
Inlämningsuppgift: “Förklara de realistiska och de normativa giltighetsteorierna”

- Överlag positivt, Jag har tillämpat en hård poänglinje
- Svårigheter med frågan

1. Frågan är mycket öppet ställd, boken innehåller sju sidor om området men ni
är begränsade till 420 ord.

- Planera i förväg vad allt som måste få plats i svaret. Överväg noga
vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt med tanke på frågan.

- Att hitta på egna exempel är väldigt bra för att hjälpa den egna
inlärningen men kan ta upp för mycket utrymme i ett svar. Försök
istället vara rakt på sak.

- Exempel: Om igenkänningsregeln dels är en regel som domarna de
facto utgår från i sin verksamhet så behöver ni inte i den här frågan
förklara hur domarna kan tänkas göra i praktiken då de utgår från
igenkänninsregeln utan ni kan lita på att det är underförstått.

2. Missa inte det självklara
- I uppgiften får ni 1 poäng av att förklara syftet med en giltighetsteori.

Det verkar självklart för oss i och med att vi satt oss in i alla
komplicerade detaljer att giltighetsteorierna försöker förklara vilken rätt
som är giltig och varför den är det.

- Det kan vara bra att ta ett steg bakåt innan man börjar svara på frågan
annars är det lätt hänt att man slänger sig in i det svåra utan att först
plocka de lätta poängen.

3. Att hålla koll på all terminologi
- Den överlägset svåraste biten har varit att förstå de kritisk-normativa

giltighetsteorierna.
- De kritiska-normativa teorierna är inte samma sak som den kritiska

positivismen utan den kritiska positivismen är en sorts kritisk-normativ
teori. Andra kritisk-normativa teorier är de olika naturrättsteorierna.

- Det finns flera olika naturrättsteorier (klassisk och nya tidens)
- Naturrättsteorierna och den kritiska positivismen är inte heller samma

sak. Det som de har gemensamt är att de bestrider en skarp gräns
mellan rätt och moral. Den kritiska positivismen ger ändå moralen vikt
via rättskulturen inte via universala principer.

4. “Frågan är dåligt ställd och illa formulerad”
- Baserat på frågeställningen var det inte alls självklart att frågeställaren

ville ha med problemen med grundnormen och igenkänninsregeln i
svaret men att frågeställaren samtidigt nöjde sig med en relativt ytlig
beskrivning av naturrättsprinciperna.

- Här betonas vikten av vara rakt på sak. Om ditt svar är rakt på sak har
du mer rum och mer tid att få med allt i svaret som är väsentligt.



Kap. 1 Rätten som rättsordning: den spontana och den teoretiska rättspositivismen

Q: Vad betyder det att rätten positiveras?

A: Den skrivs ner och den nedskrivna lagen har eget värde utan att behöva förlita sig på moral, etik,
etc.

Olika gestaltningssätt av rättsordningen

Naturrätt: (Aquino, Rousseau, etc)
- Det existerar absoluta rättsprinciper nedlagda i människans natur
- Rätt och moral är sammanvävt.
- Uppstår problem när rätten positiveras (skrivs ner i normer) och brytningar mellan rätt

och moral uppkommer.

Spontan rättspositivism:
- Rätten består av normativt material som: lagar, förordningar och andra

bestämmelser, domstolsavgöranden, möjligen också de rättslärdas
tolkningsställningstaganden.

Teoretisk rättspositivism / Traditionell rättspositivism: (Kelsen & Harts)
- Utgår från spontan rättspositivism, rätten ett normativt fenomen i en egen värld av

normer
- Tre centrala drag

1. Rätten är föreskriven rätt baserad på mänsklig verksamhet. Naturrättsliga
principer godtas inte.

2. Tudelad ontologi: Varat och Börat (Faktavärlden och normvärlden) är helt
skilda världar

3. Rättsordningen självständig normordning som har klippt banden med andra
samhälleliga normer, som moralen.

- Finns ändå kopplingar till moralen, t.ex. hänvisningar i lagen till “god
sed”

- Motiveras med att den självständiga rättsordningen själv valt att ge
moralen betydelse, alltså har moralen ingen självständig rättslig
betydelse

Kritisk rättspositivism:
- Överens med den traditionella rättspositivismen “Rätten är föreskriven rätt baserad

på mänsklig verksamhet. Naturrättsliga principer godtas inte” när det kommer till den
MODERNA rätten

- Ifrågesätter den skarpa gränsen mellan “Varat & Börat” samt “rättsordningen &
moralordningen”



Kap. 2 Rätten som rättsliga praktiker

2.1 Vad innebär rättsliga praktiker

Q: Vad kännetecknar en rättslig praktik?

