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FESTINA LENTE – EUROPARÄTTENS 
GENOMSLAG I SVENSK RÄTTS-
PRAXIS 1995–2015

Mattias Derlén & Johan Lindholm*

1. INLEDNING – EN NY EPOK?

Inför femtonårsjubileet av det svenska medlemskapet i Europeiska unionen och
införlivandet av Europakonventionen i svensk rätt konstaterade Ulf Bernitz,
Sveriges främste europarättare, att år 1995 markerade en milstolpe i svensk
rättshistoria och inledningen på en helt ny epok, europeiseringens epok.1 Spon-
tant är det lätt att instämma i Bernitz slutsats. Det framstår som uppenbart att
europarätten2 har haft påtagliga effekter på svensk rätt. Långvariga inslag i det
svenska samhället, såsom alkohol-, apoteks- och spelmonopolen, har delvis fått
omvärderas,3 omfattningen av stridsåtgärder på arbetsmarknaden har ifråga-
satts4 och områden som länge betraktats som rent nationella, exempelvis straff-
och skatterätt, har vaknat upp till en ny, europeisk verklighet.5

1 Ulf Bernitz, ”Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?”, JT 2009/10, s. 477. 
2 Vi använder begreppet europarätt som samlingsterm för EU-rätten och Europeiska konven-

tionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (här Euro-
pakonventionen). 

3 Se bland annat målen C-189/95 Brottmål mot Harry Franzén, EU:C:1997:504; C-438/02
Brottmål mot Krister Hanner, EU:C:2005:332; C-405/98 Konsumentombudsmannen (KO)
mot Gourmet International Products AB (GIP) EU:C:2001:135; C-432/05 Unibet (London)
Ltd och Unibet (International) Ltd mot Justitiekanslern, EU:C:2007:163.

4 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Bygg-
nadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet, EU:C:2007:
809.

5 Se exempelvis mål C-104/06 Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige, EU:C:
2007:40.

* Författarna är verksamma vid Juridiska institutionen och Centrum för europarätt och inter-
nationell handelsrätt vid Umeå universitet. Författarna vill tacka Torsten Söderbergs Stiftelse,
som finansierat studien, Andreas Norberg, som hjälpt till med datainsamlingen, och alla kol-
legor vid Juridiska institutionen som bistått med hjälpsamma tips.

Licensed to umeuni2 <>

ur Europarättslig tidskrift nr 1 2015, s. 151–177



Mattias Derlén & Johan Lindholm

152

Förändringarna torde dock vara störst för de svenska domstolarna,6 vilka står
i fokus i denna artikel. Med EU-inträdet kom ett fokus på allmänna rättsprin-
ciper, genomdrivande av enskildas rättigheter och en förstärkt position för dom-
stolarna som Luxemburgs förlängda arm.7 EU-domstolen ingår i ett symbiotiskt
förhållande med nationella domstolar. Endast med deras hjälp kan EU-domsto-
lens une certaine idée de l’Europe realiseras, och till sin hjälp har nationella dom-
stolar kraftfulla rättsliga verktyg, vilka ger dem befogenheter bortom vad den
nationella lagstiftaren förutsatt.8 EU-domstolen har således bjudit upp till dans,
frågan är om de svenska domstolarna är panelhöna eller balens drottning?

Den övergripande frågan för denna artikel är vilket inflytande som euro-
parätten, det vill säga EU-rätten och Europakonventionen, haft på de svenska
prejudikatinstansernas praxis. Vad vet vi om detta? Två aspekter av debatten är
särskilt viktiga att framhäva. För det första handlar diskussionen, vad gäller EU-
rätten, i stor utsträckning om svenska domstolars benägenhet att begära för-
handsavgörande.9 Även mer omfattande undersökningar tenderar att använda
detta som grund för en diskussion om EU-rättens genomslag.10 Detta är givet-
vis en viktig fråga, men vi instämmer med Ragnemalms påminnelse om att
mängden förhandsavgöranden inte direkt kan översättas med EU-rättens
genomslag i svenska domstolar.11 Vi måste gå vidare, det är av stor vikt att fånga

6 Se exempelvis Fredrik Wersäll, ”Domstolar och domare – tankar för framtiden” i Fredrik Wer-
säll m.fl. (red), Svea hovrätt 400 år, Norstedts Juridik, Stockholm 2014, s. 213, på s. 217; Olle
Abrahamsson, ”EU-medlemskapets influenser på dömandet”, SvJT 1999, s. 833, på s. 837;
Bent Carlsen, ”Danmarks domstole – den tredje statsmagt” i Fredrik Wersäll m.fl. (red), Svea
hovrätt 400 år, Norstedts Juridik, Stockholm 2014, s. 267; Anders Eka, ”Domstolarna i sam-
hället” i Fredrik Wersäll m.fl. (red), Svea hovrätt 400 år, Norstedts Juridik, Stockholm 2014,
s. 369, på s. 376–385. 

7 Se exempelvis Ulf Bernitz, ”Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt
och unionsrättsligt”, JT 2010/11, s. 821, på s. 844–845; Elisabet Fura-Sandström, ”Rätts-
bildning i ny miljö – hur har domstolarnas roll och betydelse förändrats?”, SvJT 2004, s. 263,
på s. 264–265.

8 Se bland många andra mål 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal
SpA, EU:C:1978:49.

9 Se bland många andra Olle Abrahamsson, ”EU-medlemskapets influenser på dömandet”,
SvJT 1999, s. 833, på s. 844–845; Bernitz 2009/10, s. 492–494; Karin Leijon & Christer
Karlsson, ”Nationella domstolar som politiska aktörer – främjare av rättslig integration eller
försvarare av nationella intressen?”, Statsvetenskaplig tidskrift 2013, nr 1, s. 5. För en utförlig
diskussion om svenska domstolars förhållande till förhandsavgörande, se Ulf Bernitz, För-
handsavgöranden av EU-domstolen – Svenska domstolars hållning och praxis, SIEPS rapport
2010:2. 

10 Se exempelvis den intressanta jämförelsen mellan svenska och danska domstolar i Marlene
Wind, ”The Nordics, the EU and the Reluctance Towards Supranational Judicial Review”,
Journal of Common Market Studies vol. 48 2010, s. 1039. 

11 Hans Ragnemalm, ”EG-rätt i Regeringsrätten”, i Festskrift till Rune Lavin, Juristförlaget i
Lund 2006, s. 223, på s. 224. Detta innebär emellertid inte att svenska domstolars inställning
till förhandsavgöranden är fri från kritik eller att sådan kritik återspeglar vad Ragnemalm kal-
lar ”gemenskapsrättslig fundamentalism” (Ragnemalm 2006, s. 233). 
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bruket av EU-rätten bortom dessa mycket speciella tillfällen, med andra ord
den dagliga tillämpningen av europarätten i de svenska domstolarna. För det
andra har många framstående svenska jurister vittnat om sina egna erfarenheter,
och därmed låtit oss ta del av ett unikt internt perspektiv på det svenska EU-
inträdet. Vi anser emellertid att dessa betraktelser på ett fruktsamt sätt kan
kombineras med ett empiriskt perspektiv som ställer övergripande frågor till ett
större material. Genom att utgå från ett dataset, som beskriv närmare i avsnitt
2 nedan, bestående av 12 264 domar från svenska prejudikatinstanser kan vi
utröna europarättens påverkan på deras praxis.

Vi ställer ett antal frågor till datasetet vilka kan delas in i tre huvudområden.
Avsnitt 3 granskar hur europarättens inflytande i svensk rättspraxis utveck-

lats under de senaste tjugo åren. Genom att studera förekomsten av europarätts-
liga inslag år för år undersöker vi hur förekomsten av europarättsliga inslag i
svensk rättspraxis utvecklats över tid och var vi står idag. Avsnittet utgår från
uttalanden om denna utveckling i litteraturen och diskuterar i vilken mån dessa
uttalanden går att empiriskt verifiera.

Avsnitt 4 undersöker europarättens påverkan inom olika ämnesområden.
Det är rimligt att utgå från att europarätten inte har haft samma påverkan på
alla juridiska ämnesområden, exempelvis givet EU-rättens begränsade tillämp-
ningsområde.12 Inom ramen för denna undersökning diskuterar vi bland annat
huruvida uttalanden i litteraturen att EU-rätten huvudsakligen består av för-
valtningsrätt kan empiriskt verifieras.

Avsnitt 5 studerar vilken rättspraxis från EU-domstolen och Europadomsto-
len som används av svenska prejudikatinstanser. Givet betydelsen av rättspraxis
inom såväl EU-rätten som Europakonventionen,13 samt uttalandena i litteratu-
ren att praxis från domstolarna i Luxemburg och Strassburg blivit ett naturligt
inslag i svenska domstolar, är det av intresse hur svenska prejudikatinstanser
förhåller sig till dem.

Fokus i artikeln ligger på att presentera data gällande svenska prejudikatin-
stansers förhållande till europarätten. Vi kommer självklart att diskutera tenta-
tiva slutsatser, men vi hoppas att det empiriska underlaget kan utgöra en fond
för vidare diskussioner om Sveriges tjugo år i EU. Dessa diskussioner behöver
en fast förankring i det empiriska materialet, men det senare behöver också ana-
lyseras från många olika perspektiv.

