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Beskrivningar av rättsdogmatisk metod 
Om innehållet i metodavsnitt vid användning av ett  

rättsdogmatiskt tillvägagångssätt 

MATTIAS HJERTSTEDT1 

1  Inledning 

Örjan Edström är för många studenter och kolleger förknippad med kursen 

Examensarbete på juristprogrammet vid Umeå universitet, en kurs som han har varit 

ansvarig för under tretton års tid (2005–2018). Åtskilliga är de juriststudenter som 

genom åren antingen har handletts eller examinerats av Örjan.2  För oss kolleger har 

han varit ett stort stöd i den svåra konsten att handleda och bedöma uppsatser. 

Ofta har våra uppsatsstudenter upplevt metodbeskrivningen som ett av de 

knepigaste avsnitten att skriva, i vart fall de studenter – vilka har utgjort det stora 

flertalet – som i större eller mindre utsträckning har använt någon form av 

rättsdogmatisk metod. Innebörden av denna metod kan tyckas vara självklar,3  men 

vid ett närmare studium inses att även rättsdogmatik inrymmer metodfrågor som 

kräver väl övervägda ställningstaganden.4  Att som forskare gå till väga på ett 

metodiskt sätt och därutöver beskriva detta tillvägagångssätt har också uppfattats 

som ett grundläggande vetenskapligt krav.5 

 
1 Universitetslektor, Umeå universitet. Författaren riktar ett stort tack till Kajsa Henning-Mäki, 

Gabriella Hilberts, Lena Landström och Claes Sandgren, som samtliga har lämnat värdefulla 

synpunkter på ett utkast till text.   
2 Enbart sedan höstterminen 2012 – då den nyordningen infördes att handledare och examinator inte 

längre är samma person – har Örjan haft över hundra examinationer. 
3 Jfr t.ex. Westberg, Peter, ”Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om 

rättsvetenskaplig öppenhet” i Heuman, Lars (red.), Festskrift till Per Olof Bolding. Stockholm: 

Juristförlaget, 1992. s. 421. 
4 Se vidare främst avsnitt 3. 
5 Jfr t.ex. Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas, Varför vetenskap? Om vikten av problem 

och teori i forskningsprocessen, 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 107. 
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För de uppsatsförfattare som har stångats med metodavsnittet torde ett problem 

ha varit avsaknaden av litteratur på området. Åtskilligt har visserligen skrivits om 

den rättsdogmatiska metoden i en svensk kontext,6  men mer sällsynt förekommande 

är handfasta råd om vad som med fördel behandlas i ett metodavsnitt i en uppsats 

där en rättsdogmatisk metod har använts.7 

Syftet med detta bidrag är att söka åtgärda denna lucka i litteraturen genom att 

diskutera exempel på metodöverväganden som kan aktualiseras vid användning av 

en rättsdogmatisk metod, såväl i juriststudenters examensarbeten som i avhandlingar 

och annan forskning. Framställningen inleds med ett kortfattat avsnitt om vad en 

rättsdogmatisk metod kan innebära. Därefter följer en analys av några exempel på 

metodologiska överväganden som kan aktualiseras vid användning av en 

rättsdogmatisk metod, såväl då det gäller att analysera gällande rätt som att 

undersöka vilka problem som finns med gällande rätt och hur dessa problem skulle 

kunna lösas. Slutligen följer några råd om vad en god rättsdogmatisk 

metodbeskrivning bör innehålla. De exempel som har valts kommer företrädesvis 

från området straffprocessrätt.    

2  Allmänt om rättsdogmatisk metod 

Rättdogmatik är ett begrepp som flitigt har debatterats inom svensk rättsvetenskap. 

Begreppet har bland annat kritiserats för att ordet dogmatisk har en negativ klang 

som leder tanken fel, varför förslag till nya begrepp har lanserats.8 Icke desto mindre 

förefaller rättsdogmatik alltjämt vara den mest etablerade beteckningen på den 

allmänt vedertagna metod som används för att tolka gällande rätt. 