A:

Rättsliga praktiker

- är samhälleliga praktiker där normer produceras och reproduceras (t.ex. lag
stiftas, en norms betydelse utvidgas inom rättsvetenskapen)

- Koppling mellan rättsordningen och faktavärlden (bro mellan varat och börat
skapas)

Vid och snäv definition

- Den vida benämning omfattar alla kommunikativa ställningstaganden, tillämpanden
och ändringar av rättsordningen (t.ex. artikel i HBL om ockerhärvan i Närpes)

- Alla som tar del hör till rättssamfundet i vid bemärkelse

- Den snäva benämningen omfattar samhälleliga praktiker där normer produceras och
reproduceras

- Juristerna i en speciell roll

Har två kännetecken

1. De som tar del i praktikerna närmar sig rätten

- Deltagar- /performativ inställning
- Innehar ett ställningstagande åtminstone implicit eller dolt (dvs. en

agenda eller en “sida” i en konflikt)

- Observatör/kognitiv inställning
- Saknar samma ställningstagande (närmar sig ur en samhällssyn)

2. Praktikerna är kommunikativa

- Normativt tankeinnehåll objektiveras

- Vi skiljer på rättsnormen och rättsnormssatsen vars innehåll utgör normen

- Förklarar rättens starka anknytning till tolkning: För att kunna tillämpa en
rättsnorm korrekt måste man först tolka rättsnormssatsens betydelse



2.2 Lagstiftningsproceduren som en kombination av rättsliga och politiska praktiker

- Rättsvetenskapen och rättsskipningen är klara rättspraktiker som sköts av jurister
men inom lagstiftningen är politiker huvudaktörer

- Lagstiftningsprocessen rent politiskt

- Regeringen kommer med regeringspropositioner till riksdagen
- Riksdagen besluter om dessa lagförslag ska godkännas eller förkastas

- Lagstiftningen ett medel för att nå politiska mål “instrumentellt perspektiv”

- Juristernas roll i processen

- Lagberedning, jurister sitter med vid ministerierna och granskar
lagberedningen ur ett “rättsinternt perspektiv”

- Ser till att rättsordningen är internt konsekvent och enhetlig
- Konsistens

- Grundlagsutskottet
- Ett riksdagsutskott med politiska aktörer
- Ser över att lagförslag stämmer överens med grundlagen
- Hör alltid sakkunniga innan de tar ställning i ett ärende
- Dess utlåtande är inte bindande för riksdagen men idag följs de ändå

undantagslöst

- Rättsextern approach

- Praktisk syllogism:
- Finns ett samhällsmål X, tillämpa rättsliga medel Y för att nå samhällsmål X.
- Exempel: Regeringen vill öka mängden elbilar i landet i förhållande till bilar med

fossila bränslen = X. Regeringen föreslår i sitt lagförslag att personer som köper en
elbil inte behöver betala bilskatt på elen de första tre åren = Y. Förhoppning att Y
leder till att X uppnås.

2.3 Rättskipning

- Rättsintern approach

- Syftet att förverkliga det som rätten i det enskilda fallet kräver, alltså tillämpa
lagen på fallet.

- Logisk syllogism som i domstolens fall är en beslutssyllogism



1. Översats: Relevant rättsnorm
2. Undersats: Fakta i målet
3. Beslut: Domen

- Intern justifiering: En dom är godtagbart endast om den underbyggs av en giltig
rättsnorm

- Formell rättviseprincip: Lika fall behandlas lika och olika fall olika

- Extern justifiering:

- Problem: För att välja korrekt rättsnorm i fallet måste vi veta relevant fakta i
fallet men för att veta vilken fakta som är relevant måste vi veta vilken
rättsnorm fallet handlar om

- Hermeneutisk cirkel (Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text)

-
2.4 Rättsvetenskapens dubbla medborgarskap

- Rättsvetenskapen producerar tolkningsrekommendationer
- Hur ska en norm tolkas och varför.
- Rättskiparen är främsta målgrupp

- Rättsnormen och faktabeskrivningen framställs som samordnade och
den hermeneutiska cirkeln bryts.

