står till vårt förfogande sätta in de olika regelverk
som styr brottsutredningar i ett större sammanhang samt diskutera tolkning och
tillämpning av gällande rätt. Precis som när det gäller studenterna på
grundutbildningen, så har dessa studenter höga förväntningar på att vi ska kunna
ge det rätta svaret på olika frågor och gärna lösa de verkliga problem de stött på
i sitt arbete.

5.2

Civilanställda brottsutredare

De civilanställda brottsutredarna är en grupp som bjuder på riktigt stora
utmaningar då det inom samma deltagargrupp finns personer med vitt skilda
bakgrunder, både beträffande utbildning och tidigare yrkeserfarenheter. Det
förekommer dels brottsutredare som har varit yrkesverksamma i flera år, dels
relativt nyanställda som saknar eller har begränsade erfarenheter av
polisverksamhet. Många av dem har inte heller några tidigare erfarenheter av
studier på högskolenivå.
I undervisningen av denna grupp studenter upplever vi att problemet med att
anpassa nivån på undervisningen är en av de största utmaningarna. Balansgången
för oss är att hitta en nivå som tar hänsyn till de deltagare som har minst
kunskaper samtidigt som vi måste garantera en högskolemässighet. På samma
sätt som i gruppen polisiära förundersökningsledare uppstår ibland mycket
tydligt en stor frustration över att undervisningen ligger på ”fel nivå”. De
studenter som har större kunskaper och erfarenhet, med förhoppningar om att
diskutera olika problemställningar de stött på i sitt vardagliga arbete, blir
besvikna. Detta samtidigt som vissa deltagare ibland ger uttryck för att de inte
förstår något alls.

217

När det gäller denna grupp så är tiden vi har till vårt förfogande ytterligare en
utmaning, eftersom relativt komplicerad juridik förutsätts förmedlas på bara ett
fåtal veckor.

5.3

Glädjeämnen i att undervisa på vidareutbildningen

Trots de svårigheter vi har identifierat och beskrivit ovan, erbjuder
vidareutbildningen för oss en stor glädje och inte minst nytta i form av koppling
till den faktiska verksamheten. Studenterna blir våra ögon och öron in i
polisarbetet. Genom dem får vi inblick i de svårigheter de möter i sin
rättstillämparroll. Vi får hjälp med att identifiera vilken juridik de behöver för att
klara sitt brottsutredande arbete. På så vis får vi alltså input från verkligheten,
som vi många gånger använder oss av i vår undervisning både på grund- och
vidareutbildning. Att få vara med och bidra till deras kunskapsutveckling, inte
minst genom interaktionen mellan oss och studenterna, och mellan studenterna,
är en stor ynnest och glädjekälla för oss.

6

Erfarenheter i förhållande till kollegor

På polisutbildningens grundutbildning medverkar, förutom institutionslärare,
som vi, även polislärare. Även på den civila brottsutredarkursen medverkar
denna lärarkategori, om än i begränsad omfattning. Vår uppfattning är att det
inte alltid råder consensus om vad och på vilken nivå juridiken ska ligga. En
relativt vanlig uppfattning från polislärarsidan, som de i högsta grad delar med
studenterna, är att vi institutionslärare undervisar på en alltför teoretisk nivå och
att därigenom kopplingen till deras framtida polisära verksamhet blir alltför svag.
Synen på kunskap kan ibland också skilja sig åt, vilket kan visa sig i våra olika
diskussioner både i mer strukturerad form vid planeringar inför speciella
moment, eller i spontana diskussioner under fikastunder med mera.

7

Avslutningsord

Polisen tillhör en yrkeskategori, som utan att vara jurister, tillämpar juridik i
betydande omfattning. Lagstiftning ger också den enskilda polismannen
vittgående befogenheter att besluta om tvångsåtgärder, som får stor betydelse för
den enskildes frihet och integritet. Goda kunskaper i de regelverk som styr
polisverksamheten är därför helt nödvändig. Att lära och förstå juridikens
betydelse i polisarbetet kräver tid men också eftertanke hos studenten. Tid som
inte alltid finns, då så mycket annat ska få utrymme i den nuvarande
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polisutbildningen. Brist på tid i undervisningssituationen är ett återkommande
dilemma men även våra, i viss mån, begränsade möjligheter att styra över vilken
juridik vi ska undervisa och examinera i. Det sistnämnda är snarare en
konsekvens av polisutbildningens uppbyggnad i moment med olika teman, där
juridiken ska ”passa in”, snarare än till det faktum att polisutbildningen idag är
en uppdragsutbildning och inte är en renodlad högskoleutbildning.
En annan orsak till varför vi upplever dilemman är de förväntningar som från
olika håll ställs på vår undervisning. Dessa dilemman finner vi ganska tydligt kan
kopplas till de olika perspektiv och förväntningar på högre utbildning som finns.
Beställaren vill ha studenter som med en utgångspunkt i nyttoperspektivet är
anställningsbara i allt från färdigheter i polisens datasystem till vapenhantering,
bilkörning samt ”polisrelevant” juridik och beteendevetenskap. Motsvarande
förväntningar och synpunkter finns även - förutom hos studenterna själva - hos
våra kollegor som har en polisiär bakgrund. Vi däremot, med vår förankring i
akademin, vill även lyfta in sådant som kan härledas till bildningsperspektivet.
Bristen på samsyn vad gäller accepterade kunskapskällor och vad begreppet
värdefull kunskap står för kan vara ytterligare en förklaring som kan skapa
dilemman för oss till och med i klassrummet. Polislärare hämtar många gånger
kunskap från egen yrkeserfarenhet, som när den förmedlas till studenten kan
uppfattas som en sanning. En sanning vi måste utmana genom att peka på att
kunskap inom juridik hämtas hos rättskällor i enlighet med den juridiska metoden
samt att högre utbildning vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, något som
går utöver den egna erfarenheten. Den diskrepans som finns vad gäller
accepterad kunskapskälla och tilltron till ”praktiken” skapar ibland bristande
legitimitet till det som vi jurister förmedlar. Detta även med beaktande av att vi
undervisar i rättsområden som tydligt kan kopplas till den kommande
yrkesutövningen (och att vi båda har en bakgrund som praktiskt verksamma
jurister). Hos de redan yrkesverksamma poliserna eller hos de civila
brottsutredarna är istället vår utmaning att öka förståelsen för juridiken utifrån
en akademisk syn på kunskap, vilket ibland kan vara problematiskt med tanke på
att den kunskapssyn som präglar polisverksamheten tycks vara så stark.
När det slutligen gäller det beskrivna konkurrensperspektivet, så kan möjligen
juridiken – som ju av många studenter upplevs som förhållandevis svår – i viss
mån fungera som den sorterare som utmärker konkurrensperspektivet.
Sammanfattningsvis kan vi i vart fall konstatera att det är vår bestämda
uppfattning att samtliga dessa tre perspektiv; nytto-, konkurrens- och
bildningsperspektivet, utan att konkurrera med varandra, borde ha en given plats
när vi ska utbilda poliser inför det praktiska och komplexa yrke som väntar dem.
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Trots alla beskrivna svårigheter och utmaningar, eller kanske på grund av
dessa, är det fantastiskt stimulerande att få vara en del i studenternas
kunskapsutveckling. Kommentarer som ”Tack, äntligen förstår jag” och
”Juridiken är begriplig trots allt” värmer våra lärarhjärtan. Det är också lika
stimulerande att få medverka på en tvärvetenskaplig utbildning. Samarbete med
lärare från vitt skilda bakgrunder och erfarenheter skapar energi och kreativitet.
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En granskning av elevers rättssäkerhet
vid vissa beslut enligt skollagen
SARA LYRENÄS & LINA SIDENHAG*

1

Inledning

Skolväsendet, som regleras av framförallt skollagen (2010:800), har under ett
antal år genomgått en ökad juridifiering. I takt med att de rättsliga regleringarna
kring skolan blir fler är det också av vikt att se till att rättsområdet genomsyras
av rättssäkerhet. Vid ärenden som är ingripande för den enskilde kan
rättssäkerheten sägas vara särskilt betydelsefull och begreppet får därför en viktig
innebörd i beslut som rör myndighetsutövning mot enskild. Av den anledningen
är rättssäkerhetsbegreppet mer debatterat inom rättsområden som rör
förhållanden mellan det allmänna och den enskilde, exempelvis förvaltningsrätt,
och straffrätt. Till den speciella förvaltningsrätten hör skolrätt och här återfinns
en rad beslut som rör enskilda, vissa så ingripande att de utgör
myndighetsutövning.
Rättssäkerhet kan till exempel innebära fler rättsliga regler för att säkerställa
förutsebarhet eller att beslut som fattas ska vara möjliga att överklaga.
Motsättningar kan uppstå; en är mellan rättssäkerhet och lärare eller rektors
kunskaper och erfarenhet. Det kan ske genom att beslut eller faktiskt handlande
ska dokumenteras vilket inom skolans värld av vissa anses ta tid från lärarnas
huvudsakliga uppgift, nämligen att undervisa. Vidare kan det faktum att vissa
beslut ska kunna överklagas innebära en sådan motsättning eftersom rätten att
överklaga kan innebära att insatser riktade mot en elev fördröjs, insatser som
lärare eller rektor ansett vara nödvändiga för denna elev. I förlängningen riskerar
därför regler som ska uppfylla kraven på rättssäkerhet samtidigt att uppfattas som
ett ifrågasättande av professionen.
Hur rättssäkerheten ser ut inom skolans värld är intressant ur en generell
synvinkel, men även beträffande olika grupper av barn eller elever eller
*

Sara Lyrenäs och Lina Sidenhag är verksamma som adjunkter vid juridiska institutionen vid
Umeå universitet.
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beträffande vissa särskilda områden. Vi har valt två områden där vi funnit det
särskilt intressant att granska hur rättssäkerheten uppfylls för eleverna. Det gäller
för det första vissa specifika regler som riktar sig mot nyanlända elever och för
det andra bestämmelserna om betyg. Inledningsvis i kapitlet diskuteras centrala
begrepp kopplade till rättssäkerhet i ett större sammanhang varefter vi gör en
genomgång av rättssäkerhet enligt skollagen. De av oss valda rättsområdena
kommer därefter att beskrivas i syfte att analysera hur elevernas rättssäkerhet
uppfylls.

2

Allmänt om rättssäkerhet

Det finns alltså ingen exakt definition av rättssäkerhet, trots det finns en viss
enighet om några grundläggande rättssäkerhetskrav.1 Här ligger till exempel
kravet på förutsebarhet som innebär att beslut och avgöranden med stöd av
rättsreglerna ska vara förutsebara. Desto tydligare reglerna är, desto mer
förutsebara är de. Motsatsen, det vill säga mer generella regler såsom
målsättningsparagrafer, öppnar upp för en godtycklig rättstillämpning.
En annan viktig rättssäkerhetsaspekt är likabehandling eller principen att lika
fall ska behandlas lika vilket framgår av 1 kap. 9 § regeringsformen (RF).
Situationer är sällan helt identiska men principen tillser att beslutsfattare på olika
nivåer åstadkommer enhetliga och objektiva bedömningar och tolkningar i fall
som är lika eller liknar varandra. Stadgandet omfattar inte enbart domstolar utan
också förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den
offentliga förvaltningen, till exempel rektor och lärare. Genom att beslutsfattaren
ska se till att lika fall behandlas lika blir det möjligt för den enskilde att förutse
och planera utifrån rättsreglerna.
En princip som många gånger nämns i samband med rättssäkerhetsbegreppet
är legalitetsprincipen. Vi har inom de områden som vi granskar gått igenom
förarbetena med fokus på rättssäkerhet. Vi har dock inte hittat något resonemang
kring legalitetsprincipen. Dock har den betydelse även inom dessa områden,
kanske i första hand utifrån 1 kap. 1 § RF, att myndigheter och beslutsfattare ska
ha stöd i lag vid maktutövning.
Att beskriva rättssäkerhet utifrån likabehandlings- och legalitetsprincipen tar
sikte på det formella rättssäkerhetsbegreppet. Då tas ingen hänsyn till
rättsreglernas innehåll utan snarare på utformningen av reglerna oavsett vilka
värderingar dessa ger uttryck för. Vissa menar dock att ett beslut kan uppfylla
1

Zila, Josef, ”Om rättssäkerhet”, Svensk juristtidning 1990 s. 284–305; Peczenik, Aleksander, Vad
är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes 1995, s. 89.
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kravet på rättssäkerhet bara om det också är godtagbart ur etisk synvinkel. En
bestämmelse som är väldigt exakt utformad kan vara förutsebar, och därmed
rättssäker i en formell mening, medan den kanske inte beaktar etiska värden. Å
andra sidan kan det med en mer generell regel, exempelvis en generalklausul, vara
svårt att förutse resultatet men i stället kan domaren eller annan beslutsfattare i
hög grad ta hänsyn till individuella aspekter i ett konkret fall. Det gör att
bestämmelsen kan upplevas som mer rättvis och därmed mer etiskt godtagbar.
Annorlunda uttryckt: ”Formell rättssäkerhet (förutsebarhet) är visserligen ett
viktigt värde, men den måste vägas samman med andra etiska värden. Materiell
rättssäkerhet är avvägningens resultat.”2
Även andra faktorer är av betydelse för rättssäkerheten och många av dessa
är kopplade till det rättsliga förfarandet. I förvaltningslagen som gäller generellt
för alla förvaltningsmyndigheter framgår bland annat att det finns en skyldighet
att motivera beslut och domar samt en skyldighet att kommunicera ärenden inför
beslut. Andra rättssäkerhetsaspekter är till exempel rätt till prövning i domstol
och rätt till ombud. Dessutom är kravet på rättssäkerhet mer viktigt i vissa frågor
än i andra. Till exempel kan det, beroende på ärendets art, i vissa fall räcka med
en domstolsprövning i efterhand medan det i andra frågor bör ske en prövning i
förhand och många gånger sker ingen domstolsprövning alls.
Eftersom förhållandena inom olika rättsområden kan skilja sig åt avseende
besluts art och omfattning samt betydelse för den enskilde med mera så måste
en mer fördjupande rättssäkerhetsanalys ske inom varje enskilt rättsområde för
sig med hänsyn till de där föreliggande omständigheterna.

3

Rättssäkerhet inom skolrätt

I propositionen till 2010 års skollag3 lyfts rättssäkerhet som ett viktigt begrepp
och något som ska värnas för såväl de som är verksamma inom skolan som för
elever och vårdnadshavare. I denna text har vi valt att analysera rättssäkerhet för
elever varför fokus i den fortsatta genomgången kommer att ligga där. Det finns
inget resonemang i propositionen till skollagen om det som i avsnitt två beskrivs
såsom generella kännetecken på rättssäkerhet, till exempel förutsebarhet och
legalitet. Vi har i stället valt att dela in hur elevernas rättssäkerhet ska säkerställas
i följande fyra punkter:4
2

Peczenick, 1995, s. 95.
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen- för kunskap, valfrihet och trygghet.
4 Indelningen i punkterna utgår från lagstiftarens syn på rättssäkerhet såsom den framkommer i
förarbeten.
3
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1. Utbildningens kvalitet och likvärdighet ska säkerställas.
2. Det ska finnas tydliga regler kring beslutsfattande.
3. Det ska finnas möjlighet att överklaga många av de beslut som fattas
enligt skollagen.
4. Vissa bestämmelser ska lyftas upp från förordning till lag.
Rättssäkerhet kopplas ihop med kvalitet och likvärdighet. Att utbildningen är
likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var den anordnas
är en av grundbultarna i det svenska skolväsendet. Begreppet likvärdighet innebär
inte likformighet utan att utbildningens kvalitet ska vara lika hög för alla barn och
elever. En viktig utgångspunkt i skollagen, som kopplas till kvalitet och
likvärdighet, är att samma regler ska gälla för skolor med enskild huvudman som
för skolor med offentlig huvudman. Det ska alltså inte spela någon roll för
barnen eller eleverna vem som är huvudman för den förskola eller skola de går
på.5
Det ska vara tydligt vem som fattar beslut och var ansvaret för besluten finns.
Även andra aspekter kring beslutsfattandet lyfts som viktiga ur
rättssäkerhetssynpunkt. Dit hör bland annat att beslutsfattandet ska ligga på en
för elev och vårdnadshavare rimlig nivå samt att det är tydligt i vilken egenskap
en person har fattat ett beslut. Detta är bakgrunden till att titeln rektor och
förskolechef ska vara förbehållen den som har en sådan anställning.6 Det faktum
att vissa av förvaltningslagens handläggningsregler, bland annat om motivering
av beslut och kommunicering, gäller för de beslut i skolan som utgör
myndighetsutövning är ett utslag av rättssäkerhet, särskilt som de aktuella
bestämmelserna i förvaltningslagen ska tillämpas även av fristående huvudman.7
Rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare stärks genom att fler beslut än
tidigare kan överklagas enligt 2010 års skollag, i vissa fall till Skolväsendets
överklagandenämnd och i vissa fall till allmän förvaltningsdomstol. De utökade
överklagandemöjligheterna lyfts som en av de mer omfattande förändringarna.
Att elever själva ska ha talerätt från 16 års ålder kopplas också till rättssäkerheten,
liksom det faktum att part ska ha rätt att hos Skolväsendets överklagandenämnd
begära muntlig förhandling. Bestämmelserna om överklagande samlas i ett
kapitel vilket gör att de blir lätta att överblicka. Vissa beslut anses uttryckligen så
ingripande att de ska kunna överklagas. Det gäller bland annat avstängning av en
5

Prop. 2009/10:165, s. 206.
Prop. 2009/10:165, s. 576 och 646.
7 Att förvaltningslagen gäller framgår av 29 kap. 10 § skollagen.
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elev, mottagande i förskola eller skola, permanent omplacering av elev för att
säkerställa andra elevers trygghet och studiero samt beslut om särskilt stöd till en
elev.8 För vissa andra beslut nämns också att de är ingripande och att det av
rättssäkerhetsskäl finns anledning att ha särskilda regler, dock inte regler om
överklagande. För bestämmelserna i 5 kapitlet skollagen om disciplinåtgärder, till
exempel kvarsittning och avstängning, gäller att det finns regler om
proportionalitet och dokumentation som ska iakttas oavsett om beslutet går att
överklaga eller inte.9
För vissa beslut, till exempel om särskilt stöd, betyg och avstängning, gäller att
dessa tidigare reglerades i förordning. Eftersom dessa områden ansågs vara så
viktiga ur rättssäkerhetssynpunkt lyftes de upp från förordning till lag, samtidigt som
det nämndes att bestämmelserna då får en mer generell karaktär.10

4

Nyanlända elever

Den 1 januari 2016 infördes bestämmelser i 3 kapitlet skollagen om vissa insatser
kopplade till nyanlända elevers mottagande i skolan och deras skolgång.
Insatserna innebär i korthet att kunskaperna hos en elev som omfattas av
bestämmelserna ska bedömas varefter eleven mot bakgrund av bland annat
denna bedömning samt sin ålder ska placeras i en årskurs och klass. Det finns
därefter möjlighet för rektor att besluta om att eleven dels ska få sin undervisning
i en förberedelseklass11 istället för i sin ordinarie klass, dels ska ha prioriterad
timplan vilket innebär att eleven får extra undervisning i svenska språket genom
att timmar flyttas från något eller några andra ämnen.12
Rättssäkerhet nämns uttryckligen som motiv till reglerna eller dess utformning
endast vid två tillfällen; som skäl till behovet av en tydlig definition av uttrycket
nyanländ elev samt som motiv till varför det kartläggningsmaterial som ska
användas vid bedömningen av elevens kunskaper ska vara nationellt och därmed
obligatoriskt för alla skolor. Ett annat sätt att studera om och hur rättssäkerheten
har fått genomslag är att, vilket vi kommer att göra nedan, se till reglerna i
förhållande till de punkter som angetts i avsnitt tre.13

8

Prop. 2009/10:165, bl.a. s. 203, 562, 564, 579 och 600.
Prop. 2009/10:165, s. 330.
10 Prop. 2009/10:165, s. 253.
11 Förberedelseklass innebär att eleven deltar i undervisning tillsammans med andra nyanlända
elever utanför sin ordinarie klass.
12 Bestämmelserna om nyanlända elever återfinns i 3 kap. 12a-f §§ skollagen.
13 Dessa är kvalitet och likvärdighet, beslutsfattande, överklagande och förordning till lag.
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En viktig bakgrund till införandet av regelsystemet om nyanlända elever är att
öka utbildningens kvalitet och likvärdighet. Ett exempel på detta är regleringen kring
undervisning i förberedelseklass vilket tidigare förekom utan stöd i lag. Det rådde
stora olikheter mellan kommunerna till exempel vad gällde hur undervisningen
var upplagd och hur länge eleverna undervisades i sådan klass. Ett skäl till
reglering av förberedelseklass var därför framförallt likvärdighetsaspekten vid
undervisningen. Beträffande förberedelseklasser är numera reglerat att en elev
visserligen delvis kan få sin undervisning i förberedelseklass, men att det endast
får beslutas om i de fall eleven saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att
kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. Undervisningen i
förberedelseklassen får inte ges under längre tid än två år.14
Att det numera finns ett regelverk och att det bygger på att besluten kring
nyanlända elever ska göras med utgångspunkt i varje elevs individuella
förutsättningar och behov gör att det enligt vår uppfattning finns goda
förutsättningar till en likvärdig utbildning för dessa elever. I förlängningen kan
det bidra till en högre kvalitet på utbildningen.
De beslut som kan fattas beträffande nyanlända elever, med stöd av reglerna från
2016, är beslut om att en kartläggning av elevens kunskaper inte ska göras därför
att den är uppenbart obehövlig, beslut om placering i årskurs och
undervisningsgrupp, beslut om förberedelseklass samt beslut om prioriterad
timplan. Beträffande de tre första typerna av beslut så framgår det av aktuella
bestämmelser i skollagen att rektor ansvarar för eller beslutar om detta.
Prioriterad timplan regleras i skolförordningen (2011:185), även där framgår att
det är rektor som ska besluta om detta. Det är dock endast beslut om placering i
årskurs som har ansetts vara myndighetsutövning.15
Det är svårt att påstå att vem som fattar de olika besluten skulle vara otydligt
eller inte ligga på en, ur elevernas och vårdnadshavarnas synvinkel, rimlig nivå.
Däremot kan konstateras att eftersom de flesta av besluten, enligt uttalandet i
propositionen, inte utgör myndighetsutövning medför det att förvaltningslagens
regler inte blir aktuella. Om det skulle anses att även dessa beslut är ingripande
för eleven så betyder uttalandet i propositionen att rättssäkerheten i den delen
åsidosätts.
Regeln om prioriterad timplan infördes alltså inte i skollagen, utan i
skolförordningen. Ett antal olika typer av beslut lyftes i samband med införandet
av nya skollagen upp från förordning till lag därför att de ansågs vara betydelsefulla
ur rättssäkerhetssynpunkt. Anledningen till att beslut om prioriterad timplan inte
14
15

Prop. 2014/15:45, s. 18.
Prop. 2014/15:45, s. 35.
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är ett beslut som ska regleras i lag framgår dock inte av propositionen. Ett beslut
om prioriterad timplan innebär att det för en specifik elev, under högst ett år,
flyttas timmar från ett annat ämne eller flera andra ämnen till svenska eller
svenska som andraspråk. Elevens totala undervisningstid förändras dock inte.
Förutsättningen för att beslutet ska få fattas är att det behövs för att eleven så
snart som möjligt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i den
undervisningsgrupp som denne normalt tillhör. Eleven kommer alltså att få
mindre undervisning i något ämne, samtidigt som denne måste klara målen.
Beslutet kan liknas vid anpassad studiegång, som är ett beslut som kan fattas
beträffande en elev som är i behov av särskilt stöd, men där det särskilda stödet
inte i rimlig grad kan anpassas till elevens behov och förutsättningar. Vid
anpassad studiegång kan avsteg göras från timplanen (här dock även från total
undervisningstid), men också från de ämnen och mål som annars gäller för
utbildningen. På så sätt är ett sådant beslut mer ingripande för eleven, eftersom
denne i vissa fall kan avsluta grundskolan utan betyg i alla ämnen. Å andra sidan
är även prioriterad timplan ett beslut som kan få konsekvenser för eleven
eftersom denne alltså ska klara samma mål som övriga elever, men med mindre
undervisningstid i något eller några ämnen.
Som anförts tidigare anses vissa beslut vara så ingripande att de bör kunna
överklagas. De regler som infördes några år senare beträffande nyanlända elever
tycks inte ha bedömts vara sådana. Inget av de beslut som kan bli aktuella
beträffande en nyanländ elev går nämligen att överklaga. Beträffande beslut om
förberedelseklass motiverades detta i motiven med att beslutet kan liknas vid ett
vanligt beslut om att en elev placeras i en viss klass. Ett sådant beslut går nämligen
inte heller att överklaga. Eftersom beslutet om förberedelseklass gäller under en
begränsad tid så ansågs det inte få sådana konsekvenser för eleven att det var
nödvändigt med överklagandemöjlighet.16 Å andra sidan kan man jämföra
förberedelseklass med att en elev i behov av särskilt stöd får sin undervisning i
särskild undervisningsgrupp17 vilket är ett beslut som går att överklaga. Som
framgått ovan kan jämförelse också göras mellan prioriterad timplan och
anpassad studiegång där det senare beslutet är överklagbart men inte det förra.
Beträffande prioriterad timplan kan ifrågasättas varför regleringen inte togs in
i lag, dels med tanke på att beslutet i sig är relativt ingripande för den enskilde
eleven, dels då förutsebarheten åsidosätts i och med att samtlig övrig reglering
kring nyanlända samlats i samma kapitel i skollagen. Därutöver gäller, för

16

Prop. 2014/15:45, s. 47 f.
Särskild undervisningsgrupp innebär att eleven ges särskilt stöd i en annan undervisningsgrupp
än i elevens ordinarie klass.
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prioriterad timplan och förberedelseklass, att dessa beslut kan jämföras med
anpassad studiegång respektive särskild undervisningsgrupp. Vid beslut om
undervisning i förberedelseklass lyfts eleven delvis ut ur sin ordinarie klass under
en period som kan vara så länge som två år. Detta gör enligt vår uppfattning att
jämförelsen i propositionen borde ha gjorts med beslut om särskild
undervisningsgrupp i stället för beslut om placering i en viss klass. Det kan
således ifrågasättas främst när det gäller förberedelseklass varför någon
överklagandemöjlighet inte finns.