 
6 Se t.ex. de referenser som återfinns i avsnitt 2. 
7 Jfr dock Gröning, som i Gröning, Linda, EU, staten och rätten att straffa: Problem och principer 

för EU:s straffrättsliga lagstiftning. Stockholm: Santérus, 2008, s. LVII–LVIII diskuterar vad en 

rättsvetenskaplig metodbeskrivning bör innehålla. Jfr även Sandgren, som i Sandgren, Claes, 

”Juridikavhandlingar vid Stockholms universitet 1957–2006” i Peterson, Claes (red.), En 

minnesskrift: Juridiska fakulteten i Stockholm 100 år. Stockholm: Juridiska fakulteten, Stockholms 

universitet, 2007. s. 454–456 har undersökt hur den rättsdogmatiska metoden har beskrivits i 

avhandlingar från Stockholms universitet. 
8 Se Agell i Agell, Anders, ”Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap” i Frändberg, Åke, 

Göranson, Ulf & Håstad, Torgny (red.), Festskrift till Stig Strömholm. Uppsala: Iustus, 1997. s. 35–

62, som förespråkar begreppet ”konstruktiv rättsvetenskap” och Sandgren i Sandgren, Claes, ”Är 

rättsdogmatiken dogmatisk?”, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2005, s. 655–656, som förordar 

beteckningar som ”analytisk rättsvetenskap” eller ”rättsanalytisk forskning”. 
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Även innehållet i begreppet rättsdogmatik är omdiskuterat.9  I ett annat verk av 

kapitelförfattarens hand anges emellertid en minimalistisk definition av 

rättsdogmatisk metod vara att den ”…(1) avser att analysera vad som är gällande rätt 

i ett avseende genom att (2) tolka innehållet i de rättskällor som åtnjuter auktoritet”.10 

Det får ändå anses förhållandevis vedertaget att kärnan i rättsdogmatikerns 

verksamhet är att på detta sätt närmare kartlägga innehållet i gällande rätt, en 

verksamhet som i denna uppsats kommer att benämnas kartläggande rättsdogmatik. 

Många anser emellertid att den rättdogmatiska metoden även inkluderar en kritisk 

analys av gällande rätt, det vill säga en analys av vilka förtjänster och – framför allt – 

vilka problem som finns med det nuvarande rättsläget.11  Denna problemanalyserade 

verksamhet kallas i den följande framställningen för kritisk rättsdogmatik. 

Slutligen menar många att även en analys av vilka lösningar som finns på 

problemen med gällande rätt inryms i den rättsdogmatiska metoden.12 Denna 

problemlösande verksamhet benämns i denna uppsats för konstruktiv rättsdogmatik. 

Ofta är det dock inte helt enkelt att avgöra om en rättsvetares ståndpunkt utgör ett 

påstående de lege lata – över hur gällande rätt bör tolkas – eller ett uttalande de lege 

ferenda – över hur gällande borde förändras.13  

3  Metodbeskrivning (I): Kartläggande rättsdogmatik 

Metod kan sägas handla om framför allt tre frågor – (1) vilka fall som väljs ut för 

undersökning, (2) hur data samlas in och (3) hur data analyseras.14  Dessa tre 

grundläggande metodfrågor aktualiseras också i den traditionellt kartläggande 

rättsdogmatiska metoden, det vill säga den del av rättsdogmatiken som syftar till att 

analysera innehållet i gällande rätt. 

 
9 Se t.ex. Westberg, 1992, s. 421–422. 
10 Hjertstedt, Mattias, Tillgången till handlingar för brottsutredare: En rättsvetenskaplig studie av 

beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt, 

Uppsala: Iustus, 2011. s. 46. 
11 Se t.ex. Kleineman, Jan, ”Rättsdogmatisk metod” i Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2018. s. 35–36. 
12 Se t.ex. Jareborg, Nils, ”Rättsdogmatik som vetenskap, Svensk Juristtidning 2004. s. 4. Jfr 

Lambertz, Göran, ”Nyttig och onyttig rättsvetenskap”, Svensk Juristtidning 2002. s. 265–266. 
13 Se t.ex. Sandgren, 2007, s. 459 och Boucht, Johan, Polisiär våldsanvändning: En straff- och 

offentligrättslig undersökning. Uppsala: Iustus, 2011. s. 46–47 med där gjorda hänvisningar. 
14 Jfr exempelvis dispositionen av framställningen i Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 5:e uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, där del II 

behandlar hur man lägger upp undersökningen (som till stor del handlar om val av fall) och del III 

rör hur man samlar in och analyserar data. 
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3.1 Val av fall 

En första fråga en uppsatsförfattare kan ställa sig i ett metodavsnitt är vilka fall som 

studeras. Denna fråga har beröringspunkt med och överlappar delvis spörsmålet om 

uppsatsens avgränsningar. Så länge som valet av fall innebär metodologiska 

överväganden kan den dock med fördel behandlas i metodavsnittet. 

