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Summary 
Judicial review is the competence of courts to invalidate legislation by 
reference to its discrepancies with law of higher constitutional value. In this 
essay the strong judicial review of USA and its weak counterpart in Swedish 
law are presented. The theoretical foundations of judicial review is analyzed 
through the concepts of democracy and Rule of Law. The definition of these 
concepts are important, and in this essay a suggestion of how to define them 
is presented. The theoretical discussion has the legal order of USA in mind, 
partly because this is the epicenter of the discussion, and partly because the 
American form of judicial review is illustrative for the theoretical purpose. 
 
The concept of democracy consists of two main components. Democracy 
can either mean popular power, or protection of rights. Traditionally judicial 
review is thought of as counter-majoritarian, but as a good way to protect 
rights. In this essay a theoretical model for a form of judicial review which 
is not democratically problematic is presented. Rule of Law can be 
understood as a concept of division of power, as an antithesis to Rule of 
Men, or as a principle of formal legality. Judicial review implements Rule 
of Law with regard to the first two definitions, but it is problematic in 
relation to the principle of legality. Hence, judicial review must be 
construed in a way that avoids such problems. 
 
Finally, the theoretical discussion is applied to the Swedish legal order. The 
Swedish form of judicial review is not problematic in any of the ways 
described in the theoretical chapters, but its weak position is Swedish law is 
not ideal with respect to democracy and Rule of Law. The conclusion is 
therefore that it should be enhanced. 
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Sammanfattning 
Med lagprövningsrätt menas domstolars kompetens att pröva lagar av olika 
konstitutionell valör mot varandra. I den här uppsatsen presenteras den 
existerande lagprövningsrätten i USA, där den är traditionellt stark, och i 
Sverige, där den aldrig har fått något ordentligt fäste. Lagprövningsrättens 
teoretiska grund kan analyseras med hjälp av begreppen demokrati och Rule 
of Law. Frågan om huruvida dessa politiska ideal förverkligas eller kränks 
av lagprövningsrätten beror delvis på hur begreppen definieras, men i 
uppsatsen ges ett förslag till hur en rimlig definition bör se ut. Den 
teoretiska diskussionen förs utifrån de amerikanska förhållandena, dels för 
att USA är lagprövningsdebattens epicentrum, och dels för att den 
amerikanska lagprövningsrätten är mer illustrativ än den svenska. 
 
Demokratibegreppet kan sägas innehålla två huvudkomponenter. Dels 
innebär demokrati folkmakt, dels ett grundläggande skydd av medborgares 
rättigheter. Traditionellt anses lagprövningsrätt kränka folkmakten, medan 
det kan utgöra ett skydd mot rättighetskränkningar. I uppsatsen ges ett 
förslag till hur det problemet kan lösas, och en teorietisk modell upprättas 
enligt vilken lagprövningsrätten kan anses vara rättfärdigad i förhållande till 
demokratiidealet. Rule of Law kan förstås som en princip för maktdelning, 
Rule of Law som motpol till Rule of Men, och som en princip för formell 
legalitet. Lagprövningsrätten kan anses föreverkliga Rule of Law enligt de 
två första definitionerna, men problem uppstår i förhållande till 
legalitetsprincipen. En lagprövningsrätt som står i fullständig samklang med 
Rule of Law måste alltså utformas på ett sätt som undviker de problemen. 
 
Slutligen appliceras den teoretiska diskussionen på svenska förhållanden. 
Den svenska lagprövningsrätten är inte behäftad med några av de problem 
som har aktualiserats i det teoretiska avsnittet, men dess svaga ställning i 
svensk rätt är problematisk med hänsyn till såväl demokrati som Rule of 
Law. Slutsatsen är därmed att den utredning om förstärkning av den svenska 
lagprövningsrätten som presenterats nyligen bör utmynna i en lagändring. 
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Förord 
Ämnet för mitt examensarbete – lagprövningsrätt – har förföljt mig under 
hela min studietid. Då jag studerade på förvaltningshögskolan i Göteborg 
deltog jag i ett grupparbete, där det föll på min lott att utreda vad 
lagprövningsrätt egentligen är. Under den första terminen på 
juristprogrammet blev lagprövningsrätt ämnet för den uppsats som ingår 
som obligatoriskt moment. När jag skulle välja ämne för examensarbetet var 
det inte givet att jag skulle skriva om just lagprövningsrätt, men efter någon 
vecka av grubblande fann jag att det trots allt var ett av de ämnen som bäst 
knöt samman den offentliga rätten och rättsfilosofin. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Christian Dahlman för hjälp 
med idéer och material. Jag vill även tacka min flickvän, Andréa, för 
korrekturläsning och glada tillrop, och min mamma för stöd och goda råd. 
Slutligen är det väl på sin plats att tacka alla vänner och bekanta, samt även 
de helt okända människor jag träffat på diverse fester, som har stått ut med 
mina långa utläggningar om lagprövningsrättens intrikata problematik. 
 
 
 
Lund, Mars 2009 
 
 
Benjamin Onsjö 
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1 Inledning 
Frågan om domstolarnas makt och oberoende i förhållande till lagstiftaren är 
central inom statsvetenskapen, den politiska filosofin och den offentliga 
rätten. Domstolarnas möjligheter att pröva författningar av olika valör mot 
varandra – främst i tolkningsoperationer som involverar grundlagen – 
brukar benämnas deras lagprövningsrätt. Huruvida domstolarna ska ha 
kompetensen att utöva lagprövningsrätt eller ej, och hur den i så fall ska 
utformas, är ett av få verkligt kontroversiella ämnen, och det diskuteras 
flitigt av företrädare för en mängd olika discipliner och av människor ifrån 
alla möjliga länder. 
 
I den här uppsatsen kommer jag närmare undersöka lagprövningsrättens 
teoretiska grund, i form av de politiska idealen demokrati och Rule of Law. 
Därefter kommer teorin appliceras på den svenska lagprövningsrätten. Vad 
betyder det egentligen att lagprövningsrätten är odemokratisk? Hur förhåller 
sig lagprövningsrätten till legalitetsprincipen? Och vad får det för 
konsekvenser för den lagprövningsrätt vi har i Sverige? Det är frågor som vi 
kommer att besvara under uppsatsens gång. 

1.1 Frågeställning och syfte 
Uppsatsen har ett självständigt, teoretiskt syfte; att undersöka 
lagprövningsrättens förenlighet med demokrati och Rule of Law. De 
teoretiska slutsatserna kommer sedan vara behjälpliga i uppgiften att 
granska den svenska lagprövningsrättens förhållande till dessa värden, vilket 
ytterst kokar ner till sättet på vilket den svenska modellen kan rättfärdigas. 
Detta är uppsatsens andra, mer konkreta syfte.  
 
För att uppfylla dessa syften ska följande frågor besvaras under uppsatsens 
gång: 
 

• Hur förhåller sig lagprövningsrätten till demokratibegreppet? 
• Hur förhåller sig lagprövningsrätten till Rule of Law? 
• Hur förhåller sig den svenska lagprövningsrätten i 11 kap 14 § RF 

till demokratibegreppet och Rule of Law? 

1.2 Metod och material 
Den metod jag har använts för det deskriptiva kapitel 2 brukar kallas för 
klassisk juridisk metod, och består i studier av primära och sekundära 
rättskällor för att utröna innehållet i gällande rätt. I återstoden av uppsatsen 
har de olika författarnas argument analyserats och ställts i relation till 
varandra. För tydlighets skull vill jag understryka att jag kommer att ha den 
amerikanska lagprövningsrätten i åtanke under avsnitt 3 och 4. Först i 
avsnitt 5 behandlas de olika teoriernas implikationer för svenskt 

 5



vidkommande. Tanken var inte att skriva en uppsats i komparativ rätt, men 
eftersom det verkar vara omöjligt att prata om lagprövningsrätt utan att 
samtidigt nämna USA, ägnar jag även några sidor åt att beskriva rättsläget i 
debattens epicentrum.1

 
En stor del av materialet härrör ifrån den amerikanska lagprövningsdebatten. 
Det enda urval jag har gjort i fråga om material är att jag har försökt hitta så 
bra argument som möjligt för respektive emot lagprövningsrätt. Det är föga 
förvånande att mycket av det materialet kommer ifrån USA. Det teoretiska 
materialet är dock inte uteslutande amerikanskt. Sverige, Tyskland och 
Australien m.fl. länder finns representerade i kapitel 3 och 4, men de 
argument som presenteras är alltid av den sorten att de kan appliceras på den 
amerikanska diskussionen. Jag har till och med redogjort för ett 
australiensiskt rättsfall som en av författarna tar som exempel, eftersom det 
är illustrativt och i sitt sammanhang inte uppvisar någon relevant skillnad 
gentemot amerikanska avgöranden. Jag hoppas att detta inte skapar någon 
förvirring för läsaren. 