5

Betyg

Ett av de tydligaste exemplen på myndighetsutövning inom skolan är lärarens
betygsättning. Beslut om betyg är ingripande för eleven så med andra ord borde
bestämmelser om betyg präglas av en hög grad av rättssäkerhet. Frågan är om
det stämmer. Nedan kommer vi att se på reglerna kopplat till de punkter som
framgår i avsnitt tre.18
Till att börja med återfinns reglerna om betyg i 3 kapitlet skollagen. Där
framgår att det är rektor som ansvarar för att betygssättning sker utifrån gällande
författningar. Som huvudregel är det endast en legitimerad lärare som är behörig
att sätta betyg och eleven har rätt till information om vilka grunder som tillämpas
vid betygssättningen. Vidare har elev rätt att få betyget motiverat om denne eller
vårdnadshavaren begär det. När det kommer till ändring av betyg så fanns, innan
2010 års skollag, viss begränsad möjlighet till rättelse av betyg via hänvisning i
förordningar till förvaltningslagen. Reglerna gällde endast för skolor med
offentlig huvudman. Numera finns reglerna om detta i skollagen och innebär att
ändring, oavsett huvudman och skolform, kan göras i två fall. För det första kan
ändring göras om det föreligger en uppenbar oriktighet, exempelvis skrivfel. Det
är rektor som kan göra en sådan ändring. Ändring kan vidare göras om
betygsbeslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller
liknande. I dessa fall ska den som fattat beslutet ändra detta, om det kan ske
snabbt och enkelt. Även rektor kan ändra detta under vissa omständigheter,
exempelvis om läraren som beslutat om betyget inte längre är anställd av
huvudmannen.19
I samband med att 2010 års skollag infördes flyttades reglerna om betyg från
förordning till lag. Motivet till det var betygsfrågornas principiella betydelse. I och
18
19

Dessa är kvalitet och likvärdighet, beslutsfattande, överklagande och förordning till lag.
Bestämmelser om betyg återfinns i 3 kap. 13–21 §§ skollagen.
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med att betyg har stor betydelse för elevens rättssäkerhet och för elevens framtid
finns ett intresse av att riksdagen i stället för regeringen behandlade dessa frågor.
Av den anledningen föll det sig naturligt att regler om betyg skulle regleras i lag.20
En av lagstiftarens utgångspunkter för att garantera elevernas rättssäkerhet är
att vissa bestämmelser ska lyftas från förordning till lag. I och med att betyg är
ett av de viktigaste besluten för eleven är det enligt vår mening därför naturligt
att bestämmelserna om betyg finns samlat i lag.
I förarbetena poängteras att det är en självklarhet att betyg ska vara rättvisa
och likvärdiga. Regeringen påpekar att det i en rad rapporter och tillsynsbeslut har
uppmärksammats brister i likvärdigheten i betygssättning. I utredningen till 2010
års skollag föreslogs ett system med en möjlighet för elever att kunna få ett betyg
omprövat.21 Regeringen konstaterade att frågan om omprövning av betyg är en
viktig rättssäkerhetsfråga för eleven men att en sådan reform skulle medföra
omfattande organisatoriska konsekvenser för skolväsendet.22 En särskild
utredare tillsattes som skulle utreda hur en sådan omprövningsmöjlighet skulle
kunna utformas.23 Dock infördes ändå ett antal nya bestämmelser redan i 2010
år skollag just i syfte att stärka rättssäkerheten och likvärdigheten. En rör rektors
ansvar. Det hade visat sig att många rektorer helt överlämnade betygssättningen
till lärarna trots att det är rektor som ska säkerställa att en likvärdig betygsättning
sker på skolenheten. Rektors ansvar har därför förtydligats genom bestämmelsen
i skollagen om att rektor ska se till att betyg sätts i enlighet med författningarna.
Det är positivt att vikten av likvärdiga betyg har fått uppmärksamhet bland
annat genom att rektors ansvar har förtydligats. Skollagen innehåller dock inte
några kompletterande bestämmelser om hur rektor ska uppfylla sitt ansvar och
det kan vara fortsatt svårt att i praktiken se hur rektor ska säkerställa en likvärdig
betygssättning.
En fråga nära kopplad till ansvaret är beslutsfattandet. Som huvudregel ska beslut
om betyg fattas av den eller de lärare som har undervisningen vid den tidpunkt
när betyg ska sättas. Om den eller de lärarna inte är legitimerade ska betyg sättas
tillsammans med en legitimerad lärare, om de är oense har den legitimerade
lärarens bedömning företräde om denne är behörig att undervisa i ämnet. I annat
fall ska betyg sättas av rektorn. Det finns också bestämmelser om undantag från

20

Prop. 2009/2010:165, s. 295.
SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet.
22 Prop. 2009/2010:165, s. 297 f.
23 SOU 2010:96 Riktiga betyg är bättre än höga betyg – Förslag till omprövning av betyg, se mer
nedan.
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kravet på att endast legitimerad lärare kan sätta betyg, det gäller till exempel lärare
som undervisar i modersmål och är anställd utan tidsbegränsning.24
Vår bedömning är att beslutsfattandet som huvudregel måste anses ligga på en
för eleven rimlig nivå. Det är läraren som ansvarar för undervisningen som ska
sätta betyg och rimligtvis är det den personen som har bäst kännedom om eleven
och dennes kunskapsutveckling. I vissa fall ska dock rektor besluta om betyget,
vilket betyder att beslutfattandet hamnar längre från eleven och skulle det kunna
leda till en försämring ur rättssäkerhetssynpunkt. Dokumentationen av elevens
kunskapsutveckling blir i dessa fall väldigt betydelsefull.
I 28 kapitlet skollagen regleras överklaganden och där återfinns inga
bestämmelser alls kring betyg. Dessa beslut går alltså inte att få omprövade i
andra fall än vad som redogjorts för ovan. År 2010 kom
Betygsprövningsutredningen med ett betänkande där de föreslog en rätt för
elever att få sina betyg omprövade av rektorn.25 Utredningen har inte lett fram
till någon proposition varför det inte är relevant att djupgående granska de förslag
som lämnades, dock är det värdefullt att närmare studera de argument som lyftes
fram i betänkandet då syftet med en möjlighet till omprövning var att stärka
elevers rättssäkerhet.26
För att en omprövning skulle kunna ske av någon annan än den som fattade
beslutet krävdes att det fanns ett underlag att bedöma. I utredningen
poängterades att det framstår som en brist och till och med ett förbiseende att
ett tydligt krav på dokumentation vid en så viktig myndighetsutövning som
betygssättning inte finns.27 Dagens reglering om underlag till bedömning och
betyg återfinns bland annat i läroplanen för grundskolan. Där framgår att läraren
utifrån kursplanernas krav allsidigt ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling
och muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen. Vidare ska
läraren ”vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens
kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig
bedömning av dessa kunskaper”.28 Skolverket har också utgett kompletterande
stödmaterial om individuella utvecklingsplaner (som ska finnas för årskurserna
24

6 kap. 5 § skolförordningen.
SOU 2010:96, Riktiga betyg är bättre än höga betyg – Förslag till omprövning av betyg.
26 SOU 2010:96, s. 13.
27 SOU 2010:96, s. 118. Det finns bestämmelser i skollagen om krav på dokumentation i form av
individuella utvecklingsplaner. Dessa gäller dock inte för alla årskurser. Vidare finns allmänna
skrivningar i läroplanerna om att läraren muntligt och skriftligt ska redovisa elevens
kunskapsutveckling.
28 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016, Avsnitt 2.7
Bedömning och betyg.
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1–5) och där framfört vikten av dokumentation. Utredningen konstaterar att
dagens bestämmelser innebär att det i lärarens arbetsuppgifter ingår att
dokumentera elevens kunskapsutveckling och lärande för att kunna bedöma
elevens kunskaper i en individuell utvecklingsplan eller i samband med
betygssättning. Detta framgår dock i första hand av läroplanerna och
myndigheters material som inte gäller för samtliga skolformer. Förslaget var
därför att det skulle införas ett tydligare dokumentationskrav för lärare som
gällde alla skolformer och alla årskurser där betyg sätts. Dokumentationen skulle
inte endast vara nödvändig vid en omprövning utan även för att sätta riktiga
betyg samt för att ha ett underlag vid redovisning av elevens kunskapsutveckling.
Med andra ord ansågs dokumentationen vara viktig ur ett
rättssäkerhetsperspektiv. De farhågor kring dokumentationskravet som
redovisades i utredningen var bland annat att lärare skulle komma att förenkla
metoderna för bedömning av elevens kunskaper så att kunskaperna skulle vara
lätta att mäta.29
Efter att ha gått igenom vad som tidigare skrivits angående omprövning av
betyg kan konstateras att det finns goda argument både för och emot
omprövning. Något som talar mot är att om någon annan (rektor) ska fatta
beslutet så påverkas rättssäkerheten negativt då det sannolikt är den lärare som
undervisat eleven som har bäst kännedom om dennes kunskaper och därför kan
sätta det mest rättvisa betyget. En annan aspekt är dokumentationen; vissa
kunskaper och förmågor är svåra att mäta och kan därmed också vara svåra att
dokumentera för att någon utomstående sedan ska kunna göra en rättvis
bedömning. Som konstateras av Betygsprövningsutredningen så finns
bestämmelser på lite olika håll i författningarna om krav på dokumentation, till
exempel vid upprättande av individuella utvecklingsplaner. Tydligheten kring
beslutsunderlag skulle sannolikt öka om det införs mer enhetliga bestämmelser
kring dokumentation i skollagen som gäller för alla skolformer och samtliga
årskurser, detta oavsett möjlighet till omprövning eller inte. Något som talar för
omprövning är den enkla anledningen att rätten att överklaga eller få sitt beslut
omprövat är något som i hög grad knyts till rättssäkerhet, både kopplat till
rättssäkerhet generellt och specifikt som det kommer till uttryck i förarbeten till
skolförfattningar.

29

SOU 2010:96, s. 15.
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6

Sammanfattning

Först kan konstateras att de grundläggande kraven på rättssäkerhet som beskrevs
inledningsvis i kapitlet – förutsebarhet, likabehandling och legalitet – inte är
något som lagstiftaren fokuserat på vid införandet av 2010 års skollag eller 2016
års regler om nyanlända. Detta betyder dock inte att rättssäkerhet i sig inte ansetts
viktigt, tvärtom kan rättssäkerhet sägas vara en grundläggande utgångspunkt.
Som nämnts kopplas rättssäkerhet ofta till likvärdighet, det vill säga att alla elever
ska ges en likvärdig utbildning. Detta är som vi visat bland annat ett motiv bakom
hela regelsystemet kring nyanlända elever. Detta får sägas vara ett uttryck för den
materiella rättssäkerheten där lagstiftaren har satt reglernas innehåll i centrum.
Reglerna ger uttryck för värderingen att alla elever ska ha rätt till en utbildning
som håller hög och god kvalitet där elevens individuella behov och
förutsättningar ska ligga till grund för besluten.
Gemensamt för de två områden som vi valt att beskriva och analysera är
framförallt att de beslut som fattas inte går att överklaga. Visserligen finns en
möjlighet till rättelse och omprövning vad gäller betyg, men detta är möjligt
endast under speciella omständigheter och inte när eleven anser att en felaktig
bedömning av dennes kunskaper gjorts. Rätten att få ett beslut överprövat är en
viktig rättssäkerhetsprincip. Denna rätt kan dock av naturliga skäl inte avse alla
beslut. Vad gäller skollagen var just den utökade möjligheten att få fler beslut
prövade av högre instans en av de stora förändringarna 2010 och beträffande
vissa beslut sades då uttryckligen att de var så ingripande för den enskilde eleven
att de skulle kunna överklagas. Betyg är utan tvekan för eleven ett av de viktigaste
beslut som fattas. Vi har även argumenterat för att (i vart fall vissa av de) beslut
som fattas beträffande nyanlända elever också kan ses som ingripande. Trots
detta finns i nuläget ingen bestämmelse i skollagen som ger elever eller
vårdnadshavare överklagandemöjlighet.
Anledningen till att besluten inte kan överklagas är framförallt, beträffande
nyanlända, att besluten inte ansetts vara så ingripande och beträffande betyg, att
en sådan rätt skulle medföra en ökad dokumentation. Lärarnas
dokumentationsbörda har varit uppmärksammad och omdebatterad och många
menar att kraven på dokumentation är så pass omfattande att de inkräktar på
lärarnas huvudsakliga uppdrag, att undervisa. Därutöver kan också andra faktorer
tala mot att en överklaganderätt, trots att den utgör en viktig rättssäkerhetsaspekt,
inte alltid är det bästa. Lärarna arbetar nära eleverna, lär känna dessa och vet i
många fall, baserat på utbildning och erfarenhet, vad som är bäst för såväl eleven
som verksamheten. Att då överlåta beslutanderätten till en utomstående som inte
har denna kännedom om den enskilde eleven samt om de lokala organisatoriska
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förutsättningarna behöver inte vara förenligt med barnets bästa, en
grundläggande princip i både skollagen och barnkonventionen. När ett beslut
överklagas finns också en risk för att den insats som är aktuell, till exempel
prioriterad timplan för en nyanländ elev, fördröjs vilket kan få negativa följder
för dennes kunskapsutveckling.
Sammanfattningsvis kan konstateras att rättssäkerheten har stor betydelse
beträffande såväl skollagen i stort som de två områden vi studerat men att
rättssäkerhetens alla aspekter inte fått fullt genomslag. Även om det inte, av skäl
som ovan beskrivits, behöver vara till nackdel för eleverna betyder detta samtidigt
att den enskilde eleven många gånger är utelämnad till endast en enskild lärares
eller rektors bedömning.

233

Rättssäkerhet i välfärden
Tre exempel från rättsvetenskaplig forskning

RUTH MANNELQVIST*, IDA ASPLUND† & LENA ENQVIST‡

1

Inledning
Förvaltningsförfarandet bör präglas av ett tydligt medborgarperspektiv med högt
ställda krav på god service och vara så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.1

Citatet är hämtat från regeringens proposition till ny förvaltningslag, och
beskriver utgångspunkten för, och en ledande princip inom, svensk statlig
förvaltning, nämligen rättssäkerhet.2
Rättssäkerhet, som saknar en entydig definition, är i många sammanhang
synonymt med goda demokratiska värden och ideal. Begreppet används i många
olika sammanhang, dock inte alltid med samma innebörd eller betydelse. I
allmänt språkbruk avses att ett land har en rättsordning som ska ge individer
skydd mot godtyckliga ingrepp från samhället eller andra individer, bland annat
genom att rättsreglerna ska tillämpas förutsebart och effektivt. Det hänvisas till
rättssäkerhet i både sociala och politiska sammanhang, och inom offentlig och
privat verksamhet. Rättssäkerhet framhålls utifrån såväl den enskilde individens
som samhällets synvinkel, och den eftersträvas i domstolar och av myndigheter.
*

Ruth Mannelqvist är professor i rättsvetenskap, och forskar och undervisar om
socialförsäkringar, framför allt sjukförsäkringen, samt andra former av ersättningar samt
skadestånd.
† Ida Asplund är doktorand och bedriver forskarstudier och undervisar bland annat i ämnena
förvaltningsrätt, diskrimineringsrätt och internationell rätt.
‡ Lena Enqvist är doktorand och forskar i socialförsäkringsrätt och undervisar bland annat i
socialförsäkringsrätt, medicinsk rätt, offentlighet- och sekretess.
1 Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 20.
2 Ny förvaltningslag trader i kraft 1 juli 2018, Riksdagsskrivelse 2017/18:2;
Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2 En modern och rättssäker förvaltning –
ny förvaltningslag.
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Den kan också vara grunden för kritik mot enskilda stater och institutioner i
internationella relationer eller utgöra måttstock i jämförelser mellan olika länder.
Begreppet rättssäkerhet användas dessutom som analytiskt verktyg eller
utgångspunkt i vetenskapliga analyser inom olika vetenskapsområde.3
Inom rättsvetenskapen har begreppet rättssäkerhet diskuterats och analyserats
under många decennier, inom skilda rättsområden och utifrån en mängd olika
aspekter och perspektiv.4 Rättssäkerhet framhålls som både övergripande uttryck
för olika rättsliga principer och en sammanfattning av en grupp konkreta regler
manifesterade i såväl nationell rätt som internationell rätt. Begreppet diskuteras i
förhållande till både reglering och tillämpning, och ofta lyfts dess formella
aspekter fram, där rättssäkerheten framhålls som central för samhällsordningen
och en fungerande rättsstat. Den anses vara en garant mot en okontrollerad
statlig maktutövning, och tillförsäkrar medborgare ordning och frihet. Men
rättssäkerheten diskuteras även utifrån dess materiella sida, som då kan avse det
faktiska innehållet i ett förvaltningsbeslut.
Sammantaget skiftar det som avses med rättssäkerhet beroende på samhällelig,
kulturell, historisk eller rättslig kontext, och rättssäkerhet är således ett
kontextuellt och relativt begrepp som behöver definieras när det används.
Syftet med det här kapitlet är att ge tre konkreta exempel på hur
rättssäkerhetsbegreppet används i rättsvetenskaplig forskning vid Juridiska
institutionen. Exemplen är hämtade från tre projekt inom offentligrättslig
3

Se exempelvis Bendz, Anna, Rättssäkerhet som välfärdspolitiskt ideal: Reformer av socialförsäkringens
administration från 1955 till 2008, CEFOS Working paper 11, 2010; Bäckman, Therese, Gynnande
besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet; för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL
och LSS, Jure förlag, Stockholm 2013; Mannelqvist, Ruth, ”Rättssäkerhet i sjukförsäkringen”, i
Försäkringskassan, En sjukförsäkring att lita på? Rapport från forskarseminariet i Umeå 14–15 januari
2015, Socialförsäkringsrapport 2017:1; Stendahl, Sara, Communicating Justice Providing Legitimacy. The
legal practises of Swedish administrative courts in cases regarding sickness cash benefit, Iustus förlag, Uppsala
2004; Vahlne Westerhäll, Lotta, Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig studie av svensk social
trygghet 1950–2000, Norstedts juridik, Stockholm 2002; Vahlne Westerhäll, Lotta (red.),
Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, Norstedts juridik, Stockholm 2002.
4 Se bl.a. Bull, Thomas, ”Objektivitetsprincipen”, i Marcusson, Lena (red), Offentligrättsliga
principer, Iustus förlag, Uppsala 2012, s. 97–132; Ehrenkrona, Carl Henrik,
”Rättssäkerhetsbegreppet och Europa-konventionen”, Svensk Juristtidning, 2008, s. 38–49,
Frändberg, Åke, ”Om rättssäkerhet”, Juridisk tidskrift, 2000/01, s. 269–280; Gustafsson, Håkan,
Rättens polyvalens; en rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet, Lunds Studies in
Sociology for Law, Lund 2002; Marcusson, Lena, ”Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande”,
Förvaltningsrättslig tidskrift, 2010, s. 241–254, Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati,
rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes Förlag, Stockholm 1995; Zila, Josef, ”Om
rättssäkerhet”, Svensk Juristtidning, 1990, s. 284–305.
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forskning, innefattande såväl allmän som speciell förvaltningsrätt, med
utgångspunkt i den rättsliga regleringen av offentlig välfärd. Projekten behandlar
sjukförsäkringens rättsliga konstruktion, Försäkringskassans samverkan med
andra myndigheter samt tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Gemensamt för projekten är individen i välfärden, varför rättssäkerhet diskuteras
framför allt i förhållande till den enskilde. Exemplen synliggör både
rättssäkerhetsbegreppets olika innehåll och skilda sätt att tillämpa det.
Kapitlet avslutas med en kortare diskussion om rättssäkerhet i
rättsvetenskaplig forskning ur ett framtidsperspektiv.

2

Exempel ett – normering och tillämpning av sjukförsäkringen

Det första exemplet hämtas från en nyligen avslutad studie om
sjukpenningregleringen och dess tillämpning under åren 2013 och 2015.5 I
projektet studerades innehållet i och överensstämmelsen mellan rättslig reglering
och myndighetsnormering, samt hur rättsregler och andra normer tolkades av
läkare, Försäkringskassan och domstolar utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.
Med rättssäkerhetsperspektiv avsågs rättsligt grundad förutsebarhet, det vill säga
att lagar och myndighetsnormer är såväl lämpliga som överensstämmande och
att myndigheten tillämpar dem lojalt och korrekt. Vidare förutsatte perspektivet
att Försäkringskassan och domstolar förklarat eller tydliggjort innehållet av deras
rättsliga bedömningar i beslut och domar.
I projektet innebar rättssäkerhet således att socialförsäkringsbalkens
bestämmelser ska tillämpas lojalt och korrekt, enhetligt och konsekvent. Enligt
regleringen ska den allmänna och offentliga sjukförsäkringen ersätta ett
inkomstbortfall som uppstår när en försäkrad, på grund av sjukdom eller skada,
helt eller delvis förlorat sin förmåga att arbeta.6 Rätten till ersättning förutsätter
således en individuell bedömning och ett mycket centralt rättsligt rekvisit är
nedsatt arbetsförmåga.
Vad som är arbetsförmåga är emellertid både komplext och svårfångat.
Förmågan ska bestämmas rättsligt, men utifrån medicinska grunder eftersom det
endast är en nedsättning av förmågan orsakad av sjukdom som är relevant.7 Har
5

Den flervetenskapliga studien finansierades av IFAU, och finns närmare beskriven i
Mannelqvist, Ruth, Karlsson, Berndt & Järvholm, Bengt, Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen,
Rapport 2016:6, IFAU.
6 27 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken 2010:110 (SFB).
7 Se bl.a. Järvholm, Bengt, Karlsson, Berndt & Mannelqvist, Ruth, ”Arbetsförmåga i
sjukförsäkringen: så beskrivs begreppet i lagstiftningen”, Läkartidningen, 2009, s. 1178–1181;
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en enskilds förmåga att arbeta satts ned av andra skäl, exempelvis begränsad
barntillsyn, svårigheter att ta sig till jobbet eller av andra sociala eller personliga
skäl saknas rätt till ersättning. Rättsligt sett är arbetsförmåga ett rekvisit som
varierar beroende på tid och omfattning av den nedsatta förmågan samt vilken
typ av arbete som den bedöms emot.8 För att bedöma om den enskildes förmåga
är nedsatt behöver man därför bestämma vilka typer av arbete eller
arbetsuppgifter som faktisk förmåga ska bedömas gentemot. Premisserna för den
här bedömningen baseras på en modell – den så kallade rehabiliteringskedjan9 –
som finns fastlagd i Socialförsäkringsbalken. I modellen ligger olika typer av
arbeten till grund för bedömningen vid olika tidsmässiga nedslag, där den
försäkrades arbetsförmåga ska bedömas utifrån det befintliga arbetet, andra
arbeten som en arbetsgivare kan erbjuda eller normalt förekommande arbeten på
arbetsmarknaden.