12 Vad gäller EU-rättens begränsade men svårbestämda tillämpningsområde se Mattias Derlén
& Johan Lindholm, ”Three Ideas: The Scope of EU Law Protecting Against Discrimination”,
i Mattias Derlén & Johan Lindholm (red), Festskrift till Pär Hallström, Iustus förlag, Uppsala
2012, s. 77. 

13 Se vidare avsnitt 5. 
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2. METOD OCH MATERIAL

Studien utgår från Domstolsverkets databas, Vägledande avgöranden, så som
den såg ut den 10 augusti 2014.14 Från databasen har vi hämtat 12 264 avgö-
randen från svenska prejudikatinstanser,15 avgjorda mellan januari 1981 och
augusti 2014 samt de uppgifter om avgörandena – så kallade metadata – som
Domstolsverket tillhandahåller, inklusive avgörandedatum, avgörande dom-
stol, sökord samt hänvisningar till lagrum, praxis och litteratur. Eftersom vi
använder oss av metadata som domstolarna tillhandahåller är vi beroende av att
den är korrekt inlagd. Över lag verkar detta korrekt och manuella kontroller på
utvalda delar av materialet visar att avgörandenas europarättsliga natur16 fram-
går av metadatan. Som diskuteras vidare nedan förekommer det dock att dom-
stolarna missat att korrekt lägga in hänvisningar i metadatan.17 Eftersom data-
setet endast inkluderar de prejudikatbildande instansernas domar innehåller det
inte hänvisningar och diskussioner som förekom i underrätterna om de inte
också blev föremål för diskussion i den prejudikatbildande instansen. Notismål
är inte inkluderade, då de saknar metadata. Detta påverkar datasetets volym,
men rimligen inte dess representativitet.

Antalet avgöranden per år är förhållandevis konstant, mellan cirka 400 och
600 avgöranden per år.18 

Medan granskningen av europarättens påverkan i enskilda mål bygger på
hela datasetet,19 baseras granskningen av EU-rättens verkan över tid och påver-
kan på enskilda rättsområden endast på avgöranden efter den 1 januari 1995.20

Att inkludera rättsfall avgjorda innan det svenska medlemskapet i EU respek-
tive att Europakonventionen fick ställning som lag skulle resultera i missvisande
resultat. Som diskuteras vidare nedan21 är det europarättsliga materialet av
naturliga skäl även viss tid efter denna tidpunkt begränsat, men detta kan svår-
ligen beaktas. Det medför att europarättens påverkan på svensk rätt underskat-
tas jämfört med dagsläget, men torde sakna betydelse för europarättens relativa
genomslag på olika områden.

14 Tillgänglig på http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp.
15 Med prejudikatinstans avses i denna artikel Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomsto-

len (inkl. Regeringsrätten före 2011), Arbetsdomstolen, Mark- och miljööverdomstolen,
Migrationsöverdomstolen, Marknadsdomstolen och samtliga hovrätter och kammarrätter.

16 Se vidare omedelbart nedan.
17 Se vidare nedan avsnitt 5.
18 Undantaget är dock år 2014 för vilket materialet endast inkluderar 160 avgöranden. Förkla-

ringen till detta är att vi endast inkluderar avgöranden publicerade t.o.m. augusti månad. 
19 Se vidare nedan avsnitt 5.
20 Se vidare nedan avsnitt 3 och 4.
21 Se vidare nedan avsnitt 3.
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Som utvecklas nedan har vi delat in avgörandena i sexton ämnesområden.22

Denna kategorisering utgår från de 1 000 vanligast använda sökorden. Vi har
manuellt placerat dessa sökord i ämnesområden. I det material som kategorisats
efter ämnesområden ingår, allt som allt, 9 541 unika avgöranden. Det vill säga
att det i datasetet ingår 9 541 avgöranden som placerats i minst en kategori.23

Detta motsvarar cirka 78 procent av det fullständiga datasetet. Eftersom ett
avgörande kan innehålla sökord från flera olika ämnesområden innebär detta
att varje avgörande kan ingå i flera olika ämnesområden.

Därutöver har vi identifierat referensgrupper för avgöranden med EU-rätts-
liga eller konventionsrättsliga (som vi valt att kalla rättsregler med grund i Euro-
pakonventionen) inslag.24 Vi har placerat ett avgörande i en av dessa grupper
om den (i) hänvisar till Europakonventionen om mänskliga rättigheter respek-
tive EU-rättsliga rättsakter, (ii) hänvisar till Europadomstolens respektive EU-
domstolens rättspraxis eller (iii) innehåller sökord som anger att målet handlar
om EU-rätt respektive konventionsrätt. Genom att kombinera de två grup-
perna har vi också skapat en referensgrupp för europarätt i bred bemärkelse.25

Denna studie tar således sikte på en specifik aspekt av europarättens genom-
slag i svensk rätt: förekomsten av explicita hänvisningar till europarätt och euro-
parättsligt material i praxis. De metodval vi gjort medför att denna studie inte
tar hänsyn till vissa, potentiellt viktiga aspekter av europeiseringen av svensk rätt.
Till exempel kan det påpekas att vi inte explicit beaktar den viktiga och omfat-
tande europeisering som uppstår genom att direktiv implementeras genom
svensk lagstiftning. Det är emellertid rimligt att anta att även sådana former av
europeisering i viss mån fångas med den valda metoden. I den mån förord-
ningar, direktiv eller nationell implementeringslagstiftning blir föremål för
prövning av en prejudikatinstans torde dessa mål i hög utsträckning fångas av
den valda metoden, antingen genom att domstolen hänvisar till EU-rättsligt
material eller använder sökord av EU-rättslig karaktär. I den mån prejudikatin-
stanser kan avgöra mål som i någon utsträckning gäller implementeringslagstift-
ning utan att hänvisa till EU-rättsligt material eller använda EU-rättsliga sökord
är det rimligt att anta att de EU-rättsliga frågorna var av begränsad relevans.

Det är vidare viktigt att komma ihåg att de prejudikatbildande instansernas
rättspraxis inte absolut reflekterar rättstillämpningen i allmänhet. De mål som
blir prejudikat är inte nödvändigtvis representativa för ärenden som myndighe-

22 Se vidare nedan avsnitt 4.
23 Om det i ett avgörande förekommer flera kategoriserade nyckelord ingår avgörandet i samt-

liga aktuella ämnesområden. Utöver de nämnda, kategoriserade områdena återfinns 221
avgöranden med sökord som inte låter sig placeras i något specifikt ämnesområde, till exempel
bil och lukt.

24 Hädanefter ”avgöranden som rör EU-rätt” respektive ”avgöranden som rör konventionsrätt”.
25 Hädanefter ”avgöranden som rör europarätt”.
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ter och domstolar dagligdags har att ta ställning till, men innehåller viktiga,
obesvarade rättsfrågor. Prejudikat kan således tas till intäkt för vad som vid varje
givet tillfälle utgör viktiga, obesvarade rättsfrågor, dels genom att det är sådana
mål som når de prejudikatbildande instanserna, dels genom att det är i sådana
mål som de prejudikatbildande instanserna beviljar prövningstillstånd. Före-
komsten av europarättsliga inslag i praxis är på detta sätt indikativt för euro-
parättens genomslag i svensk rätt mer allmänt. Härvid är det rimligt att anta att
de prejudikatbildande instanserna i sin praxis över tid flyttar fokus mellan olika
områden och frågor.

3. EUROPARÄTTSLIGA INSLAG I PRAXIS 
– UTVECKLING ÖVER TID

3.1 Inledning

Från och med den 1 januari 1995 utgör Europakonventionen och EU-rätten,
med vissa begränsningar och övergångsbestämmelser, en del av den svenska
rättsordningen.26 Ett sätt att undersöka europarättens påverkan på svensk rätt
är att granska hur förekomsten av europarättsliga inslag27 i svensk rättspraxis
förändrats över de efterföljande tjugo åren.

Enligt uttalanden i litteraturen har EU-rätten och praxis från EU-domsto-
len, efter en viss inledande försiktighet, blivit ett naturligt inslag i den dömande
verksamheten.28 Det har även hävdats att EU-rätten huvudsakligen består av
förvaltningsrätt, varför förvaltningsdomstolarna, med Högsta förvaltnings-
domstolen i spetsen, har ett särskilt ansvar för EU-rättens genomslag.29 Det
senare skulle innebära att vi kan iaktta en annan utveckling för förvaltnings-
domstolarna jämfört med de allmänna domstolarna. Även vad gäller Europa-
konventionen har det hävdats att införlivandet i svensk rätt år 1995 medfört att
konventionen samt praxis från Europadomstolen fått allt större betydelse.30

26 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna samt Akt om villkoren för Konungariket Norges,
Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de
fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, EUT
C 241, 29.8.1994, s. 9.

