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Kritisk rättsdogmatisk 
metod 
”Den juridiska metoden”

Elisabeth Ahlinder © 2016

Civilrätt C och D- Juristprogrammet

Vad är rättsdogmatisk metod?

● En vetenskaplig metod - finns det ”rätta svar”?

● En teori – kan den rättsdogmatiska metoden testas och 
verifieras, jfr. t.ex. Darwins evolutionsteori?

● En ideologi – utgör metoden främst en idé om hur 
samhället ska styras och hur människor ska samarbeta?

● En juridisk trosbekännelse – är rättsdogmatik den tro 
till vilken jurister bekänner sig genom avläggande av 
juristexamen?
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Rättsdogmatisk metod

A.k.a ”den juridiska metoden” är en metod för 

tolkning och systematisering av gällande rätt 
som omfattar

● Utarbetande av läror

● Problemlösning

● Utfyllande av ”luckor”

● De lege ferenda resonemang

Objektet för tolkning är ett 
normativt system

Subjektivitet i viss mening ofrånkomligt, 
värdeomdömen är viktiga för metoden, som 
t.ex. rimlighetsavväganden

– Tolkningen inte ”fri”
– Resultatet av samma metod kan dock 

variera
– Tolkningens korrekthet avgörs av dess 

förenlighet med juridisk metod
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Vad avgör om en tolkning är 
förenlig med juridisk metod?

● Hellner har sagt att ett sakförhållande ska tolkas 
på ett visst sätt?

● 50 forskare är eniga om att ett sakförhållande 
ska tolkas på ett visst sätt (diskursenighet)?

● Samtliga justitieråd i HD är genom plenum eniga 
om att ett sakförhållande ska tolkas på ett visst 
sätt? 

Normhierarki och 
tolkningsföreträde

Tolkning av normer som tillhör ”systemet”:
● rättskälla: lag, prejudikat, sedvana,
● rättskällelära: lag, praxis, förarbeten och 

doktrin,
● rättsliga principer om legalitet, 

likabehandling m.m. 
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Källor som säger något om 
rätten

Utöver tidigare nämnda källor förekommer 
även källor som säger något om hur rätten ska 
tolkas som avtal, soft law etc. 

Dessa källor utgör dock inte en del av 
”systemet” ur strikt rättsdogmatiskt 
perspektiv.

Är rättsdogmatisk metod  = de 
källor som kan, får och bör 
användas vid tolkning?

Nja, inte direkt. Materialval ingår i metoden men utgör inte 

metoden.

Metoden är dock till exempel en fråga om hur materialet 

tolkas och hur väl tolkningen är underbyggd.
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Tolkning av rättskällor

Några exempel

● Objektiv, bokstavstrogen 
● Subjektiv, ändamålsinriktad
● Logisk, rationell
● Systematisk

Argumentation och analys

Kvalitets- och relevansbedömning av rättslig 

argumentation grundas på en gemensam föreställning 

om olika källors auktoritet i förhållande till varandra 

och även om hur dessa källor rimligen ska tolkas.  

Avgörande för tolkningens ”korrekthet” är 

argumentationens styrka, vilken bedöms med 

utgångspunkt i vilka källor som används och hur de 

används. 
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Kritisk rättsdogmatisk metod
Något om innebörden av ett kritiskt förhållningssätt

Elisabeth Ahlinder © 2016

Civilrätt C och D - Juristprogrammet
Uppsatsföreläsningar

Vad är rättsdogmatik?

Rättsdogmatik är i korthet en metod för tolkning och 

systematisering av gällande rätt. Objektet för tolkningen är 

ett normativt system uppbyggt på grundval av så kallade 

auktoritativa källor. Tolkningens relevans bedöms utifrån 

dess överensstämmande med den juridiska metoden. 

Bedömningen av en tolknings korrekthet möjliggörs genom 

att den som tolkar rätten öppet redovisar sina källor, 

argument och antaganden.
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Vad är kritisk rättsdogmatik?

Kritisk rättsdogmatik är en beskrivning för 
en tolkning och systematisering av 
gällande rätt som utförs med ett kritisk 
och självständigt förhållningssätt – ett 
vetenskapligt förhållningssätt 

Vad innebär att ha ett kritiskt 
och självständigt 
förhållningssätt?

Att påstå att HD har fel i ett visst avgörande?

Att förhålla sig negativ till olika lösningar och regler?

Att leta fel i lagtext och förarbeten och synliggöra dem? 