Dag 1-89
Det befintliga
arbetet

Dag 90-179
Befintligt eller
annat arbete hos
arbetsgivaren

Dag 180-364
Arbetsmarknaden

Dag 365Arbetsmarknaden

Centralt för bedömningen av arbetsförmågan, och således även för projektet, var
således att analysera vad som avses med arbete och arbetsmarknad, både i
lagstiftningen och i Försäkringskassans interna myndighetsnormering, samt hur
begreppen definierades i den praktiska tillämpningen vid Försäkringskassan och
förvaltningsdomstolar.
Hur stod det då till med rättssäkerheten i sjukförsäkringen, det vill säga är
normeringen lämplig och överensstämmande, och tillämpas den lojalt och
Mannelqvist, Ruth, ”Läkarintygen som bevis i förvaltningsprocessen”, Förvaltningsrättslig tidskrift,
2010, s. 127–142; Mannelqvist, Ruth, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen: Rätt och tillämpning, Iustus
förlag, Uppsala 2012; Vahlne Westerhäll, Lotta, med Thorpenberg, Stefan & Jonasson, Magnus,
Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen. Styrning, legitimitet och bevisning, Santerús förlag, Stockholm
2009; Vahlne Westerhäll, Lotta, ”Maktdelning och normgivning på socialförsäkringsområdet”.
Retfærd, nr 4, 2011, s. 20–37; Vahlne Westerhäll, Lotta, ”Rättsstatliga aspekter på
sjukförsäkringsprocessen med betoning på begreppen sjukdom och arbetsoförmåga”.
Förvaltningsrättslig tidskrift, 2012, s. 201–219.
8 Begreppet arbetsförmåga förekommer i flera olika regleringar med delvis skilda betydelser,
Järvholm, Bengt, Mannelqvist, Ruth, Olofsson, Christer & Torén, Kjell (red), Försäkringsmedicin,
Studentlitteratur, Lund 2013.
9 27 kap. 46–48 §§ SFB.
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korrekt av Försäkringskassan och förvaltningsrätter? I studien konstaterades att
regleringens utformning, där juridik och medicin är tätt sammankopplade, har
medfört att den rättsliga tolkningen av begrepp kan hamna i bakgrunden.
Myndighetsnormeringen
tenderar
att
bestämma
innehållet
i
arbetsförmågebegreppet utifrån enbart medicinsk grund, trots preciseringar och
förtydliganden som gjorts av lagstiftaren (även om dessa är få till antalet).
Lämpligheten att i regleringen använda medicinska begrepp utan närmare
definition av eller tydlighet om den rättsliga förståelsen av begreppet, kan således
diskuteras. Vidare var det inte alltid samstämmighet mellan den rättsliga
regleringen och myndighetsnormerna. I Försäkringskassans interna normer finns
handläggningsregler och andra tillämpningsregler som bland annat har en mer
vidsträckt tolkning av arbetsmarknad än socialförsäkringsbalken. När det gäller
tillämpningen av sjukförsäkringen framkom i studien att arbetsmarknad inte
definieras i Försäkringskassans beslut och domstolarnas domar. Det framgick
inte vad ett arbete på arbetsmarknaden kräver eller vilka arbetsuppgifter det
faktiskt innehåller. Dessutom hade de rekommenderade sjukskrivningstiderna
utifrån diagnos fått en helt avgörande betydelse för Försäkringskassans
bedömning, i stället för individuella prövningar i varje enskild fall.
Utifrån ett rättssäkerhetshetsperspektiv som baseras på rättsligt grundad
förutsebarhet, synliggör analysen av sjukförsäkringens rättsliga konstruktion och
tillämpning ett antal brister. Brister som är relevanta och intressanta inte endast
för lagstiftaren och tillämpare utan också för fortsatt diskussion inom
rättsvetenskapen om både socialförsäkring och rättssäkerhet.

3

Exempel två – rättssäkerhet i samverkan

Det andra exemplet återfinns i en studie om samverkan i offentlig förvaltning –
närmare bestämt tre olika typer av samverkan som Försäkringskassan använder
i sin handläggning inom rehabiliteringskedjan, med avsikt att öka sjukskrivnas
återgång i arbete.10 I projektet, som syftar till att bland annat undersöka de
rättsliga förutsättningarna för samverkan genom informationsutbyte, utredning
av rätten till ersättning samt rehabiliteringsåtgärder, används rättssäkerhet som
en analytisk metod eller modell för att bearbeta det rättsliga materialet.
Utgångspunkten för vad som avses med rättssäkerhet i studien är att

10

Studien är ett pågående doktorandprojekt med arbetstiteln ”Försäkringskassan i
myndighetssamverkan. Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med hälso- och
sjukvård, socialtjänst och arbetsförmedling inom ramen för rehabiliteringskedjan” (Lena
Enqvist).
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medborgarna ska skyddas från godtycklig maktutövning, varför förutsebarhet,
objektivitet och likabehandling blir centrala aspekter.
Samverkan förekommer på en mängd olika områden inom den offentliga
förvaltningen, och varierar förstås därför såväl i syften som innehåll. Inom
sjukförsäkringen har samverkan allt mer under senare år kommit att uppmuntras
såväl politiskt som genom lagstiftning. Utvecklingen har sin grund i att
försäkringen sedan mitten av 1990-talet genomgått ett flertal rättsliga
förändringar i syfte att sänka statens försäkringskostnader och öka sjukskrivnas
återgång i arbete, bland annat genom olika former av rehabilitering. Som en följd
därav förväntas Försäkringskassan bland annat samverka med hälso- och
sjukvården, arbetsgivare, Arbetsförmedling och kommuner i samband med
utredning av arbetsförmåga och eventuella rehabiliteringsbehov. Samverkan
förväntas således ske inom ramen för den ordinarie handläggningen av ett
individuellt ersättningsärende.11
För den här typen av samverkan finns utöver den allmänna bestämmelsen i
förvaltningslagen – att myndigheter ska samverka genom att lämna varandra
hjälp inom ramen för den egna verksamheten – också visst ytterligare stöd i lag.12
Som exempel kan nämnas att Försäkringskassan i enlighet med
socialförsäkringsbalken ska samordna de olika rehabiliteringsaktörernas ansvar
för den enskildes rehabilitering, eller att den vid medgivande från den enskilde
ska samverka med arbetsgivare, arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvård,
socialtjänst samt arbetsmarknadsmyndigheter och andra myndigheter som kan
vara berörda av hans eller hennes rehabilitering. Vidare kan myndigheter och
arbetsgivare vara skyldiga att lämna uppgifter till Försäkringskassan, om de rör
en namngiven person och har betydelse för tillämpningen av bland annat

11

Se t.ex. prop. 1990/91:141 om rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m.; prop.
1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälsooch sjukvård och socialtjänst; prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer
och administration, m.m.; SOU 1988:41 Tidig och samordnad rehabilitering: Samverkansmetoder
och rehabiliteringsinriktad ersättning m.m. Betänkande av rehabiliteringsutredningen; SOU
1996:85 Egon Jönsson: en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet;
SOU 1996:113 En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering. Slutbetänkande
Sjuk- och arbetsskadekommittén; SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete: en reform med
individen i centrum. Slutbetänkande, Utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, s.
209; Mannelqvist, 2012, s. 37.
12 6 § förvaltningslag (1986:223) (FL) I den nya förvaltningslag som träder i kraft 1 juli 2018
återfinns bestämmelsen i 9 §. Se även t.ex. prop. 1971:30 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen
med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar m.m., s. 2 f. samt prop. 1985/86:80 Om
ny förvaltningslag, s. 10.
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sjukförsäkringen.13 De rättsliga förutsättningarna för att uppfylla dessa allmänna,
generella eller specifika krav på samverkan eller bistånd mellan Försäkringskassan
och andra samverkansaktörer kan emellertid också inskränkas i ett flertal
avseenden. Detta exempelvis genom begränsningar i de respektive samverkande
aktörernas uppdrag och ansvar för den enskilde, regler om sekretess eller andra
specifika restriktioner i lagstiftning. När de rättsliga förutsättningarna för
samverkan (kring enskilda individers rehabilitering till arbete) ska utredas, måste
därför de regler som specifikt rör samverkan sättas i sammanhang med ytterligare
regler som kan komma att aktualiseras i samverkanssituationen, men som kanske
inte alls eller i låg grad utformats med samverkan i åtanke.
Samverkan är alltså inte någon given metod i handläggningen, med ett särskilt
och för ändamålet utformat regelverk, utan regler som kan vara styrande för
samverkan finns utspridda inom förvaltningsrätten. Detta inverkar visserligen
inte med nödvändighet negativt på de rättsliga krav som ställs på
Försäkringskassan att värna den enskildes rättssäkerhet i sin samverkan. Denna
samverkan innebär dock rent praktiskt en typ av samarbete mellan myndigheter
som annars hanterar sina ärenden var för sig, och det finns anledning att fundera
över om, och i så fall hur, de regler som utformats för att värna rättssäkerheten i
handläggningen påverkas i detta sammanhang. Exempelvis, kan de rättsliga
förutsättningarna att värna objektivitet och likabehandling i handläggning och
efterföljande beslutsfattande påverkas när myndigheterna samverkar? Kan
myndigheter som hjälper andra myndigheter i samverkan riskera att ägna sig åt
sådant som egentligen inte ligger inom det egna uppdraget? Kan den enskildes
integritetsskydd försvagas av informationsutbytet mellan myndigheter i
samverkan? Exemplifieringen innehåller omfattande och svåra frågeställningar.
Just genom att använda rättssäkerhet som analytiskt verktyg för genomlysningen
av de rättsregler som ska styra Försäkringskassans myndighetssamverkan i
sjukförsäkringen, där rättssäkerhet förstås som förutsebarhet, objektivitet och
likabehandling, kan dock grunden till en sådan analys läggas.

4

Exempel tre – rättssäkerhet i tillsyn

Det tredje och sista exemplet på hur rättssäkerhet kan användas i
rättsvetenskaplig forskning hämtas från ett projekt som handlar om rättssäkerhet

13

30 kap. 8 resp. 10 §§ och 110 kap. 31 § SFB. Som nämnts utgör detta enbart exemplifieringar
på regler som kan knytas till den studerade samverkan. Någon heltäckande uppräkning kan inte
göras i detta sammanhang.
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i tillsyn av den offentliga förvaltningen.14 I studien analyseras rättssäkerheten i
olika typer eller modeller av tillsyn, nämligen tillsynen av socialtjänst och hälsooch sjukvård av Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
diskrimineringslagstiftningen av Diskrimineringsombudsmannen (DO) och den
extraordinära tillsynen genom Riksdagens ombudsmän (JO).
Begreppet tillsyn saknar legaldefinition och det finns idag inte någon
sammanhållen tillsynslagstiftning. Med tillsyn menas vanligen verksamhet som
avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller
lagstiftningens krav och vid behov kan leda till beslut om rättelseåtgärder.15
Utgångspunkten för statlig tillsyn är att den ska tillgodose medborgarnas
intressen av rättssäkerhet och effektivitet, kontrollera att demokratiska beslut
genomförs och skapa ett förtroende för det allmänna.16 Då enskildas
rättighetsskydd anses blivit försvagat, genom att exempelvis förutsebarheten av
regeltillämpningen inom förvaltningsrätten har minskat, har tillsyn fått en allt
viktigare roll att fylla.17
Rättssäkerhet inom tillsyn kan betyda flera saker och omfatta olika
intressenter, men i motiven till tillsynsrelaterad lagstiftning framhålls ofta
rättssäkerhet för den som utgör föremål för tillsyn.18 En annan aspekt av
rättssäkerhet i tillsyn är den enskilde medborgarens direkta relation till
tillsynsorganet om man exempelvis vill anmäla och korrigera ett missförhållande.
Det kan exempelvis röra sig om en förälder vars barn har omhändertagits med
tvång och barnet far illa under omhändertagandet utan att socialnämnden
ingriper, som då vänder sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sådana
anmälningar från enskilda innebär dock i princip ingen skyldighet för

14

Studien är ett pågående doktorandprojekt med titeln ”En rättssäker tillsyn? Den enskilde
anmälarens rättsliga ställning i den statliga tillsynen” (Ida Asplund).
15 Regeringens generella bedömningar för hur en tillsynsreglering bör vara utformad som
riksdagen också ställt sig bakom. Regeringens skrivelse 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och
effektiv tillsyn, s. 14; Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU12 En tydlig, rättssäker och
effektiv tillsyn.
16 Se bl.a. skr. 2009/10:79 s. 5; bet. 2009/10:FiU12; prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för
demokrati, delaktighet och tillväxt, s. 95 f.; Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU38 Offentlig
förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt; SOU 2002:14 Statlig tillsyn: Granskning på
medborgarnas uppdrag. Delbetänkande från Tillsynsutredningen, s. 138 f.; SOU 2004:100 Tillsyn.
Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn. Slutbetänkande Tillsynsutredningen, s. 50 f. och
62 f.
17 Se exempelvis Vahlne Westerhäll, 2002, s. 582 ff.; Kulla, Heikki, Förvaltningsförfarandets grunder,
Talentum Media Oy, Estland 2014, s. 7 f.
18 Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 376 och 379.
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tillsynsmyndigheten att agera och sådana anmälningar får generellt en allt mer
nedtonad roll i tillsynsverksamheten. Det blir allt vanligare att lagstiftaren anger
att tillsynen ska ha ett systemperspektiv.19 Detta gäller emellertid inte IVO:s
utredning av patientklagomål, som i hög grad måste utredas enligt särskilda
förfaranderegler för att värna rättssäkerhet för anmälaren.20 Omfattande
förändringar av IVO:s utredning av patientklagomål har dock beslutats av
riksdagen, bland annat att dessa klagomål i första hand inte ska hanteras inom
den statliga tillsynen.21 Det har också tillkommit ”analysmyndigheter” som
exempelvis Inspektionen för socialförsäkring, som inte har befogenhet att utreda
klagomål från enskilda.
Huvudsakligt fokus i projektet är rättssäkerhet i den rättsliga konstruktionen
av tillsyn, främst hur rättsreglerna förmår skapa utrymme för rättstillgänglighet
för den enskilde i tillsynen och om tillsynsorganens rättstillämpning och
handläggning är saklig och förutsebar för den enskilde. Rättssäkerhet används i
projektet både som teori och metod. Den teoretiska utgångspunkten är att den
enskilde utgör ett centralt subjekt för rättssäkerhet i den offentliga förvaltningen
och att rättstillgänglighet är ett grundläggande kriterium för att rättssäkerhet ska
råda för den enskilde.22 Metodmässigt formar rättssäkerhet en ram eller
parameter, enligt vilken olika modeller av tillsyn beskrivs och analyseras för att
utröna i vad mån modellerna bidrar till rättssäkerhet ur den enskildes synvinkel.
Det görs genom att centrala beståndsdelar i rättssäkerhetsbegreppet – baserade
på såväl formell som materiell rättssäkerhet – lyfts fram som kriterier för
bedömningen av tillsyn som rättsligt instrument. Härigenom kan tillsynsorganens
regeltillämpning och handläggning relateras till en måttstock för att kunna
bedöma huruvida en given rättslig position teoretiskt kan förverkligas för den
enskilde individen på det sätt som de rättsliga normerna och principerna kräver.

19

Se t.ex. prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, s. 46; prop.
2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn, s. 129 f och 192 ff; skr. 2009/10:79.
20 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659).
21 Prop. 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården.
Lagändringen träder i kraft 1 januari 2018, se riksdagens protokoll 2016/17:109.
22 Om den enskilde som subjekt för rättssäkerhet, se bl.a. Henrichsen, Carsten, ”Offentlige
værdier under forandring. Nogle retlige perspektiver på værdiudviklingen i den offentligesektor i
lyset af den igangværende markedsmæssiggørelse af offentlig virksomhed”, Tidsskrift for
Rettsvitenskap, 2003, s. 161–219. Om rättstillgänglighet, se bl.a. Frändberg, Åke, ”Begreppet
rättsstat”, i Sterzel, Fredrik (red.), Rättsstaten: rätt, politik och moral, Rättsfondens skriftserie,
Uppsala 1996, s. 27 ff.
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5

Rättssäkerhet i framtiden?

Rättssäkerhet är ett begrepp som används flitigt i rättsvetenskaplig forskning.
Begreppet har analyserats och problematiserats, med nya infallsvinklar och med
nya resultat. Det skulle kunna vara en invändning mot att även fortsättningsvis
använda begreppet som studieobjekt, perspektiv, metodologisk utgångspunkt
eller analytiskt verktyg. Kan rättssäkerhetsbegreppet upplevas som både uttjatat
och tomt? Har det förlorat sitt värde eftersom det ofta används som retoriskt
slagträ i såväl rättsvetenskapliga som andra sammanhang?
Vi menar att så inte är fallet, utan att rättssäkerhetsdiskussionen fortfarande
fyller en funktion och bidrar till utveckling både av samhället och rätten.
Rättssäkerhet förutsätter eller baseras på olika beståndsdelar, och fungerar som
ett paraply för flera centrala demokratiska och rättsstatliga värden. Det är därför
ofrånkomligt att begreppsanvändningen varierar. Rättssäkerhetens värdemässiga
beståndsdelar måste nämligen alla ständigt definieras, problematiseras och
erövras. Då rättssäkerhet används i många olika sammanhang där dess innehåll
och förståelse inte alltid är tydligt eller ens artikulerat, är det rättsvetenskapens
uppgift att diskutera och analysera rättssäkerhet både som teoretiskt begrepp,
och i relation till gällande rätt och det omgivande samhället.
De tre exempel som diskuterats i kapitlet bidrar alla var för sig till att utreda
rättssäkerheten i förvaltningen i begränsade avseenden. De bygger också vidare
på tidigare studier, och kan i sin tur kan byggas vidare på av andra forskare.
Analyser av rätt och samhälle ur rättssäkerhetsperspektiv bör ses som ”work in
progress” och kan ständigt göras om och om igen. För att bidra till att belysa och
synliggöra rättens systematik och förändring är det därför en tillgång att
rättsvetaren med hjälp av rättssäkerhet som utgångspunkt eller analytiskt verktyg
kan studera och analysera om exempelvis föreslagna lagändringar eller
tillämpning av regelverk är förutsebara och objektiva, eller om rätten som system
bidrar till rättstillgänglighet och upprätthållande av demokratiska värden.
Behoven av sådana analyser är konstanta, och i en tid av nedskärningar och
besparingar i allmän välfärd tycks också behovet av att tydliggöra individens rätt
och rättssäkerhet vara ännu mer centralt.
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Rättsstatlighet och algoritmiska
svarta lådor
MARKUS NAARTTIJÄRVI*

1

Inledning

Allt fler mänskliga uppgifter överlåts till algoritmer,1 enkelt uttryckt kroppslösa
robotar av mjukvara som vi sedan länge är bekanta med från våra datorers spamfilter. Genom olika matematiska och statistiska modeller kan algoritmer idag
åstadkomma allt från att köra våra bilar åt oss,2 till att diagnosticera våra
sjukdomar.3 En logisk följd av denna utveckling är framväxten av vad som brukar
beskrivas som algoritmiskt beslutsfattande, varigenom mänskligt beslutsfattande
avlastas, stöds, eller ersätts av algoritmer som mer eller mindre självständigt
förväntas kunna fatta beslut; antingen i förhoppningen om att det ska ske mer
effektivt eller baserat på större mängder empiriska data än en mänsklig
beslutsfattare kan hantera.4
*

Markus Naarttijärvi är universitetslektor och jur. dr i rättsvetenskap vid juridiska institutionen,
Umeå universitet. Han undervisar och forskar framför allt om konstitutionell rätt och polisiära
frågor, ofta med koppling till ny teknik.
1 Algoritmer, i en mer klassisk matematisk betydelse kan definieras som en avgränsad och
abstrakt matematisk konstruktion med ett visst givet syfte som opererar utifrån vissa
förutsättningar, men förutsätter i den betydelse som avses här att den också appliceras i en teknik
som syftar till att utföra en viss uppgift och producerar verkliga effekter, jfr Mittelstadt, Brent
Daniel, Petrick Allo, Mariarosaria Taddeo, Sandra Wachter & Luciano Floridi, ”The ethics of
algorithms: Mapping the debate”, Big Data & Society, juli-december 2016, s. 1–21, s. 2.
2 Se Bojarski, Mariusz, Philip Yeres, Anna Choromanska, Krzysztof Choromanski, Bernhard
Firner, Lawrence Jackel & Urs Muller, ”Explaining How a Deep Neural Network Trained with
End-to-End Learning Steers a Car”, arXiv preprint arXiv:1704.07911 (2017).
3 Se t.ex. Khan, Javed, Jun S. Wri, Markus Rignér, Lao H. Saal, Marc Ladanyi, Frank
Westermann, Frank Berthold, Manfred Schwab, Cristina R. Antonescu, Carsten Peterson & Paul
S. Meltzer, ”Classification and Diagnostic Prediction of Cancers Using Gene Expression
Profiling and Artificial Neural Networks”, Nature medicine, vol. 7, nr. 6, 2001, s. 673–679.
4 Även om begreppet antyder att det rör sig om beslut används begreppet här även i förhållande
till algoritmiskt beräknade rekommendationer som är rådgivande för ett beslut som fattas av en
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Som med mycket annan ny teknik möts denna utveckling av såväl optimistiska
visioner som farhågor,5 men oavsett graden av teknikoptimism aktualiseras vissa
centrala frågor av rättsligt intresse. I det följande kommer framför allt vissa
konstitutionella och rättsstatliga utmaningar rörande transparens, förutsebarhet
och rättssäkerhet hos sådant algoritmiskt beslutsfattande att diskuteras. För att
göra detta kommer först vissa exempel på tillämpningen av algoritmiskt
beslutsfattande att ges, därefter illustreras och problematiseras vikten av
transparens i dessa beslutssystem och deras bakomliggande data. Till sist sägs
något om diskussionen om algoritmiskt och automatiserat beslutsfattande i
svensk kontext så här långt.