27 Som definierat ovan avsnitt 2.
28 Se exempelvis Ragnemalm 2006, s. 223; Hans Ragnemalm, ”Mera EG-rätt i Regeringsrät-

ten”, i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel, Juristförlaget i Lund 2008, s. 383, på s. 391. 
29 Se exempelvis Ragnemalm 2006, s. 223. Se också Torkel Gregow återgiven i ”Högsta dom-

stolen och prejudikatbildningen”, Advokaten nr 4 2003.
30 Se exempelvis Dag Victor, ”Svenska domstolars hantering av Europakonventionen”, SvJT

2013, s. 343, på s. 347. 
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Vi förväntar oss emellertid inte att europarätten från och med år 1995 ome-
delbart och fullt ut får utslag i det studerade material. En viss fördröjning är att
förvänta eftersom det tar tid innan ett mål prövats av de lägre instanserna och
når prejudikatinstanserna. En genomgång av ett antal HD-avgöranden från år
2012 visar att tiden mellan tingsrättens och Högsta domstolens dom i många
mål uppgår till ungefär arton månader, men att det i mer komplicerade tviste-
mål kan uppgå till cirka tre år. Handläggningstiderna vid tingsrätterna skiljer
sig åt mellan domstolarna och målets art, men uppgår överlag till ungefär sex
månader. Till detta bör vidare läggas tiden från sakomständigheterna i målet till
dess att talan väcks. Detta är svårt att uppskatta, men sammantaget förväntar vi
oss att europarättens genomslag i svensk rätt kan börja synas i praxis tidigast
efter tre år, det vill säga under år 1998, och att dess fulla genomslag, på grund
av handläggningstider, kan synas först efter fem år, det vill säga under år 2000.

3.2 Observationer

Vi har ur det ovan beskrivna datasetet extraherat information om förekomsten
av praxis med europarättsliga inslag per år. För att få bättre insikt om europarät-
tens genomslag över tid är resultatet nerbrutet dels utifrån europarättens delar
(samtlig europarätt, EU-rätt respektive konventionsrätt), dels utifrån de olika
svenska domstolarna. Resultatet redovisas i två figurer nedan.

För att justera för variationer i antalet mål per år redovisas förekomsten av
avgöranden med europarättsliga inslag som andel av det totala antalet avgöran-
den för ett visst år. 
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Figur 1. Europarättsliga inslag över tid 
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3.3 Analys

Eftersom det beaktade materialet innehåller förhållandevis få avgöranden per år
baseras resultaten på ett relativt begränsat antal avgörande. Med hänsyn till det
begränsade underlaget kan jämförelsevis små förändringar få ett stort utslag,
varför det finns anledning att vara försiktig med att analysera värden för
enskilda år och istället koncentrera sig på tendenser över tid.

En första observation är att förekomsten av europarättsliga inslag i den rätts-
praxis som avkunnades under de första fem åren var mycket begränsad (2 pro-
cent). Med start kring år 1999 och 2000 påbörjas dock en tydlig uppåtgående
trend som tämligen konsekvent hållit i sig och det saknas tecken på avmattning.
Att de europarättsliga inslagen till en början var blygsamma ligger i linje med
våra förväntningar, enligt resonemanget ovan.

Det är mer överraskande att utvecklingen av europarättsliga inslag i svensk
praxis fortsatt efter år 2000. Vi skulle förvänta oss en sorts ”trappstegseffekt”
när europarätten väl blivit tillämplig och mål rörande europarätten börjat nå de
högsta domstolarna. Förekomsten av europarättsliga inslag i praxis har istället
följt en stadig, uppåtgående utveckling: från cirka 5 procent år 2000 till
omkring 7,5 procent år 2006 till ungefär 13 procent år 2013.

Den ökade förekomsten av europarättsliga inslag är framförallt driven av en
ökad förekomst av EU-rättsliga inslag. Fram till år 2002 följer de EU-rättsliga
och konventionsrättsliga inslagen samma utveckling, den senare dock på en
något lägre nivå än den förra. Därefter har de EU-rättsliga inslagen stadigt ökat
medan de konventionsrättsliga inslagen stannade på en stadigt låg nivå fram till
år 2011. Därefter har förekomsten av praxis med konventionsrättsliga inslag
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ökat markant. Detta trendbrott är framförallt hänförligt till Högsta domstolen:
under de senaste två och ett halvt åren har HD i tjugo domar hänvisat till Euro-
pakonventionen eller Europadomstolens praxis, och i de flesta fall både och.

Mot bakgrund av den uppmärksamhet som dessa mål väckt torde det vara
välkänt att många av dessa mål rör skattetillägg och förbudet mot dubbelbe-
straffning (ne bis in idem) samt statens skadeståndsansvar vid brott mot europa-
konventionen. I denna praxis återfinns emellertid även en rad andra konven-
tionsrättsliga frågor, till exempel rätten till rättvis rättegång, oskyldighetspre-
sumtionen, proportionalitetsprincipen, rätten till privatliv, egendomsskyddet
och legalitetsprincipen. 

Som diskuterats ovan rör det sig om ett relativt begränsat antal mål varje år
och det är vanskligt att dra slutsatser från ett enskilt år. Det är emellertid intres-
sant att observera ett trendbrott i förekomsten av europarättsliga inslag år 2005
(se figur 1). Som framgår av figur 2 är detta delvis hänförligt till en ökning i
HFD:s praxis, men samma år ökade också förekomsten av avgöranden med
europarättsliga inslag i HD:s praxis tämligen dramatiskt. Vi menar att utveck-
lingen bör ses mot bakgrund av det fördragsbrottsförfarande mot Sverige angå-
ende den relativa avsaknaden av förhandsavgöranden från svenska domstolar
som kommissionen påbörjade år 2004 genom att avge ett motiverat yttrande.31

I respons till denna talan genomfördes en lagändring som ålade de svenska
domstolarna en skyldighet att motivera sina ställningstagande till yrkanden om
att inhämta förhandsbesked från EU-domstolen.32 Det kan diskuteras om lagen
fått sin avsedda verkan,33 men den följdes av en skarp ökning av antalet för-
handsbesked från svenska domstolar år 2006 och en stadig men mer blygsam
ökning över längre tid.34 Det är rimligt att anta att förfarandet ökade den all-
männa medvetenheten om de svenska domstolarnas skyldighet att tillämpa EU-
rätten.

I anknytning till detta observerar vi att Torkel Gregow, tidigare ordförande
i Högsta domstolen, i en intervju år 2003 uttalade att EU-rätten främst fått

31 Kommissionen, Motiverat yttrande, 13/10/2004 i ärende 2003/2161, C(2004)3899. Se
också t.ex. Ulf Bernitz, ”The Duty of Supreme Courts to Refer Cases to the ECJ: The Com-
mission’s Action Against Sweden”, Swedish Studies in European Law vol. 1 (2006), s. 37;
Magnus Schamuch, ”SFS 2006:502: Sweden introduces national measures to protect the
expectations of individuals regarding the application of Article 234 EC”, European law
Reporter nr 10/2006, s. 425.

32 Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens
domstol; prop. 2005/06:157 Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen.

33 Se Martin Johansson & Sara Ahmed, ”De högsta domstolsinstansernas motiveringsskyldighet
vid beslut att inte inhämta förhandsavgöranden från EG-domstolen – En papperstiger?”,
Europarättslig Tidskrift nr 4/2009, s. 783.

34 Court of Justice of the European Union, Annual Report 2013, s. 106. Se också Bernitz 2010,
s. 41; Pernilla Lindh, ”Domare i europeiska unionen” i Fredrik Wersäll m.fl. (red), Svea hov-
rätt 400 år, Norstedts Juridik, Stockholm 2014, s. 523, på s. 524.
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betydelse på den förvaltningsrättsliga sidan och inte för de allmänna domsto-
larna. Han förutsåg att EU-rätten först på sikt skulle få ökad betydelse för Hög-
sta domstolen, till exempel på konkurrensrättens område.35 I en artikel år 2007
gav justitierådet Göran Regner uttryck för en liknande uppfattning. Regner
menade vidare att den relativa avsaknaden av prövning av svensk rätts förenlig-
het med unionsrätten inte berodde på ovilja eller ovana utan på att sådana frå-
gor sällan förekommer.36

En granskning av förekomsten av europarättsliga inslag i HD:s respektive
HFD:s praxis visar att Gregows uppfattning år 2003 om EU-rättens genomslag
var i huvudsak korrekt, men vid tillfället för Regners uttalande år 2007 hade
omständigheterna förändrats: under denna period steg de EU-rättsliga inslagen
i HD:s praxis från 5 procent till 15 procent.37 Liksom vad gäller konventions-
rätten har det tagit längre tid för EU-rättsliga inslag att bli vanliga i tvister vid
de allmänna domstolarna.

Det är intressant att notera att den ökade förekomsten av europarättsliga
inslag i HD:s och HFD:s praxis under hela den beaktade perioden till stora
delar påminner om varandra. Förekomsten av europarättsliga inslag i HD:s
praxis börjar dock på en lägre nivå och en stor del av utveckling är hänförlig till
senare tid. Förekomsten av europarättsliga inslag i HD:s praxis har, med start
år 2005, kraftigt närmat sig HFD:s praxis och översteg år 2013 för första
gången den senare. Som diskuteras ovan är ökningen under senare år särskilt
hänförlig till en ökning av konventionsrättsliga inslag. Det tycks således som att
skillnaderna mellan domstolarna när det kommer till europarättsliga inslag har
minskat betydligt och att de två på längre sikt kan komma att byta roller med
varandra.

Oavsett om man ser till all europarätt, EU-rätt, konventionsrätt eller till de
olika domstolarna är trenden tydlig: de europarättsliga inslagen i svensk praxis
har stadigt ökat och det finns inget som tyder på att detta avmattas. Det finns
framförallt tre tänkbara förklaringar till denna utveckling: (i) att europarättens
materiella innehåll ökat, (ii) att enskildas medvetenhet om europarätten och
därmed deras benägenhet att åberopa densamma ökat samt (iii) att de nationella
domstolarnas förtrogenhet med europarätten ökat. Den observerade utveck-
lingen är sannolikt resultatet av en kombination av dessa faktorer, men kanske
företrädelsevis de två sistnämnda. Det finns ingenting som tyder på att denna
utveckling kommer att avmattas under den närmaste framtiden.