- Rättsvetenskapen kommer med systematiseringsförslag
- Exempelvis: Hur ska de olika rättsområdena klassificeras och vilka

rättsprinciper är centrala inom ett visst område (jämlikhet och öppenhet inom
förvalntingsrätten)

- Gör rättsordningen enhetlig och koherent

- Skillnader mot lagstiftning och rättsskipning

1. Rättsvetenskapen saknar en självständig förpliktande natur
2. Lagstiftning och rättsskipning samt dess utövare är strikt reglerade medan

rättsvetenskapen utgår från principen om vetenskapens frihet (16 § 3 mom. i
grundlagen)

- Finns inget monopol utan rättsvetenskapen regleras istället av
vetenskapliga spelregler med vetenskapsinterna kontrollmekanismer

- Rättsvetenskapen är annorlunda än andra vetenskaper i och med att man inom den
har möjlighet att påverka och utveckla det egna forskningsobjektet

- Rättsvetenskapen är normativ på två sätt
1. Det är normer som granskas
2. Den har normativa följder då den bidrar till rättsordningens utveckling
- Har lett till att dess ställning som vetenskap ifrågesätts



2.5 Växelverkan mellan rättsordning och rättsliga praktiker

- Realistisk rättsteori
- USA: Rättsordningen är de normer som domarna faktiskt tillämpar i sina

avgöranden
- Norden: Rättsordningen är ett socialpsykologiskt faktum, alltså den

domarideologi som styr domarna i deras beslutsfattande.
- Problem: Teorin kan inte på egna ben definiera vad en domare är

2.6 Juridisk-institutionella fakta EXTRA SVÅRT

- Indelning i rå och institutionell fakta
- Rå fakta kan vi få kunskap om genom empiriska iakttagelser
- Institutionell fakta kombinerar den råa faktan med ett normativt ramverk så att

ramverket tillskriver särskild betydelse åt den råa faktan.
- När rättsnormer utgör det normativa ramverket har vi att göra med

juridisk-institutionell fakta

- Teoretiska rättsnormer får inte betydelse i verkligheten förrän juridisk-institutionell
fakta ger normen betydelse

Kap. 3 Giltighetskriterier för rättsnormer

- Realistiska teorier
- erkänner inte rätten över lag någon självständig normativ dimension

a. Effektivitetsteorier
- rättsnormsgiltigheten är kopplad till de normer som faktiskt iakttas

och/eller tillämpas i samhället (cykelhjälmsexempel)
- vid och snäv variant

b. Empiriska legitimitetsteorier
- samma som effektivitetsteorierna
- + giltiga rättsnormer iakttas och tillämpas eftersom de upplevs som

förpliktande, alltså de betraktas som legitima/godtagbara

- Normativa teorier
a. Traditionell rättspositivism

- hierarkisk konstruktion (Stufenbau), lägre nivås normer får legitimitet
av normer på högre nivå

- problem på toppen av pyramiden, grundnorm eller igenkänningsregeln
- (de lagar som riksdagen har stiftat i den ordning som föreskrivs i

grundlagen ger uttryck för giltiga rättsnormer)
- Bägge strider mot den traditionella rättspositivismens regler

b. Kritisk-normativa teorier
- Tar intryck av naturrätten
- rättens giltighet kommer från rättskulturen och rättens djupnivå



- Tre kriterier för giltighet enligt teorin kan utformas enligt följande:
1. empirisk giltighet (effektivitet)
2. formell giltighet (iakttagande av det rättsligt reglerade

förfarandet för rättsnormernas utfärdande)
3. innehållslig giltighet (godtagbarhet)

Kap. 4 Rättens olika nivåer

4.1 Diskursiv och praktisk kunskap om rätten

- Ytnivå = normativt material som lagar och domarbeslut men också rättsvetenskapens
ställningstaganden.

- Djupnivå = rättskultur
- Juristerna har en egen fackmässig rättskultur
- Tyst utövarkunskap = praktisk kunskap som skiljer sig från den diskursiva kunskapen

- Diskursiv kunskap
- utförs språkligt
- utövaren är direkt medveten om den

- Praktisk kunskap
- kulturell självklarhet
- utförs oftast omedvetet

- nulla poena sine lege = inget straff utan lag, straffrättsliga legalitetsprincipen GL 8

- Traditionellt samhälle
- Godtagande

- Modernt samhälle
- ifrågesättande, reflexivitet

- Reflexivititeten leder till att rätten ständigt kan utvecklas och förändras
- Djupstrukturen förändras ändå långsammare

4.2 Elementen på rättens ytnivå

- Common law
- Domstolarna och prejudikat i central roll

- Kontinentaleuropeisk rätt
- Lagstiftaren och den skrivna lagen i central roll



4.3 Rättskälleläran som en del av rättskulturen

Rättskulturens tre typer av element
- Begreppsliga (termer som avtal och äktenskap)
- Normativa (regler, lagar)
- Metodologiska

- rättskälleläran (vad får utgöra en rättskälla)
- tolkningsstandarder (hur får man tolka norminnehållet)
- De normativa standarderna för lösning av konflikter (mer i Antons del)

- Deskriptiv rättskällelära, ger en bild av källornas faktiska användning
- Normativ rättskällelära, kommer med anvisningar om källornas och deras hierarki