2

Medborgarprofilering, blöjor och artificiell intelligens

Ett konkret exempel på en typ av algoritmiskt beslutsfattande går att hämta från
integritetskommitténs betänkande från 2016 ”Hur står det till med den personliga
integriteten?”. Där beskrivs fenomenet ”medborgarprofilering”, vilket definieras
som myndigheters arbete med att ”skapa profiler om de personer som har
ärenden hos dem i syfte att kunna arbeta med smarta kontroller”.6 Särskilt
Försäkringskassans och Skatteverkets arbete med sådan profilering lyftes fram i
kommitténs kartläggning. I en rapport från 2014 beskriver Försäkringskassan
själv s.k. ”prediktiv analys” som ett sätt att använda myndighetens information
och kunskap på ett träffsäkert sätt:
Det är en väletablerad metodik inom exempelvis kreditriskbedömningar och för
att optimera marknadsföringskampanjer. På Försäkringskassan analyserar vi
exempelvis utfallet av genomförda kontroller för att studera vad som kännetecknar
de
ansökningar
som
varit
felaktiga.
Vi
beräknar
potentiella
riskindikatorer/prediktorer som beskriver exempelvis innehållet i ansökningen
och kundens historiska ersättningsmönster och kombinerar dessa med data från

människa, åtminstone när denna rekommendation är direkt avgörande för beslutsfattandet, jfr
Mittelstadt m.fl., 2016, s. 3.
5 Mindre vanligt är möjligen att det bland riskerna med autonoma AI-system brukar nämnas
utplånandet av allt mänskligt liv, se bl.a. Gibbs, Samuel, ”Elon Musk: artificial intelligence is our
biggest existential threat”, BBC News, 27 oktober 2014, tillgänglig på
https://www.theguardian.com/technology/2014/oct/27/elon-musk-artificial-intelligence-ai-biggest-existentialthreat; ”An Open Letter to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons”,
2017, tillgänglig på https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf.
6 SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av
integritetskommittén, delbetänkande av Integritetskommittén, s. 307.
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utfallet av de kontrollerade ansökningarna. Vi använder statistisk modellering och
data mining-algoritmer för att systematiskt testa vilka av de potentiella
riskindikatorerna som tillsammans bäst kan särskilja ärenden med hög risk från
ärenden med låg risk. De prediktiva modellerna används sedan för att göra
förutsägelser om framtiden eller andra okända händelser, exempelvis för att
uppskatta sannolikheten för fel i nya ansökningar.7

Försäkringskassan pekar också i sin rapport på att ”[i] en automatiserad process
fattas också maskinella beslut i en betydande andel av ärendena och i dessa
ärenden genomförs inga manuella kontroller”.8 Arbetet med urvalsprofiler blir i
fråga om sådana beslut enligt Försäkringskassan ett sätt att identifiera vilka
ärenden som ska granskas av en mänsklig handläggare.9
I fråga om Skatteverkets användning av medborgarprofilering hänvisar
integritetskommittén till en rapport från Skatteverket där verket framhåller att
”det traditionella sättet att med hjälp av stora datamängder och med hjälp av olika
typer av algoritmer hitta misstänkta fel behöver förstås fortsätta finnas och även
fortsätta utvecklas”.10 Därtill gör Skatteverket s.k. nätverksanalyser där
skattebetalarnas nätverk undersöks.11
Som dessa exempel visar har algoritmer redan gjort ett intåg i
myndighetssfären, varför deras tillämpning och effekter redan av den
anledningen är förtjänta av en närmare analys. Svenska myndigheter är dock långt
ifrån ensamma eller mest långtgående i sin tillämpning av algoritmiskt
beslutsfattande och fenomenet är inte heller begränsat till myndighetssfären. Idag
köper och säljer robotar värdepapper på börsen utifrån algoritmisk logik
snabbare och utifrån en större mängd data än en mänsklig handlare kan göra,12
och försäkringsbolag kan besluta om premier baserade på riskanalyser framtagna
av en automatiserad riskprofil.13 Ett antal polismyndigheter i bland annat USA
7

Försäkringskassan, Särskild redovisning av arbetet med att säkerställa att felaktiga utbetalningar
inte görs och att motverka bidragsbrott – svar på regeringsuppdrag, Dnr 003421-2014, 21
februari 2014, s. 14.
8 Försäkringskassan, 2014, s. 15.
9 Försäkringskassan, 2014, s. 16.
10 SOU 2016:41, s. 309; Skatteverket, Framtidens kontroll, 2015-11-11, s. 51.
11 SOU 2016:41, s. 309.
12 Chaboud, Alain. P., Benjamin Chiquoine, Erik Hjalmarsson & Clara Vega, ”Rise of the
Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market”, The Journal of Finance, vol. 69,
nr. 5, 2014, s. 2045–2084.
13 Kahn, Jeremy, “Artificial Intelligence to Help Reduce Insurance Risks: Baidu President”,
Insurance Journal, 21 januari 2016, tillgänglig på
http://www.insurancejournal.com/news/international/2016/01/21/395884.htm.
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planerar sitt polisarbete utifrån så kallad predictive policing, där omfattande statistik
och annan existerande data om brott bearbetas av en algoritm som pekar ut
dagsaktuella riskzoner, eller hot-spots för kriminalitet.14 Algoritmiskt
beslutsfattande har i USA likaså gjort intåg i rättsapparaten, där mjukvara, bland
annat det s.k. COMPAS-systemet som utvecklats av ett privat bolag används för
att göra riskbedömningar av återfallsrisken hos förbrytare baserat på en rad olika
statistiska faktorer och frågeformulär. Denna riskbedömning används sedan i
straffmätning och bedömningar av eventuell villkorlig frigivning.15 Liknande
system i statlig regi övervägs även i Storbritannien.16
Som framgår av det ovanstående kan det vara svårt att separera bruket av
algoritmiskt beslutsfattande från den kontext av storskalig dataanalys, s.k. data
mining, där de ofta tillämpas. Förhoppningen med denna dataanalys är att tidigare
dolda samband, mönster och möjligheter i stora datamängder ska uppenbara sig.
En kedja av stormarknader kan exempelvis upptäcka ett överraskande samband
mellan inköp av barnblöjor och öl som kan tyda på en potential till ökad
försäljning genom kampanjer eller strategisk placering i butiken.17 Idag är
storskalig dataanalys (likt stormarknadens blöjor) en vetenskaplig och
kommersiell stapelvara som vunnit praktisk tillämpning inom bland annat
medicinsk forskning,18 samhällsplanering,19 och rättsvetenskap.20
14

Ferguson, Andrew Guthrie, ”Predictive Policing and Reasonable Suspicion”, Emory Law
Journal, vol. 62, s. 259–325.
15 Angwin, Julia, Jeff Larson, Surya Mattu, & Lauren Kirchner. ”Machine bias: There’s software
used across the country to predict future criminals. and it’s biased against blacks”, ProPublica, 23
maj 2016, tillgänglig på https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminalsentencin. Se även i fråga om ett liknande system Skeem, Jennifer L. & Lowenkamp, Christopher
T., ”Risk, Race, & Recidivism: Predictive Bias and Disparate Impact”, 14 juni 2016, tillgänglig på
https://ssrn.com/abstract=2687339.
16 Baraniuk, Chris, ”Durham Police AI to help with custody decisions”, BBC News, 10 maj 2017,
tillgänglig på http://www.bbc.com/news/technology-39857645.
17 Detta är ett ofta upprepat exempel på hur nya insikter går att nå genom data mining baserat på
analyser av inköpsvanor i amerikanska stormarknader. Exemplet har dock mytologiserats över
tid. Sambandet återfanns endast vid vissa tider på dygnet och var förhållandevis svagt, se Power,
D.J., ”What is the true story about data mining, beer and diapers?”, 2002, tillgänglig på
http://dssresources.com/newsletters/66.php.
18 Luo, Jake, Wu, Min, Gopukumar, Deepika & Zhao, Yiqing, ”Big data application in biomedical
research and health care: A literature review”, Biomedical informatics insights, vol 8, 2016, s. 1–10.
19 Se t.ex. Khatoun, Rida & Sherali Zeadally, ”Smart Cities: Concepts, Architectures, Research
Opportunities”, Communications of the ACM, vol. 59, nr. 8, augusti 2016, s. 46–57.
20 Se t.ex. Derlén, Mattias & Johan Lindholm, “Is it Good Law?: Network Analysis and the
CJEU’s Internal Market Jurisprudence”, Journal of International Economic Law, vol. 20, nr. 2, s. 257–
277.
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Algoritmiskt beslutsfattande kan därmed ses som en korsbefruktning av två
parallella processer. För det första ambitionen att utvinna nya insikter ur den
explosionsartade ökningen av mängden tillgänglig data i samhället. För det andra
utvecklingen inom maskinlärande och artificiell intelligens (AI) som möjliggör
för algoritmer att mer eller mindre självständigt lära sig analysera denna data och
leverera insikter utifrån denna. Mer data innebär i sin tur i regel mer träffsäkra
maskinlärande algoritmer.21 Större inslag av maskinlärande och AI möjliggör i sin
tur också mer autonoma algoritmiska beslutssystem.

3

Drömmer algoritmer om elektriska får?

Som möjligen framgått är algoritmiskt beslutsfattande ett paraplybegrepp där de
inblandade algoritmerna kan vara mer eller mindre komplexa och ha större och
mindre inslag av autonomi gentemot mänsklig input och kontroll.
Såväl data mining som algoritmiskt beslutsfattande förutsätter i regel någon
form av automatiserad algoritmisk behandling av data, däremot förutsätter inte
detta i sig någon ”intelligens” i den mening vi normalt sett tillmäter begreppet.
De inblandade algoritmerna varierar i komplexitet. Bland de enklare återfinner vi
beslutsträd med förutsättningar som en mänsklig programmerare har bestämt.22
På den mer avancerade änden av spektrumet återfinns djuplärande s.k. neurala
nätverk23 vars bakomliggande logik kan vara så ogenomtränglig även för de som
programmerat dem att de beskrivs i termer av algoritmiska svarta lådor.24
Namnet kommer sig av att data förs in i algoritmen, varvid något för betraktaren
ogenomskinligt sker och ett resultat kommer ut i andra änden. Resultatet,
exempelvis en förutsägelse om en viss risk eller sannolikhet, kan visa sig vara
statistiskt värdefull, men hur beräkningen skedde är inte alltid tydligt. En
skattemyndighet som låter en sådan algoritm lära sig hitta mönster i tidigare data
om skattefusk kan därmed identifiera vissa individer som statistiskt mer sannolika
att ha fuskat på skatten, men myndigheten kan inte nödvändigtvis förklara för
den skattskyldige vilken sammanvägning av faktorer som lett till att hen valts ut
för ytterligare kontroller.
21

Burell, Jenna, ”How the machine ’thinks’: Understanding opacity in machine learning
algorithms”, Big Data & Society, januari-juni 2016, s. 1–12, s. 5.
22 Mittelstadt m.fl., 2016, s. 2–3.
23 Namnet kommer sig av att de strävar efter att efterlikna vår biologiska hjärnas nätverk av
neuroner.
24 Se Mittelstadt m.fl., 2016, s. 6; Pasquale, Frank, The Black Box Society: The Secret Algorithms that
Control Money and Information, Harvard University Press, Cambridge, 2015.
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Det finns således ett behov av transparens i förhållande till de algoritmer som
påverkar individens intressen. Detta behov återspeglas också i Europeiska
unionens allmänna dataskyddsförordning,25 som träder ikraft i maj 2018. Enligt
artikel 22 i förordningen har den enskilde rätt att inte bli utsatt för helt
automatiserade beslut som påtagligt kan påverka deras intressen. Även om vissa
undantag från denna huvudregel får ske genom art. 22 (2–4), exempelvis efter
samtycke, har den som blivit föremål för ett automatiserat beslutsfattande genom
art. 13 (2) (f) rätt till information om den logik som underbygger beslutet
inklusive relevant bakgrundsdata,26 samt rätt att begära mänsklig intervention
och ifrågasätta beslutet genom art. 22 (3). Även om bestämmelserna tar sikte på
helt automatiserat beslutsfattande, och därigenom inte träffar av de situationer
där en människa är involverad i slutet av beslutskedjan, har det framhållits att
bestämmelserna i förordningen antyder en misstro från EU:s sida mot
algoritmiskt beslutsfattande utan att unionen artikulerat några särskilda skäl till
denna misstro.27 En liknande bestämmelse har dock även tidigare funnits i
personuppgiftslagens (1998:204) 29 §.
Vad kan då denna misstro bero på? Till skillnad från människor är algoritmer
aldrig på dåligt humör, sägs det, och har inte präglats av fördomar i sin uppväxt.28
Kanske kan man hoppas att de är mer rättvisa och mindre lynniga än sina
mänskliga motsvarigheter? Möjligheterna till objektiv och likabehandlande
rättstillämpning borde utifrån detta perspektiv rimligtvis framstå som goda.

4

Snedvridna data, programmerad bias och Siberian Huskeys

En första övergripande observation som kan göras rörande algoritmiskt
beslutsfattande är att det i stor utsträckning, om än inte uteslutande, används till
25

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
26 Genom recital 71 anges också att den enskilde har rätt till en förklaring för att förstå hur
beslutet fattades, men det har ifrågasatts om detta har grund förordningstextens ordalydelse, se
vidare Wachter, Sandra, Brent Mittelstadt & Luciano Floridi, ”Why a Right to Explanation of
Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation”,
International Data Privacy Law (kommande), tillgänglig på https://ssrn.com/abstract=2903469.
27 Se vidare Zarsky, Tal Z., ”Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data”, Seton Hall Law
Review, vol. 46, 2017, s. 1015–1018.
28 Vijayakumar, Saranya, ”Algorithmic Decision-Making”, Harvard Political Review, 28 juni 2017,
tillgänglig på http://harvardpolitics.com/covers/algorithmic-decision-making-to-what-extent-should-computersmake-decisions-for-society/.
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att klassificera människor.29 I det ovan nämnda prediktiva systemet hos
Försäkringskassan bedöms exempelvis individer och företag för att klassificera
dem som eventuella risker i förhållande till myndighetens uppdrag av att
upprätthålla en korrekt utbetalning, men också för att ”mikrosegmentera” de
kunder som behöver olika slags stöd och insatser.30 Klassificeringen ligger i
praktiken sannolikt till grund för hur noggrant och kritiskt myndigheten kommer
att utreda individens ärende. Implementeringen av urvalsprofiler i
Försäkringskassans handläggning beskrivs vidare som en ”differentieringsmotor
som kan användas för att anpassa hanteringen av initierade, pågående och
avslutade ärenden och andra kundkontakter”. Även om klassificering av individer
på flera sätt är en naturlig del av statsförvaltningen, med kategorier som
vårdnadshavare, skattskyldig, fastighetsägare, etc. är det historiskt sett inte en helt
oproblematisk fråga vilka kategoriseringar som görs och hur de används.31 Detta
kan illustreras av andra kategorier använda av statsförvaltningen och deras
tillhörande negativa effekter för enskilda, exempelvis sinnesslöa,32 tattare,33 och
även mer nyligen kringresande.34 De maktförhållanden och diskriminerande
effekter som klassificeringar innebär är dock inte unika för algoritmiskt
beslutsfattande, men värt att poängtera är att de inte heller försvinner eller
minskar, om än de döljs något i en matematisk dimma eller i termer av att
individen utgör en ”risk” i något avseende.
För att förstå de rättsliga problem som algoritmiskt beslutsfattande kan vara
förenat med blir det också betydelsefullt vilken logik och vilken grad av autonomi
detta beslutsfattande använder sig av. Förmågan att förstå och förklara
algoritmen tenderar nämligen att minska i takt med att autonomin ökar.35 Inte
sällan är också poängen med att använda maskinlärande och AI att nå bättre
29

Burell, 2016, s. 3.
Försäkringskassan talar både i termer av ”ärenden” och ”kunder” men selekteringen utgår från
kundens ansökan och historiska ersättningsmönster vilket antyder en individualiserad
riskbedömning, se Försäkringskassan, 2014, s. 14–15. I Skatteverkets rapport framhålls istället
svårigheterna att riskvärdera individer med slutsatsen att det är bättre att göra
sannolikhetsbedömningar utifrån faktiska omständigheter, se Skatteverket, 2015, s. 30.
31 Se allmänt Bowker, Geoffrey C., Susan Leigh Star, Sorting things out – classification and its
consequences, MIT Press, Cambridge, 1999.
32 Se SOU 1933:22 Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan
rubbning av själsverksamheten lidande personer. Betänkande av Ragnar Bergendal.
33 Se SOU 1923:2 Förslag till lag om lösdrivares behandling m.fl. författningar. Betänkande av
Fattigvårdslagstiftningskommittén.
34 Se JO beslut 2015-03-17, Dnr. 5205-2013.
35 Jmf. Mittelstadt m.fl., 2016, s. 11.
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251

resultat än vad människor kunnat göra, och att nå dem snabbare och utifrån mer
data än en människa kan bearbeta.36 Utifrån ett rättsligt perspektiv uppstår därför
särskilt intressanta frågeställningarna i fråga om de algoritmer som förenats med
djupare nivåer av maskinlärande.37 Maskinlärande innebär ett ytterligare inslag av
maskinell autonomi eftersom det möjliggör att algoritmen själv definierar eller
modifierar de regler som gäller för beslutsfattandet. Skaparen av algoritmen
släpper därmed på kontrollen och algoritmen utvecklar istället en egen logik för
att göra effektiva förutsägelser och därmed, förhoppningsvis, riktiga beslut.38 En
sådan inlärning kan ske genom s.k. övervakad inlärning, exempelvis där en
algoritm tränas genom mänskliga input till dess att den når en viss grad av statistik
träffsäkerhet. Inlärningen kan dock även vara oövervakad, där den algoritmen
själv hittar sätt för att förstå hur resultatet ska uppnås.39
Transparens i förhållande till den bakomliggande logiken hos självlärande
algoritmer är av betydelse eftersom det är långt ifrån säkert att de faktorer en
människa tillmäter vikt är de som en algoritm använder för att nå ett resultat som
framstår som riktigt. Om en algoritm exempelvis tränats felaktigt, eller på ett
material som redan innehåller en viss bias, kan resultaten framstå som korrekta
trots att dess resultat grundar sig på ovidkommande faktorer. Ett målande
exempel är hur forskare tränade en algoritm till att på bild kunna skilja på vargar
och vargliknande hundar (Siberian Huskies). I ett försök fick sedan
försökspersoner med utbildning i maskinlärande ange hur pålitlig de ansåg att
algoritmens förmåga att särskilja arterna var, varvid en majoritet angav att
modellen tycktes pålitlig. Problemet var dock att djuret som förekom på bilden
inte granskades av algoritmen överhuvudtaget; utifrån de bilder den tränats på
hade den istället bedömt att den främsta indikatorn av att en bild föreställde en
varg var att det var snö i bakgrunden av bilden.40 I detta fall var algoritmen
medvetet matad med bilder som förstärkte detta resultat, men i andra kan det
vara betydligt svårare att identifiera och förstå anledningen till sådana brister i
dess inlärning. Likväl kan den bakomliggande logiken – utifrån ett mänskligt
36

Maskinlärande appliceras generellt i just sådana kontexter där en människokodad förutbestämd
logik fungerar sämre, se Burell, 2016, s. 6.
37 En för den här kontexten fungerande definition av maskinlärande är metoder och tekniker för
att genom data hitta nya mönster och kunskap och generera modeller för att göra effektiva
förutsägelser om data.
38 Burell, 2016, s. 5.
39 Mittelstadt m.fl., 2016, s. 3.
40 Ribeiro, Marco Tulio, Singh, Sameer & Guestrin, Carlos, ”’Why Should I Trust You?’:
Explaining the Predictions of Any Classifier”, Proceedings of the 22Nd ACM SIGKDD International
Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016, s. 1142–1143.
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perspektiv – vara lika bakvänd. Det finns därmed ett tydligt samspel mellan den
aktuella algoritmens effekter och den data den förses med och tränats med. Givet
snedvridna data kan även en logiskt välfungerande algoritm ge snedvridna
resultat, något som inom datavetenskapen brukar sammanfattas med garbage in,
garbage out.41
Liknande farhågor har lyfts i fråga om algoritmers diskriminerande effekter.
Citron & Pasquale har exempelvis i en kritik av de ogenomskinliga algoritmer
som på flera sätt kan avgöra individens möjligheter i samhället myntat begreppet
”the scored society”. De påpekar att algoritmiskt beslutsfattande riskerar att
legitimera och förstärka bias som redan finns i den data och den mjukvara som
används för att träna en algoritm.42 Barocas & Selbst ifrågasätter å sin sida om
det går att lita på big data för att producera rättvist eller neutralt beteende hos
algoritmer. De visar på hur artificiell intelligens kan skapa snedvridna effekter för
subgrupper i samhället utifrån att de tränats på ett material som kan framstå som
neutralt och icke-diskriminerande men som i själva verket innehåller osynliga
bias.43 Även om en algoritm programmerats för att inte ta hänsyn till faktorer
som utgör diskrimineringsgrunder kan den data som algoritmen tränats på bära
spår av åratal av ojämlikhet i samhället. Beslutsprofiler baserade på ”neutrala
data” såsom postnummer kan därför överlappa med andra profiler kopplade till
exempelvis etnicitet, kön, sexuell läggning etc.44 Den diskriminerande effekten är
alltså inte nödvändigtvis ett resultat av en felprogrammerad eller medvetet
diskriminerande algoritm, utan den återupptäcker och reproducerar så att säga
bara orättvisor, ojämlikhet och andra strukturer som redan existerar i samhället.
Ett uppmärksammat exempel på en potentiell sådan diskriminering är COMPAS,
den amerikanska mjukvara för beräkning av återfallsrisk som nämndes ovan, där
undersökande journalister kunnat konstaterat att algoritmen generellt bedömt
återfallsrisken för svarta förbrytare som högre än för vita, trots att övriga faktorer
varit likvärdiga.45
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Se Barocas, Solon & Andrew D. Selbst, ”Big Data’s Disparate Impact”, California Law Review,
vol. 104, juni 2016, s. 671–732, s. 683.
42 Citron, Danielle Keats & Frank A. Pasquale III, ”The Scored Society: Due Process for
Automated Predictions”, Washington Law Review, vol 89, 2014, s. 1–33.
43 Barocas & Selbst, 2016, s. 671–732.
44 Mittelstadt m.fl., 2016, s. 8.
45 Angwin, m.fl., 2016.
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5

Transparens garanterar inte förståelse

Det ovanstående understryker vikten av insyn och transparens rörande
algoritmiskt beslutsfattande. Samtidigt som denna transparens är central är den
inte oproblematisk. Transparens måste inte sällan balanseras mot andra intressen
och kan i vissa fall inte lösa de rättsliga problem som algoritmiskt beslutsfattande
innebär.
För det första kan transparens vara svårt att uppnå i de fall där algoritmernas
konstruktion utgör affärshemligheter tillhörande ett visst företag. Denna typ av
opacitet är dock inte ett resultat av algoritmen som sådan och torde därmed vara
möjlig att åtgärda genom lagstiftning eller genom extern revision.46
För det andra kan som redan framgått insyn i algoritmen som sådan ge
begränsad förståelse för de effekter och de resultat den producerar, eftersom
resultaten är beroende av den data algoritmen matats med och tränats på. Det
kan vara svårt att peka på att algoritmen ger snedvridna resultat, eller varför, utan
att kunna identifiera bakomliggande brister i associerade data. Samtidigt kan
transparens i fråga om sådan data i vissa kontexter orsaka konflikter med
motstående intressen som sekretess eller integritetsskydd. Önskan om att ge
tillgång till de massiva mängder personuppgifter som underbygger ett visst
algoritmiskt beslut eller logik kan således kollidera med intresset av att skydda de
inblandade individernas personliga integritet. Det kan också finnas ett intresse av
att förhindra insyn i algoritmen för att undvika att enskilda utnyttjar kryphål i den
bakomliggande logiken, exempelvis genom att hålla sina felaktiga avdrag under
en viss summa för att undvika att bli flaggade som en risk i en skattemyndighets
kontrollsystem.47
För det tredje kan, som nämndes ovan, möjligheten att förklara logiken bakom
en algoritm vara begränsad på grund av den typ av maskinlärande den är förenad
med. En anledning är att mer avancerade och därmed mer användbara system
för maskinlärande oundvikligen är tämligen komplexa, men också för att den
interna beslutslogiken förändras allt eftersom algoritmen lär sig av nya data. Det
kan finnas miljarder datapunkter och allt eftersom algoritmen lär sig av dem
justeras logiken.48 Det är inte heller nödvändigt eller i alla fall möjligt för den som
skapat eller tränat algoritmen att förstå beslutslogiken.49 När algoritmen lär sig
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Se Burell, 2016, s. 4.
Weller, Adrian. ”Challenges for Transparency”, arXiv preprint arXiv:1708.01870. 29 juli 2017.
48 Burell, 2016, s. 5.
49 Mittelstadt m.fl., 2016, s. 3.
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och bygger upp en denna logik gör den så utan hänsyn till mänsklig förmåga att
förstå den.50
I konstitutionellt och rättsstatligt hänseende väcker därför avancerat
maskinlärande och artificiell intelligens vissa grundläggande frågeställningar. I
den mån teknik såsom artificiell intelligens är avgörande för statens intrång i
medborgarens intressesfär, eller om algoritmiskt beslutsfattande, snarare än
mänskligt sådant, används för att avgöra individens rättigheter och skyldigheter
gentemot staten, hur ska då transparens, ansvarsutkrävande och rättssäkerhet
upprätthållas?
Intressant nog identifierades flera av de ovan nämnda utmaningarna med
implementeringen av artificiell intelligens i rättsligt beslutsfattande i svenska
rättsvetenskapliga avhandlingar inom IT-rätt redan i början av 90-talet. Peter
Wahlgren noterade exempelvis i sin avhandling ”Automation of Legal
Reasoning” från år 1992 att kapaciteten hos AI system sannolikt skulle öka
liksom graden av självständighet från mänsklig inverkan. Automatiserat
beslutsfattande i enklare rättsliga frågor var enligt Wahlgren tänkbara och
handlade inte om teknisk kapacitet utan i vilken utsträckning vi som samhälle
och organisation var beredda att överlåta sådan beslutskompetens till AIsystem.51 Wahlgren pekade också ut upprätthållandet av de rättsliga värdena
förutsebarhet, legalitet och likabehandling som centrala gränser för automatiserat
beslutsfattande,52 samt nämnde frågan om ansvarigheten för automatiserat
beslutsfattande som ett område av betydelse för framtiden.53 Även i Cecilia
Magnusson Sjöbergs avhandling från år 1992, ”Rättsautomation”, berörs
frågeställningar som fortfarande lär vara av central betydelse. Inte minst den
intressanta frågan om normgivningskompetens när rättsliga normer omvandlas
till eller i praktiken bestäms genom programkod.54 Även frågor rörande
dokumentation och motivering av automatiskt genererade beslut i enlighet med
förvaltningsrättsliga principer och datorprogrammens offentligrättsliga status
lyftes fram som centralt.55
Det går kanske att dra slutsatsen att den teknik som Wahlgren och Magnusson
Sjöberg såg framför sig nu mognat och kommit att på ett mer konkret sätt göra
50

Burell, 2016, s. 10.
Peter, Automation of Legal Reasoning – A Study on Artificial Intelligence and Law, Kluwer
Juristförlaget, Stockholm, 1992, s. 380.
52 Wahlgren, 1992, s. 386.
53 Wahlgren, 1992, s. 394.
54 Magnusson Sjöberg, Cecilia, Rättsautomation – särskilt om statsförvaltningens datorisering, Norstedts
juridik, Stockholm, 1992, s. 508.
55 Magnusson Sjöberg, 1992, s. 513–527.
51 Wahlgren,
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intåg i samhället. Därigenom väcks också de frågor som legat och väntat på en
lösning.