35 ”Högsta domstolen och prejudikatbildningen”, Advokaten nr 4 2003.
36 ”Europeiseringen ger mer makt till juristerna”, Advokaten nr 4 2007.
37 Motsvarande siffror för HFD är 23,3 procent år 2003 resp. 17,6 procent år 2007.
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4. EUROPARÄTTENS GENOMSLAG INOM 
OLIKA ÄMNESOMRÅDEN

4.1 Inledning 

Som utvecklas ovan har de europarättsliga inslagen i de svenska prejudikatin-
stansernas praxis blivit allt vanligare under de senaste tjugo åren och utgör idag
en betydande andel. Som också berörts ovan är det heller inte lämpligt att tala
om europarätten som något som främst rör vissa domstolar, åtminstone inte
under de senaste åren. EU-rätten berör på ett sätt eller annat närmast varje
område.38

Det finns emellertid anledning att anta att den relativa förekomsten av euro-
parättsliga inslag i praxis varierar mellan olika områden. För att pröva om det
förhåller sig på detta sätt har vi manuellt delat in den beaktade rättspraxisen
mellan år 1995 och år 2014 i sexton ämnesområden utifrån de sökord som
domstolarna gett målen.39 Vi har sedan undersökt i vilken utsträckning dessa
ämnesområden innehåller inslag av EU-rätt, konventionsrätt eller både och, det
vill säga europarätt i bred bemärkelse.40 Resultatet framgår av figuren nedan.

I figuren redovisas processrätt som ett område, men man bör vara försiktig
med att dra långtgående slutsatser av resultatet. Avgöranden som rör process-
rättsliga frågor kommer närmast alltid att även att höra hemma inom ett mate-
riellt område. Det finns därför en överhängande risk att förekomsten av euro-
parättsliga inslag i mål som rör processrätt inte hör samman med målets proces-
suella aspekter utan dess materiella aspekter. Det faktum att värdena för
processrättsliga mål ligger nära värdena för samtlig praxis är konsekvent med
denna tolkning.

38 Se bland annat Lindh 2014, s. 524–525.
39 Arbetsrätt, associationsrätt, (allmän och speciell) avtalsrätt, ersättningsrätt, familjerätt (inkl.

successionsrätt), fastighetsrätt (inkl. mark- & miljörätt), fordringsrätt, immaterialrätt, inter-
nationella förhållanden (främst internationell privat- och processrätt), marknadsrätt, migra-
tionsrätt, obeståndsrätt, (övrig) offentlig rätt, processrätt, skatterätt, straffrätt. För vidare
beskrivning av dessa kategorier, se vidare omedelbart nedan. 

40 Se vidare ovan avsnitt 2.
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4.2 Övergripande observationer

Vi kan inledningsvis konstatera att förekomsten av europarättsliga inslag i
svensk rättspraxis varierar markant mellan olika ämnesområden, från 1,3 pro-
cent till 27,5 procent. Det finns således, föga förvånande, gott stöd för att de
europarättsliga inslagen i rättspraxis inte är jämt fördelade mellan alla områden.

Det är dock något förvånande att endast 6,9 procent av den svenska rätts-
praxisen under perioden 1995–2014 innehåller europarättsliga inslag, varav 5,4
procent är EU-rättsliga inslag. Annorlunda uttryckt, av de avgöranden som
svenska prejudikatinstanser avkunnat sedan Sverige gick med i EU har nitton
utav tjugo mål avgjorts utan att den aktuella domstolen varken hänvisat till EU-
rättsliga källor (primärrättsliga, sekundärrättsliga eller EU-domstolens rätts-
praxis) eller använt EU-rättsliga sökord för att beskriva målet. Även på de områ-
den där europarättsliga inslag är vanligast saknar närmare tre utav fyra avgöran-
den europarättsliga inslag. 

De europarättsliga inslagen i svensk rättspraxis måste således uppfattas som
förhållandevis blygsamma, vilket manar till försiktighet vad gäller uttalanden
om den svenska rättens europeisering. Som beskrivs ovan är dock förekomsten
av europarättsliga inslag avsevärt högre under senare tid, under de senaste åren
kring 13 procent.41 Det förhållandevis låga genomsnittet för hela perioden kan

41 Men jämför Fredrik Wersäll, ”En offensiv Högsta domstol. Några reflektioner kring HD:s
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således delvis förklaras av den inledningsvis låga förekomsten av europarättsliga
inslag i prejudikatinstansernas praxis.

Utfallet visar vidare att det finns anledning att vid en diskussion om euro-
parättens påverkan på svensk rättspraxis göra en åtskillnad mellan EU-rätt och
konventionsrätt då deras relativa inslag varierar markant mellan olika områden.
I linje med vad som observerats ovan avseende utvecklingen över tid är EU-
rättsliga inslag överlag betydligt vanligare än konventionsrättsliga inslag. Till
exempel tillhör marknadsrätt och immaterialrätt de områden där europarätts-
liga inslag är förhållandevis vanliga – 14,9 respektive 14,0 procent – men detta
består uteslutande av EU-rättsliga inslag. Resultatet visar dock på att det finns
områden där de konventionsrättsliga inslagen är lika stora som eller större än de
EU-rättsliga inslagen. En mer detaljerad granskning av europarättens genom-
slag förutsätter dock att ämnesområdena undersöks var för sig.

4.3 Internationell privaträtt

Internationell privaträtt är det utav alla ämnesområden där europarättsliga inslag
är vanligast förekommande. Dessa mål gäller till största del bestämmelserna i
Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen42 (som
motsvarar varandra) och i mindre utsträckning andra, EU-rättsliga sekundär-
rättsakter på den internationella privaträttens område.43

Det starka europarättsliga inflytandet på den internationella privaträttens
område är särskilt tydligt vid beaktande av att Bryssel I-förordningen, vars till-
lämpning det stora flertalet av dessa mål rör, trädde i kraft först den 1 mars
2002. Av den praxis på området som avgjordes före år 2004 innehåller 5 pro-
cent europarättsliga inslag, för praxis som avgjorts efter år 2004 är motsvarande
siffra 51 procent. Det är således närmast helt säkert att andelen mål med euro-
parättsliga inslag på den internationella privaträttens område kommer att fort-
sätta öka ju längre tiden går.

De funna resultaten är i linje med vad vi funnit i en tidigare studie av hur
EU-domstolen förhåller sig till sin egen praxis. I den studien fann vi att inter-
nationell privaträtt är ett område som utvecklats starkt genom EU-domstolens

42 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och
om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EUT L 12, 16.1.2001,
s. 1, numera ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den
12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar
på privaträttens område, EUT L 351, 20.12.2012, s. 1.

43 Till exempel Bryssel II-förordningen, Rom I-förordningen och insolvensförordningen.

rättsbildning”, SvJT 2014, s. 1, på s. 3, enligt vilken ”[r]eferenser till europarätten i HD:s
avgöranden är numera snarare regel än undantag.”
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praxis och som tydligt – tydligare än många andra områden – utgör ett själv-
ständigt och oberoende område.44

I sammanhanget bör dock avslutningsvis påpekas att detta område är det
numerärt minsta av de som undersöks i denna artikel. Det europarättsliga infly-
tandet handlar således i absolut tal om ett förhållandevis begränsat antal mål.

4.4 Offentlig rätt

Mot bakgrund av tidigare forskning förväntar vi oss att europarätten fått en
betydande påverkan på förvaltningsrätten. Till exempel menar Ragnemalm att
”[EU]-rätten består till övervägande del av förvaltningsrätt.”45 Detta påstående
tycks utgå från en indelning av rätten utifrån en traditionell svensk syn som inte
nödvändigtvis lämpar sig för europarätten,46 men hans poäng är i huvudsak rik-
tig. Andra forskare har beskrivit hur förvaltningsrätten blivit föremål för euro-
peisering, framförallt i termer av utökat rättighetsskydd.47

Denna studie bekräftar i huvudsak dessa påståenden. Förutom målen avse-
ende internationell privaträtt är de europarättsliga inslagen tydligast på områ-
den av förvaltningsrättslig art och de konventionsrättsliga inslagen är särskilt
tydliga.

Migrationsrätt är det område där europarättsliga inslag är näst vanligast före-
kommande. Den migrationsrättsliga praxisen är vidare intressant i det att den
innehåller en påtaglig överlappning mellan EU-rätten och konventionsrätten.
Hela 2,6 procent av alla migrationsrättsliga mål innehåller såväl EU-rättsliga
som konventionsrättsliga inslag och inget annat område har en överlappning
som överstiger 0,6 procent. På ämnesområdet förekommer stora inslag av kon-
ventionsrätt, både självständigt och gemensamt med EU-rättsliga inslag. De
konventionsrättsliga rättigheter som aktualiseras i dessa fall är framförallt skyd-
det mot tortyr i artikel 3 i Europakonventionen och rätten till privat- och famil-
jeliv i artikel 8. Vad gäller de EU-rättsliga inslagen på migrationsrättens område
förekommer det för det första ett stort antal flyktingärenden som i närmast
samtliga fall rör tolkning och tillämpning av skyddsgrundsdirektiven48 och

44 Mattias Derlén, Johan Lindholm, Martin Rosvall & Atieh Mirshahvalad, ”Coherence Out of
Chaos: Mapping European Union Law by Running Randomly Through the Maze of CJEU
Case Law”, Europarättslig Tidskrift vol. 16(3) (2013), s. 517, på s. 533.