1.3 Avgränsningar och disposition 
När man behandlar ett så brett och välfrekventerat område som 
lagprövningsfrågan, måste problemställningen avgränsas. I diskussionen om 
lagprövningsrättens vara eller icke vara diskuterar jag bara dess existens och 
styrka i en representativ, västerländsk demokrati. Jag kommer inte alls att 
beröra frågan huruvida lagprövningsrätt är det bästa sättet att kontrollera 
lagstiftningen, eller frågan om huruvida prövningen ska göras av 
författningsdomstol eller vanlig domstol. Skillnaden mellan abstrakt och 
konkret normkontroll kommer inte heller att beröras. Som framgår av 
begreppet lagprövning kommer bara förhållandet mellan grundlag och 
ordinär lag behandlas. Andra föreskrifter; förordningar och myndigheters 
och kommuners föreskrifter, faller utanför spannet för det område uppsatsen 
behandlar. 
 
Uppsatsen inleds med ett deskriptivt avsnitt som beskriver 
lagprövningsinstitutet i USA och Sverige. I kapitel 3 förklaras 
demokratibegreppet och dess förhållande till lagprövningsrätten. 
Demokratibegreppet delas här upp i de två värden som aktualiseras i 
lagprövningsfrågan; folkmaktsprincipen och rättigheters intrinsikala värde. 
Kapitel 4 handlar om lagprövningsrättens förenlighet med Rule of Law, som 
i sin tur kan uppfattas som en princip om maktdelning, Rule of Law som 
motpol till Rule of Men, eller formell legalitet. I kapitel 5 appliceras den 
teoretiska diskussionen på den form av lagprövningsrätt som finns i Sverige. 
Uppsatsen sammanfattas och avslutas i kapitel 6. 
 

                                                 
1 Nergelius, Konstitutionellt s. 366 
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2 Lagprövningsrätt 

2.1 USA 
Den amerikanska konstitutionen antogs 1787 och dess tio första tillägg, 
amendments, fogades till den 1791. Denna rättighetskatalog kallas för ”Bill 
of Rights.” Sedan dess har ytterligare sjutton tillägg antagits, som bland 
annat innehåller rättigheter och fastställer regler för presidentvalet och 
rösträtten.2 År 1803, bara sexton år efter att konstitutionen antagits, slog 
S.Ct. fast de amerikanska domstolarnas kompetens att utöva 
lagprövningsrätt i det berömda rättsfallet Marbury v. Madison. Rättsfallet 
rörde tillsättandet av en domartjänst. Strax efter presidentvalet år 1800 hade 
ett antal domare tillsatts av den avgående administrationen. President 
Jeffersons administration, som tillträtt den 4 mars 1801, vägrade utfärda de 
intyg som behövdes för att de domare som inte hade hunnit installeras skulle 
få påbörja sin tjänstgöring. En av domarna, William Marbury, yrkade att 
S.Ct skulle förmå den nya utrikesministern, James Madison, att utfärda hans 
intyg. Som stöd för sin talan angav Marbury att sect.13 i the Judiciary Act 
ifrån 1789 ålade S.Ct att tvinga Madison att utfärda intyget.  
 
John Marshall hade precis avgått som utrikesminister och var ordförande i 
S.Ct, så kallad Chief Justice. Han avslog Marburys yrkande med 
motiveringen att bestämmelsen i the Judiciary Act stred mot konstitutionen. 
I am.III anges nämligen det kompetensområde som gäller för S.Ct. och 
andra federala domstolar, och där nämns inte den sortens ärenden som var 
för handen. Marshalls motivering i domen är att normhierarkin kräver att 
domstolarna utövar lagprövningsrätt vid konflikter mellan lag och grundlag. 
Den princip som bör gälla för alla skrivna konstitutioner är att däremot 
stridande lag ska anses icke bindande.3

 
Marbury v. Madison var bara upptakten till vad som skulle bli ett vanligt 
inslag i amerikansk rätt. Skillnaden mellan hur olika sammansättningar av 
S.Ct. har utövat sin lagprövningsrätt sedan dess har dock varit stor, vilket 
har gett upphov till begrepp som kategoriserar domstolarnas 
handlingsmönster. Om en viss sammansättning har för vana att ofta 
underkänna lagar anses den ge uttryck för judicial activism. De 
sammansättningar som däremot har visat återhållsamhet, och inte i lika hög 
grad åsidosatt lagar, sägs ha utövat restraint.4

 
Lagprövningsrätten har varit föremål för het politisk debatt, och många av 
de av S.Ct. avgjorda ärendena har varit högeligen kontroversiella. Under 
vissa perioder, och i samband med vissa avgöranden, har domstolen varit 

                                                 
2 Nergelius, Konstitutionellt s. 366, 371 ff. 
3 Koopmans s. 37, Nergelius, Konstitutionellt s. 398 f. 
4 Nergelius, Konstitutionellt s. 467 f. 
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särskilt aktivistisk. I flera av de fallen har rättigheter i am.XIV legat till 
grund för domslutet. 
 
Åren mellan 1890 och 1937  brukar kallas för Lochnereran, efter rättsfallet 
Lochner v. New York, i vilket en lag som begränsade arbetstiden för bagare 
till maximalt tio timmar per dag och sextio timmar per vecka ansågs strida 
mot rätten till kontraktsfrihet. S.Ct. hade tidigare fastslagit att denna 
rättighet skyddades av am.XIV, varför lagen ansågs strida mot 
konstitutionen. Under Lochnereran präglades S.Ct. tydligt av aktivism, och 
anses ha haft en dold agenda att främja vissa substantiella värden, främst 
marknadsekonomi.5 Under 1930-talet genomförde presidenten Franklin D. 
Roosevelt the New Deal; en välfärdspolitik som syftade till att motverka 
depressionens sociala effekter. S.Ct. åsidosatte sammanlagt sexton av 
lagarna i the New Deal med motiveringen att de stred mot rätten till 
kontraktsfrihet, eller för att de innebar en för stor maktförskjutning ifrån 
delstaterna till den federala regeringen. Vid ett tillfälle underkände S.Ct. tre 
lagar på samma dag, vilket blev upptakten till en maktkamp mellan 
president Roosevelt och S.Ct. Efter en jordskedsseger i presidentvalet 1937 
tillkännagav Roosevelt att medlemsantalet i S.Ct. skulle utökas med sex 
assistenter; en för varje domare som var över sjuttio år. Dessa assistenter 
skulle ha full rösträtt och i enlighet med amerikansk lag tillsättas av 
presidenten själv. Denna ”court-packing plan” blev hårt kritiserad trots 
Roosevelts popularitet. Innan senaten hann fatta beslut i frågan fattade S.Ct. 
ett banbrytande beslut i rättsfallet West coast hotel v. Parrish, där en 
delstatlig lag om minimilön upprätthölls. S.Ct. upphävde den princip som 
fastslagits i Lochner v. New York och flera liknande fall, och fastslog att 
inskränkningar i kontraktsfriheten trots allt var förenligt med am.XIV. Detta 
rättsfall anses markera Lochnererans slut.6