Att hitta självständiga, i meningen fria och nya, lösningar på 

olika problem?
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Kritiskt förhållningssätt

Visserligen kan säkerligen ett eller t.om. flera av 
exemplen ovan ge uttryck för ett kritiskt, 
självständigt förhållningssätt.

Innebörden av kritiskt, självständigt  
förhållningssätt kan dock bättre förklaras som en 
förmåga att sakligt motivera sin ståndpunkt genom 
väl underbyggda och relevanta argument.   

Uppnående av kritiskt tänkande
Förmåga till ett kritiskt förhållningssätt kan beskrivas som det tredje ledet 
i utvecklandet av kunskapssynen:

● I ett första led uppfattas kunskap som absolut. Den absoluta 
kunskapssynen bygger på att det finns rätt eller fel och att till 
exempel en domare eller en universitetslärare är en auktoritet. 

● I ett andra led uppfattas sanningen helt relativ, i någon mening att 
alla har rätt till sin egen åsikt och alla åsikter viktas lika.

● I ett tredje led uppnås en insikt om att kunskap måste ses som relativ 
och som något som hela tiden utvecklas. Med denna utgångspunkt 
förstås att vissa åsikter är bättre underbyggda än andra. I detta läge 
kan individen nå insikt om att ”åsikter” som kan underbyggas 
teoretiskt har en större relevans. Individen börjar nu att underbygga 
sina ”åsikter” med sakliga argument  - använda ett kritiskt tänkande.
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Vad innebär ett kritiskt 
förhållningssätt i förhållande till 
rättskällor?
• att vara öppen för att det kan finnas olika lösningar på ett problem, 

• att hålla sig väl informerad om de olika kunskapskällornas innebörd,

• att kunna avgöra olika källors relevans och trovärdighet,

• att kunna identifiera och formulera slutsatser, skäl och antaganden,

• att kunna bedöma kvalitet av ett argument, inklusive skäl, antaganden och källor,

• att kunna utveckla resonemang och motivera sin ståndpunkt,

• att kunna identifiera och formulera relevanta klargörande frågor,

• att kunna formulera rimliga hypoteser, 

• att kunna definiera begrepp på ett kontextrelevant sätt,

• att kunna dra välgenomtänkta och slutsatser som beaktar t.ex. eventuella
systematiska skillnader och osäkerhetsfaktorer

…Kan man följa en checklista och samtidigt 
vara en kritiskt tänkande individ? Eller 
använder individen sitt kritiska
förhållningssätt för att avgöra vilka
kriterier som är relevanta för det kritiska
förhållningsättet i en enskild fråga…?
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Det kritiska förhållningssättet 
utgör en del av ”den juridiska 
metoden”

Lag

Lagtolkning, vad följer av lagens 
ordalydelse? Systematik - hur används ett 
visst ord/begrepp? kan lagens rubriker 
säga något om dess innehåll? Kan en lag 
tillämpas analogivis i ett visst fall?
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Förarbeten

Kan en lags innehåll tolkas vidare än vad det står i 
förarbetena? Snävare? Bör visst förarbete vägas 
tyngre än annat? Prop.? SOU? Ds? 

Vilken betydelse har ett visst förarbetes ålder för 
användning av det vid tolkning och analys? 
Lagändring?

Praxis

Vad är ett prejudikat? Vad omfattas? Går 
en HD:dom före ett uttalande i 
proposition? Före uttrycklig ordalydelse i 
lag? Vilka slutsatser kan du dra utifrån en 
tingsrättsdom? Ett hyresnämndsbeslut? En 
hovrättsdom avseende ett överklagat 
hyresnämndsbeslut där hovrätten är sista 
instans?
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Doktrin

Vad avgör doktrins ”värde”
Vem som har skrivit en viss artikel? 
Argumentationens styrka, förmåga att 
övertyga? Källorna som styrker 
argumentationen? Antalet forskare som 
säger samma sak? Hur ska olika 
synpunkter behandlas?

… E-föreläsning?

Hur förhåller du dig med ditt kritiska 
förhållningssätt till en inspelad föreläsning som 
hålls utan angivande av några källor av en 
lektor vid den juridiska institutionen vid 
Stockholms universitet..? Vilka påståenden, 
argument och resonemang finns anledning att 
undersöka närmare? Vad och hur kan du 
använda den information som getts till?



8/16/2016

13

Inspelat 2016-08-16
Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV 

Medverkande

Elisabeth Ahlinder - Lärare
Gunnar Zetterberg – Mediepedagog