I den allmänna metodlitteraturen brukar det talas om tre typer av metoder utifrån 

hur många fall som studeras: (1) Fallstudie – ett fall analyseras, (2) Komparativ 

metod – några fall undersöks och (3) Statistisk metod – många fall studeras (så 

många fall att det är möjligt att dra statistiska slutsatser).15 Av dessa är det framför 

allt den komparativa metoden men i viss mån även fallstudien som har relevans för 

den traditionella rättsdogmatiska metoden. 

Den komparativa metoden innehåller ett jämförande moment och förknippas 

framför allt med sådana undersökningar där jämförelseobjekten utgörs av länder. 

Även inom rättsvetenskapen är det vanligt med komparativa undersökningar där 

olika rättsordningar jämförs. Om uppsatsen eller avhandlingen har en sådan 

komparativ ansats uppstår i regel en rad metodfrågor kring valet av länder som bör 

diskuteras i metodavsnittet: Varför har just dessa länders rättsordningar valts ut? 

Finns det för- och nackdelar med detta val? Hur har författaren försökt bemästra de 

metodproblem som uppstår?16 

Jämförelseobjekten behöver dock inte nödvändigtvis utgöras av olika länders 

rättsordningar. Även exempelvis interna svenska regler – som olika former av 

tvångsmedel – kan jämföras, något som Asp benämner ett ”internt komparativt 

perspektiv”.17  Även med en sådan metod kan det finnas relevanta metodfrågor att 

diskutera: Varför har just dessa regelverk valts ut? Är regelverken verkligen helt 

jämförbara om de har olika syften? Betyder samma begrepp olika saker i de olika 

regelverken? 

Då det gäller fallstudien kan ett rättsdogmatiskt exempel på denna metod sägas 

vara rättsfallsanalysen. Även vid den typen av undersökningar kan det vara motiverat 

att i metodavsnittet inkludera en diskussion om varför ett visst rättsfall har valts ut 

för analys. 

 
15 Jfr beträffande statsvetenskap, Collier, David, ”The Comparative Method” i Finifter, Ada W. 

(red.), Political Science: The State of the Discipline II. Washington D.C., The American Political 

Science Association, 1993, s. 105–119. 
16 Då det gäller metodfrågor vid komparativa undersökningar av olika rättssystem finns en mängd 

litteratur att tillgå, se t.ex. Zweigert, Konrad & Kötz, Hein, Introduction to Comparative Law, 3:e 

uppl. Oxford: Clarendon, 1998, s. 32–47.  
17 Se Asp, Petter, ”Om relationistisk metod eller spridda anteckningar i jämförande rättsvetenskap” i 

Asp, Petter & Nuotio, Kimmo (red.), Konsten att rättsvetenskapa: Den tysta kunskapen i juridisk 

forskning. Uppsala, Iustus, 2004. s. 54–55. 
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3.2 Insamling av data 

Även insamlingen av data utgör en central fråga i metodbeskrivningen. Här kan 

besvärliga gränsdragningsproblem uppstå om man från metod vill särskilja 

begreppet material. För att undvika denna problematik är det kanske enklast att i 

uppsatsen eller avhandlingen använda sig av rubriken ”metod och material” (vilket 

är vanligt förekommande). 

Vid en traditionell rättsdogmatisk metod utgörs data normalt sett av tryckt 

publicerat material i form av rättskällor.18  En viktig metodfråga som uppstår är vilka 

rättskällor som har valts ut för den aktuella undersökningen. Traditionella 

undersökningar av svensk rätt brukar ofta mer eller mindre vara en 

totalundersökning av befintliga rättskällor med relevans för det aktuella ämnet, vilket 

i sådana fall kan påpekas i metodavsnittet. Även vid totalundersökningar kan det 

dock diskuteras vad författaren anser vara rättskällor och inte – inkluderas 

exempelvis opublicerade hovrättsavgöranden men inte tingsrättsavgöranden i 

undersökningen? 

Allt oftare måste emellertid regelrätta urval av rättskällor göras även i 

rättsdogmatiska undersökningar; exempelvis kan det finnas en ohanterlig mängd 

domar från Europadomstolen som har viss relevans för det studerade ämnet. Dessa 

urval måste då på ett tillfredsställande sätt beskrivas och motiveras i 

metodbeskrivningen. 