 
De olika sammansättningarna i S. Ct. döps efter sina ordförande. Därför 
kallades den sammansättning som S.Ct. hade under åren mellan 1953 och 
1969 för the Warren court, Warrendomstolen, efter dess Chief Justice Earl 
Warren. I likhet med S.Ct. under Lochnereran präglades Warrendomstolen 
starkt av activism, men ideologiskt var domstolarna motpoler. Under 
Lochnereran stod S.Ct. för konservativa och marknadsliberala värden, 
medan Warrendomstolen var uttalat socialliberal. De konservativa kretsar 
som hade hyllat S.Ct. under Lochnereran var nu de som höjde rösterna mot 
vad man uppfattade som Warrendomstolens vänsterbetonade agenda.7

 
Warrendomstolen är mest känd för en mängd avgöranden där svartas 
ställning i det amerikanska samhället förstärktes. Det mest kända rättfallet är 
Brown v. Board of education, som gällde fyra rassegregerade skolor, där 
svarta barn hade sökt tillträde till skolor som endast var avsedda för vita 
barn. Trots att det ansågs styrkt i målet att undervisningen i skolorna 
reserverade för svarta på alla sätt var likvärdig, fastslog S.Ct. att rätten till 
“equal protection of the laws” i am.XIV innebar att segregering på grundval 
                                                 
5 Nergelius, Konstitutionellt s. 411, 414 Koopmans s. 57 f. 
6 Koopmans s. 58 f. 
7 Nergelius, Konstitutionellt s. 429. 
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av ras var förbjuden inom utbildningsväsendet. Själva det faktum att svarta 
barn nekades tillträde till vita skolor ansåg S.Ct. bidra till en känsla av 
underlägsenhet som berövade svarta barn de möjligheter till utbildning som 
vita barn fick. Rättsfallets genomslagskraft och prejudicerande verkan för 
andra mål – såväl i S.Ct. som i lägre domstolar – förstärktes av att 
avgörandet i domen var enhälligt.8

 
Rätten till integritet och privatliv har behandlats i två banbrytande rättsfall. I 
dessa rättfall fastställde S. Ct. rätten att använda preventivmedel respektive 
rätten till abort, vilket var, och fortfarande är, brännheta politiska frågor i 
USA. I Griswold v. Conneticut underkände S.Ct. en delstatlig lag som 
förbjöd användandet av preventivmedel. Majoriteten hade dock helt olika 
motiveringar till varför lagen inte skulle tillämpas; några menade att 
rättigheten fanns i konstitutionens am.IX medan andra menade att lagen 
istället stred mot en fundamental princip i amerikansk rätt. Det klassiska och 
kontroversiella rättsfallet Roe v. Wade rörde en kvinna som hade blivit 
gruppvåldtagen av tre män och två kvinnor, och i samband med detta blivit 
gravid. Texas delstatslagar förbjöd abort, varför käranden drev målet till 
S.Ct. I sin motivering klargör inte S.Ct. vilken bestämmelse i konstitutionen 
som lagen strider mot, men rätten till ”due process” i am.XIV nämns, och 
anses allmänt vara den regel som S.Ct. stödde sig på. Resultatet av Roe v. 
Wade blev att abort innan sex månaders graviditet förflutit inte kunde 
förbjudas av delstaterna, eftersom fostrets utveckling ännu inte nått det 
stadium då det kan leva utanför skötet. Dels med tanke på den vaga 
kopplingen till konstitutionen som S.Ct. angav som motivering, och dels 
med tanke på att abortfrågan är en så politiskt viktig och laddad fråga, 
brukar Roe v. Wade anses vara ett av de tydligaste exemplen på activism.9

 
Särskilt med tanke på den activism som S.Ct. präglas av under vissa 
perioder, brukar presidenten tillsätta sådana domare som delar hans politiska 
värderingar. Det finns dock flera exempel på att domarna är ganska 
självständiga efter att de väl har blivit tillsatta, varav det mest illustrativa är 
president Eisenhowers tillsättande av Earl Warren. Eisenhower var 
republikan, och Warren hade varit republikansk guvernör i Kalifornien 
under en lång tid. Ingen hade förväntat sig att Warren skulle gå till historien 
som den mest aktivistiskt socialliberale Chief Justice någonsin. Eisenhower 
lär ha sagt att hans tillsättande av Warren var ”the biggest damned-fool 
mistake I ever made”.10

 
Den starka amerikanska lagprövningsrätten förstärks ytterligare av det 
faktum att lagstiftaren endast med svårighet kan stifta lag på konstitutionell 
nivå. Tillägg till konstitutionen kan antas om det ratifieras av tre fjärdedelar 
av delstaterna, vilket är ett mycket högt ställt krav. Detta framgår av am.V, 
men ingenstans i konstitutionen står det hur själva konstitutionstexten 
ändras. Detta torde innebära att den inte kan ändras, men dess bestämmelser 
kan bli obsoleta när nya tillägg antas. Som om inte de lagtekniska 
                                                 
8 Nergelius, Konstitutionellt s. 431 f. 
9 Nergelius, Konstitutionellt s. 443 ff. 
10 Koopmans s. 61 f. Nergelius, Konstitutionellt s. 429 f. 
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svårigheterna vore nog, är opinionen för att ändra i konstitutionen mycket 
låg i USA. I praktiken är det därför nästan omöjligt att genom lagstiftning 
komma till rätta med de rättsfall som grundar sig på tolkning av 
konstitutionens bestämmelser. De republikanska presidenterna Ronald 
Reagan och George H.W. Bush har sedan 1973 haft abortfrågan i åtanke då 
nya domare tillsatts i S.Ct. Förhoppningen har varit att en konservativ 
majoritet skulle upphäva Roe v. Wade genom ett nytt avgörande, men det 
har ännu inte skett.11  

2.2 Sverige 
De svenska domstolarnas kompetens att utöva lagprövningsrätt har inte sitt 
ursprung i lagstiftningen. Under 1900-talet har domstolarna själva tillerkänt 
sig en sådan kompetens, men utövat den mycket sparsamt. 1979 
kodifierades lagprövningsrätten i 11 kap 14 § RF.12 Bestämmelsen lyder: 
 

Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid  
med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att  
stadgad ordning i något väsentligt hänseende åsidosatts vid dess tillkomst, 
får föreskriften inte tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat  
föreskriften ska tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart 

 
Den andra meningen i 11 kap 14 § RF benämns uppenbarhetsrekvisitet, och 
innebär en avsevärd inskränkning i lagprövningsrätten vad gäller lagar och 
förordningar. I lagmotiven till bestämmelsen framgår det att 
uppenbarhetsrekvisitet är produkten av en avvägning. Det är inte meningen 
att domstolar och myndigheter ska axla någon slags politisk makt, men det 
finns ett outnyttjat förtroendekapital som domstolarna bör använda för att 
ingripa i undantagsfall, där ett ingripande måste anses befogat.13 Av det 
utredningsarbete som föregick lagförslaget var man noga med att 
understryka att det inte var meningen att lagprövningsrätt skulle bli ett 
reguljärt inslag i svensk rätt.14 Det är i första hand Riksdagen eller 
Regeringen som avgör om en föreskrift står i överensstämmelse med 
överordnad rätt.15

 
Ifrån politiskt håll fanns det alltså redan ifrån början en uttalad skepsis mot 
domstolarnas utövning av lagprövningsrätt, vilket har tagit sig ett konkret 
uttryck i uppenbarhetsrekvisitet. Men även bland jurister har det funnits en 
allmän uppfattning om att det inte är domstolens sak att pröva den 
konstitutionella giltigheten av lag. Detta gäller främst domarkåren. Håkan 
Strömberg har uppmärksammat det märkliga förhållande, att de lägre 
domstolarna har varit mer benägna att åsidosätta lagar än de högre 
instanserna, och att RegR har varit mer frimodig i detta avseende än HD. 
HD verkar alltså vara särskilt försiktig i sitt utövande av denna uppgift, 