45 Ragnemalm 2006, s. 223.
46 Hur ska till exempel rätten till fri rörlighet för varor kategoriseras?
47 Se exempelvis Viweka Warnling-Nerep, ”Juridiska personer som bärare av mänskliga rättig-

heter – Ett möte mellan näringsrätt och förvaltningsrätt”, Juridisk Publikation nr 1/2010,
s. 85; Jane Reichel, ”Domstolar och/eller förvaltning”, SvJT 2011, s. 440.

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer
för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt
skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att beteck-
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Dublinförordningarna.49 Detta är förväntat med hänsyn till EU:s omfattande
arbete på området för rättvisa, frihet och säkerhet.50 Det är huvudsakligen bland
dessa mål som överlappning med konventionsrätten förekommer. I gruppen
förekommer emellertid också mål som rör rätten till fri rörligheten för personer,
i synnerhet sådana rättigheter som tillkommer andra personer än de ekono-
miskt aktiva med utgångspunkt i unionsmedborgarskapet. 

Däremot förekommer det få fall inom ämnesområdet som rör rätten till fri
rörlighet för ekonomiskt aktiva. Man skulle då kunna förvänta sig att hitta dessa
inom arbetsrätten. Innan vi genomförde studien förväntade vi oss att europarät-
ten och framförallt EU-rätten skulle ha fått ett betydande inflyttande i den
arbetsrättsliga praxisen, men resultatet av undersökningen visar att arbetsrätt är
ett av de områden där de europarättsliga inslagen är mest begränsade. Till exem-
pel finns det exempel på rättspraxis inom ämnesområdet som rör rätten till fri
rörlighet för arbetstagare51 och tjänsteutövare,52 men de är få. En sannolik för-
klaring till detta är att de arbetsrättsliga frågor som framförallt är föremål för
prövning av prejudikatinstanserna rör lagen (1982:80) om anställningsskydd
(LAS) och i andra hand lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
(MBL) och att EU-rätten har haft begränsat inflytande på dessa frågor. Ett av
undantagen – som också förekommer i flera arbetsrättsliga mål med EU-rätts-
liga inslag – är företagsöverlåtelsedirektivet.53

Initialt förväntade vi oss att skatterätt skulle vara det område där europarätts-
liga inslag var vanligast. Skatterätt är förvisso ett av de områden som ligger över
genomsnittet vad gäller förekomsten av europarättsliga inslag i rättspraxis, men
tydligt efter de två ovannämnda områdena och vad gäller EU-rättsliga inslag
placerar sig skatterätt på en femte plats efter immaterialrätt och marknadsrätt.

En förklaring till detta är att skatterätt är ett stort område, vilket också åter-
speglas i att det finns mycket rättspraxis på området. Vissa delar av det skatte-
rättsliga området har omfattande europarättsliga inslag, till exempel mervärdes-
skatt, beskattning av internationella företag och koncerner, reavinstbeskattning
på utdelning från utländska företag och till utländska ägare samt, under senaste

49 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier
och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan
om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in
i någon medlemsstat, EUT L 180, 29.6.2013, s. 31 och dess föregångare.

50 Se Gerhard Wikrén & Håkan Sandesjö, Utlänningslagen, nionde upplagan, Norstedts Juri-
dik, Stockholm 2010, s. 32–43.

51 AD 2002 nr 15.
52 AD 2009 nr 89.
53 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lag-

stiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller
delar av företag eller verksamheter, EUT L 82, 22.3.2001, s. 16.

nas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet, EUT L 337,
20.12.2011, s. 9 och dess föregångare.
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åren, dubbelbestraffning. När det gäller övriga skatterättsliga frågor som blir
föremål för prövning av prejudikatinstanserna – vilka är av betydande omfatt-
ning – är dock de europarättsliga inslagen betydligt mer blygsamma.

Om man däremot vänder på perspektivet och undersöker vilka områden
som är vanligast förekommande i mål som har EU-rättsliga inslag är skatterätt
störst. EU-rätt dominerar alltså inte den skatterättsliga praxisen, men skatte-
rätten dominerar den svenska EU-rättsliga praxisen.54

Vid sidan om de ovan diskuterade områdena, vilka alla förutom arbetsrätt
kan betraktas som områden inom förvaltningsrätten, har vi samlat mål under
kategorin övrig offentlig rätt. I denna kategori har vi placerat avgöranden med
sökord som hör samman med statsrätt,55 skydd mot diskriminering och allmän
förvaltningsrätt.56 Avgöranden med europarättsliga inslag på detta område är av
högst varierande natur. Arbetsdomstolens praxis på området gäller framförallt
tillämpningen av EU-rättsliga skydd mot diskriminering inom arbetslivet och
bland de allmänna domstolarnas praxis förekommer flera fall som rör yttrande-
frihet, tryckfrihet och med dessa sammanhängande frågor. Dessa två grupper
utgör dock tillsammans endast cirka en tredjedel av samtliga avgöranden med
europarättsliga inslag i denna kategori och det finns få uppenbara egenskaper
som förenar övriga mål.

4.5 Straffrätt

Europarättens betydelse på straffrättens område har under senare år fått ökad
uppmärksamhet.57 Som följer av figuren ovan är dock den relativa förekomsten
av europarättsliga inslag i straffrättsliga mål lägre än genomsnittet. I likhet med
det resonemang som fördes ovan angående skatterätt är en bidrag orsak till detta
att straffrätt som område totalt sett är bland de största. Trots att vi i absoluta tal
funnit tämligen många straffrättsliga avgöranden med europarättsliga inslag
utgör de således en förhållandevis begränsad andel av det totala antalet straff-
rättsliga avgöranden.

54 Detta är delvis hänförligt till att den samlade mängden praxis innehåller förhållandevis många
skatterättsliga mål. Inom konventionsrätten har skatterätten en tydlig, men lite mer blygsam
position.

55 Till exempel tryckfrihet, regeringen, yttrandefrihetsbrott och allemansrätt.
56 Till exempel laglighetsprövning enligt kommunallagen, handläggande myndighet, kommun,

socialtjänst, länsstyrelse, polis, tillsynsmyndighet, myndighetsutövning, tjänstefel och sekre-
tess.

57 Se bland annat Petter Asp, EU & straffrätten – studier rörande den europeiska integrationens
betydelse för den svenska straffrätten, Iustus, Uppsala 2002; Maria Bergström & Anna Jons-
son Cornell (red) European Police and Criminal Law Co-operation, Swedish Studies in Euro-
pean Law vol. 4, Hart Publishing, Oxford 2015; Samuli Miettinen, Criminal Law and Policy
in the European Union, Routledge, London 2013.
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De europarättsliga inslagen på straffrättens område är till närmast lika ande-
lar EU-rättsliga och konventionsrättsliga. Bland de mål som har konventions-
rättsliga inslag förekommer ett stort antal konventionsartiklar och det är svårt
att peka ut några enskilda som särskilt dominanta. Bland de mer vanligt före-
kommande är dock, föga överraskande, rätten till en rättvis rättegång och sta-
tens ersättningsskyldighet för rättighetskränkningar i samband med straffrätts-
liga förfaranden samt förbudet mot dubbelbestraffning. Likaså är de EU-rätts-
liga inslagen på straffrättens område av varierande natur. En betydande andel
av målen gäller dock varusmuggling, skatteflykt och andra gränsöverskridande
verksamheter. Straffrätten särskiljer sig från många andra områden i det att det
i denna grupp återfinns mål där enskilda åberopar primärrättsliga, EU-rättsliga
bestämmelser, i detta sammanhang till försvar mot straffrättsligt ansvar enligt
svensk lagstiftning.58

4.6 Privaträtt

Eftersom europarättsliga inslag är vanligare på områden av förvaltningsrättslig
art följer förstås att de är ovanligare på områden av privaträttslig art. Detta gäller
i synnerhet förekomsten av EU-rättsliga inslag: Bland praxis hemmahörande
inom associationsrätt, fordringsrätt, arbetsrätt,59 fastighetsrätt, obeståndsrätt
och ersättningsrätt förekommer EU-rättsliga inslag i samtliga fall i mindre än
2,7 procent av avgörandena. Inom avtalsrätten är detta tal något högre, men
fortfarande mycket lågt (3,7 procent). Förekomsten av EU-rättsliga inslag i pri-
vaträttslig praxis är således över lag begränsad.

Två privaträttsliga områden avviker dock från den allmänna trenden och har
mer än genomsnittliga europarättsliga inslag. Det första ämnesområdet är
immaterialrätt som uteslutande domineras av EU-rättsliga inslag och i synner-
het sekundärrättsliga instrument. Detta är i stor utsträckning förväntat då EU i
omfattande utsträckning antagit harmoniseringslagstiftning på området.60

Hälften av avgörandena i denna kategori gäller varumärkesrätt, särskilt tillämp-
ningen av varumärkesdirektivet61 och gemenskapsvarumärkesförordningen,62

och en stor del av övriga mål avser upphovsrätt, särskilt tillämpningen av Info-

58 Se exempelvis NJA 2007 s. 941, NJA 2012 s. 1073. 
59 Den relativt låga förekomsten av europarättsliga inslag på arbetsrättens område berördes ovan.
60 Se allmänt Ulf Bernitz m.fl., Immaterialrätt, tolfte upplagan, Stockholm 2013, s. 18–29;

Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt, tionde upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm
2011, s. 52–64.