De urvalsprinciper som används kan vara mer eller mindre lyckade. Att lägga 

tonvikt vid nyare avgöranden från Europadomstolen framstår som naturligt med 

tanke på denna domstols evolutiva metod.19 Att däremot exkludera 

förarbetsuttalanden ur en undersökning av svensk rätt på grund av platsbrist är 

svårare att försvara. 

3.3 Bearbetning av data 

Då det gäller bearbetningen av det insamlade materialet (rättskällorna) gör sig 

framför allt två metodfrågor gällande i fråga om rättsdogmatiska undersökningar. 

För det första är det viktigt att fråga sig hur uppsatsförfattaren viktar rättskällorna 

utifrån rättskällehierarkin. För det andra är det relevant att resonera kring vilken 

tolkningsmetod som är lämplig att används. 

 
18 Det går dock att ifrågasätta att rättskällor alltid utgörs av publicerat material. Det förekommer 

exempelvis att äldre JO-fall som är av värde för rättstillämpningen endast finns tillgängliga i arkiv. 
19 Den evolutiva metoden innebär att Europadomstolen tolkar Europakonventionen i ljuset av den 

pågående samhällsutvecklingen, se t.ex. Hjertstedt 2011, s. 137–140 med där gjorda hänvisningar. 
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Vad först rättskällehierarkin beträffar kan det framstå som självklart att ett 

förarbetsuttalande har ett större värde än en ståndpunkt i doktrinen. Värdet av en 

sådan källa som ett notisfall – det vill säga ett avgörande från HD eller HFD som 

har tagits in i notisavdelningen – är däremot högst omdiskuterad,20  vilket gör det 

nödvändigt att uppsatsförfattaren utvecklar hur han eller hon ser på den aktuella 

källan. Ett annat exempel på en fråga som har dryftats är vilka verk som utgör 

doktrin eller inte.21  Ibland kan ett ämne aktualisera ett flertal olika typer av källor 

som har ett rättskällevärde som kan diskuteras – hur bör exempelvis allmänna råd 

och myndighetsbeslut betraktas? – och då kan det vara relevant att denna diskussion 

tillåts få mer utrymme i metodavsnittet. 

Angående tolkningsmetoder finns det som bekant ett antal olika sätt att tolka lagtext. 

Hellner anser exempelvis att det finns två olika grunduppfattningar om hur tolkning 

av lagtext bör ske: Den ena gör gällande att en lagregels ändamål bör vara avgörande 

för tolkningen, medan den andra innebär att flera faktorer bör beaktas samtidigt.22 

Vilken tolkningsmetod uppsatsförfattaren väljer har betydelse för vilken slutsats som 

kan dras – används exempelvis en teleologisk tolkning kan resultatet bli ett helt annat 

än om författaren gör en mer språkligt orienterad tolkning. I metodavsnittet – eller 

på annat lämpligt ställe – bör därför redovisas vilken metod författaren har använt 

sig av generellt eller i ett enskilt fall. Även detta val bör om möjligt motiveras; som 

exempel från tvångsmedelsområdet må nämnas att HD har ansett att tolkning av 

sådana regler som innebär rättighetsinskränkningar för enskilda bör ske till förmån 

för dessa enskilda,23  varför det på detta område kan finnas skäl för uppsatsförfattare 

att välja en sådan tolkning. 

4  Metodbeskrivning (II): Kritisk rättsdogmatik 

Som redan nämnts syftar den kritiska rättsdogmatiken till att kritiskt granska gällande 

rätt, det vill säga att analysera förtjänster och brister med den gällande ordningen. 

För att på ett metodiskt sätt undersöka frågan om vilka problem som finns med 

gällande rätt krävs det emellertid någon form av måttstock eller standard för vad 

 
20 Se en sammanfattning av diskussionen i Ekroth, Jesper, JO-ämbetet: En offentligrättslig studie. 

Stockholm: Stockholms universitet, 2001. s. 285 med där gjorda hänvisningar. 
21 För denna fråga se Hjertstedt, Mattias & Hilberts, Gabriella, ”Doktrin om tvångsmedel i nutid och 

framtid: En undersökning av juridisk litteratur om straffprocessuella tvångsmedel” i Edström, Örjan, 

Lindholm, Johan & Mannelqvist, Ruth (red.), Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år. Umeå: 

Umeå universitet, 2017. s. 121–122. 
22 Hellner, Jan, Rättsteori: En introduktion, 2:a uppl. Stockholm: Juristförlaget, 1994. s. 77–78. 
23 Se NJA 1990 s. 537. 
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som utgör problem eller inte – är det exempelvis effektiviteten, rättssäkerheten eller 

både och som är föremål för kritik? 