                                                 
11 Nergelius, Konstitutionellt s. 366, 370 f, 445. 
12 Strömberg & Lundell 163 f. 
13 Prop. 1978/79:195 s. 41. 
14 SOU 1978:34 s.106. 
15 Prop. 1978/79:195 s. 42. 
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vilket Strömberg kritiserar.16 Göran Lysén anser att rättighetskatalogen i 2 
kap RF är för svag, eftersom den inte utgör ett skydd för den negativa 
föreningsfriheten eller äganderätten. Lysén menar att detta förvärras 
ytterligare av att domare helst undviker att åsidosätta lagar, särskilt de som 
tillkommit under brett folkligt stöd.17 Det dåvarande justitierådet Bertil 
Bengtsson har skrivit om lagprövning från domstolssynpunkt och verkar 
bekräfta Strömbergs och Lyséns uppfattningar. Enligt Bengtsson är det 
delvis uppenbarhetsrekvisitet som gör så att domarna motiverar sina beslut 
dåligt, men det finns även en allmän motvilja mot att sätta sig upp mot 
Regering och Riksdag.18 Joakim Nergelius framhåller att de inlägg i 
doktrinen som manar till försiktighet i lagprövningsfrågan dominerar. 
Doktrinen har således ett visst ansvar för domares inställning till 
lagprövning.19

 
Det har konstaterats ovan att den amerikanska lagprövningsrätten förstärks 
av det faktum att konstitutionen är så svår att ändra. Det omvända 
förhållandet gäller för den svenska regleringen. Enligt 8 kap 15 § RF kan 
grundlagen ändras antingen genom två riksdagsbeslut med mellanliggande 
riksdagsval, eller genom en folkomröstning om grundlagsförslaget. I 
jämförelse med andra länder är alltså den svenska grundlagen mycket lätt att 
ändra, eftersom en majoritet om 51 % kan ändra grundlagen under 
förutsättning att de behåller makten under två mandatperioder. Det ställs 
nämligen inget krav på en viss kvalificerad majoritet i riksdagen i detta 
avseende.20

2.2.1 Rättstillämpning 
Det finns inget rikhaltigt underlag när det gäller svensk praxis i 
lagprövningsfrågan. Nedan behandlas de sex rättfall i vilka domstolen 
underlåtit att tillämpa en av riksdagen stiftad lag, sedan lagprövningsrätten 
kodifierades i 11 kap 14 § RF. De fall där svensk lags förenlighet med 
europarätten aktualiserats berörs inte, eftersom det faller utanför uppsatsens 
teoretiska syfte.21

 
Den stora merparten utgörs av fall där skattebestämmelser har ansetts strida 
mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap 10 § 2 st RF. RÅ 1982 1:74 rörde 
huruvida medlemmarna i en bostadsrättsförening fick beakta föreningens 
skuldökning i taxeringen. Beräkningen av ett sådant avdrag skulle 
bestämmas av lag (1980:1054) om ändring i kommunalskattelagen som 
trädde i kraft den 1 januari 1981. Den omständighet som utlöser skatt för 
föreningens medlemmar, föreningens bokslut, ägde dock rum innan dess. En 
sådan retroaktiv tillämpning av en skatteregel är oförenlig med 2 kap 10 § 2 
st RF, varför RegR istället tillämpade äldre lagstiftning. I NJA 2000 s. 132 

                                                 
16 Strömberg, Normprövning s. 143. 
17 Lysén s. 116 ff. 
18 Bengtsson s. 681. 
19 Nergelius, Konstitutionellt s. 697, 704. 
20 Nergelius, Konstitutionellt s. 713. 
21 Se SOU 2007:85 s. 34 ff. för en uppräkning av rättsfall där europarätten aktualiserats. 

 11



hade Ann- Marie F i egenskap av företrädare för ett bolag ålagts att betala 
vissa skatter och avgifter i enlighet med 12 kap 6 § skattebetalningslagen 
(1997:483) samt punkt 9 i lagens övergångsbestämmelser. Det faktum att 
avgifterna och skatterna förfallit till betalning innan den 1 november, det 
datum skattebetalningslagen trädde i kraft, innebar att tillämpning av 
skattebetalningslagen stred mot 2 kap 10 § 2 st RF. Även i 2004 s. 299 och 
RH 102:84 ansåg HD respektive HovR att tillämpning av vissa skatteregler 
stred mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap 10 § 2 st RF. RH 102:84 får dock 
anses överspelat i och med ett senare avgörande av HD, NJA 1986 s.428.22

 
I NJA 2005 s.33 hade L.S. avverkat skog i strid med 14 § och 38 § första 
stycket 5 p skogsvårdslagen (1979:429), 15 § skogsvårdsförordningen och 
Skogsstyrelsens föreskrifter. Sammantaget innebär regleringen att den som 
bryter mot skogsstyrelsens föreskrifter om skyldighet att göra anmälan om 
skogsavverkning kan dömas till böter eller fängelse. Enligt 2 kap 8 § och 2 
kap 12 § RF ska straffbestämmelser med fängelse i straffskalan beslutas av 
riksdagen. Detta uttrycks även i 8 kap 3 § RF. Blankettstraffstadganden 
utgör en lättnad av detta krav. Riksdagen får bemyndiga Regeringen att 
utfärda bestämmelser enligt 8 kap 7 § RF. Riksdagen kan då föreskriva att 
annan rättsverkan än böter ska följa på överträdelse av den bestämmelsen. 8 
kap 11 § RF ger Regeringen möjlighet att i sin tur delegera sådan 
normgiving vidare till myndigheter, vilket brukar kallas för subdelegation. 
HD ansåg dock inte att blankettstraffstadganden och subdelegation gick att 
kombinera på det sätt som gjorts, eftersom det innebär att 
förvaltningsmyndigheter fyller ut blankettstraffstadganden med fängelse i 
straffskalan på ett sådant sätt att den gärning som straffbeläggs anges helt i 
deras föreskrifter. 
 
I RH 1997:47 B 13/47 hade den tilltalade burit en rock med en 
hakkorssymbol. Åklagaren yrkade på ansvar i enlighet med 1§ i Lag 
(1947:164) om förbud mot politiska uniformer. Där beskrivs ett förbud att 
bära uniformsdelar, armbindlar och liknande i syfte att visa en viss politisk 
åskådning. Av 2 kap 12 § RF 2 st framgår dock att yttrandefriheten inte får 
begränsas enbart på grund av en viss politisk åskådning. Om man förbjöd en 
nazist att bära en hakkorsarmbindel skulle man med andra ord bli tvungen 
att behandla ett eventuellt åtal mot en socialdemokrat eller en moderat på 
samma sätt. Men denna motivering underlät HovR att tillämpa lagen om 
förbud mot politiska uniformer, och friade den åtalade. Domen var 
kontroversiell och angreps bland annat av Håkan Strömberg. Han ansåg att 
uppenbarhetsrekvisitets innebörd är att domstolarna i varje enskilt fall skall 
försöka tolka föreskrifter på ett sätt som ej strider mot överordnad 
författning. Bara om det är uppenbart omöjligt skall föreskriften åsidosättas. 
Det är alltså inte domstolens sak att uttala sig om lagens tillämpning i andra 
fall är det de har för handen, ansåg Strömberg.23

 

                                                 
22 Strömberg, Normprövning s. 128. 
23 Strömberg, Förbud s. 2 f. 
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De mål om lagprövningsrätt där den prövade lagen godkänts är betydligt 
flera, varför samtliga ej kommer att behandlas. Några rättsfall är dock av 
särskilt intresse. 
 
I RÅ 1980 1:92 hade ett avtal träffats mellan staten och Kockums AB om 
övergång av bolagets tillgångar och skulder i statens ägo. I efterhand 
beslutade riksdagen om lagändringar i skattelagstiftningen, ”Lex Kockum”, 
som innebar att bolag som avyttrats till staten inte fick utnyttja 
förlustutjämningsavdrag. Bolaget ansökte om förhandsbesked hos 
Riksskatteverket, och anförde att lagen inte uppfyllde det generalitetskrav 
som visserligen inte uttrycks i RF, men väl i dess förarbeten. RegR ansåg att 
RF visserligen ställer upp som krav att lagstiftning ska vara generell, men 
att Lex Kockum uppfyllde detta krav med hänsyn till sin ordalydelse och 
tillämplighet. 
 