6

När lagstiftaren är borta dansar robotar på bordet

Trots att algoritmiska beslutsprocesser har kommit att tillämpas av svenska
myndigheter har intresset för algoritmer som sådant varit litet från lagstiftarens
sida. Automatiserat beslutsfattande har berörts i större utsträckning, då i första
hand utifrån intresset av att förenkla för sådant beslutsfattande. E-delegationen
ansåg i ett betänkande från år 2014 att det inte finns några rättsliga hinder för
automatiserat beslutsfattande och att förvaltningslagens krav på snabb, enkel och
billig handläggning snarast talar för ett ökat inslag av automatiserat
beslutsfattande. Samtidigt förutsatte detta att den automatiska bedömningen tog
sikte på hårda kriterier som entydigt kan översättas till programkod, och att
”hanteringen utformats så att varken rättssäkerheten, informationssäkerheten
eller persondataskyddet åsidosätts”.56 E-delegationen föreslog att det generellt
borde förtydligas att det är tillåtet med automatiserade beslut, ett förtydligande
som också återfinns i förslaget till ny förvaltningslag.57
Detta automatiserande beslutsfattande är dock inte synonymt med
algoritmiskt beslutsfattande och tycks ta sikte på beslut av enklare karaktär. Edelegationen
framhåller
exempelvis
att
”informationsbehandlingen
[behöver] vara så hårt styrd enligt den författningsreglering som gäller för
området att det i praktiken inte finns utrymme för någon bedömning som måste
utföras av en människa”.58 Där algoritmiskt beslutsfattande i den betydelse som
här diskuterats alltså (något förenklat) tar sikte på beslutsprocesser som
människor inte förmår överblicka, tycks E-delegationen framför allt intressera sig
för de beslutsprocesser där människor inte behöver blandas in.
Några övergripande demokratiska överväganden eller diskussioner om
intresseavvägningar mellan transparens, rättssäkerhet och effektivitet i fråga om
just algoritmer kan vi kanske just därför inte ta del av. De förvaltningsrättsliga
principer och regler som gäller för mänskligt beslutsfattande anses fullgoda även
i förhållande till automatiserat beslutsfattande, även där besluten går den enskilde
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SOU 2014:75 Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering, Betänkande av Edelegationen, s. 40–41.
57 Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning, s. 315.
58 SOU 2014:75, s. 45.
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emot.59 E-delegationen påpekar dock att det ”även inom förvaltningsrätten anses
gälla att förfaranden som inte är förbjudna inte heller måste ha uttryckligt stöd i
författning för att få tas i bruk”.60 Frågan om ett visst automatiserat (algoritmiskt)
beslutsfattande kan införas kan således delvis ses som delegerade till enskilda
myndigheter, vilket förutsätter att dessa myndigheter också gör en ordentlig
genomlysning av om rättssäkerhet, integritet och andra rättsliga krav upprätthålls
i ett tänkt system.
Detta tycks inte alltid vara fallet. I sin analys av myndigheternas
medborgarprofilering konstaterar Integritetskommittén exempelvis att
Försäkringskassan inte fört något resonemang om hur myndighetens
registerförfattningar förhåller sig till det algoritmiska kontrollarbetet. Inte heller
har det förts några resonemang om integritetsrisker eller risk för diskriminering.
Trots att Försäkringskassan anser att nuvarande lagstiftning ger stöd för arbetet
framhåller myndigheten att ändringar i socialförsäkringsbalken skulle vara
önskvärda för att regelverket tydligt ska stödja dagens arbete med kontroller.61 I
Integritetskommitténs uppföljande betänkande med förslag för att stärka den
personliga integriteten framhålls följaktligen medborgarprofilering som en
”allvarlig risk” för den personliga integriteten.62 Utredningen föreslår därför en
mer genomgående kartläggning och reglering av medborgarprofilering för att
beakta både behovet av kontroller, den enskildes integritet samt rätten att inte bli
diskriminerad.63 Detta framstår onekligen som en god idé.
Även i det fall myndigheterna själva uppmärksammar potentiella problem är
risken att detta sker utifrån en snäv horisont där lösningarna blir ad hoc baserade.
Skatteverket skriver i sin rapport att verket själv bör slå fast att urvalsfaktorer i
algoritmer inte får inkludera diskrimineringsgrundande egenskaper som kön,
etnisk härkomst, religion etc. Mer fokus bör enligt skatteverket ligga på vad
individen gör, snarare än hur de är.64 Samtidigt är det som påpekats ovan svårt
att förhindra att dessa faktorer indirekt kommer att utgöra beslutsfaktorer i en
algoritmiskt styrd process och det är långt ifrån säkert att alla myndigheter som
tillämpar algoritmiskt beslutsfattande har samma medvetenhet om problemen.
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Det finns andra exempel på svårigheterna att leva upp till förvaltningsrättsliga
principer och processer. Stark kritik framfördes exempelvis år 2005 mot en form
av algoritmisk analysmodell för energimarknaden, den s.k. Nätnyttomodellen,
framtagen av Statens Energimyndighet. Något förenklat innebar denna modell
att marknadens nätavgifter jämfördes mot en algoritmisk modellmarknad som
myndigheten tagit fram och åtgärder vidtogs mot de nätföretag som avvek allt
för mycket från de värden som modellen angivit. Detta väckte bland annat frågor
om när ett förvaltningsrättsligt ärende inleddes, hur kommunikationsprincipen
upprätthölls i fråga om den bakomliggande algoritmiska logiken och, inte minst,
hur energimyndigheten helt enkelt utgick från att deras algoritm producerade ett
korrekt resultat.65
Att på detta sätt utgå ifrån att algoritmen är korrekt har i den vetenskapliga
litteraturen beskrivits som ett ”av-ansvarstagande” av mänskliga aktörer där
dessa kan gömma sig bakom en algoritm och istället förutsätts att automatiserade
processer måste vara korrekta.66 Just åläggandet av ansvar för algoritmiskt
beslutsfattande brukar lyftas fram som en potentiell svårighet givet att de
inblandade algoritmerna kan arbetas fram i komplicerade processer där flera
individer och nivåer inom en myndighet (eller ett externt företag) är
involverade.67
Utvecklingen tycks i dagsläget gå mot mer oövervakade autonoma
inlärningssystem,68 vilket innebär att transparensen hos den bakomliggande
logiken riskerar att minska ytterligare. Detta kan ställa samhället inför valet
mellan att undvika vissa typer av algoritmer där vår förmåga att förstå
beslutslogiken är av stor betydelse,69 eller överge transparens och förmåga att
förklara logiken som ideal.
Ett ökat inslag av algoritmiskt beslutsfattande i myndighetssfären bör i
slutändan inte beskrivas uteslutande utifrån dess automatiska eller datorstyrda
karaktär, utan lika mycket i termer av en övergång från normstyrda beslut till
beslut som styrs av data. Detta lägger också större fokus på frågan om vilken data
om medborgarna som samlas in och överförs mellan myndigheter och kvaliteten
hos denna data. Om utvecklingen av rättsstaten har gjort maktutövningen mer
65
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66 Se Mittelstadt m.fl., 2016, s. 12.
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normstyrd, mer förutsebar och med mindre inslag av godtycklighet riskerar det
algoritmiska beslutsfattandet att flytta viktiga delar av denna maktutövning in i
en svart låda. I denna låda är normerna som styr statistiska snarare än rättsliga,
förutsebarheten är ersatt av träffsäkerhet, och om mänskligt godtycke har ersatts
så finns det en risk att det är av maskinell naivitet inför de systematiska orättvisor
som finns representerade i de datamängder som omger oss.
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Handlingsoffentlighet och sekretess i
universitetets utbildningsverksamhet
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1

Inledning

Universitetet är i första hand ett lärosäte där många studenter tillgodogör sig sin
utbildning, samtidigt är universitet en arbetsplats för många. Vid Umeå
universitet finns knappt 20 000 studenter och drygt 4 000 anställda. Vid lärosätet
hanteras givetvis en stor mängd handlingar som innehåller uppgifter om enskilda
personer.
Detta kapitel kommer att uppehålla sig vid den så kallade
handlingsoffentligheten som finns reglerad i 2 kapitlet 1 §
tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) som är en av de olika former för
offentlighet som offentlighetsprincipen ger uttryck för. I bestämmelsen anges att
varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar till ”främjande
av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”. Kapitlet kommer därför
att innehålla en genomgång av reglerna för vad som anses vara allmänna
handlingar och vilka av de allmänna handlingarna eller uppgifterna däri som
också är också offentliga genom att beskriva bland annat sekretesskyddet för
enskilda. Kapitlet fokuserar på vad som är av vikt för lärare, administratörer,
studievägledare och andra att känna till kring handlingsoffentligheten och
skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar samt vilken sekretess som kan
skydda vissa uppgifter. Med anledning av det beskrivs ett antal olika situationer
som kan uppkomma och för varje situation ges en översikt av reglerna gällande
de olika typer av uppgifter som efterfrågas. Beskrivningen inleds med uppgifter
som har ett nära samband med utbildningen för att därefter avse uppgifter som
är av mer personlig art. Vidare beskrivs hur utlämnandet av handlingar går till,
vem som ska fatta beslut och vad som kan ske om en tjänsteman nekar till att
lämna ut.
*

Nina Nilsson Rådeström är universitetsadjunkt och undervisar främst i förvaltningsrätt och
skadeståndsrätt.
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2

Offentlighetsprincipen och mer specifikt
handlingsoffentligheten

I Sverige har offentlighetsprincipen ett starkt fäste och ett av dess syften är att
vara ett hjälpmedel för att motverka maktmissbruk. Tjänstemän som har
befogenhet att utöva offentlig makt behöver finna sig i att kunna bli granskade.
All offentlig makt i Sverige utgår från folket enligt 1 kap. 1 § kungörelse om
beslutad ny regeringsform (1974:152, RF). Givetvis bör folket – medborgarna –
ha insyn i hur myndigheterna hanterar folkets makt. Offentlighetsprincipen kan
förebygga maktmissbruk då vetskapen om en eventuell granskning kan leda till
att tjänstemän i möjligaste mån strävar efter att agera på ett lagenligt och korrekt
sätt.1 Om tjänstemännen ändå begår övertramp i sin utövning av
maktbefogenheter kan dessa oegentligheter uppdagas genom granskning i
efterhand.
Vid våra myndigheter finns ett stort antal allmänna handlingar och
universitetet utgör inget undantag från detta. För att en handling ska anses vara
en allmän handling i TF:s mening och omfattas av handlingsoffentligheten ska
det vara tal om en handling, handlingen ska vara förvarad vid en myndighet och
handlingen ska också vara inkommen till eller upprättad vid myndigheten, 2 kap. 3,
6 och 7 §§ TF.
Begreppet handling omfattar såväl fysiska framställningar i skrift och bild som
upptagningar som endast kan uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Det
innebär att fysiska dokument men även dokumentfiler i en dator anses vara
handlingar. Är handlingen tillgänglig för myndigheten anses den också vara
förvarad där, även om en lärare vid universitetet tagit med exempelvis
tentamenssvar till sitt hem anses handlingarna vara förvarade vid universitetet.
På samma sätt förhåller det sig med de dokument som finns i datorn som en
anställd vid universitetet tar med sig hem.2
En handling måste också förvaras vid en myndighet för att kunna vara en
allmän handling. Myndighetsbegreppet omfattar givetvis den statliga och
kommunala förvaltningen som exempelvis regering, kommunstyrelse, statliga
myndigheter, domstolar och kommunala nämnder men när det kommer till
offentlighetsprincipen omfattas även riksdagen och beslutande kommunala
församlingar, 2 kap. 5 § TF. Dessutom räknas en rad enskilda rättssubjekt upp i
en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) som också

1
2

Se Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 9 uppl., Norstedts juridik, Stockholm 2015.
Se Bohlin, 2015, s. 43.

262

omfattas av handlingsoffentlighet, i vart fall när det gäller uppgifter som har
samband med myndighetsutövande verksamhet som dessa rättssubjekt bedriver.3
Handlingar som anlänt till myndigheten anses i regel vara inkomna i den stund
de rent fysiskt kommer till myndigheten eller då de kan uppfattas på exempelvis
en dator. Undantag från detta är anbud eller tävlingsskrifter av olika slag, de anses
inte vara inkomna förrän anbudstiden eller tiden för tävlingsbidrag har löpt ut, 2
kap. 6 § TF.
Alla handlingar kommer givetvis inte in till en myndighet utifrån men när det
gäller handlingar som myndigheten framställer på egen hand har myndigheten en
viss arbetsro innan handlingen anses vara upprättad. När det gäller rekvisitet
upprättad finns tre slags scenarion som leder till att en handling anses vara
upprättad. I första hand anses en handling vara upprättad då handlingen
expedieras från myndigheten, det vill säga att innehållet i en handling eller själva
handlingen faktiskt lämnar myndigheten eller görs tillgänglig för andra. Om en
handling inte ska expedieras anses den ändå som upprättad då ärendet som
handlingen hör till har slutbehandlats. Om handlingen i sig inte ska expedieras
och inte heller hör till ett ärende anses handlingen upprättad då den har justerats
av myndigheten eller på annat sätt har färdigställts, 2 kap. 7 § TF. Av intresse kan
också vara att diarier, journaler, register och andra förteckningar som förs
löpande anses vara upprättade då handlingen på nytt är färdigställd för att en ny
anteckning kan föras in, 2 kap. 7 § st 2.

3

Begränsningar av offentligheten i allmänhet

Offentlighet är huvudregel för de allmänna handlingar som förvaras vid våra
myndigheter, som anses inkomna eller upprättade enligt bestämmelserna i andra
kapitlet TF. Det finns även generella undantag för vissa handlingar som annars
uppfyller samtliga rekvisit för att vara allmänna handlingar. Privata brev undantas
alltid men skulle exempelvis två kollegor vid en institution avhandla såväl
tjänsteangelägenheter som privata angelägenheter i ett och samma mail skulle
detta brev inte klassificeras som ett privat brev utan snarare som ett brev som
rör tjänsten och om något av innehållet kan skyddas ska det stadgas i en
bestämmelse i OSL, 2 kap. 4 § TF. All litteratur som har kommit in till
Universitetsbiblioteket utgör också undantag till allmänna handlingar och
behöver inte lämnas ut eller kopieras med stöd av biblioteksregeln, 2 kap. 11 §
TF.

3

Se Bohlin, 2015, s. 51 ff.
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Minnesanteckningar är också undantagna från att utgöra allmänna handlingar,
2 kap. 9 § TF. En minnesanteckning i TF:s mening tillför inte ärendet något nytt
vilket innebär att de handlingar som undantas bara ska innehålla uppgifter som
redan förekommer i det aktuella ärendet. Exempel på en minnesanteckning är en
sammanfattning av ett ärende eller att man som tjänsteman gjort i ordning ett
föredragningsmaterial. De ursprungliga anteckningar som sedan blivit renskrivna
och tillförda ett ärende kan också betraktas som minnesanteckningar.

4

Sekretess

Offentligheten är dock inte utan begränsningar vad gäller de allmänna
handlingarna. I 2 kapitlet 2 § tryckfrihetsförordningen uttalas att rätten att ta del
av allmänna handlingar endast får begränsas om det är påkallat med hänsyn av
sju uppräknade skyddsintressen såsom exempelvis enskilds personliga och
ekonomiska förhållanden, intresset att förebygga och beivra brott, det allmännas
ekonomiska intresse etc. Därefter stadgas att dessa begräsningar ska anges noga
i en särskild lag eller i någon annan lag om den särskilda lagen hänvisar vidare till
den. Den särskilda lagen är offentlighets- och sekretesslagen.
Huvudparten av sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen tar sikte
på en särskild verksamhet men det finns också en hel del bestämmelser som gäller
hos alla myndigheter. Ett exempel på detta är 21 kapitlet offentlighets- och
sekretesslagen som gäller alla myndigheter. Eftersom begränsningarna ska anges
noga tar varje sekretessbestämmelse också upp vilken typ av uppgifter som ska
skyddas och även med vilken styrka sekretessen ska gälla samt en tidsgräns för
sekretessen.

4.1

För vem gäller sekretessen?

Myndighetsanställda och uppdragstagare omfattas automatiskt av
sekretessbestämmelserna, 2 kap. 1 § OSL. Även andra som finns på universitetet
på annan liknande grund omfattas av eventuell sekretess. Det skulle eventuellt
kunna röra sig om någon som gör någon form av praktik eller
arbetsmarknadspolitisk åtgärd som därigenom deltar i myndighetens verksamhet.
Studenter finns också på universitetet men omfattas givetvis inte av
sekretessbestämmelserna och har därför inte någon tystnadsplikt.
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4.2

Mot vem gäller sekretessen?

Sekretessen gäller i förhållande till utomstående enskilda och andra myndigheter
eller verksamhetsgrenar, 8 kap. 1-2 §§ OSL. För universitetets räkning innebär
det att sekretessen gäller i förhållande till andra universitet men huruvida
sekretessen gäller inom olika verksamhetsgrenar, exempelvis olika fakulteteter
eller olika institutioner är inte helt klart. Någon inre sekretess liknande den som
finns inom hälso- och sjukvården finns inte inom universitetet. Inom hälso- och
sjukvården innebär den inre sekretessen att enbart personal som har hand om
vården av en patient har rätt till information om denne, 4 kap. 1 §
patientdatalagen (2008:355). Givetvis kan detta fungera som en moralisk
vägvisare även vid en institution, alla behöver inte alltid veta allt om alla. Ju färre
som känner till en uppgift som omfattas av sekretess, desto mindre är risken att
uppgiften sprids till obehöriga.

5

Handlingsoffentlighet – några exempel i
utbildningsverksamheten

Att som universitetsanställd vara en del av en students vardag kan innebära att
studenten delar med sig av känslig information. Som tjänsteman kan man dock
inte lova studenten att inte röja uppgifterna för någon annan eftersom det måste
finnas en sekretessbestämmelse som tar sikte på den typ av uppgift som avses, i
vart fall om de aktuella uppgifterna begärs ut. I detta avsnitt kommer exempel på
olika situationer där studenter är inblandade att presenteras. I varje situation
kommer inledningsvis att avhandlas om den aktuella uppgiften finns i en allmän
handling och därefter om sekretess finns för uppgiften eller om den ska lämnas
ut på begäran.