61 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av med-
lemsstaternas varumärkeslagar, EUT L 40, 11.02.1989, s. 1.

62 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken,
EUT L 11, 14.1.1994, s. 1.
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soc-direktivet.63 I gruppen återfinns också ett antal avgöranden kring de inter-
nationella privaträttsliga aspekterna av immaterialrätten, medan europarättsliga
inslag i övriga former och på övriga delar av immaterialrätten är mer blyg-
samma.

Det andra området är, något mer oväntat, mål rörande barn och familjeför-
hållanden. Vid en första anblick framstår det som att de europarättsliga inslagen
på detta område, som till huvudsak består av familjerättsliga mål, är förvånans-
värt omfattande. En närmare granskning visar dock att sådana mål framförallt
består av (i) mål rörande anhöriginvandring och andra migrationsrättsliga mål
där familjeförhållanden är centrala frågor, (ii) arbetsrättsliga mål om föräldrale-
dighet samt (iii) internationellt privaträttsliga mål på familjerättens område.
Återstående mål handlar om rätt till muntlig förhandling i mål om äktenskaps-
skillnad,64 huruvida vägran att överflytta barn till vårdnadshavare är förenlig
med rätten till familjeliv,65 huruvida att den som påstår sig vara far till ett barn
saknar talerätt i mål om fastställande av faderskap är förenligt med rätten till
familjeliv66 samt rätt till rättshjälp i ett vårdnadsmål i ljuset av ett EU-direktiv.67

Förekomsten av europarättsliga inslag i det som kan sägas utgöra familjerättens
kärna är således, som förväntat, tämligen begränsad.

En granskning av de konventionsrättsliga inslagen på privaträttens område
ger dock en delvis annan bild. Över lag är även dessa inslag vanligast på förvalt-
ningsrättens område, men på vissa privaträttsliga områden är de konventions-
rättsliga inslagen betydande och då rör det sig om andra områden än de där EU-
rättsliga inslag är vanligt förekommande.

Ersättningsrätt är intressant då det är det enda ämnesområde av de som
undersökts där konventionsrättsliga inslag är vanligare än EU-rättsliga. Med
ersättningsrätt avses i detta sammanhang mål rörande skadestånd, försäkring
och annan ersättning. De europarättsliga inslagen på detta område skiljer sig åt
beroende på om de handläggs av allmän domstol eller förvaltningsdomstol. De
konventionsrättsliga inslagen förekommer främst i mål vid allmänna domstolar,
varav merparten rör statens och kommuners skadeståndsansvar enligt skade-
ståndslagen och Europakonventionen. I jämförelse består de europarättsliga
inslagen i förvaltningsrättsliga mål framförallt av EU-rättsliga inslag och domi-
neras av mål avseende rätt till socialförsäkringar i situationer med anknytning
till andra medlemsstater. En närmare granskning visar således att de euro-

63 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonise-
ringen av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället,
EUT L 167, 22.6.2001, s. 10.

64 NJA 2003 s. 407.
65 NJA 2013 s. 1143.
66 RH 1995:85.
67 NJA 2006 s. 569.
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parättsliga inslagen inom de privaträttsliga aspekterna av ersättningsrätten, på
motsvarande sätt som på familjerättens område, är mycket begränsade.

Inom obeståndsrätten är EU-rättsliga och konventionsrättsliga inslag lika
vanligt förekommande och härrör sig framförallt till två, tämligen specifika
rättsfrågor. De konventionsrättsliga inslagen på obeståndsrättens område har
rört huruvida förfaranden i obeståndsärenden kränkt enskildas rätt till en rättvis
rättegång eller oskyldighetspresumtionen enligt artikel 6 i Europakonventio-
nen68 och de EU-rättsliga inslagen har huvudsakligen rört tillämpningen av
EU:s insolvensförordning.69

4.7 Övriga områden

I det område som vi här valt att kalla fastighetsrätt ingår förutom sökord som är
direkt hänförliga till det som traditionellt kallas fastighetsrätt även mark- och
miljörättsliga sökord. De europarättsliga inslagen på området domineras starkt
av miljörättsliga mål, vilka förstås främst består av miljööverdomstolens praxis
men som också inkluderar ett antal avgörande av allmän domstol, kring tolk-
ning och tillämpning av ett brett antal EU-rättsliga sekundärrättsliga instru-
ment på området, så som habitatdirektivet,70 IPCC-direktivet71 och direktivet
om utsläppsrätter.72 Medan de EU-rättsliga inslagen på området alltså framfö-
rallt hänför sig till mål av miljörättslig art återfinns de konventionsrättsliga
inslagen i mål av mer varierad natur. En rättighet som är särskilt aktuell på det
fastighetsrättsliga området och vars tillämpning diskuteras i svensk praxis är
egendomsskyddets tillämpning på situationer där stat eller kommun begränsat
enskildas användning av fast egendom.

Förekomsten av europarättsliga – och uteslutande EU-rättsliga – inslag på
marknadsrättens område har, som Gregow förutspådde,73 blivit betydande.
Marknadsrättsliga mål med europarättsliga inslag har dock främst prövats av
Marknadsdomstolen, avseende konkurrensrätten, och förvaltningsdomsto-

68 Förutom ett fall som rörde om utmätning av bostad skulle kränka den enskildes rätt till res-
pekt för sitt hem enligt artikel 8 i Europakonventionen.

69 Detta var fallet i alla utom ett mål som rörde huruvida de svenska bestämmelserna kring utbe-
talning av lönegaranti var förenliga med EU-rätten.

70 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur
och växter, EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

71 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och
renare luft i Europa, EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

72 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets
direktiv 96/61/EG, EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

73 Se ovan avsnitt 3.
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larna, till övervägande del avseende offentlig upphandling, medan sådana mål
förhållandevis sällan har prövats av Högsta domstolen.

5. VILKEN PRAXIS ANVÄNDS AV SVENSKA 
DOMSTOLAR?

5.1 Inledning

EU-domstolens rättspraxis spelar en central roll i Unionens rättssystem. Fördra-
gen är allmänna till sin natur, ett ofärdigt projekt,74 vilket öppnar ett påtagligt
tolkningsutrymme för domstolen.75 Detta utrymme har EU-domstolen utnytt-
jat för att utveckla EU-rätten från ett mer traditionellt folkrättsligt samarbete
till ett rättssystem sui generis.76 Man kan till och med gå så långt som att hävda
att rättspraxis utgör EU-rättens viktigaste rättskälla.77 Under alla omständighe-
ter tillmäter EU-domstolen själv sin praxis stor vikt, vilket även påverkat par-
ternas argumentation inför domstolen.78 EU-domstolen har skapat ett system
av rättspraxis, där ett begränsat antal rättsfall används flitigt av domstolen.79

Även Europadomstolen i Strassburg använder rättspraxis på ett medvetet sätt,
bland annat för att övertyga nationella domstolar.80 Det är således av intresse
att undersöka vilka rättsfall från EU-domstolen respektive Europadomstolen
som används av svenska prejudikatinstanser, särskilt i ljuset av uttalanden i lit-
teraturen om att praxis från EU-domstolen respektive Europadomstolen blivit
allt vanligare i svenska domstolar.81

74 Jan Komárek, Judicial Lawmaking and Precedent in Supreme Courts, LSE Law, Society and
Economy Working Papers 4/2011, London 2011, s. 29. 

75 Tim Koopmans, ”Stare Decisis in European Law”, i David O’Keeffe & Henry G. Schermers
(red) Essays In European Law And Integration, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deven-
ter 1982, s. 11, på s. 15.

76 Se vidare angående rättslig integration i Europeiska unionen Mattias Derlén, ”Multilingua-
lism and legal integration in Europe”, i Rita Temmerman & Marc Van Campenhoudt (red),
Dynamics and Terminology. An interdisciplinary perspective on monolingual and multiling-
ual culture-bound communication, John Benjamins Publishing Company 2014, s. 17.

77 Henry G. Schermers & Denis F. Waelbroeck, Judicial Protection in the European Union,
sjätte upplagan, Kluwer, The Hague 2001, s. 133.

78 Mitchel de S.-O-l’E.Lasser, Judicial Deliberations – A Comparative Analysis of Transparency
and Legitimacy, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 107–112. 

79 Derlén, Lindholm, Rosvall & Mirshahvalad 2013; Mattias Derlén & Johan Lindholm,
”Goodbye van Gend en Loos, Hello Bosman? Using Network Analysis to Measure the Impor-
tance of Individual CJEU Judgments”, European Law Journal, vol. 20, 2014, s. 667. 

80 Yonatan Lupu & Erik Voeten, ”Precedent in International Courts: A Network Analysis of
Case Citations by the European Court of Human Rights”, British Journal of Political Science,
vol. 42, s. 413. 