I NJA 1981 s.1, det så kallade skattefjällsmålet, var rättsfrågan huruvida 
rennäringslagen (1971:437) diskriminerade samer i strid med 2 kap 15 § RF. 
Renbetesmarken skattefjäll hade brukats av samer sedan medeltiden, men 
staten upplät där tidvis jakt- och fiskerätt i enlighet med rennäringslagen 
utan att först rådfråga samerna. Samerna gjorde gällande att staten har 
erkänt andra äganderätter av liknande slag varför fastigheterna på skattefjäll 
skulle övergå i samisk ägo. För det fall HD inte skulle anse att äganderätten 
skulle tillfalla dem, hade samerna framställt en mängd alternativa yrkanden, 
bland annat att de i alla fall skulle tillerkännas exklusiv jakt- och fiskerätt. 
Detta yrkande blev målets knäckfråga. HD konstaterade att den saknades 
material att jämföra med, eftersom samernas situation på skattefjället var så 
speciell. Vidare menade HD att lagen inte på något sätt gav uttryck för en 
missaktning för samer som folkgrupp, eller i övrigt gav dem en sämre 
rättslig ställning än andra svenska medborgare. Samernas yrkande bifölls 
alltså ej. Justitierådet Bengtsson var skiljaktig ifråga om motiveringen, och 
anförde att man måste anlägga ett historiskt perspektiv på problemet. Han 
framhöll att samernas jakt - och fiskerätt på skattefjällen är deras genom 
hävd, och att dessa rättigheter därför borde erkännas i likhet med andra 
svenskars hävdvunna jakt- och fiskerätter. Betraktad utifrån sin historiska 
kontext utgör därför rennäringslagen en diskriminering av samerna, 
eftersom den upprätthåller de orättvisa beslut där man från början har 
inskränkt samernas jakt- och fiskerätter. Bengtsson var dock enig med 
majoriteten i fråga om domslutet, eftersom grundlagsstridigheten inte var 
uppenbar, vilket han menade indikerades av själva det faktum att 
majoriteten i HD var av en annan åsikt i sakfrågan. 
 
Omständigheterna i NJA 1986 s. 428 liknar i stort de ovan beskrivna 
rättsfallen som rör skattelags förenlighet med 2 kap 10 § 2 st RF. Skillnaden 
var att stämpelskattslagen (1984:404), som i detta fall ålade den kärande en 
retroaktiv skattesats, saknade övergångsbestämmelser. HD konstaterade i 
domskälen att lagen stred mot 2 kap 10 § 2 st RF, men menade att den ändå 
skulle tillämpas:  ”förutsättningar för att, som klaganden yrkat, med stöd av 
11 kap 14 § RF underlåta att i förevarande fall tillämpa 1984 års lag 
föreligger emellertid inte”. Av allt att döma godkändes lagen eftersom HD 
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inte ansåg att felet var uppenbart. Avgörandet har blivit föremål för kritik i 
doktrinen.24  

2.2.2 Framtida utveckling 
Den 17 december 2008 lade Grundlagsutredningen fram sitt förslag till 
ändringar i den svenska grundlagen. En av de viktigaste delarna av 
utredningens förslag är att uppenbarhetsrekvisitet ska tas bort ur 11 kap 14 § 
RF. Enligt förslaget ska uppenbarhetsrekvisitet ersättas med en erinran om 
att lagprövningsrätten ska utövas med grundsatserna om folksuveränitet och 
lagbundenhet i åtanke, särskilt vid lagprövning av föreskrifter beslutade av 
Riksdagen.25 Om utredningen renderar i en proposition om 
grundlagsändring återstår att se. Det är i högsta grad en öppen fråga 
huruvida detta i så fall innebär en märkbar förstärkning av 
lagprövningsinstitutet, och om mål om lagprövningsrätt kommer att bli 
vanligare i svenska domstolar. 

                                                 
24 Strömberg, Normgivning s. 125, Nergelius, Grundlagstolkning s. 853. 
25 SOU 2008:125 s. 379. 
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3 Lagprövningsrätt och 
demokrati 

Begreppet demokrati förekommer frekvent i det offentliga rummet. Det kan 
ha många olika betydelser, men används ofta som ett slags paraplybegrepp 
för att beskriva önskvärda företeelser eller processer i samhället. När 
begreppet ska användas i vetenskapliga sammanhang behövs dock en mer 
distinkt definition. Att mejsla ut en sådan är ingen lätt sak, och i doktrinen 
kan urskiljas en mängd olika  strömningar. Två distinktioner är dock särskilt 
viktiga för den här uppsatsen 
 
Den första distinktionen är den mellan formell och materiell 
demokratisyn.26 Enligt det formella begreppet är demokrati bara den 
beslutsprocess som stipulerar att folket ska styra staten. Det materiella 
begreppet utvidgar den definitionen genom att även inkludera substantiella 
värden. Om ett beslut som fattats av majoriteten av befolkningen i en stat 
inte går att rättfärdiga moraliskt framträder skillnaden mellan de två 
begreppen; den som hyser en formell demokratisyn anser att beslutet är 
demokratiskt, medan den som definierar demokrati materiellt även ställer 
vissa krav på beslutets innehåll.27  
 
Den andra uppdelningen är något annorlunda och utgår ifrån de 
tanketraditioner som två centrala strömningar emanerat ifrån. De som 
förespråkar folkmaktsdemokrati tror på oinskränkt folkmakt, medan de som 
bekänner sig till konstitutionalismen vill komplettera den demokratiska 
processen med ett kontrollsystem som skyddar enskilda individer och 
minoriteter ifrån majoritetens förtryck. Man brukar associera det förra 
demokratiidealet med Rousseau och det senare med Locke.28 Det finns 
ingen inneboende motsättning mellan begreppen, till exempel kan det 
statsskick vi har i Sverige anses inkorporera såväl folkmakt som 
konstitutionalism.29 När diskussionen rör lagprövningsrätt kan man dock 
tydligt se att dess anhängare betonar konstitutionalism och dess motståndare 
folkmakt. Frågan om konstitutionalism och folkmakt kommer att behandlas 
indirekt i det här avsnittet, men begreppen återkommer först i kapitel 4.1 om 
maktdelning. 
 
Jag inleder demokratidiskussionen med ett kapitel om folkmakt och ett om 
rättigheters intrinsikala värden, vilket är de två områden där man kan 
diskutera lagprövningsrättens förhållande till demokratin. I kapitel 3.3 tar 
jag upp några invändningar mot lagprövningsrättens möjligheter att 

                                                 
26 Enligt en annan terminologi beskrivs samma förhållande som skillnaden mellan substans- 
och processdemokrati. Se Lundquist s. 127. 
27 Nergelius, Konstitutionellt s. 111. 
28 Lundquist s. 86 f. 
29 Lundquist s. 96. 
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förverkliga folkmakten eller skydda rättigheter. Avslutningsvis behandlas 
själva knäckfrågan – Är lagprövningsrätt demokratiskt? 

3.1 Folkmaktsprincipen 
Den viktigaste komponenten i demokratibegreppet är tveklöst 
folkmaktsprincipen - En stat i vilken den politiska makten inte kan härledas 
tillbaka till folket kan knappast kallas för en demokrati.30 Uppfattningen att 
folket ska utöva den yttersta politiska makten rättfärdigas med hänvisning 
till folkets suveränitet, politisk jämlikhet och majoritetsprincipen.31 Något 
förenklat kan man säga att folkmaktsprincipen bygger på att var och en har 
en rätt till personell autonomi, det vill säga en rätt att själv bestämma över 
sina egna förehavanden. Samma idé gäller för en grupp av människor vilket 
ger att folket i en stat gemensamt ska sköta den. 32 Principen om människors 
intrinsikalt lika värde innebär att alla ska ha lika stort inflytande i den 
politiska processen. Inom rimliga gränser, måste varje persons åsikter och 
intressen beaktas och tillmätas samma värde då kollektiva beslut fattas.33 
För det fall alla inte är överens ska majoritetsprincipen fälla avgörande. Den 
uppfattning som har flest anhängare ska råda.34  
 
Lagprövningsrätten kan både anses försvaga och förstärka folkstyret. Då 
lagprövningsrätt innebär att domare fattar beslut som annars hade fattats av 
folkvalda politiker, flyttas den politiska makten bort ifrån folkets 
representanter. Men om domstolarnas utövning av lagprövningsrätt kan 
förstärka vissa rättigheter, som möjliggör ett mer jämlikt eller djuplodande 
deltagande i den politiska processen, innebär detta en förstärkning av 
folkmakten. Man kan därför tala om ett samtidigt och beroende förhållande 
mellan de positiva och negativa effekterna av lagprövningsrätten i den 
bemärkelsen.  