5.1

En student vill få ut olika studenters svar på den senaste tentamen

En morgon möter en lärare vid universitetet ett antal upprörda studenter. De
besökte expeditionen för att hämta ut sina färdigrättade tentor varpå de
uppmärksammade att administratören precis kom tillbaka med en bunt tentor.
När administratören uppmärksammade studenterna lade hon ifrån sig högen och
talade om att hon bara hade kopierat tentorna med de bästa resultaten då det var
en person som ville få kopior av dem. Studenterna undrar nu om det verkligen
får gå till så.
En vanlig form av examination är tentamen. Tentamensfrågor som blivit
upprättade, det vill säga de frågor som lämnats ut till studenter är allmänna
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handlingar och skyddas inte av någon sekretessbestämmelse. De svar som
studenten lämnar in, oavsett om det sker i tentasal eller genom digital inlämning
via internet eller någon form av programvara, är att anse som allmänna
handlingar så snart de kommit in. Ska svaren hemlighållas och inte lämnas ut då
någon begär det, måste det alltså finnas en sekretessbestämmelse som skyddar
uppgifterna. Någon sådan sekretessbestämmelse finns inte avseende vare sig
tentamensfrågor eller svar. Däremot finns det en bestämmelse i 17 kap. 4 § OSL
som tar sikte på kunskapsprov som kan förvirra en flitig läsare av offentlighetsoch sekretesslagen. Den typ av kunskapsprov som avses är dock enligt
förarbetena de så kallade standardiserade proven, det vill säga prov som
upprepas, och att ett röjande av en uppgift inte får motverka syftet med
kunskapsprov eller psykologiskt prov.4 Vanliga tentamensfrågor torde inte anses
vara en form av standardiserat prov som exempelvis de nationella proven i
grund- eller gymnasieskolan är.
Detta torde även gälla om en kurs använder sig av elektroniska frågor, så
kallade quiz, som finns på någon typ av plattform och som studenterna löser på
egen hand. Om frågorna har lämnats ut vid något tillfälle är de att anse som
upprättade och därmed som allmänna handlingar. Gamla tentamina som lärare
förvarar ska lämnas ut av lärarna på förfrågan. Andra tentamina som finns i
arkivet ska också lämnas ut, vanligtvis anses registrator eller kursadministratör
som behörig att lämna ut dem. Om tentamen eller provet inte längre finns kvar,
det vill säga om studenten har hämtat sin tentamen, anses de inte längre som
förvarade och är därmed inte allmänna handlingar. Universitetet behöver inte
försöka ta reda på om någon tidigare anställd eller student har tillgång till dem.
Annorlunda förhåller det sig med tentamenssvar som har lämnats in digitalt.
Dessa svar finns kvar hos universitetet men kan gallras efter två år enligt
universitets egna policy för gallring av allmänna handlingar.5

5.2

En student vill få ut undervisningsmaterial, lärarens kalender och
personuppgifter

En lärare har en student som vid varje undervisningstillfälle ställer massor med
frågor. Läraren har inte alltid tid att svara på alla dessa frågor och studenten
känner sig missnöjd. Studenten vänder sig därför till en administratör och frågar
4

Prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m., Del A, s. 139.
Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå vid Umeå universitet,
tillgänglig på http://www.umu.se/digitalAssets/197/197162_fs-1.1-914-16-studier-p-grund-och-avanceradniv.pdf (2017-10-02)
5
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efter lärarens hemadress och privata telefonnummer. Studenten vill även ta del
av lärarens kalender i Outlook. Läraren har även spelat in ett antal
multimediaföreläsningar som studenten vill kunna ladda ner. På kurssidan kan
studenterna se på filmerna men inte ladda ner dessa. Studenten har aldrig tidigare
kontaktat läraren utanför undervisningstillfällena.
39 kap. 3 § OSL tar sikte på enskilds personliga förhållanden i
personaladministrativ verksamhet. Med stöd av bestämmelsen kan adresser och
telefonnummer skyddas av sekretess, om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om
uppgiften röjs. I detta scenario visar inte studenten några tecken på att bli vare
sig hotfull eller våldsam och studenten har inte kontaktat läraren tidigare. Enbart
den omständigheten att studenten är frågvis kan knappast anses kunna leda till
den form av allvarligt men som åsyftas i bestämmelsen ovan. Adress- och
telefonuppgifterna kan därför lämnas ut.
Frågan om elektroniskt förda kalendrar har prövats av Högsta
förvaltningsdomstolen (HFD) som kom fram till att sådana kalendrar inte var att
betrakta som allmänna handlingar.6 HFD konstaterar att kalendrarna inte har
expedierats och att de inte heller har någon ärendeanknytning och inte heller kan
betraktas som färdigställda. Inte heller anser HFD att kalendrar kan jämställas
med diarier eller journaler. Frågan som därefter behandlades av HFD var om de
kunde betraktas som register eller andra förteckningar som förs löpande men
HFD kom fram till att det inte är fråga om en registrering som sker vartefter de
inträffar och är därför inte att betrakta som register eller andra förteckningar som
förs fortlöpande i den mening som avses i 2 kap. 7 § TF. Inte ansetts utgöra en
upprättad handling då den inte är att jämställa med exempelvis en journal som
förs löpande.
När det gäller de inspelade föreläsningarna har kammarrätten avgjort ett mål
där det handlade om multimediaföreläsningar som varit tillgängliga för studenter
under pågående kurser men som därefter anses vara beståndsdelar i en samling
som är att betrakta som myndighetens bibliotek varmed den så kallade
biblioteksregeln blir tillämplig, 2 kap. 11 § TF. I och med detta undantas
föreläsningarna från att betraktas som allmänna handlingar och behöver inte
lämnas ut på begäran.7

6
7

HFD 2015 ref. 4.
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5512-16, meddelad den 12 december 2016.
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5.3

En student blir sjuk och vill ha studieuppehåll

En student kommer in till studie- och yrkesvägledaren och är helt förtvivlad.
Studierna börjar bli tunga eftersom studenten är på väg att bli djupt deprimerad.
Studenten vill ha hjälp men vill inte att någon annan på institutionen ska känna
till situationen.
Som studie- och yrkesvägledare, studierektor och kursansvarig möter man
ibland studenter som på olika sätt har det svårt med studierna. För några av dessa
studenter handlar det om egen sjukdom, inte alltför sällan psykisk ohälsa, som
leder till att studenten ansöker om studieuppehåll. I ansökningar om
studieuppehåll förekommer uppgifter om studentens personliga förhållanden.
Utredningen om studentens situation leder därefter till att beslut om
studieuppehåll tas. Vilka uppgifter omfattas av sekretess? Sekretess gäller enligt
23 kap. 5 § OSL för uppgifter som hänför sig till psykologisk undersökning eller
behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog,
kurator eller hos studie- och yrkesvägledning om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om
uppgiften röjs.
Generellt sett finns inga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som
tar sikte på denna specifika situation att en student blir sjuk. Däremot gäller
bestämmelserna i 21 kap. OSL där den första paragrafen tar sikte på att uppgifter
om enskilds hälsa skyddas hos alla myndigheter om det måste antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.
Sekretess gäller dock inte om uppgiften tas in i ett beslut, 21 kap. 1 § st2 OSL.
Studie- och yrkesvägledaren kan inte heller lova att ingen annan på
institutionen får veta vad som sker, det finns ingen inre sekretess vid universitetet
men givetvis bör studie- och yrkesvägledare behandla uppgifterna med
försiktighet och i vart fall ur ett moraliskt perspektiv se till att inte sprida
uppgifterna till andra anställda som inte har behov av informationen.

5.4

En student misstänks för fusk eller plagiat och uppgifter om studenten
efterfrågas

Vid genomläsningen av en inlämnad examensuppsats upptäcker en lärare att
studenten har plagierat en uppsats som lämnats in och examinerats vid ett annat
lärosäte för ett år sedan. Efter samtal med studierektor beslutar läraren att anmäla
ärendet till disciplinnämnden. Under tiden ärendet utreds har studenten sökt
arbete och den presumtive arbetsgivaren hör av sig till institutionen och vill veta
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hur studentens studieprestationer har sett ut under året. Arbetsgivaren frågar
särskilt om varför examensarbetet inte är inrapporterat.
Enligt 23 kap. 6 § OSL gäller sekretess i ärende om avskiljande av studerande
från högskoleutbildning eller från polisprogrammet för uppgift om enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende vilket innebär att arbetsgivaren i detta
fall skulle kunna få själva beslutet om att studenten avskilts. Fråga är snarare om
det är ett led i serviceskyldigheten enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223, FL) vid
institutionen att upplysa arbetsgivaren om att det nog finns ett beslut som rör
studenten hos disciplinnämnden, men det är nog tveksamt om denna upplysning
vore att anse som lämplig eller ingå som ett led i serviceskyldigheten.

5.5

Ett rekryteringsföretag vill få uppgifter om vilka studenter som finns på
juristprogrammet

En av administratörerna vid institutionen får ett mail där ett rekryteringsföretag
önskar att få uppgifter om namn, adress, telefonnummer och mailadress till de
studenter som finns på juristprogrammet på terminerna 3 – 9. Företaget vill
kontakta studenterna för att informera om sin bemanningsverksamhet och
erbjuder dem arbete.
Inledningsvis kan konstateras att uppgifterna som finns i systemet LADOK
är upprättade och därmed att anse som allmänna handlingar. Rätten till dessa
uppgifter kan dock begränsas genom 21 kap. 7 § OSL som stadgar att sekretess
gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att
uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen. Bestämmelsen tar enligt
förarbetena inte sikte på om institutionens utlämnande skulle strida mot
personuppgiftslagen utan om det kan antas att uppgifterna efter utlämnandet
kommer att behandlas i strid med personuppgiftslagen.8 De ändamål för vilka
institutionen samlat in uppgifterna får inte vara oförenliga med företagets
efterföljande användning av uppgifterna. Vid denna prövning om ändamål och
användning är oförenliga bör en hypotetisk prövning göras av hur en person
typiskt sett skulle uppfatta frågan.9

8

Se SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet, s. 318 och
354.
9 Se SOU 1999:109 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, s. 160 f.
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Syftet med studieregistret LADOK är att bevara uppgifter om studenternas
genomgångna studier, betyg och examina. Uppgifterna ska också kunna
användas för uppföljning, utvärdering, antagning etc. Kammarrätten ansåg i ett
liknande fall att ett rekryteringsbolags användning av uppgifterna inte var
oförenlig med de ursprungliga ändamålen.10 En förfrågan från ett
rekryteringsföretag borde därför leda till att uppgifterna om studenterna lämnas
ut.

5.6

Regler som bryter sekretessen i olika situationer

Förutom de nyss uppräknade situationerna förekommer det ibland att
utomstående myndigheter eller enskilda begär att få ut uppgifter från
universitetet. Om uppgifterna omfattas av sekretess krävs att situationen ger
utrymme för att tillämpa en sekretessbrytande bestämmelse. Uppgifter som inte
omfattas av sekretess bör lämnas ut då myndigheter enligt 6 § FL ska samverka
med varandra. Förfrågningar om avklarade studier kan exempelvis komma från
Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och är offentliga uppgifter.
Även om uppgifterna skyddas av sekretess kan sekretessen i vissa fall brytas.
De sekretessbrytande reglerna finns i relevant sekretesskapitel i offentlighets- och
sekretesslagen men också i 10 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen. Att
samtycke bryter sekretessen framgår av 10 kap. 1 § OSL. Den enskilde vars
uppgifter skyddas av en viss sekretessbestämmelse kan i normalfallet lämna sitt
samtycke till att uppgifterna lämnas ut.
Uppgifter som omfattas av sekretess kan även med stöd av 10 kap. 24 § OSL
lämnas till polis, åklagare och andra rättsvårdande myndigheter om uppgifterna
angår misstanke om brott. Det åsyftade brottet ska innehålla fängelse i
straffskalan och straffet ska också förväntas bli annan påföljd än böter.

6

Former för utlämnande av handlingar

Kring utlämnande av allmänna handlingar finns det en del regler. Dessa regler är
också samlade i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen med en del kompletterande
bestämmelser i 6 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen. En faktor som är av
betydelse då det gäller utlämnanden är tid. Lagtexten ger inga uttryckliga
tidsgränser men en viss ledning kan ändå ordalydelsen ge. Om en person kommer
till en myndighet för att begära ut en handling som får lämnas ut så ska detta
göras genast eller så snart som möjligt, 2 kap. 12 § TF. Personen ifråga ska utan
10

Kammarrättens dom, meddelad den 25 jan 2017 i mål nr 7561-16.
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avgift få titta på handlingen, lyssna på den, fotografera den eller skriva av den.
Vill personen ifråga ha kopior av handlingen stadgas i 2 kap. 13 § TF att
myndigheten mot en avgift ska tillhandahålla kopior eller avskrift. En sådan
begäran ska handläggas skyndsamt. Den avgift som får tas ut finns reglerad i
avgiftsförordningen (1992:191) och i korthet kan nämnas att de första nio sidorna
alltid är utan kostnad, därefter kan myndigheten ta ut en bestämd avgift per sida
och även avgift för porto om handlingarna ska skickas.
Av 2 kap. 14 § TF framgår att begäran om utlämnande av handling prövas av
myndigheten som förvarar handlingen. I 6 kap. 3 § OSL framgår dock att den
tjänsteman som vårdar handlingen får i vart fall besluta att lämna ut handlingen.
Ett nekande beslut som sedan kan överklagas måste dock fattas av någon som
myndigheten utsett som beslutsfattare genom delegation. Finns ingen delegation
är det ytterst myndighetschefen som får ta det nekande beslutet. Vid universitetet
kan således alla lärare och administrativ personal lämna ut handlingar som de
vårdar, de anses vara tillräckligt insatta i ärendet att de också kan ta beslut om att
lämna ut handlingarna. Vill däremot någon av dem neka till att lämna ut
handlingar behöver en person med beslutsrätt ta det formella beslutet, som i sin
tur överklagas direkt till kammarrätten. Vid universiteten är det vanligt att det är
förvaltningschefen som har beslutsrätt att fatta nekande beslut rörande begäran
om utfående av allmänna handlingar. Detta följer av universitetens
delegationsordningar.
Myndigheten behöver inte lämna ut handlingar i digital form men kan välja att
göra det, däremot kan papperskopior och avskrifter inte nekas om handlingarna
är offentliga. Givetvis bör myndigheten upplysa om den avgift som kan tas ut.

7

Sammanfattning och avslutande kommentar

Universitetet är sammanfattningsvis en myndighet där möjligheterna till
begränsningar av offentligheten inte är särskilt många. Anställda kan exempelvis
få finna sig att lämna ut stora delar av sitt undervisningsmaterial och studenterna
får acceptera att deras studieresultat lämnas ut till utomstående eller andra
myndigheter. Däremot kan vi se att uppgifter om studenters hälsotillstånd
omfattas av sekretessbestämmelser som ska tillämpas vid universitetet. I övrigt
är insynen rörande ett universitets utbildningsverksamhet väldigt omfattande.
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The Swedish Model and Challenges on
the Labour Market
Can a Competence Insurance Scheme Be One Solution?

CARIN ULANDER-WÄNMAN*

1

Introduction

The 1990’s structural transitions resulted in many companies being forced to
terminate employees’ employment due to shortage of work. At the same time,
technology investments were carried out in companies and the qualification
requirements for professions increased. The unemployment was high during this
period.1 This was the reason why I, during my employment in SCA (Svenska
Cellulosa Aktiebolaget), took the initiative to start up a comprehensive
competence development project for blue-collar workers. The project was a
collaboration between the company, the County Labour Board and the
Vocational Employment Centre (AMU). Throughout the project, most workers
who otherwise would have been terminated could retain in employment while
employees who lacked upper secondary school education were given the
opportunity to educate themselves. The knowledge project lasted for six years
and had a special design in accordance with the needs of the paper industry.
During this time I became convinced that skill workers need competence
development in the middle of their professional life. I wanted to contribute to
make it easier to establish some form of competence system for professionals. It
was a challenge for me to create a position where I, from an overall perspective,
would be able to take part in such efforts. My doctoral degree in law helped me
get one step closer to a platform. Over the years I have followed the attempts to
furnish professionals’ in their need of competence development. Sweden has not
yet succeeded in establishing a system that make it possible for skill workers to
raise their general qualifications and strengthen their employability during a
whole working life with some form of economic support. It is a complex task, as
*
1

Carin Ulander-Wänman is an Associate Professor of Labour law.
Between the years 1994–1997 the unemployment was more than 10%.
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such a system would affect many other already established welfare systems. New
knowledge is needed regarding the competence development efforts offered
within these regulations, and how to draw a line between different systems. My
future research is focused on contributing with new knowledge necessary for
creating a competence development system for skilled workers in a way that
strengthens the Swedish Welfare Model. This article aims to raise interest in the
above mentioned research area and to show some legal regulations that may be
affected by a competence insurance scheme. The article contains a problem
review but does not provide answers. Instead, it is shown how research in the
field can contribute with new knowledge that facilitate the establishment of a
competence development system.

2

Background

There are some clearly identified problems on the Swedish labour market that
necessitate career readjustment for people of working age. Structural changes
means that some jobs disappear, other appear, and there are new and higher
demands on employees’ qualifications.2 Sweden has unemployment as well as
lack of labour in certain sectors and occupations,3 the number of sick-listed
people has increased and people stay sick-listed longer.4 Some groups of
unemployed people have difficulty establishing themselves in the labour market,5
employees need to keep working until higher ages,6 and companies are
experiencing problems in connection with shifts in needed competence.7 Global
competition, technical advances, and new ideas about how companies should be
organised are affecting individual workplaces, as well as labour supply,
professional qualification requirements and thus opportunities for employees
and unemployed to remain in employment or get a new job.8 The needed labour
2

See Ulander-Wänman, Carin, “Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring”,
Arbetsmarknad & Arbetsliv vol. 22(3/4) 2016.
3 Swedish Government Bill 2015/16:100 p. 37, Karlsson, Nils & Skånberg, Ola., Matchning på den
svenska arbetsmarknaden, Underlagsrapport 9 till framtidskommissionen, Swedish Government Offices
2012.
4 Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning, pp. 25–27.
5 Swedish Government Bill 2015/16:100, p. 36 et seq.
6 Bengtsson, Thommy & Scott, Kirk, Population Aging and the Future of the Welfare State: The Example
of Sweden, p. 167. See also Ulander-Wänman, Carin., Swedish Collective Agreements and Employers´
Willingness to Hire and Retain Older Workers in Employment and sources cited therein.
7
8

Fölster, Stefan, Vartannat jobb automatiseras inom 20 år ‒ utmaningar för Sverige, p. 21.
Labour Market Report 2016, p. 5.
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market readjustments will be facilitated if the workforce has competence to meet
new prerequisites. A new welfare component, in the form of a competence
insurance scheme (CIS)9 can improve readjustment for the workforce. However,
such an insurance must fit in with other welfare systems, for example the
unemployment and health insurance systems, but also labour law legislation and
regulation in collective agreements. How these different parts are coordinated
through legal regulation and can form an effective transition system for
professionals is an important research question for the future.
This article gives a comprehensive description of some legal components in
the Swedish Model10 that aim to facilitate people in active age to obtain or retain
an employment. The article is organised as follows. Section 2 presents the
unemployment and health insurance systems. Section 3 describes the Swedish
Labour Law Model with focus on the Swedish Employment Protection Act.11
Section 4 shows the need of a new welfare component in the form of a CIS, and
how academia can contribute to such development.

3

The Swedish Model and Some Welfare Systems

The welfare systems – social security systems in form of insurances and other
compensation and benefits systems – are a central part of the Swedish Model. In
Sweden, welfare systems help redistribute economic resources in a way that the
political majority experiences as fair and appropriate, both between individuals
and over a person’s life. The systems’ primary purposes are to secure economic
supply during childhood, when studying, illness, unemployment, disability and
old age.
The so-called working line12 is a strong feature of the Swedish Model. Work
is considered the foundation for both individual and societal welfare. It is work
that provides insurance coverage and more work gives better insurance
conditions. In Sweden, the long-standing perception is that everyone who can
work, should work and contribute to financing the welfare.13 Sweden has chosen
to make welfare systems general and mandatory. They are built on a notion of a
9

A competence insurance scheme refers in this article to a general system that enables people, by
being or having been employed, to broaden their skills with financial support.
10 The labour market in Sweden is to a large extent regulated through collective agreements. This
means that labour market parties can complement and replace many parts of the current
legislation. However, this article does not present any regulation in collective agreements.
11 Swedish Employment Protection Act (1982:80).
12 Or the working strategy.
13 SOU 2015:21, p. 48.
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strong state. The political idea behind this is to compensate for people having
different risks of being affected by, for example, sickness or unemployment. This
is based on an ideology of collective responsibility and solidarity for everyone to
have it good enough.
The unemployment insurance and the health insurance are two welfare
systems that are based on the working strategy and they have great impact on
peoples’ possibilities to obtain or retain a job. In case of shorter illness or
unemployment, the security systems work primarily as income insurances. In case
of longer absence from the workplace, it increasingly take on the character of
transition insurance.

3.1

The Unemployment Insurance Scheme

The Swedish unemployment insurance scheme is general and inclusive. The
insurance also covers self-employed. A self-employed person is deemed to be
unemployed only if the cessation of their business activity is final and not merely
temporary. The unemployment insurance system consists of two components: a
basic insurance scheme and an income insurance scheme. The basic insurance
scheme is compulsory for everyone active for a substantial period in the labour
market (including both employees and self-employed). Benefits can be paid to
those who are not members of an unemployment insurance fund or who are
member but do not meet the special eligibility criteria for earnings-related benefit.
Claimants must be able to demonstrate their connection with the labour market
by fulfilling the qualifying period of employment-working condition. To qualify,
they must have been gainfully employed for at least six month and worked at
least 80 hours a month during a twelve-month period immediately preceding the
commencement of their unemployment. Compensation under the basic
insurance is not linked to previous earnings but consists of a basic amount.
Currently, the basic amount is 365 Swedish crowns (SEK) per day for 300 days.14
The income insurance scheme is restricted to those who have been members
of an unemployment insurance fund for at least twelve months, as well as
fulfilling the employment qualification (the same as for the basic insurance). You
do not need to be a member of a trade union to receive payment from an
unemployment insurance fund, but you must belong to some unemployment
insurance fund to receive insurance benefit. The unemployment insurance funds
are independent of trade unions, but normally employees are members of both a
trade union and an unemployment insurance association. The earnings-related
14

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsersättning 3 §.
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benefit provided amounts to 80% of the insured’s normal earnings prior to
unemployment during the first 200 days of unemployment, after the unemployed
receives 70%. There is a ceiling for compensation of 910 Swedish crowns during
the first 100 days of unemployment, which is thereafter reduced to 760 SEK per
day. Both forms of unemployment benefits (basic and income benefits) are
subject to a waiting period of five days from the commencement of
unemployment before the allowance becomes payable. Unemployment
insurance benefits are paid for a maximum of five days per week. The
compensation is taxable and is considered a pensionable income.
Swedish unemployment insurance functions as both income and transition
insurance.15 The insurance is intended to promote the “working line,”16
counteract employee’s tendency to become locked into a given occupation, and
encourage occupational and competence-related transitions. The unemployed
must be at the labour market’s disposal. In principle, this means that he or she
cannot be a student while retaining unemployment benefits. If jobseekers have
been without work for an extended period of time, they will be invited to
participate in the Job and Development Program, which offers training services.
If an unemployed participate in a labour market policy program it is possible to
study with an activity grant.17 It is important to map the specific training an
unemployed person can receive, the scope of such training, the conditions for
receiving benefits during the education period, where and by whom decisions
concerning participation in such training are made, and how these measures
relate to the transition support provided for those unemployed individuals
covered by collective agreement regulated transition agreements. By doing so, it
is possible to understand if it is necessary to change or complement the
unemployment insurance scheme to render it more effective, to facilitate re-entry
into the labour market.

3.2

The Health Insurance Scheme

The health insurance scheme intends to compensate sick employees for loss of
earning in the form of sick-pay sickness and rehabilitation benefits. There are
15

Swedish Government Bill 2014/15:100, p. 63, provides that the function of unemployment
insurance as career transition insurance expands with increasing duration of absence from work.
16 Work is a base for both individual and societal welfare. See more about the “working line”
SOU 2015:21 and Socialförsäkringsutredningen, Samtal om socialförsäkringen Nr 4, Vad är
arbetslinjen?.
17 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, § 30.
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also other benefits under the Social Insurance Act, but in this article the focus is
on employees’ benefits. To qualify for sickness benefits the claimant must be
insured in Sweden, have a sickness qualifying income, and have a reduced work
capacity of at least 25 %. A claimant can receive full, three-quarter, half, or
quarter sickness benefits depending on the extent of his or hers reduced work
capacity.18 Benefits are administered and paid for by the state through the Social
Insurance Agency. Claimants receives compensation in the form of sick-pay,
sickness benefit, and rehabilitation benefit. After the first day19 the employer is
required to pay the employee sick-pay for 14 calendar days, after which the
employee receives sickness benefit under the Social Insurance Act. The
claimant’s compensation is 80% of the sickness benefit qualifying income for one
year (no upper limit in the case of serious illness) and thereafter 75%. There is
no upper time limit on the health insurance, but in cases of permanent reduction
in work capacity caused by illness, the provisions on early retirement become
applicable until the individual affected, attains the standard pensionable age of
65.
Sickness benefit is linked to an assessment of work capacity in accordance to
a rehabilitation chain. During the first 179 days, employees’ work capacity is
assessed with respect to their current position and other positions with the same
employer. Thereafter, the work capacity assessment includes positions outside
the employer’s operations or to the labour market as a whole.20 According to the
2014/15 Swedish Government Bill, the longer an employee is absent from a job,
the elements of readjustments in the health insurance increases.21 According to
the 1991/92 Swedish Government Bill, examples of work life-related
rehabilitation include working capacity assessments and training.22 Analysing how
sick individuals can receive financial and social security when such activities lead
them away from their current position is of particular interest. These factors
significantly encourage individuals to assume personal responsibility for their
employability, and also clarify the connection between health insurance and
labour market policy.