Ett exempel på en sådan måttstock återfinns i Hjertstedts analysmodell för god 

lagstiftning. Denna modell har utvecklats för en undersökning av tre regelverk på 

det brottsutredande området, men kan med vissa modifikationer användas inom 

andra områden.24  Modellen utgår från att god lagstiftning uppvisar tre 

grundläggande kännetecken – begriplighet/klarhet, balans mellan intressen och 

koherens. Dessa tre kriterier på god lagstiftning har sedan brutits ner ytterligare för 

att en undersökning skall vara möjlig; exempelvis sker diskussionen beträffande de 

två förstnämnda kriterierna utifrån Europakonventionen som måttstock, det vill 

säga att svensk rätt är problematisk ifall den inte uppfyller de krav på klarhet och 

balans som Europakonventionen uppställer.25 

De storheter som utgör måttstock för vad som utgör problematisk lagstiftning 

eller problematisk gällande rätt måste ofta operationaliseras i flera led för att de skall 

vara möjliga att undersöka. Antag exempelvis att syftet med en uppsats är att kritiskt 

analysera gällande rätt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Begreppet rättssäkerhet är 

dock ett så mångfasetterat begrepp att det måste brytas ner i delkomponenter för att 

det skall vara meningsfullt att undersöka. Rättssäkerhet kan kategoriseras i formell 

rättssäkerhet, som i sin tur kan sönderdelas i exempelvis förutsebarhet, men det är 

först som det sistnämnda begreppet bryts ner i sådana storheter som reglers klarhet 

och tillgänglighet som det är möjligt att ”mäta” rättssäkerheten på ett adekvat sätt. 

Ibland kan det vara svårt eller rentav omöjligt att hitta måttstockar som kan 

undersökas med en mer traditionell rättsdogmatisk metod som fokuserar på 

rättskällor. Antag att syftet med en uppsats är att kritiskt analysera en reglering ur 

effektivitetssynpunkt. För att mäta en sådan storhet krävs i vissa fall någon form av 

empirisk undersökning, till exempel av hur snabbt ett ärende handläggs. 

Att utveckla en modell eller en måttstock för en kritisk analys betraktas dock ofta 

snarare som en teorifråga än ett metodologiskt spörsmål.26  Hur författaren sedan 

använder sig av modellen för att undersöka det rättsliga materialet kan däremot ses 

som en metodfråga – vilka problem faller exempelvis bort om man enbart använder 

sig av Europakonventionen som ett mått på huruvida lagstiftningen är balanserad 

 
24 Se Karlsson, som i Karlsson, Rikard, Samverkan och sekretess: En rättsvetenskaplig studie av 

myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser. Umeå: Umeå universitet, 

2015. främst s. 39–58, använder en modifierad variant av Hjertstedts modell på det 

katastrofbekämpande området (olyckor och extraordinära åtgärder). 
25 Se Hjertstedt, 2011, främst kap. 2. 
26 Jfr om teoribildning inom rättsvetenskapen Sandgren, Claes, ”Om teoribildning och 

rättsvetenskap” i Juridisk tidskrift 2004–05. s. 297–333. 
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mellan olika intressen?27 Det är därför viktigt att en beskrivning av en kritisk 

rättsdogmatisk metod inkluderar en viss utveckling av vilken måttstock som bildar 

utgångspunkt för undersökningen och vilka metodologiska överväganden som den 

aktualiserar.           

5  Metodbeskrivning (III): Konstruktiv rättsdogmatik 

Vissa rättsdogmatiska framställningar inkluderar som redan påpekats även en 

konstruktiv analys, det vill säga en diskussion om hur de problem som finns med 

gällande rätt skulle kunna lösas. Ofta utgörs lösningarna av förslag till reviderad eller 

helt ny lagstiftning. Ett exempel på en fråga som därvid kräver metodologiska 

överväganden kan vara vilket urval av inspirationskällor som används, till exempel 

utländsk rätt eller tidigare lagstiftningsförslag. 

Det är även möjligt med andra lösningsstrategier än lagstiftning, exempelvis 

utveckling av rättspraxis och myndighetsinterna åtgärder (som rekommendationer 

och riktlinjer).28 En metodologisk diskussion om olika lösningsstrategiers för- och 

nackdelar kan då med fördel inkluderas i en sådan konstruktiv metodbeskrivning. 