3.1.1 Lagprövningsrätten kränker 
folkmaktsprincipen 

Eftersom lagprövning innebär att domstolarna får åsidosätta lagar som 
stiftats av folkets representanter ligger det nära till hands att dra slutsatsen 
att lagprövningsrätt kränker folkmaktsprincipen. De beslut som fattas i 
domstolen när frågan om lagens eller konstitutionens företräde ska avgöras 
kan anses ha politisk karaktär. I enlighet med folkmaktsprincipen skall det 
folkvalda parlamentet avgöra sådana frågor, medan domstolen ska ägna sig 
åt ren rättstillämpning. 
 
Robert Dahl tar tydligt avstånd ifrån utövandet av lagprövningsrätt av just 
den anledningen. Att ge en domstol kompetensen att utöva lagprövningsrätt 

                                                 
30 Lundquist s. 84. 
31 Hermansson s. 9. 
32 Dahl s. 100. 
33 Dahl s. 84 ff. 
34 Hermansson s. 9. 
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innebär att ett organ inrättas som kontrollerar den demokratiska processen 
utan att själv vara en del av den - Den politiska makten flyttas ut ifrån den 
demokratiska processen, och ju bredare kompetens domstolen har, desto 
mer makt flyttas per definition ut. Dahl menar alltså att det finns ett direkt 
samband mellan lagprövningsrättens omfattning och folkmaktsprincipens 
förverkligande; en starkare lagprövningsrätt innebär automatiskt en 
försvagning av folkmakten.35

 
Jeremy Waldron argumenterar för samma sak, men på ett delvis annorlunda 
sätt. Han menar att lagprövningsrätten kränker folkmaktsprincipen för att 
den inskränker en viktig rättighet – rätten att delta i den demokratiska 
processen. En sådan rätt till deltagande är nära förknippad med personell 
autonomi och rätten att själv bära ansvaret för sina egna handlingar; 
rättigheter som anses sortera under de mest grundläggande rättigheterna som 
finns. Om vi värderar de rättigheterna bör vi inte förespråka 
lagprövningsrätt. Viktiga frågor ska avgöras av folkets representanter, inte 
av en handfull män och kvinnor i en domstol.36 Waldron kallar rätten till 
deltagande för ”the right of rights” eftersom alla andra rättigheter får ge vika 
för den. Detta beror inte på att den är moraliskt överordnad, utan på det 
enkla faktum att en process där alla får delta är det bästa sättet att lösa en 
konflikt om rättigheter i ett samhälle där medborgarna inte är överens. Trots 
den nära kopplingen mellan rätten till deltagande och andra grundläggande 
rättigheter, ska rätten till deltagande inte enbart ses som förlängning av 
individers personella autonomi. Det sig om en politisk rättighet, som bara 
kan förstås som ett sätt för ett stort antal individer att tillsammans 
kontrollera och sköta de gemensamma frågorna.37

 
Waldron vill dock inte bara betona den funktion deltagandet har, utan även 
vilken princip det bygger på. Den som berövats rätten att delta har inte bara 
blivit av med chansen att påverka samhällsutvecklingen, han har även blivit 
nedvärderad och ojämlikt behandlad.38 Existensen av rättighetskataloger, 
liksom själva idén om demokrati, bygger på en respekt för människors 
kapacitet att kunna styra sig själva. Lagprövningsrätten är istället ett uttryck 
för misstro, vilket rimmar illa med de värden själva institutionen är satt att 
skydda.39 Tom Campbell, en annan passionerad motståndare av 
lagprövningsrätten, uttrycker samma sak på ett annat sätt: ” To despair of 
the capacity of majorities to recognize rights for minorities is to despair of 
democracy itself.40

 
Den negativa inställningen till lagprövningsrätt rättfärdigas alltså genom att 
lagstiftarens suveränitet betonas. Lagprövningsrätt innebär nödvändigtvis att 
en viss politisk beslutandemakt flyttas ifrån folkets representanter till 
domstolarna, vilket inte kan anses förenligt med folkmaktsprincipen. 

                                                 
35 Dahl s. 187 f. 
36 Waldron, Disagreement s. 213. 
37 Waldron, Disagreement s. 232 f. 
38 Waldron, The core s. 1375, 1406. 
39 Waldron, Disagreement s. 222 f. 
40 Campbell s. 178. 
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Argumentet är till synes enkelt och oproblematiskt, men när man tittar 
närmare på dess beståndsdelar framträder en mer komplex bild.  
 
Christopher Eisgruber är av uppfattningen att Waldrons argument lider av 
vissa brister. Han tycker att idén om folkets rätt att styra sig själva är 
tilltalande, men förstår inte varför den oundvikligen skulle leda till en 
oinskränkt beslutandemakt för lagstiftaren. Nationella parlament har få 
medlemmar jämfört med befolkningen; i USA bor 260 millioner människor, 
men bara 535 av dem sitter i kongressen. Trots att de flesta amerikaner har 
en formell möjlighet att bli invalda i kongressen, är platserna i praktiken 
reserverade för dem som har tillräckligt mycket pengar och inflytande för att 
driva en trovärdig kampanj.41 Röstningsförfarandet kan inte heller sägas 
vara en särskilt meningsfull form av deltagande i den politiska processen. 
Medborgaren har naturligtvis även i detta avseende en formell möjlighet att 
rösta på vem som helst, men den som vill ha något som helst inflytande på 
valets utgång har ofta ganska få valmöjligheter, till exempel mellan den 
republikanske eller den demokratiska kandidaten. Det finns inget utrymme 
för att förklara vad man själv tycker i vissa sakfrågor eller varför man 
föredrar en viss kandidat. Den enskilde medborgaren lägger sin röst med 
vetskapen om att just hans röst varken kommer att påverka valets utgång 
eller hans eget rykte i särskilt stor utsträckning. Detta förhållande skapar 
inga incitament för att rösta eller läsa på om de olika politiska alternativen. 
Om medborgaren trots allt deltar i processen är risken stor att han bara 
försöker maximera sin egen nytta, och röstar på den kandidat som utlovar 
det för honom mest gynnsamma politiska programmet.42

 
Den representativa demokratin har bevisligen sina svagheter när det gäller 
den enskilda medborgarens deltagande i den politiska processen. Waldrons 
ståndpunkt – Att rätten till deltagande är ”the right of rights” och måste 
skyddas till varje pris – verkar istället utgöra ett argument för 
direktdemokratiska lösningar, till exempel ett system där viktiga sakfrågor 
avgörs genom folkomröstningar istället för av politiska representanter. 
Varför förespråkar då Waldron representativ demokrati och inte 
direktdemokrati? Uppenbarligen har den direktdemokratiska modellen 
institutionella nackdelar som måste vägas in i ekvationen. Om Waldron tar 
hänsyn till sådana faktorer, måste han inte även ta hänsyn till de 
institutionella nackdelar som den representativa demokratin är behäftad 
med? Bör inte fördelarna med lagprövningsrätt övervägas, trots att 
medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet är sämre?43

 
Det grundläggande rättviseidealet som Waldron har formulerat, att folket 
har en rätt att styra sig självt, håller Eisgruber med om. Han vill se 
lagprövningsrätt som ett alternativt sätt att åstadkomma detta, men ger ingen 
närmare förklaring av hur det skulle vara fallet.44 Alon Harel, som delar 
Eisgrubers uppfattning, ger en mer utförlig beskrivning av hur 
                                                 
41 Eisgruber s. 40. 
42 Eisgruber s. 42 f. 
43 Eisgruber s. 45 f. 
44 Eisgruber s. 47. 
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lagprövningsrätt kan utgöra en alternativ form av politiskt deltagande. Ovan 
presenterades Dahls teori som innebär att domstolarnas kompetens att utöva 
lagprövningsrätt nödvändigtvis inskränker folkmakten. Det är denna 
uppfattning som Harel angriper när han beskriver sin teori om en 
rättighetsbaserad lagprövningsrätt som ytterst baseras på samhällets 
konventioner och värden.  
 