81 Se exempelvis Ragnemalm 2006, s. 223; Ragnemalm 2008, s. 391; Victor 2013, s. 347.
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5.2 Observationer – praxis från EU-domstolen

I totalt 294 mål i vårt dataset återfinns hänvisningar till minst ett rättsfall från
EU-domstolen.82 Fördelningen av dessa mål mellan domstolar beskrivs i tabell
1 nedan. 

533 olika mål från EU-domstolen har citerats av svenska domstolar men när-
mare tre utav fyra mål har citerats endast en gång.83 Inte ens de mest citerade
målen är särskilt vanligt förekommande, vilket illustreras av tabell 2 nedan.
Endast sju rättsfall från EU-domstolen har refererats i fler än fem mål.84

82 Målen innehåller totalt 796 hänvisningar, alltså i genomsnitt 2,7 hänvisningar per mål.

Tabell 1. Mål med minst en hänvisning till rättspraxis från EU-domstolen, 
fördelning på domstolar
Domstol Antal mål
Arbetsdomstolen 21
Högsta förvaltningsdomstolen (inklusive Regeringsrätten) 154
Miljööverdomstolen (inklusive Mark- och miljööverdomstolen) 13
Migrationsöverdomstolen 27
Högsta domstolen 51
Hovrätterna 26
Kammarrätterna 2

83 389 av målen har endast en hänvisning. 
84 Vi påminner dock om de metodologiska problem som diskuterades i avsnitt 2 ovan. Vår

undersökning utgår från metadata som domstolarna registrerat. Överlag stämmer detta bra,
så till vida att om ett avgörande innehåller hänvisningar till rättspraxis från EU-domstolen
eller Europadomstolen kommer detta korrekt att återspeglas i metadata. Domstolarna använ-
der varierande sätt att hänvisa till dessa rättsfall, men detta har vi beaktat vid sammanställ-
ningen av hänvisningarna. Vi har dock konstaterat enstaka luckor, det vill säga att hänvis-
ningar till rättspraxis som förekommer i löptext inte registrerats i metadata. Detta påverkar
inte den övergripande bilden av svenska prejudikatinstansers preferenser vad gäller hänvis-
ningar till praxis från EU- och Europadomstolen, men viss försiktighet bör iakttas vid diskus-
sion om enskilda mål. 

Tabell 2. Topp 15 mest använda mål från EU-domstolen i svenska 
prejudikatinstanser
Nr Mål Cit. Huvudsakligt område

1 C-349/96 Card Protection Plan 10 Mervärdesskatt

2 14/83 von Colson 6 Konstitutionella principer

3 189/87 Kalfelis 6 Internationell privaträtt
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5.3 Observationer – praxis från Europadomstolen

Totalt 96 mål i vårt dataset innehåller minst en hänvisning till rättsfall från
Europadomstolen. Fördelningen av dessa mål mellan domstolar illustreras av
tabell 3 nedan.

207 olika mål från Europadomstolen har använts av svenska domstolar, de
flesta i enbart ett mål.85 I linje med hänvisningar till EU-domstolen har inte ens
de mest använda målen många hänvisningar, endast tre mål har fler än fem hän-
visningar.86 

4 21/76 Bier 6 Internationell privaträtt

5 C-235/00 Financial Services Ltd. 6 Mervärdesskatt

6 C-26/91 Handte 6 Internationell privaträtt

7 C-51/97 Réunion 6 Internationell privaträtt

8 C-141/00 Kügler 5 Mervärdesskatt

9 C-16/00 Cibo 5 Mervärdesskatt

10 C-2/95 SDC 5 Mervärdesskatt

11 C-4/94 BLP Group 5 Mervärdesskatt

12 C-408/98 Abbey National 5 Mervärdesskatt

13 C-446/03 Marks & Spencer 5 Bolagsskatt/fri etableringsrätt

14 C-68/93 Shevill 5 Internationell privaträtt

15 C-98/98 Midland Bank 5 Mervärdesskatt

Tabell 3. Mål med minst en hänvisning till rättsfall från Europadomstolen, 
fördelning mellan domstolar
Domstol Antal mål
Arbetsdomstolen 2
Högsta domstolen 46
Högsta förvaltningsdomstolen (inklusive Regeringsrätten) 27
Migrationsöverdomstolen 13
Hovrätterna 8

85 166 av målen från Europadomstolen har endast en hänvisning. 
86 Såsom noterats ovan använder domstolarna i vårt dataset varierande stil vad gäller hänvis-

ningar till praxis från Europadomstolen. Hänvisningsstilen har här standardiserats. 
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5.4 Analys

Observationerna ovan föranleder ett antal anmärkningar. Vad gäller rättspraxis
från EU-domstolen är det intressant att notera att mer än hälften av alla hänvi-
sande mål kommer från vad som idag är Högsta förvaltningsdomstolen, tre
gånger så många mål jämfört med Högsta domstolen. Detta är i linje med slut-
satsen ovan att europarätten haft större genomslag i förvaltningsdomstolar
(avsnitt 3.3) och inom den offentliga rätten (avsnitt 4.4). 

Det mest slående intrycket vad gäller rättspraxis från EU-domstolen rör
emellertid mångfalden av mål. Hela 533 olika mål har använts, de flesta endast
en gång. Detta ger intryck av en instrumentell syn på EU-rätten. Svenska dom-
stolar söker sannolikt upp, möjligen med assistans av parterna, det eller de mål
som är mest relevant för den pågående tvisten, och fäster begränsad vikt vid
andra, relaterade avgöranden från EU-domstolen. Det vore inte överraskande
om svenska domstolar använde en mer begränsad palett av rättsfall, givet EU-
rättens begränsade ålder som rättskälla i Sverige. Den omfattande listan antyder

Tabell 4. Topp 15 mest använda mål från Europadomstolen i svenska 
prejudikatinstanser
Nr Mål Cit. Konventions-

artiklar
1 Janosevic v. Sweden, no. 36985/97 12 6

2 Rosenquist v. Sweden (dec.), no. 60619/00 7 P7-4

3 Kud³a v. Poland [GC], no. 30210/96 6 3/5/6/13

4 Sergey Zolotukhin v. Russia, no. 14939/03 5 P7-4/P7-3

5 Franz Fischer v. Austria, no. 37950/97 4 P7-4

6 Kokkinakis v Greece, no. 14307/88 4 7/9/10/14

7 Ponsetti and Chesnel v. France (dec.), no. 36855/97 
& 41731/98 

4 6/P7-4

8 R.T. v. Switzerland (dec.), no. 31982/96 4 6/P7-4

9 A.A. v. the United Kingdom, no. 8000/08 3 8

10 Ernestina Zullo v. Italy [GC], no. 64897/01 3 6/13/17/34/
35/46

11 Funke v. France, no. 10828/84 3 6/8/34

12 Nacic and others v. Sweden, no 16567/10 3 3/8

13 Ruotsalainen v. Finland, no. 13079/03 3 P7-4

14 Scordino v. Italy (GC), no. 36813/97 3 6/13/34/35/
46/P1-1

15 Sequeira v. Portugal (dec.), no. 73557/01 3 6
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imponerade kunskaper om EU-rättens fackområden hos domstolarna och/eller
hos parterna. Det kan emellertid också indikera en viss ovana att interagera med
EU-domstolens omfattande praxis. Är rättsfrågorna i dessa 294 mål verkligen
så disparata att det är nödvändigt att hänvisa till 533 olika rättsfall från EU-
domstolen? 

Tabell 2 är intressant även vad gäller vilka mål som används. Topplistan
domineras av mål som rör mervärdesskatt och internationell privaträtt. Givet
den långtgående harmoniseringen på dessa områden, och existensen av en
omfattande praxis från EU-domstolen, är det knappast ägnat att förvåna. Här
ser vi en tydlig parallell till diskussionen ovan vad gäller de ämnesområden där
europarätten är mest framträdande,87 samt fördelningen av mål mellan domsto-
lar. Det välkända von Colson-målet88 sticker ut som det enda målet med påtag-
liga konstitutionella implikationer på listan. Det framstår som en rimlig hypo-
tes att svenska domstolar hänvisar till von Colson som en allmän påminnelse om
skyldigheten att tolka svensk rätt i ljuset av EU-rätten, på samma sätt som CIL-
FIT89 (något längre ned på listan med fyra hänvisningar) används som en all-
män påminnelse om när förhandsavgörande ska begäras från EU-domstolen. 

Om man jämför med EU-domstolens egen hänvisningspraxis90 framträder
två helt olika bilder av EU-rätten; EU-domstolen lägger stor vikt vid grunderna
för den inre marknaden91 medan svenska domstolar fokuserar på enskilda sak-
områden och sakfrågor. Hur ska man förstå avsaknaden av grundläggande mål
om den inre marknaden i toppen på listan över använda mål i svenska prejudi-
katinstanser? Härom är det för tidigt att uttala sig, men flera svar kan tänkas,
varav en del är mer oroande än andra. Den mest oroväckande förklaringen
skulle vara att frågor om den inre marknaden underskattas eller förbises i
svenska domstolar. En mer optimistisk förklaring är att reglerna om den inre
marknaden tillämpas av lägre domstolar och myndigheter, och mera sällan blir
föremål för prövning av högre instanser. Slutligen är det möjligt att svenska
domstolar använder fördragsreglerna om den inre marknaden samt relaterad
sekundärrätt utan att hänvisa till de grundläggande rättsfallen. Ovan nämnda

87 Se avsnitt 4 ovan. 
88 Mål 14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, EU:C:

1984:153.
89 Mål 283/81 Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della santà, EU:C:1982:

335. 
90 Derlén & Lindholm 2014, s. 673 (avseende in-degree centrality). 
91 Bland de tio mest använda målen återfinns exempelvis mål 8/74 Procureur du Roi mot Benoît

et Gustave Dassonville, EU:C:1974:82; mål 120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolver-
waltung für Branntwein, EU:C:1979:42; mål C-415/93 Union royale belge des sociétés de foot-
ball association ASBL mot Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA mot Jean-Marc Bosman
m.fl. och Union des associations européennes de football (UEFA) mot Jean-Marc Bosman,
EU:C:1995:463; mål C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, EU:C:
1995:31.