18

Social Insurance Code (Socialförsäkringsbalken) Ch. 27 §§ 2 and 4.
The first day is a waiting period.
20 Social Insurance Code (Socialförsäkringsbalken) Ch. 27 §§ 46‒49.
21 Swedish Government Bill 2014/15:100, p. 63.
22 Swedish Government Bill 1991/92:40, p. 32. See also Försäkringskassans Vägledning 2015:1,
Version 5, p. 156.
19

278

4

The Swedish Labour Law Model and the Swedish
Employment Protection Act

4.1

The Swedish Labour Law Model

From a societal perspective, labour law seeks to appropriately balance employers’
economic interests and employees’ interests of social and economic security.
Most of legislation aims to balance interests and protect the weaker partner,
which is deemed to be the employee. The state traditionally plays a minor role
under the Swedish labour law model and should, as far as possible, refrain from
regulating the labour market. The social partners should regulate employees’
wages and working conditions in collective agreements. Many labour law rules
are semi-discretionary, meaning that social partners can enter collective
agreements that deviate from the law. For the individual employee, this can result
in both better and worse working conditions compared to the law. Collective
agreements are normally valid for two‒three years during actions (strikes,
lockouts) are prohibited.23

4.2

The Swedish Employment Protection Act

The Swedish Employment Protection Act is designed as a peremptory legislation
but in line with the Swedish Labour Law Model some provisions are semidiscretionary. The act can be considered as a tool for achieving the political goal
of full employment. The act has four core areas:
1. The contract of employment is to be a permanent employment. This
means that the normal form of employment in the Swedish labour
market will be seen as a permanent agreement.
2. The employer must have just cause for termination. In order to
terminate the employee, the employer must first examine whether it is
possible to transfer the employee to any vacant position within the
employer’s operations. However, the employee most have sufficient
qualifications for the position.
3. When selecting which employees to terminate in case of redundancy, the
employer must follow a specific order. The position of individual
employees is determined on the basis of length of service with the
23

There is “industrial peace” in the areas covered by a collective agreement.
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employer, known as the principle of “last in, first out”. However, in order
to retain their positions, employees with longer service time must have
sufficient qualifications for the position.
4. Employees who have lost their jobs due to redundancy have the right to
be prioritized in future re-employments. This right is based on the length
of service, meaning that employees with longer service time and sufficient
qualifications shall be offered a new employment first.
A key factor in a worker’s security in connection with the Swedish Employment
Protection Act is his or her qualifications. One study of Swedish Labour Court
practice as it pertains to employees’ rights and obligations regarding competence
development in connection with termination due to redundancy concluded,
among others, that employers are generally deemed to have legitimate reasons
for raising the qualification requirements for job positions.24 One conclusion of
the study was that an employer is not obliged to provide competence
development to help the employee meet new basic requirements for positions
following a change in the employer’s business operations. It is the personal
responsibility of the employee to ensure that he or she meets such basic
requirements. This means that if a company changes as the result of, for example,
new technologies or working methods and the employer changes its organisation
and raises the basic requirements for a job position as a result, the failure of the
employee to meet the new requirements may constitute just cause for dismissal
due to redundancy.25 Interestingly, in neither the aforementioned study nor
another study of Swedish Labour Court practice concerning termination due to
employees insufficient qualification for existing positions26 did a trade union
refer to a collective agreement on competence development.27 Competence
development agreements exist in some form throughout essentially the entire
labour market. In no legal dispute did a trade union assert that employee failure
to build sufficient qualifications constituted a breach of the competence
development agreement. The results of these studies raise questions concerning
the content of competence development agreements and the rights and
24

See Ulander-Wänman, Carin, “Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring”,
Arbetsmarknad & Arbetsliv vol. 22(3/4) 2016.
25 Ulander-Wänman, Carin, ”Arbetsbrist och arbetstagares rätt eller skyldighet till
kompetensutveckling”, Svensk Juristtidning, nr 8, 2017. (accepted, forthcoming).
26 Ulander-Wänman, Carin, Otillräckliga kvalifikationer och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
(forthcoming).
27 The studies relate to the Swedish Employment Protection Act (1982:80).
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obligations in terms of competence development that can derive from these
agreements.

5

Competence Insurance Scheme - A New Welfare Component?

European employment policy establishes, in the form of “flexicurity”, that
lifelong learning is a key component in ensuring the workforce’s ability to make
the readjustments that a modern labour market requires.28 There is consensus
among the political parties and the social partners in Sweden that the workforce’s
adaptability needs to be strengthened and that raising working-age individual’s
competence is beneficial to society, employers, and individual employees.29 It has
nevertheless proven difficult to achieve a long-term, concrete, and universal
competence enhancement system. The Swedish Government and Parliament
have implemented numerous selective measures in this area, but a holistic
approach to lifelong learning among workers is lacking. Negotiations about
transition collective agreements between the social partners, for instance, the
Conference of Swedish Enterprise and the trade unions have broken down on a
number of occasions.
The identified problems mentioned above, require effective transitions
systems in the labour market. The transitions systems that currently exist are
complex. They are managed by different actors and governed by extensive
regulations. An important question is if the different systems – unemployment
insurance, health insurance, labour laws, and regulation through collective
agreements – fit together in an effective way as transition tools to work? What
strengths and weakness do the different systems have and are there any gaps?
How can the systems be modified or supplemented to further the goal of full
employment?

28

European Commission, Brussels, 27.6.2007, COM(2007) 359 final. Report from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Regional Committee, Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs
through flexibility and security, SEC {(2007) 861}{SEC(2007)862} For a more in-depth analysis of
flexicurity, see Ulander-Wänman, Carin, Flexicurity och utvecklingsavtalet, IFAU 2010:19; Wilthagen,
Ton & Tros, Frank; The concept of “flexicurity”: a new approach to regulating employment and labour markets
(2004); Wilthagen, Ton, Tros, Frank & van Lieshout, Harm, Towads “flexicurity”?: balancing flexibility
and security in EU member states (2003). See also COM(2015) 462 final Proposal for a Council
Recommendation: On the integration of the long-term unemployed into the labour market, p. 15.
29 Swedish Government Bill 2015/16:100, p. 23. See also SOU 2016:89, p. 104 et seq.
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The “Work in the Future”30 analysis group has proposed that a CIS should be
instituted for professionals with a view to counteracting labour market
segregation and improve matching between labour supply and demand.31 The
idea of implementing some form of general lifelong learning system for
employees is not new in Sweden.32 However, establishing a new competence
development system is a complex task, as such a system would affect many other
established welfare systems, including not only for example unemployment
insurance and health insurance, but also collective agreements that regulate the
conditions surrounding employees’ readjustments in various ways. A new
component that would enhance the adaptability of the workforce through
increased competence would need to be clearly delineated in relation to relevant
existing welfare systems. These systems must not conflict with or overlap one
another, but rather complement and support the goals of making people more
employable and getting more people into paid employment.

6

How Can Academia Contribute?

Sweden is falling behind, insofar as no concrete effort to formulate competence
insurance for professionals has yet been initiated. Enterprises’ competitiveness is
deteriorating and growth opportunities are being limited due to the lack of
employees with the necessary skills. Many people risk being excluded from the
labour market, and Sweden’s position is weakening relative to other countries.
Sweden is developing a distinctly segregated labour market and, in the worst-case
scenario, people will lose confidence in the ability of the established transition
systems to help them find jobs. This might affect their willingness to pay taxes,
ultimately threatening our solidarity-based welfare systems.
A general CIS would benefit employers, individuals, and society, helping
employers improve their competence matching, better motivate their employees,
and thus run more profitable/productive businesses that increase possibilities of

30

In March 2015, the Minister of the Future created a working group tasked with analysing the
challenges posed by the goals of high versus low unemployment over the next 10–15 years. The
group is to propose measures that will lead to lasting improvements in the labour market.
31 Analysgruppen för arbetet i framtiden, Slutrapport, 2016, pp. 3 and 33.
32 See, e.g., Swedish Government Bill 2001/02:175 Ett system för individuell
kompetensutveckling; SOU 2000:28; Swedish Government Bill 1999:141 Från kunskapslyft till en
Strategi för Livslångt lärande. Ett perspektiv på svenska vuxenutbildningspolitik; Swedish
Government Bill 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt; SOU 1996:164 Livslångt lärande i
arbetslivet-steg på vägen mot ett kunskapssamhälle; SOU 1996:27 En strategi för kunskapslyft
och livslångt lärande.
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innovation and growth. Individual employees will have better chances of
personal development, better opportunities for career advancement/change, and
greater employment security. For society as a whole, some form of competence
insurance would reduce the load on the welfare system by helping people find
work more quickly.
Academia can serve as a resource in developing a general CIS. Relevant
research must be conducted impartially, with no requirement to take the special
interests of the various parties involved into account. Science is based on
accepted principles for generating and using data, and every step in the research
process should be monitored and controlled. This practice creates the conditions
necessary to generate solutions that can bridge gaps between entrenched
positions.
An interdisciplinary research program in cooperation with the business
community has been initiated at Umeå University, Department of Law, in that a
reference group consisting of employer representatives and researchers have
entered into a cooperative relationship.33 The research program is intended to
generate knowledge, relevant to establishing a CIS for Swedish professionals as
a new welfare component. This cooperative research has been initiated because
the participants perceive a need to enhance the readjustment ability of the
workforce through increased competence and are interested in contributing to
such a process.

33

Cooperative arrangements have been initiated with established researchers in psychology and
national economics at Umeå University.
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Den svenska regleringen av
hatmotiverade brott
I linje med internationella normer?

KARIN ÅSTRÖM* & GÖREL GRANSTRÖM†

1

Inledning

De senaste årens ökade flyktingströmmar har medfört att många länder i Europa
har fått ta emot ett större antal flyktingar än vad de var förberedda på. Detta har
i sin tur utnyttjats av olika grupperingar som argumenterat för stängda gränser
och minskad invandring. Över hela Europa har det skett en ökning av hot och
våld mot flyktingar. I Sverige har flyktinganläggningar satts i brand och moskéer
och synagogor vandaliserats. Detta har uppmärksammats av UNHCR och FN:s
kommitté för mänskliga rättigheter som båda har uttryckt stark oro över
situationen och efterlyst kraftfullare åtgärder vad gäller både integration och
bekämpande av främlingsfientlighet och hatmotiverad brottslighet.1
Sverige framhålls ofta som ett land där mänskliga rättigheter har ett
förhållandevis starkt skydd. Europakonventionen är inkorporerad som svensk
lag, och landet har anslutit sig till de flesta centrala konventioner som reglerar
mänskliga rättigheter, både på FN-nivå och på europeisk nivå.2 Samtidigt finns
det vissa frågor där Sverige sedan länge inte velat förhålla sig fullt ut till de krav
som konventionerna uppställer. Rasdiskrimineringskonventionen är ett sådant
exempel. I konventionens artikel 4 återfinns krav på att de länder som ratificerat
konventionen ska kriminalisera rasistiska organisationer, något som Sverige
*

Karin Åström är universitetslektor som forskar och undervisar i bland annat ämnena
internationell rätt, särskilt med inritning mot mänskliga rättigheter, samt straffrätt och
viktimologi.
† Görel Granström är docent och forskar och undervisar om rättshistoria och om brottsoffers
rättigheter, särskilt om offer för hatbrott.
1 United Nations, Human Rights Committee, CCPR/C/SWE/CO/7, 2016.
2 Det finns dock ett antal konventioner som Sverige aktivt valt att inte ratificera, t.ex. ILOkonventionen nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk.
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avstått från med hänvisning till dels den grundlagsskyddade föreningsfriheten,
dels det faktum att det finns annan lagstiftning som kan användas för att komma
till rätta med rasistiska organisationers verksamhet.3
Somliga länder är mer samvetsgranna i sin efterlevnad av internationella
konventioner än andra och framhåller gärna sin respekt för det internationella
samfundet och för de mänskliga rättigheter som konventionerna är avsedda att
garantera. Det skulle till och med kunna hävdas att vissa länder är väl medvetna
om att de inte lever upp till de krav som ställs, men att de anser att de har fullgoda
skäl att agera som de gör. Utifrån den aspekten, det vill säga hur ett land
argumenterar när det väljer en annan väg än den som rekommenderas av det
internationella samfundet, ska det här kapitlet diskutera vilka krav som ställts på
Sverige i de utvärderingar som gjorts avseende insatser mot hatmotiverad
brottslighet, och hur landet valt att förhålla sig till de rekommendationer som
getts. Kan den svenska inställningen till det internationella samfundets kritik och
rekommendationer förklaras genom att den nationella lagstiftningen redan är
tillräcklig, eller handlar det mer om en självbild som borde omvärderas?

2

Svensk och internationell reglering

Internationella överenskommelser med utgångspunkt i olika konventioner ligger
till grund för många av de områden som en stat reglerar genom sin nationella
lagstiftning. Insatser mot rasism, diskriminering och hatbrott är traditionellt ett
område där de internationella influenserna tydligt kan ses i den nationella
lagstiftningen. Varje erkänd stat är dock att betrakta som suverän och har därmed
möjlighet att avgöra hur den nationella lagstiftningen ska införas och se ut. Som
suverän har staten också rätt att avgöra vilka internationella överenskommelser
som ska ingås. När dessa överenskommelser har tillträtts ska dock den nationella
rätten stå i överensstämmelse med internationella åtaganden.

2.1

Hatmotiverad brottslighet i Sverige

Hatmotiverad brottslighet, eller hatbrott, handlar om brott där det utöver uppsåt
till själva brottet också finns ett särskilt motiv till varför offret utsatts. Om det
kan visas att gärningspersonen utfört den brottsliga handlingen med motivet att
3

Se t.ex. prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i
arbetslivet, s. 24 f, där också aspekter som bevissvårigheter och rättssäkerhetsfrågor med en
kriminalisering av rasistiska organisationer diskuterades.
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kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationell eller etnisk tillhörighet, religiös
tillhörighet eller sexuell läggning kan brottet ses som hatmotiverat och möjlighet
till straffskärpning kan användas när straffvärdet för brottet bestäms.4
Redan år 1948 kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige. Den
antisemitiska hetspropagandan under andra världskriget hade blivit alltmer
uppmärksammad och under 1942 års riksdag lades motioner både i första och
andra kammaren om att kriminalisera propagandan. Det handlade om flygblad,
om debattskrifter och om agitation ute bland folk där framför allt den judiska
befolkningen – både i Sverige och i andra länder – utsattes för kränkande
omdömen. Brottet hets mot folkgrupp riktade sig mot den som offentligt hotade,
förtalade eller smädade folkgrupp med viss härstamning eller trosbekännelse och
kan ses som den första lagregleringen av det som vi i dag kallar hatmotiverade
brott eller hatbrott.5
Numera finns i Sverige dels brottet hets mot folkgrupp och dels brottet olaga
diskriminering, två stadganden som båda kriminaliserar hatmotiverade gärningar.
Dessutom finns den ovan nämnda möjligheten till straffskärpning vid all
brottslighet, exempelvis vid misshandel, ofredande och skadegörelse, när ett
kränkande motiv kopplat till någon av de skyddade grunderna har kunnat
identifieras. Stadgandet om hets mot folkgrupp är utformat så att det ska kunna
användas för att ge folkgrupper eller andra sådana grupper skydd mot hotande
eller missaktande uttryck, med anspelning på någon av de grunder som skyddas,
och som sprids på olika sätt. Spridningen kan ske genom uttalanden, men också
exempelvis genom en symbol på en t-shirt. Skyddet omfattar dock inte
kränkningar som en enskild individ utsätts för, utan då kan istället regler om
förtal eller förolämpning bli aktuella. Olaga diskriminering reglerar situationer
där någon exempelvis blir nekad tillträde till en offentlig inrättning, eller blir
diskriminerad i en affär, när kränkningen kan kopplas till den utsattes ursprung
eller etnicitet.
Vid en internationell jämförelse står sig Sverige relativt väl avseende skydd för
olika utsatta och sårbara grupper. Det finns visserligen länder där fler grunder än
de som anges i svensk rätt skyddas, exempelvis i England där
funktionsnedsättning är en skyddad grund, och i vissa delstater i USA där kön är

4

29 kap. 2 § 7 p brottsbalken.
Granström, Görel, Mellgren, Caroline & Tiby, Eva, Hatbrott? En introduktion, Studentlitteratur,
Lund 2016, s. 29 ff.
5
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en skyddad grund.6 Det finns också länder där färre grunder än de i Sverige
skyddas, exempelvis är sexuell läggning ofta en grund som står utan skydd i
många forna östeuropeiska länder. Könsidentitet eller könsuttryck skyddas i ett
fåtal länder, och avseende den grunden finns ett utredningsförslag i Sverige om
att både hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och straffskärpningsregeln
uttryckligen ska omfatta även denna grund.7

2.2

Internationella åtaganden

Det finns ett flertal internationella instrument som är relevanta för svensk
reglering av hatmotiverade brott. Sverige har antagit flera av FN:s konventioner
där främst konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
och konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (ICERD) får anses ha
särskild betydelse i detta sammanhang.8
I ICCPR stadgas att ”allt främjande av nationalhat, rashat eller religiöst hat,
som innebär uppvigling till diskriminering, fiendskap eller våld, skall vara
förbjudet i lag”.9 Det stadgas även att alla ska anses vara lika inför lagen och ha
rätt till samma skydd utan diskriminering av något slag. Det ska finnas särskilda
lagar som förbjuder all diskriminering och garanterar att alla har ett likvärdigt och
effektivt skydd oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan
uppfattning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, ska dessutom
de som tillhör sådana minoriteter ha rätt att i gemenskap med andra medlemmar
av sin grupp utöva kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och
använda sitt eget språk.10
Genom att ansluta sig till ICERD förbinder sig konventionsstaterna att
fördöma rasdiskriminering och åtar sig att med alla lämpliga medel, inklusive
lagstiftning, föra en politik som syftar till att avskaffa rasdiskriminering i alla dess

6

Granström, Görel, ”Kan offer för könsrelaterat våld ses som offer för hatbrott?”, i Granström,
Görel & Mannelqvist, Ruth (red.), Brottsoffer – rättsliga perspektiv, Studentlitteratur, Lund 2016, s.
129 ff.
7 SOU 2015:103 Ett utvidgad straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. Betänkande av
Utredningen om transpersoners straffrättsliga skydd m.m.
8 Sverige ratificerade den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
(ICCPR) redan år 1972, SÖ 1971: 42 och FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering
antogs och trädde i kraft i Sverige år 1972. SÖ 1971:40.
9 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter art. 20(2).
10 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter art. 26 och 27.
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former. Genom en uppräkning av såväl politiska som sociala rättigheter
förbinder sig konventionsstaterna särskilt att förbjuda och avskaffa
rasdiskriminering och att tillförsäkra dessa rättigheter för alla, utan åtskillnad på
grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung.11 I konventionens artikel
4 återfinns ett särskilt krav för anslutna stater att kriminalisera rasistiska
organisationer.
På europeisk nivå har Sverige att förhålla sig till överenskommelser från bland
annat Europeiska unionen (EU), Europarådet och Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE). Sverige är medlem i OSSE sedan år 1973 men
till skillnad från andra internationella organisationer är OSSE inte baserad på
internationella fördrag och Sveriges åtaganden i förhållande till organisationen är
snarare politiskt än rättsligt bindande. Dessa åtaganden utgör dock en normativ
grund och Sverige rapporterar regelbundet statistik angående hatmotiverade
brott till Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), ett
särskilt organ inom OSSE som ger stöd, hjälp och expertis till deltagande stater
och det civila samhället för att främja demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga
rättigheter och tolerans och icke-diskriminering.
Åtaganden genom EU rör främst straffrättslig lagstiftning samt vissa
skyddsregler avseende brottsoffer. Den viktigaste rättsakten får anses vara Rådets
rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och
främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen.12 I enlighet med rambeslutet ska
varje medlemsstat vidta nödvändiga åtgärder för att se till att gärningar, anstiftan
eller medhjälp till gärningar som innebär offentlig uppmaning till våld eller hat,
offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder riktade mot personer på
grund ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung är
straffbara. För övriga brott ska medlemsstaterna i enlighet med rambeslutet vidta
åtgärder för att se till att rasistiska och främlingsfientliga motiv anses som en
försvårande omständighet eller alternativt att domstolarna kan ta sådana motiv i
beaktande vid fastställandet av sanktioner.13 I EU:s brottsofferdirektiv anges
också särskilda skyldigheter att identifiera specifika behov avseende offer för
hatbrott.14

11

FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering, art. 2 och 5.
Rådets rambeslut 2008/913/RIF den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av
och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen.
13 Rådets rambeslut 2008/913/RIF den 28 november 2008, art. 1, 2 och 4.
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande
av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om
ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF (brottsofferdirektivet), art. 22.
12
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Inom EU återfinns även Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna som är relevanta för nationella regelverk om hatbrott. Här kan
bland annat nämnas artikel 1 om människans värdighet, artikel 10 om tankefrihet,
samvetsfrihet och religionsfrihet samt artikel 21 om icke-diskriminering.

3

Internationell övervakning

Att internationella organ utvärderar och kommer med rekommendationer
avseende olika länders efterlevnad av de konventioner och andra
överenskommelser som enskilda länder träffat är en viktig del av den
internationella övervakningen. Sveriges efterlevnad övervakas och granskas
regelbundet i enlighet med de överenskommelser landet åtagit sig.

3.1

Kritik och rekommendationer från globala organisationer

Internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter övervakas och deras
efterlevnad kontrolleras på olika sätt. Vanligast är att en kommitté eller liknande
är direkt kopplad till en överenskommelse vars rättigheter då övervakas. Inom
FN återfinns dock också ett särskilt organ som granskar efterlevnaden av
organisationens samtliga överenskommelser, nämligen FN:s råd för mänskliga
rättigheter (MR-rådet).15 MR-rådet granskar regelbundet situationen för
mänskliga rättigheter i alla FN:s medlemsstater, genom så kallade Universal
Periodic Reviews (UPR). Varje medlemsstat granskas vart fjärde år.
Sverige granskades av MR-rådet första gången år 2010 och andra gången år
2015. Vid 2010 års granskning uppkom kritik på ett antal punkter som på ett
direkt sätt kan kopplas till hatbrott. Sverige ansågs bland annat inte ha effektiva
lagar vad gäller hets mot folkgrupp, hatmotiverade brott och förekomsten av
främlingsfientlighet och rasism. Det ansågs krävas intensifierade insatser för att
förebygga, bekämpa och åtala brott i enlighet med i artikel 20 ICCPR. Här
nämndes särskilt vikten av att införa ett förbud mot rasistiska organisationer i
enlighet med internationella skyldigheter och behovet av att vidta ytterligare
lagstiftning för att förbjuda rasistiska brott. Särskilda rekommendationer gavs om
att effektivisera åtgärder mot spridning av rasistiskt och religiöst hat i media och

15

FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) inrättades år 2006 efter ett beslut av FN:s
generalförsamling. Samtidigt avskaffade FN den tidigare kommissionen för mänskliga rättigheter.
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via Internet, som islamofobi, hat mot muslimer och anstiftan till hat mot islam
och muslimer.16
I MR-rådets granskning som genomfördes år 2015 uttrycktes farhågor om att
det fanns – trots framsteg i kampen mot diskriminering – fortsatta svårigheter
när det handlade om rasism. Det uttrycktes oro för olaglig våldsanvändning av
polisen och ökad främlingsfientlighet mot nationella och religiösa minoriteter.
Det noterades också en ökning av hatbrott, rasism och främlingsfientlighet.
Personer med invandrarbakgrund och svenskar med afrikanskt ursprung ansågs
särskilt utsatta. Mer effektiva åtgärder ansågs vara nödvändiga för att bättre
skydda personer som utsattes för diskriminering, rasism och främlingsfientlighet.
MR-rådet uttryckte även oro över ökad diskriminering, främlingsfientlighet och
rasistiska attityder mot muslimer, afro-svenskar, romer och judar, och över att
det förekom attacker mot gudstjänstlokaler tillhörande religiösa minoriteter.17
Sverige ratificerade, som tidigare nämnts, den internationella konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) år 1972, och sedan dess har
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (UNHRC) granskat genomförandet och
skyddet av de i konventionen skyddade rättigheterna. År 2016 fick Sverige kritik
från UNHRC angående brister i integrationen av asylsökande och avseende hur
deras rättigheter skyddas. UNHRC uttryckte oro över rapporter om ökat
rasistiskt och främlingsfientligt våld, liksom ständig negativ porträttering av
muslimer i media. Kommittén framförde också att det var oroande att det
förekom incidenter av religiös intolerans, inklusive fysiska övergrepp mot
personer tillhörande religiösa minoriteter och attackerar mot religiösa byggnader
samt den rättsliga hanteringen av dessa fall.18 Kommittén ansåg att Sverige borde
öka sina ansträngningar att bekämpa hets mot folkgrupp, rasistiskt och
främlingsfientligt våld och negativa stereotypa skildringar av minoriteter. Enligt
kommittén borde detta ske genom ett effektivt genomförande av rättsliga och
politiska åtgärder för att bekämpa alla former av rasism, hat och
främlingsfientlighet och genom att säkerställa att offren erbjuds adekvat skydd
och hjälp.19
16