Rättigheter innehåller värden som de är tänkta att realisera, och ger dem ett 
särskilt samhälleligt uttryck. Genom att de värden som rättigheterna bygger 
på får denna samhälleliga kontext, blir de tillgängliga för oss. Dessutom 
påverkar den kontexten värdena själva och formar dem på ett sätt som är 
specifikt för just vårt samhälle. Det grundläggande värdet autonomi 
underbygger rätten till yttrandefrihet. För att kunna utöva autonomi behöver 
vi ett medium. Ett samhälle som identifierar diskussioner medborgare 
emellan som ett sådant medium kommer att se rätten till yttrandefrihet som 
ett sätt att realisera värdet autonomi. Harel menar att rättigheten gör värdet 
tillgängligt för oss.45 Utöver den verkan värden har på de rättigheter som är 
tänkta att realisera dem, kan man även tala om en påverkan i motsatt 
riktning. Den uppfattning vi har av vad diskussioner egentligen är formar de 
begrepp vi använder för att beskriva autonomi och själva den definition av 
autonomi vi använder.46 Eftersom rättigheter är en integrerad del av 
samhällets värden på detta sätt, måste domare nödvändigtvis ta hänsyn till 
dem när de bestämmer rättigheters innehåll och omfattning.47

 
Som exempel på hur lagprövningsrätt kan ses som en annan form av 
deltagande tar Harel fullmaktsförhållanden. Man kan sälja sitt hus själv, 
men man kan lika gärna uppdra åt en fullmäktige att fatta beslut om 
försäljningen efter att man förklarat vad för slags villkor som ska uppfyllas. 
I båda fallen deltar säljaren i beslutet i den bemärkelsen att hans preferenser 
och övertygelser är avgörande för hur transaktionen utformas. Domare som 
utövar lagprövningsrätt med ledning av samhällets normativa omdömen kan 
liknas vid en fullmäktige som handlar enligt de riktlinjer huvudmannen ritat 
upp.48

 
Det beroendeförhållande mellan värden och rättigheter som Harel målar upp 
verkar rimligt, men hur övertygande är påståendet att lagprövningsrätt är en 
sorts politiskt deltagande? Larry Alexander har kritiserat Harel, och menar 
att denne gör sig skyldig till ett felslut. Han framhåller att det faktum att 
medborgarna i en stat skapar den sociala kontext som rättigheter existerar i, 
och att domare påverkas av detta när de fastställer rättigheters innehåll och 
omfång, inte är liktydigt med att medborgarna skulle vara delaktiga i det 
beslut som domarna fattar. Det spelar ingen roll att rättigheter har en tidslig 
och rumslig position och härstammar ifrån sociala företeelser som realiserar 

                                                 
45 Harel s. 270. 
46 Harel s. 272 ff. 
47 Harel s. 261, 276. 
48 Harel s. 257. Fullmäktige är en översättning av engelskans “trustee”. 
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ett underliggande värde. Det är fortfarande en sak att delta i samhällets 
sociala samspel, och en annan att fatta lagstiftande beslut.49

 
Även om den uppfattning som Eisgruber och Harel företräder, att 
lagprövningsrätt utgör en sorts deltagande i den politiska processen, verkar 
svår att rättfärdiga, har de ändå lyckats peka på någonting väsentligt. Harel 
beskriver detta som att den lagstiftande församlingen är mindre demokratisk 
än vad motståndarna till lagprövningsrätt vill erkänna, medan domstolar 
som utövar lagprövningsrätt är mer demokratiska än vad de tror.50 Det andra 
påståendet verkar tveksamt i ljuset av Alexanders kritik, men det första kan 
det ligga mycket sanning i. 
 
Sammanfattningsvis framstår de argument som Dahl och Waldron ställer 
upp som rimliga. Själva det faktum att lagprövningsrätten ger domstolen 
beslutandemakt över parlamentet kan inte vara förenligt med 
folkmaktsprincipen. Domstolens kompetens att utöva lagprövningsrätt 
innebär en inskränkning av den folkliga beslutandemakten, och inte ett sätt 
att utöva den. De former för politiskt deltagande som den moderna 
parlamentarismen erbjuder är dock inget optimalt sätt att förverkliga 
folkmakten. Den representativa demokratin verkar vara en 
kompromisslösning som betingas av avvägningar mellan folkmakt och 
andra värden. Här ligger kärnan i Eisgrubers kritik av Waldron - Man kan 
inte påstå att rätten till deltagande inte får inskränkas samtidigt som man 
förordar en representativ demokrati framför direktdemokrati. 

3.1.2 Folkmakten och majoritetens tyranni 
Folkmaktsprincipen innebär att folket ska styra, och att majoritetsprincipen 
ska användas för att avgöra eventuella oenigheter. Varje gång som 
oenigheter uppstår genererar processen således vinnare och förlorare, och 
för att systemet ska fungera krävs att förlorarna accepterar processens 
utgång. Varför en individ ska acceptera ett majoritetsbeslut som denne 
tycker är felaktigt är på intet sätt klart. Problemställningen brukar benämnas 
Wollheims paradox, och har bl.a. diskuterats av Waldron. Han menar att vi 
bör respektera våra medmänniskors åsikter, eftersom vi lever i en 
gemenskap som genomsyras av ömsesidig respekt. Känslan av en 
gemenskap och ömsesidig respekt motiverar alltså den enskilde att acceptera 
beslutet, eftersom han känner att majoriteten tar hans rättigheter på allvar. 51 
Dessutom accepterar han den politiska processens utslag på samma sätt som 
han accepterar en förlust i spel; om spelreglerna är rättvisa måste man 
acceptera att ibland förlora. Man kan inte räkna med vinst varje gång. 
 
Detta argument verkar övertygande när förlorarna verkligen känner den 
gemenskap och ömsesidiga respekt som Waldron talar om, men på vilket 
sätt förändras bilden om så inte är fallet? Hur ska man ställa sig till ett 
samhälle där vissa individer eller grupper missgynnas konstant? Kanske är 
                                                 
49 Alexander s. 280. 
50 Harel s. 276. 
51 Waldron, Disagreement s. 248 f. 
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de grundläggande spelreglerna inte rättvisa i den bemärkelsen att 
majoriteten ständigt förtrycker vissa minoriteter som aldrig har några 
utsikter att vinna i ett system som baseras på folkstyre och 
majoritetsprincipen, eftersom de är för få. Dessutom kan det förhålla sig så 
att sådana minoritetsgrupper varken känner sig som en del av det samhälle 
de lever i, eller känner att majoriteten hyser en genuin respekt för deras 
intressen och rättigheter. 
 
I ett samhälle som innehåller minoriteter eller individer som har ett dylikt 
förhållande till majoriteten äventyras den politiska jämlikhet som 
folkmaktsprincipen bygger på. Herbert Tingsten har framhållit att det inte 
räcker att medlemmar av minoritetsgrupper tillförsäkras en teoretisk eller 
legal möjlighet att få delta i den politiska processen. För att de ska kunna 
räknas som jämlika med medlemmarna av majoriteten måste de beredas 
konkret möjlighet att delta.52 John Hart Ely tycker också att minoriteters 
deltagande måste säkras, men att detta inte är tillräckligt. Risken finns alltid 
att majoriteten röstar för att skaffa sig fördelar på bekostnad av minoriteter. 
Under sådana omständigheter blir rätten till lika rösträtt en travesti av 
principen om politisk jämlikhet.53 Minoriteter som utsätts för majoritetens 
förtryck har ofta ingen möjlighet att förhandla eller få sin röst hörd, och 
skyddet av deras intressen och rättigheter kan därför varken överlämnas till 
dem själva eller majoriteten. 
 