6  Avslutning: Vad är god metodbeskrivning? 

Den föregående framställningen får ses som en exemplifiering av olika 

metodologiska överväganden som ett metodavsnitt skulle kunna innehålla vid 

användning av ett rättsdogmatiskt tillvägagångssätt, något som skulle kunna vara till 

nytta för såväl studenter och doktorander som handledare. Tanken är inte att varje 

uppsats eller ens varje avhandling skall behandla alla de här nämnda exemplen på 

metodfrågor, utan beroende på ämnets inriktning och materialets karaktär blir olika 

typer av metodologiska överväganden mer eller mindre centrala. Är exempelvis den 

enda rättskälla som finns på området JO-avgöranden blir givetvis frågan om vilket 

värde som andra rättskällor har mindre intressant. 

I det föregående har däremot mer undantagsvis diskuterats om vad som utgör en 

god metodbeskrivning. På kursen Examensarbete var ett av de betygskriterier som 

Örjan införde ”metodologisk medvetenhet”, vilket i praktiken i hög grad tog sikte 

på hur väl uppsatsförfattaren beskrivit sin (i många fall rättsdogmatiska) metod. Vad 

 
27 För mer allmänna risker med att forskare argumenterar de lege ferenda, se Heuman, Lars, 

”Lagstiftarens och forskarens de-lege-ferenda argumentation” i Rosén, Jan (red.) Lex Ferenda: 

Rättsvetenskapliga studier av forskare vid Stockholms universitet. Stockholm: Juristförlaget, 1996. s. 

87–94. 
28 Se vidare Hjertstedt, 2011, s. 94–97; jfr Wahlgren, Peter, Lagstiftning: Problem, teknik, möjligheter 

Stockholm: Norstedts Juridik, 2008. s. 113–277. 
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är det mer konkret som har gjort att Örjan och andra examinatorer bedömt vissa 

uppsatser som ”bristfälliga” och andra som ”mycket goda” med avseende på detta 

betygskriterium? 

Mycket skulle kunna sägas om bedömningen av metodavsnitt. Här skall blott 

nämnas tre aspekter som är värda att tänka på vid författande av sådan text. 

För det första bör metodbeskrivningar inte enbart fokusera vid materialet, utan 

även metodfrågor i egentlig mening. Som redan påpekats är skiljelinjen mellan vad 

som är metod respektive material ingalunda knivskarp, men alltför vanligt i uppsatser 

är att metodbeskrivningen uteslutande utgörs av en uppräkning av vilket material 

som har använts och – i bästa fall – viss källkritik. Bättre är då att även inkludera 

metodologiska frågor: Vilket rättsfall har valts ut och varför? Vilka metodologiska 

problem innebär det att göra ett visst urval och hur kan dessa problem tacklas? 

Vilken lagtolkningsmetod passar bäst att använda på det aktuella området? 

För det andra bör metodresonemang inte i första hand föras på en abstrakt nivå, 

utan snarare på det som konkret rör den egna uppsatsen eller avhandlingen. Att 

teoretiskt diskutera kring vad rättsdogmatik innebär behöver visserligen inte vara 

förkastligt, utan kan tvärtom i många fall vara önskvärt. Viktigare är dock att 

metodavsnittet innehåller en diskussion om det tillvägagångssätt som författaren 

använt sig av i just den aktuella uppsatsen. 

För det tredje bör ett metodavsnitt inte enbart utgöras av en beskrivning av den 

använda metoden utan även en problematisering av de metodfrågor som är aktuella. 

I detta bidrag har genomgående begreppet metodbeskrivning använts, men frågan 

är om inte metodanalys vore en mer adekvat benämning. Förutom en beskrivning 

av den aktuella metoden bör nämligen ett gott metodavsnitt även innehålla en analys 

av de metodologiska problem som den valda metoden har inneburit och hur dessa 

svårigheter har hanterats. 

Avslutningsvis må dock framhållas att det naturligtvis inte enbart är själva 

beskrivningen av metoden utan (ännu mer) användningen av metoden som spelar 

roll för hur en uppsats skall bedömas. En aldrig så god metodbeskrivning kan inte 

läka den bristen att studenten använder sig av den rättsdogmatiska metoden på ett 

bristfälligt sätt.     

  