FN:s råd för mänskliga rättigheter, Report of the Working Group on the Universal Periodic
Review: Sweden A/HRC/15/11, 16 juni 2010, p. 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 95.25, 95.26, 95.63,
95.64, 96.24, 96.25 och 96.34.
17 FN:s råd för mänskliga rättigheter, Report of the Working Group on the Universal Periodic
Review: Sweden A/HRC/29/13, 13 april 2015, p. 43, 49, 57 och 71.
18 Kritiken var kopplad till efterlevnaden av art. 2, 7, 18, 20 och 26 i ICCPR.
19 FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, Concluding observations on the seventh periodic
report of Sweden CCPR/C/SWE/CO/7, 2016.
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Övervakningen av FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering
(ICERD) sker genom kommittén för avskaffande av rasdiskriminering. Redan år
1993 rekommenderade kommittén att Sverige skulle ändra sin lagstiftning och
förbjuda organisationer som främjar och anstiftar till rashat. 20 år senare,
noterade kommittén att rasistiska och extremistiska organisationer fortsätter att
verka trots Sveriges ståndpunkt att den nationella lagstiftningen effektivt
förbjuder alla former av rasistiskt uttryck, och att detta inkluderade insatser mot
grupper som förespråkar rasdiskriminering.20 Kommittén uttryckte oro över att
Sveriges lagstiftning inte fullt ut svarar mot kraven i artikel 4 i konventionen, då
det fortfarande saknades uttryckliga lagbestämmelser om förbud mot
organisationer som främjar och uppmuntrar rashat. Kommittén hänvisade till
rekommendationen från år 1993 och upprepade att Sverige borde ändra
lagstiftningen och förbjuda organisationer som främjar och uppmuntrar rashat i
enlighet med artikel 4 b) i konventionen.
I rapporten kritiserades Sverige också för att inte ha en effektiv lagstiftning
som förbjuder alla former av rasistiska uttryck och inte heller fullt ut svarar upp
mot de skyldigheter som anges i konventionen. Kommittén rekommenderade
den svenska regeringen att vidta åtgärder för att på ett effektivt sätt utreda och
åtala hatbrott och vidta effektiva åtgärder för att bekämpa hat i media och på
internet. Kommittén uppmanade också Sverige att vidta nödvändiga åtgärder för
att främja tolerans, interkulturell dialog och respekt för mångfald.21

3.2

Kritik och rekommendationer från regionala organisationer

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) är ett
människorättsorgan i Europarådet. ECRI har att övervaka efterlevnaden av
Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, dess tilläggsprotokoll och
rättspraxis gällande frågor om rasism och intolerans. ECRI består av oberoende
experter som övervakar nationella problem med rasism, främlingsfientlighet,
antisemitism, intolerans och diskriminering och förbereder rapporter och frågor
som bildar rekommendationer till medlemsstaterna.
ECRI uttryckte i en rapport år 2012 oro över de hinder som man menade
fanns i Sverige för att väcka talan om hets mot folkgrupp från pressens eller andra
20

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering, Concluding observations on the
combined nineteenth to twenty-first periodic reports of Sweden CERD/C/SWE/19-21, 2013, p.
120.
21 FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering, Concluding observations on the
combined nineteenth to twenty-first periodic reports of Sweden CERD/C/SWE/CO/19-21,
2013.
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mediers sida. ECRI noterade vidare att endast ett fåtal hatbrott anmäls, och att
detta delvis berodde på att offren inte upplever att de kan lita på de åtgärder som
vidtas av polisen eller övriga rättsväsendet. Av de anmälda hatbrotten var det
dessutom få som gick vidare till åtal. Man sade sig vara mycket väl medveten om
den vikt som Sverige och Europadomstolen lägger vid yttrandefrihet i enlighet
med artikel 10 i Europakonventionen, men betonade att yttrandefriheten och
rätten till skydd mot rasism och rasdiskriminering inte står i konflikt med
varandra utan kompletterar varandra, och att en av de största utmaningarna på
området var att se till att en balanserad tillämpning av lagen om hets mot
folkgrupp uppnås. ECRI uppmanade därför de svenska myndigheterna att se till
att reglerna i strafflagen angående rasistisk brottslighet och rasdiskriminering
tillämpades korrekt av alla aktörer inom rättsväsendet.22
År 2012 rekommenderade också ECRI de svenska myndigheterna att införa
regler som gjorde det straffbart att grunda eller leda en grupp som befrämjar
rasism, att stödja en sådan grupp och att delta i dess aktiviteter. Detta för att
kunna ingripa så snabbt som möjligt mot organisationer som anstiftar till rasism
och rasdiskriminering. Man rekommenderade dessutom de svenska
myndigheterna att öka sina insatser för att förbättra förtroendet för polisen.23
I 2012 års rapport rekommenderade ECRI de svenska myndigheterna att anta
en handlingsplan för att bland annat hantera boendesegregering i Sverige som ett
brådskande ärende. Vid 2015 års uppföljning ansåg ECRI att även om det
genomförts vissa åtgärder för att minska den sociala utslagningen och dess
effekter, i synnerhet avseende boendesegregering, avsåg dessa endast enskilda
projekt i vissa orter och inte en sammantagen problemlösning.24 ECRI har nu
lanserat sin femte omgång av översyn av medlemsstaterna och kommer att
besöka Sverige igen under 2017.
Vad gäller Sveriges åtaganden i förhållande till EU ser uppföljningen
annorlunda ut. Inom EU är det inget särskilt organ som kontrollerar
efterlevnaden utan detta sker med utgångspunkt i aktens art och eventuella
särskilda föreskrifter däri. EU har dock inrättat en byrå om grundläggande
rättigheter (FRA) för att ge EU-institutioner och medlemsstater stöd och
22

Europarådet, Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans, ECRI-rapport om Sverige
(fjärde övervakningsomgången), CRI(2012)46, s. 16 ff.
23 Europarådet, Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans, ECRI-rapport om Sverige
(fjärde övervakningsomgången), CRI(2012)46, s. 18.
24 Europarådet, Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans, ECRI Conclusions on the
implementation of the recommendations in respect of Sweden subject to interim follow-up,
CRI(2015)24, s. 5.
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sakkunskap om de grundläggande rättigheterna.25 FRA är inget kontrollorgan
men dess stöd och råd indikerar hur medlemsstaterna förhåller sig till normerna
i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. I sin rapport från år 2012 om
hatbrott och offrens rättigheter beskrivs att trots medlemsstaternas
ansträngningar och åtaganden att bekämpa diskriminering och intolerans,
inklusive manifestationer av hatbrott, finns det tecken på att situationen i EU
inte förbättras. Tvärtom har kränkningar av de grundläggande rättigheterna
fortsatt och ökat – inte minst vad gäller rätten till mänsklig värdighet – genom
verbala kränkningar, fysiska attacker och till och med mord motiverade av
fördomar.26
I EU:s rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism
och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen står det uttryckt att
medlemsstaterna ska ange i vilken utsträckning rambeslutet är genomfört och
detta ska sedan granskas av rådet.27 Sverige anser sig leva upp till rambeslutet vad
gäller hatbrott i enlighet med artikel 4 genom straffskärpningsregeln i
brottsbalken. Vad gäller hatpropaganda anser EU-kommissionen dock att
Sverige är ett av de länder som inte fullt ut följer rambeslutet eftersom det i
svensk lagstiftning inte finns särskilda regleringar om offentlig uppmaning till
våld eller hat samt offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande
av de internationella brotten.28 Rådet har ännu inte utvärderat i vilken
utsträckning medlemsstaterna har följt rambeslutet och några krav på
förändringar angående svensk efterlevnad har därför ännu inte angetts.
Vad gäller införlivandet av EU:s brottsofferdirektiv ska kommissionen senast
den 16 november 2017 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet
med en utvärdering av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de
åtgärder som är nödvändiga för att efterleva direktivet och vid behov också lämna
lagstiftningsförslag.29

25

European Union Agency for Fundamental Rights.
FRA, Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victim’s rights, 2012.
27 EU:s rambeslut om bekämpande av vissa former och uttryck för rasism och
främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen art. 10. I enlighet med art. 10 skulle denna
bedömning ha avslutats den 28 november 2013.
28 EU rapport från kommissionen till europaparlamentet och rådet om genomförandet av rådets
rambeslut 2008/913/RIF om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och
främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen /* COM/2014/027 final */, 2014.
29 EU:s rambeslut om bekämpande av vissa former och uttryck för rasism och
främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen, art. 29.
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4

Svenska reaktioner på kritik och rekommendationer

Sverige ses ofta, som nämndes ovan, som ett land som respekterar mänskliga
rättigheter och som snabbt ansluter sig till fördrag och internationella
konventioner. Sverige är också ofta aktivt när det handlar om att etablera normer
för mänskliga rättigheter inom det internationella samfundet. När det gäller det
nationella genomförandet är dock den svenska traditionen inte lika stark. Sverige
anser sig relativt ofta redan ha ett tillräckligt starkt skydd varför
implementeringsåtgärderna sällan anses behöva bli särskilt omfattande. Det går
dock att se skillnader i den svenska responsen på eventuell kritik beroende på
vilken organisation som står bakom överenskommelsen och ansvarar för
övervakningen samt vilken typ av överenskommelse det rör sig om.30
EU är ett exempel på en organisation där formella och informella regler anger
vad medlemsstaterna har att förhålla sig till. Detta dels eftersom EU särskiljer sig
från andra internationella organisationer Sverige förbundit sig till genom
samarbetets speciella och särskilt långtgående karaktär, dels eftersom EU som
kontrollorgan har fler befogenheter och oftare granskar nationella
implementeringar än andra internationella organisationer. EU-rätten beskrivs
därför som av mer tvingande natur och EU-rättsliga instrument får anses ha
större betydelse vid implementeringen än instrument från andra organisationer.31
Vad gäller förhållningsättet gentemot andra organisationer kan detta beskrivas
mer horisontellt och inte lika tvingande. Internationella samfundet har dock
möjlighet att utföra påtryckningar mot stater som brister i efterlevnad av
mänskliga rättigheter, genom övertalning och utkrävande av implementering,
vilket inkluderar processer som ”shaming”, isolering eller besvärande uttalanden
och fördömanden för att förmå stater att ändra åsikter.32 FN:s
övervakningskommittéer har i flera fall framfört synpunkter och
rekommendationer avseende vilken ställning konventioner om mänskliga
rättigheter har i svensk rätt.33
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Åström, Karin, Rättsliga åtgärder mot människohandel – att skydda offer eller möta hot, Iustus, Uppsala
2014, s. 143 ff, 275 ff.
31 Ds. 2007:25 Riktlinjer för handläggning av ärenden om internationella överenskommelser, s.
49.
32 Risse, Thomas, Ropp, Stephen C & Sikkink, Kathryn (red.), The power of human rights –
International norms and domestic change, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 11.
33 Se vidare SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter. Slutbetänkande av
Delegationen för mänskliga rättigheter, s. 163.
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4.1

Svenskt förhållningssätt gentemot kritik från globala organisationer

Sverige har accepterat ett flertal av de rekommendationer som framfördes vid
2010 års UPR, bland annat rekommendationen om att intensifiera arbetet för att
åtala förövare av hatmotiverade brott. Sverige accepterade även
rekommendationerna om att ägna mer uppmärksamhet åt frågorna om
islamofobi, hat mot muslimer och anstiftan till hat mot muslimer, men
underströk att dessa frågor redan uppmärksammades.34 Däremot accepterades
inte rekommendationen om ytterligare lagstiftning. Regeringens svar var att det
fanns flera orsaker till den relativt låga andelen åtal i förhållande till antalet
anmälda hatbrott i Sverige, och uppgav att det redan fanns en omfattande
lagstiftning på plats för att ta itu med rasism, främlingsfientlighet och religiös
intolerans. Det ansågs därför inte behövas någon förändring i regleringen.
Som en följd av kritiken och rekommendationerna vid 2010 års granskning
har Sverige rapporterat att insatserna för att bekämpa hatbrott skulle prioriteras.
Åklagarmyndigheten fick i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för översyn
av hanteringen av hatbrott hos både polis och åklagare. År 2014 fick
Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla polisens arbete mot hatbrott. Uppdraget
innefattade krav på ökad kunskap inom polisen och fokus på att öka förtroendet
för polisen bland särskilt utsatta grupper. Den svenska regeringen avsatte bland
annat särskild finansiering under år 2012 och 2014 för att öka säkerheten och
minska sårbarheten för den judiska minoriteten. Som reaktion på attackerna mot
svenska moskéer prioriterade den svenska polisen utredningar för att identifiera
och lagföra förövarna.35
Sverige vidhöll dock, som svar på kommentarer och kritik vid den granskning
som MR-rådet gjorde år 2015 att det redan fanns lagstiftning som kunde
användas mot olika uttryck för rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans,
homofobi och transfobi. Man valde dock att överväga kommentarerna och att
förbättra insatserna och förstärka lagstiftningen för att bekämpa alla former av
diskriminering, rasism, främlingsfientlighet och liknande intolerans.36 MR-rådet
hade bland annat rekommenderat inrättandet av en särskild myndighet för
klagomål angående alla hatbrott, men den rekommendationen följdes inte. Inte
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FN:s råd för mänskliga rättigheter, Sweden’s national mid-term report, A2012/2841/DISK, 19
juni 2012.
35 FN:s råd för mänskliga rättigheter, Report of the Working Group on the Universal Periodic
Review: Sweden, A/HRC/WG.6/21/SWE/1, 14 november 2014.
36 UPR Info, Promoting and strengthening the Universal Periodic Review, Second Review
Session 21, Sweden’s responses to recommendations (as of 17.08.2015), 2015.
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heller följdes rekommendationerna att öka ansträngningarna för att främja
nationell enhet genom att intensifiera dialoger mellan olika etniska och religiösa
grupper och hantera den negativa skildringen i media av muslimer, eller att
kriminalisera organisationer som främjar och uppmuntrar rasistiskt och religiöst
hat, sprider rasistisk propaganda och alla former av uppmuntran till hat och
våld.37 Sverige medgav dock att det fanns ett behov av intensifierad dialog mellan
polisen och religiösa organisationer.38
Som svar på rasdiskrimineringskommitténs rekommendationer från 2013 års
rapport om att Sverige mer effektivt skulle utreda och lagföra hatbrott och vidta
effektiva åtgärder för att bekämpa hatpropaganda i medierna och på internet
angavs att hatpropaganda med rasistiska motiv redan var kriminaliserad genom
bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Den svenska regeringen gav dock
Rikspolisstyrelsen instruktioner om att utveckla ett mer effektivt polisarbete mot
hatbrott.39 Ett nationellt projekt har sedan dess genomförts mellan åren 2015–
2016 för att öka medvetenheten internt inom polisen om hatbrott och har lett till
att särskilda hatbrottsutredare införts i flera län. I Stockholm, Göteborg och
Malmö finns dessutom särskilda hatbrottsenheter.40
Sverige står dock fast vid att det inte finns behov av ny lagstiftning för att
uppfylla åtaganden i konventionen om avskaffande av rasdiskriminering. Vad
gäller den återkommande rekommendation om att Sverige ska ändra sin
lagstiftning för att förbjuda organisationer som främjar och uppmuntrar rashat i
enlighet med artikel 4 b) i konventionen fortsätter Sverige att framhålla att svensk
lagstiftning på ett effektivt sätt förbjuder varje form av uttryck för rasism.
Bestämmelsen om hets mot folkgrupp lyfts särskilt fram, och regeringen påpekar
i sin rapport att bestämmelsen ändrades redan år 1989 för att tvinga rasistiska
grupper till passivitet. Detta genom att spridningsrekvistet ändrades, så att det
inte längre krävdes att spridningen skett bland allmänheten, utan att det räckte
med att spridningen av hetspropagandan skett inom exempelvis den egna,
rasistiska, organisationen.41
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UPR Info, Promoting and strengthening the Universal Periodic Review, Second Review
Session 21, Sweden’s responses to recommendations (as of 17.08.2015), 2015.
38 FN:s råd för mänskliga rättigheter, Report of the Working Group on the Universal Periodic
Review: Sweden A/HRC/29/13, 2015, p. 72, 74.
39 Regeringskansliet, pm A2014/3085/DISK, 2014-08-28.
40 Polisens årsredovisning 2015, Dnr A188.543/2015.
41 Regeringskansliet, Sveriges tjugoandra och tjugotredje periodiska rapport till FN:s kommitté
för avskaffande av rasdiskriminering, 2017-01-04, s. 23.
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4.2

Svenskt förhållningssätt gentemot kritik från regionala organisationer

Får Sverige kritik från EU angående genomförandet av olika överenskommelser
brukar det leda till förändringar i den svenska rätten. När det gällde
implementeringen av brottsofferdirektivet var regeringen av uppfattningen att
det endast krävdes mindre lagändringar för att genomföra direktivet eftersom de
flesta åtaganden i direktivet redan tillgodosågs genom befintlig lagstiftning.
Avseende de särskilda skyldigheterna i artikel 22 om att identifiera specifika
behov för offer för bland annat hatbrott uppgav regeringen att den svenska
lagstiftningen redan innehöll tillräckliga rättsliga åtgärder för brottsoffer
generellt, och att dessa också inkluderade offer för hatbrott. Den svenska
uppfattningen är att brottsoffer i Sverige har ett starkt rättsligt skydd och det
ansågs därför inte krävas några ytterligare åtgärder avseende offer som utsatts för
hatmotiverade brott.42 Då granskningen av efterlevnaden av brottsofferdirektivet
ännu inte genomförts har det heller inte framförts någon kritik eller några
rekommendationer angående det svenska genomförandet. Rådet har heller inte
ännu granskat efterlevnaden av rambeslutet om vissa former av och uttryck för
rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen varför Sverige inte
funnit anledning att göra förändringar i lagstiftningen i anslutning till dess
bestämmelser.
Under år 2012 angav ECRI, som nämnts ovan, en prioriterad
rekommendation om att Sverige borde anta en sammanhängande, övergripande
nationell handlingsplan för att hantera bland annat boendesegregering i Sverige.
År 2016 antog den svenska regeringen en nationell plan mot rasism, liknande
former av fientlighet och hatbrott. I planen slås fast att Sverige ska vara ett land
fritt från rasism och hatbrott. Genom handlingsplanen är regeringens ambition
att ta ett samlat grepp om frågor avseende rasism och hatbrott, ett arbete som
utförs av olika myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer
inom det civila samhället. Planen ses som ett verktyg för att förebygga och
motverka rasism och polarisering i samhället.43
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5

Efterlevnad – en fråga om skyldigheter eller
rekommendationer

Om och hur Sverige efterlever internationella överenskommelser är till stor del
beroende av hur övervakningen sker. Det svenska förhållningssättet till
efterlevnaden av ingångna överenskommelser har beskrivits som ett kalkylerande
av risker och fördelar med att efterleva respektive bryta mot internationella
överenskommelser.44 Internationella överenskommelser av mer politisk karaktär
har som regel svaga övervakningsmekanismer varför det är förenat med en
relativt liten risk att bryta mot dessa. De internationella aktörerna tycks inte heller
tydligt nog specificera vems eller vilkas ansvar det är att se till att instrument om
individers rättigheter efterlevs. Därför beskrivs implementeringen av mänskliga
rättigheter som nationella avvägningar mellan suveränitet och behovet av att
skydda individen, vilket kan vara problematiskt.45
Sverige har att förhålla sig till internationella överenskommelser som gjorts
med såväl globala som regional internationella organisationer. Ju fler system den
svenska lagstiftaren har att ta hänsyn till desto svårare blir också uppgiften att
sammanjämka systemen och finna en balanserad lösning.46 Det går att se en tydlig
skillnad i hur Sverige förhåller sig till rekommendationer beroende på vilken
internationell organisation som ligger bakom kritiken. Vad gäller de regionala
organisationerna finns det en närhet mellan åtagandet och den övervakning som
sker vilket medför att rekommendationer åtföljs till högre grad än vad gäller kritik
från globala organisationer.
Medlemsländernas insatser mot hatbrott får dock inom EU anses vara en
mindre prioriterad fråga och någon uppföljning har inte heller skett ännu. Därför
har Sverige i dagsläget ingen kritik eller rekommendationer från EU att förhålla
sig till. Som medlem i Europarådet finns dock risken att medlemsstaten kan
hamna i process vid Europadomstolen vilket får ses som en potentiellt kraftig
form av repressalie. Kritiken som Sverige fått från ECRI angående hatbrott och
relaterade frågor går att hänföra till såväl Europakonventionen,
tilläggskonventioner och rekommendationer. Kritiken har varit relativt
omfattande och inkluderat såväl krav på lagstiftningsåtgärder, åtgärder för att
effektivisera rättstillämpningen samt mer politiska åtgärder. På grund av risken
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att dessa frågor dras inför Europadomstolen kan det antas att Sverige avser att
till största möjliga mån välja att följa dessa rekommendationer.
Stater som anklagas för bristande efterlevnad av internationella åtaganden
anpassar ofta sitt beteende efter påtryckningar genom taktiska eftergifter.
Ändringarna är då oftast av mer kosmetisk karaktär och innebär generellt sett
inte någon större materiell förändring. Taktiska eftergifter innebär vanligen ett
minimalt nationellt handlande för att anpassa nationell rätt till vad som anses
nödvändigt enligt internationell standard utan att för den skull acceptera
underliggande normer.47 Sverige brukar följa internationella normer genom att
göra minsta möjliga förändringar i den nationella lagstiftningen, utan att
ifrågasätta lagligheten eller behovet av normer som sådana. Istället för att
genomföra förändringar i lagstiftningen ställer sig Sverige positivt till
rekommendationer av politisk karaktär. Därför upprättas handlingsplaner,
särskilda medel avsätts och dialoger och utbildningar möjliggörs. Att Sverige
antagit en ny handlingsplan på området rasism, liknande former av fientlighet
och hatbrott kan ses som en följd av ECRI:s rekommendationer och skulle därför
kunna beskrivas som en politisk åtgärd och en taktisk eftergift.
På grund av staters taktiska eftergifter minskar vanligen internationella
påtryckningar, då detta tas som ett tecken på samarbetsvilja och ”steg i rätt
riktning”. Den uppmärksamhet som följer av internationella organisationers
kritik kan dock leda till att nationella lobbyverksamheter från olika aktivister och
intressegrupper ökar.48 Detta kan i sin tur leda till att stater tvingas att agera
ytterligare för att efterfölja internationella åtaganden trots att de internationella
organisationerna inte har mandat att agera mer kraftfullt. I dessa sammanhang
brukar även generell kritik mot regeringar öka eftersom nationella grupperingar
tenderar att använda den internationella uppmärksamheten och tyngden av
internationell kritik för att uppmärksamma även andra frågor.49
Sverige har, trots internationella påtryckningar, aktivt valt att inte förbjuda
organisationer som främjar och anstiftar rashat eller organiserade kriminella
grupper, med motiveringen att ett sådant förbud bland annat anses inkräkta på
rätten till mötesfrihet och föreningsfrihet. Det har också i olika sammanhang, i
exempelvis utredningar om förändringar av rådande lagstiftning, påpekats att det
kan uppstå bevisproblem och gränsdragningsproblematik. Istället anses varje
individ inom exempelvis rasistiska organisationer ansvarig för de handlingar som
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utförs och de kan således lagföras för exempelvis hets mot folkgrupp eller olaga
diskriminering.
Den svenska lagstiftningen på området beskrivs således som tillräcklig. Men
denna beskrivning kan ifrågasättas. Som nämnts ovan av flera av de instanser
som framfört kritik är det få hatmotiverade brott som lagförs och få förövare
som döms. Till detta kan tilläggas att den statistik som redovisas över lagföringen
av hatmotiverade brott baserar sig på ett urvalssystem som den statistikförande
myndigheten, Brottsförebyggande rådet, själv medger har brister.50 Lagrummet
hets mot folkgrupp, vars syfte är att kriminalisera olika former av
hetspropaganda, framstår som fungerande utifrån just det syftet, men har
begränsad funktion avseende att komma tillrätta med de aktiviteter som utförs i
olika sammanslutningar där rasistiska och främlingsfientliga ideologier finns. Det
kan nog därför vara dags att omvärdera den självbild där den svenska
lagstiftningen mot hatmotiverade brott anses tillräcklig. Ett första steg bör då
vara att ta fasta på de internationella organens kritik och undersöka möjligheten
att även i svensk lagstiftning införa ett förbud mot rasistiska organisationer.
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