- Den skandinaviska indelningen av rättskällor
a. starkt förpliktande källor, ska alltid beaktas (skriven lagstiftning samt

landssed)
b. svagt förpliktande källor, ska beaktas om det inte finns starka motargument

(prejudikat från både inhemska domstolar, EU-domstolen och
Människorättsdomstolen)(förarbeten)

c. tillåtna källor (rättspraxis som inte är prejudikat (också JO och JK) och
rättsvetenskaplig litteratur)

- Helt och hållet möjligt att det blir ändring på det här i framtiden. EU sätter
betydligt större vikt på prejudikat än inhemsk rätt och betydligt mindre vikt på
förarbeten än inhemsk rätt

- Typer av skriven lagstiftning
- Inhemska lagar och förordningar
- EU-rättsakter (grundfördragen och förordningar är direkt tillämpliga medan

direktiv ska implementeras i inhemsk lag)
- Internationella konventioner (implementeras i inhemsk lag)

- Principernas ställning
- Princip kan innebära både normer på ytnivån och normativa element på

djupnivån, här talar vi om principer i den senare meningen
- När normer bildas på rättens ytnivå kan det ur dem hittas gemensamma

principer dessa principer blir med tiden integrerade delar av rättens
djupstruktur och då börjar nya normer bygga på principerna samtidigt som
dessa nya normer kan komma att påverka principerna i någon riktning, osv,
osv…

- Rekursion = något definieras i termer av sig själv

Annat



1. Redogör den traditionella rättspositivismens centrala drag. Berätta också om de
största skillnaderna mellan den och de naturrättsliga teorierna.

Den traditionella rättspositivismen är en rättsordning som uppfattar rätten som ett normativt
fenomen. Den traditionella rättspositivismen har tre centrala drag.

För det första anses rätten vara föreskriven rätt baserad på mänsklig verksamhet. Till skillnad
från de naturrättsliga teorierna godtas inte uppfattningen att det skulle finnas absoluta
rättsprinciper inbakade i människans natur utan rätten anses bli gällande först när den genom
aktiv mänsklig aktivitet skapats.

För det andra opererar den traditionella rättspositivismen med en skarp tudelad ontologi.
Världen delas upp i en faktavärld (varats värld) och en normvärld (börats värld). Rätten hör fullt
ut och enbart till normvärlden.

För det tredje ses rätten som en självständig normordning inom normvärlden. Övriga normer, i
första hand moralen, har ingen egen inverkan på rätten utan inverkar enbart om rätten väljer att
ge dem betydelse. Detta i kontrast till naturrättsliga teorier där rätten och moralen går hand i
hand.

2. Sammanfatta den skandinaviska rättskälleläran

a. starkt förpliktande källor, ska alltid beaktas (skriven lagstiftning samt
landssed)

b. svagt förpliktande källor, ska beaktas om det inte finns starka motargument
(prejudikat från både inhemska domstolar, EU-domstolen och
Människorättsdomstolen)(förarbeten)

c. tillåtna källor (rättspraxis som inte är prejudikat (också JO och JK) och
rättsvetenskaplig litteratur)

- Helt och hållet möjligt att det blir ändring på det här i framtiden. EU sätter
betydligt större vikt på prejudikat än inhemsk rätt och betydligt mindre vikt på
förarbeten än inhemsk rätt

3. Förklara varats och börats världar med egna ord.

Varats värld, alltså faktavärlden, är den fysiska värld vi lever i. Börats värld är en hypotetisk
värld som inte existerar på ett fysiskt plan utan endast i form av regler som anger hur allting
egentligen borde vara.

Exempel: Strafflagen kap. 21 paragraf 1 anger att "Den som dödar någon skall för dråp
dömas till fängelse på viss tid, minst åtta år." Den här normen existerar i börats värld och
anger vad som borde hända när någon dödar någon. Visst försöker vi i varats värld också
följa den här normen men ändå sker det att gärningspersoner kommer undan. Eftersom
varats värld aldrig kommer att kunna efterfölja kraven som börats värld ställer till punkt och
pricka förblir de åtskilda.



4. Förklara rå fakta, institutionell fakta och juridisk-institutionell fakta.

Rå fakta är inte beroende av om någon iakttar, beskriver eller uppmärksammar den, utan
den finns där ändå.

Institutionell fakta är rå fakta kombinerad med ett normativt ramverk så att ramverket
tillskriver särskild betydelse åt den råa faktan. Den institutionella faktan kräver att människor
reflekterar över dem för att den ska kunna existera.

Juridisk-institutionell fakta är sådan institutionell fakta vars normativa ramverk utgörs av
rättsnormer.