Licensed to umeuni2 <>



Festina lente – Europarättens genomslag i svensk rättspraxis 1995–2015

175

tendens hos svenska domstolar att fokusera på omedelbart relevanta mål från
EU-domstolen utan en mer allmän diskussion om grundläggande rättsfall på
området ger visst stöd för denna hypotes. I linje härmed återfinns bland av
svenska domstolar åberopade rättsfall mål som behandlar specifika aspekter av
inre marknaden, såsom Schindler (fri rörlighet för tjänster),92 X&Y mot Skatte-
verket (fri rörlighet för kapital)93 och Franzén (fri rörlighet för varor).94

Om vi istället vänder oss till praxis från Europadomstolen framträder en del-
vis liknande, delvis avvikande bild. Bilden överensstämmer med praxis från EU-
domstolen i mångfalden av mål som används. Hela 207 olika rättsfall från
Europadomstolen används, de flesta i enbart ett mål. Samma instrumentella
syn, där avgörandet av det enskilda målet står i fokus, antyds alltså vad gäller
Europakonventionen. Vad gäller vilka mål som används är det värt att notera
att två av de tre mest citerade målen rör Sverige och att sex av de femton mest
använda målen behandlar frågan om ne bis in idem,95 vilken varit särskilt aktuell
i svenska domstolar de senaste åren. Vad gäller fördelningen av mål mellan
domstolar är emellertid rollerna ombytta mellan Högsta domstolen och Högsta
förvaltningsdomstolen: nästan hälften av alla mål med hänvisningar till Euro-
padomstolen kommer från Högsta domstolen.96 Det begränsade genomslaget
för EU-domstolens rättspraxis i Högsta domstolen kan således kontrasteras med
ett relativt tydligt genomslag för Europadomstolens rättspraxis. Huruvida detta
beror på domstolens jurisdiktion eller ett medvetet val är öppet för diskussion.
Givet EU-rättens expansiva utveckling till snart sagt varje juridiskt ämnesom-
råde framstår emellertid Högsta domstolens inställning som medvetet försiktig,
en försiktighet som man inte i samma utsträckning verkar ha känt inför Euro-
padomstolen. 

6. SLUTSATSER – SAKTA, SÄKERT MEN 
ÄNNU INTE DÄR

EU-rätten och Europakonventionen må ha blivit del av svensk rätt på nyårsda-
gen år 1995 men dess inflytande var varken omedelbart eller universellt, i vart
fall om man – som vi – anser att rättspraxis är en god indikator. I denna artikel
har vi visat att europarättens påverkan på svensk rätt inte var omedelbar. Det
har varit en process och är idag, tjugo år senare, fortfarande en process.

92 Mål C-275/92 Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler,
EU:C:1994:119.

93 Mål C-436/00 X och Y mot Riksskatteverket, EU:C:2002:704. 
94 Mål C-189/95 Brottmål mot Harry Franzén, EU:C:1997:504.
95 Det vill säga artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet.
96 Se även diskussionen i avsnitt 3 ovan. 
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Utvecklingen har varit betydande. De svenska domstolarna och de som för
processer inför dem har undan för undan blivit mer bekväma med att använda
och förhålla sig till europarättsligt material. Domstolarna visar också på en
imponerande bredd i sin användning av europarättsligt material. Europarätten
har inte haft samma eller lika stort genomslag på alla områden, men det tycks
inte finnas något område som är oberört. Europarättens har på detta sätt fått en
vidsträckt påverkan på svensk rätt.

Detta innebär dock inte att europarätten nått sin fulla mognad och sitt fulla
genomslag. Förekomsten av europarättsliga inslag har stadigt ökat under de
senaste åren och det finns få indikationer på avmattning. Faktum är att det är
först under de senaste tre åren som konventionsrätten fått ett mer betydande
genomslag i svensk rättspraxis. Det tycks således som att de svenska prejudikat-
instanserna alltjämt befinner sig i en utvecklingsperiod vad gäller förhållandet
till europarätten. 

Det europarättsliga material som domstolarna hänvisar till skvallrar också
om en viss kvardröjande osäkerhet inför europarättens karaktäristika. EU-rät-
tens genomslag i svensk rättspraxis är tydligt koncentrerat och relaterat till
sekundärrättsliga rättsakter och vi har funnit få exempel på tillämpning av för-
dragsartiklarna och allmänna, EU-rättsliga principer. Den bild som man får av
EU-rätten i svensk rättspraxis avviker tämligen markant från den man får av
EU-domstolens egen hänvisningspraxis, vilken mycket tydligt fokuserar på
grundläggande frågor om den inre marknaden. En möjlig förklaring till denna
diskrepans är att den inre marknaden inte är lika viktig på nationell nivå (eller
åtminstone inte för prejudikatinstanserna), en annan att de nationella domsto-
larna, till skillnad från den mer bekanta, lagstiftningsdrivna EU-rätten, fortfa-
rande inte är bekväma med den vidare och mer case law-betonade fördragsba-
serade EU-rätten. På ett liknande sätt antyder den stora bredden av beaktad
europarättslig rättspraxis att de svenska domstolarna tillämpar denna på ett för-
hållandevis snävt sätt, som utfyllande av lagstiftning, snarare än som ”case law”
i bred bemärkelse, där rättspraxis spelar en mer oberoende roll.

Hur bör man betrakta denna utveckling? I debatten finns kritik av såväl för
begränsat som alltför omfattande genomslag för europarätten, med slagord som
”överentusiasm”,97 ”juridisk nationalism”98 och ”gemenskapsrättslig funda-
mentalism”.99 Det är svårt att ha en välgrundad uppfattning om vad som är rätt
grad av europarättsliga inslag; mot vilken standard kan en sådan sak prövas?100

Att endast 6,9 procent av svensk rättspraxis efter år 1995 innehåller europarätts-

97 Wersäll 2014, s. 4.
98 Ola Wiklund, ”Juridisk nationalism och lagprövning – hinder för gemenskapsrättens genom-

slag i svensk rätt”, SvJT 2007, s. 910. 
99 Ragnemalm 2006, s. 233. 
100 Det vore intressant att jämföra europarättens genomslag i olika medlemsstaters rättspraxis.
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liga inslag, det vill säga att mer än nio utav tio mål avgjorts utan hänvisning till
EU-rätten eller Europakonventionen, tycks dock anmärkningsvärt lågt.101

De som anser att europarättens genomslag i svensk rätt hittills varit alltför
begränsat har tillsynes fått vatten på sin kvarn, då det står klart att svenska dom-
stolar skyndat långsamt vad gäller tillämpningen av europarätten. Det dröjde
cirka tio år innan EU-rätten blev en naturlig del av mål inför svenska högre
domstolar och tillämpningen av Europakonventionens följer en än flackare
utveckling. Vad gäller EU-rätten kan detta möjligen förklaras med att de första
åren präglades av en viss osäkerhet,102 men detta framstår mindre sannolikt när
det gäller Europakonventionen som varit en indirekt del av det svenska rättssys-
temet under lång tid. Mer sannolikt handlar det om att domstolarnas inled-
ningsvis snäva inställning till konventionens tillämpningsområde förändrats på
senare tid, och motsvarande tolkning kan möjligen även förklara utvecklingen
av EU-rättsliga inslag.

Vi är dock inte beredda att rikta någon tydlig kritik mot de svenska prejudi-
katinstanserna. Problemet har delvis sin grund i ämnesområdets natur, då euro-
parätten, i synnerhet EU-rätten, har ett begränsat men många gånger oklart till-
lämpningsområde.103 Det är också enligt vårt förmenande inte bara förväntat
och acceptabelt utan lämpligt med en ”tillvänjningsperiod”. Som vi diskuterat
omedelbart ovan bygger europarätten på delvis andra grundföreställningar än
traditionell svensk rätt, bland annat vad avser rättskällor, rättspraxis och dom-
stolarnas roll. Att det tar tid för dessa rättsordningar att växa samman förefaller
oss befogat. Det är inte heller bara domstolarna som behövt och behöver tid för
att vänja sig vid europarätten; ett kraftigt genomslag för europarätten förutsät-
ter också i praktiken att de som för talan inför domstolarna bekantat sig med
området.

Det är vår förhoppning att denna artikel och dess empiriska underlag kan
tjäna som utgångspunkt för en vidare diskussion om Sveriges tjugo år med EU
och Europakonventionen. Vi ser fram emot ett givande samtal.

101 Åtminstone utifrån våra mått, se vidare avsnitt 2 ovan. 
102 Se exempelvis Ragnemalm 2006, s. 223. 
103 Se Derlén & Lindholm 2012. 
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