Ely anser att problemet med majoritetens tyranni förvärras av det politiska 
systemet. Våra politiska representanter har inte råd att ta hänsyn till 
minoriteters intressen eller rättigheter, eftersom det kan innebära att den 
majoritet vars röster de är beroende av missgynnas. Det kan till och med 
finnas incitament för politiska representanter att behandla minoriteter än 
mer ofördelaktigt än de själva anser rättfärdigat, om en stor grupp 
röstberättigades stöd står att vinnas.54 En liknande åsikt företräds av Ronald 
Dworkin som menar att missförhållandet som råder mellan minoritet och 
majoritet även förstärks av de organisationer som finns i samhället. När 
lobbygrupper, fackföreningar och andra intresseorganisationer driver sina 
medlemmars frågor får de individer som tillhör dem gehör för sina åsikter 
inom ramen för den politiska processen. Men de som tillhör 
minoritetsgrupper har inga stora, inflytelserika grupper som för deras talan, 
vilket ger dem mindre politisk makt än de individer som tillhör de breda 
strömningarna.55

 
Risken för att majoritetens tyranni uppstår är en risk som måste beaktas i 
varje samhälle som baseras på folkstyre. Majoritetens tyranni utgör ett hot 
mot folkmakten, eller närmare bestämt mot en av dess huvudkomponenter; 
politisk jämlikhet. För att vi ska kunna säga att alla medborgare behandlas 
som jämlika, måste vi säkerställa att minoriteter eller enskilda individer inte 
förtrycks av majoriteten. 
                                                 
52 Tingsten s. 71. 
53 Ely s. 135. 
54 Ely s. 77 f. 
55 Dworkin, Principle s. 27. 
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3.1.3 Lagprövningsrätten förverkligar 
folkmakten 

I likhet med Dahl och Waldron anser Ely att domstolarnas kompetens att 
utöva lagprövningsrätt strider mot folkmaktsprincipen. Enligt honom kan 
ingenting förta det faktum att den lagstiftande församlingen är folkets 
legitima representanter. Att en domstol fattar ett beslut som lagstiftaren inte 
kan upphäva utan att ändra konstitutionen innebär att ett organ som varken 
är representativt eller ställt under politiskt ansvar för folket utövar en 
avsevärd makt över folkets valda representanter. Detta faktum innebär 
uppenbarligen att lagprövningsrätt kränker folkmaktsprincipen.56

 
Som redovisats ovan erkänner dock Ely majoritetens tyranni som ett reellt 
problem för folkmaktens förverkligande eftersom vissa individer riskerar att 
berövas sina politiska rättigheter. Om domstolarnas utövning av 
lagprövningsrätt kan skydda individers och minoriteters rättigheter från 
majoritetens förtryck kan alltså lagprövningsrätten sägas förverkliga 
folkmakten.57 Att Ely identifierar lagprövningsrättens dubbla verkan – att 
den samtidigt kan anses kränka och stärka folkmakten – får naturligtvis 
konsekvenser för hans syn på hur lagprövningsrätt ska utövas. Eftersom 
dess existensberättigande beror på dess förenlighet med folkstyret, kan 
domstolarnas utövande av lagprövningsrätt inte anses rättfärdigat om det 
inte går att jämka samman med den modell för representativ demokrati som 
vi har bekänt oss till.58

 
Lagprövningsrätten kan alltså enbart anses rättfärdigad om den utformas på 
ett sätt som gör det möjligt för domstolar att skydda minoriteter utan att 
samtidigt kränka folkmaktsprincipen i allt för hög grad. Det blir fråga om en 
avvägning, som till stor grad påverkas av hur viktig den rättighet som ska 
skyddas är för den politiska processen.59 I detta avseende kommer Elys teori 
tydligt till uttryck då han uttalar sig om Warrendomstolen. I likhet med Sc. 
C. under Lochnereran var Warrendomstolen aktivistisk, men enligt Ely finns 
det en tydlig skillnad som rättfärdigar den senares aktivism; istället för att 
försöka uppfylla vissa substantiella värden var dess syfte att säkerställa att 
den demokratiska processen fungerade ordentligt. Detta åstadkom 
domstolen genom viktiga beslut som innebar att etniska minoriteter, 
invandrare och fattiga tillförsäkrades bättre möjlighet att delta i den. 
Eftersom upprätthållandet av rättigheter på detta sätt rättfärdigas med 
hänvisning till deras relevans för folkstyret, brukar Elys teori benämnas 
demokratisk funktionalism.60

 
                                                 
56 Ely s. 4 f. 
57 Ely s. 103, 135. 
58 Ely s. 41. 
59 Ely s 4, 7 f. 
60 Nergelius, konstitutionellt s. 124. 
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Det förtjänstfulla med Elys funktionalism består i dess förmåga att ta hänsyn 
till den dubbla verkan lagprövningsrätten har på folkmakten. Dess svaghet 
är dock allvarlig; rättigheter måste ha en tydlig koppling till den politiska 
processen för att kunna skyddas via lagprövningsrätt.61 Det syfte 
medborgarna har med utövandet av sina rättigheter blir då avgörande. 
Rättigheten till rörelsefrihet eller till en rättvis rättegång torde normalt anses 
höra den personliga sfären till, och inte ha någonting att göra med den 
enskildes möjligheter att delta i den politiska processen. Att därav dra 
slutsatsen att de inte ska skyddas av domstolar med hjälp av 
lagprövningsrätt verkar orimligt.62  
 
Elys avsikt med huvudverket ”Democracy and distrust” var att konstruera en 
heltäckande teori för lagprövningsrättens demokratiska legitimitet. Den 
svaghet som funktionalismen är behäftad med omintetgör det syftet, men det 
innebär inte att Elys teori är oanvändbar. Funktionalismen kan inte förklara 
varför alla de rättigheter som vi värdesätter i det moderna samhället ska 
skyddas av lagprövningsrätt, men den upprättar en länk mellan 
lagprövningsrätt och folkmakt. Det Ely har lyckats visa är att domstolens 
skydd av vissa rättigheter via lagprövningsrätt kan stärka folkmakten 

3.2 Rättigheters intrinsikala värde 
Funktionalismens akilleshäl, att den enbart kan rättfärdiga ett skydd av de 
rättigheter som hör samman med politiskt deltagande, väcker viktiga 
följdfrågor. Är inte de rättigheter som hör till de personliga sfären 
skyddsvärda? Bör vi inte även ta hänsyn till dem när vi utformar det 
politiska systemet? Detta leder oss in på nästa ämne. Rättigheter kan 
rättfärdigas både instrumentellt och intrinsikalt. Enligt funktionalismen 
behövs rättigheter för att folkstyret ska anses vara förverkligat, medan de 
teorier som ska behandlas i det följande värderar rättigheter som värdefulla i 
sig själva. Det intrinsikala värdet av rätten till deltagande behandlas dock 
inte, eftersom det utgör det yttersta rättfärdigandet av folkmaktsprincipen 
och därmed har behandlats ovan. 

3.2.1 Det materiella demokratibegreppet 
Medan de som definierar demokrati formellt, som Dahl och Waldron, 
framhåller att substantiella värden inte har i överväganden om demokrati att 
göra, menar de som hyser en materiell demokratisyn att sådana värden trots 
allt är viktiga. De förespråkare av lagprövningsrätt vars argument behandlas 
nedan har dessutom en så renodlat materiell demokratisyn att de anser att 
det är det enda som räknas. Detta har naturligtvis konsekvenser för deras 
syn på lagprövningsrätten. 
 
Alexander förordar en helt konsekvensorienterad syn på demokratin. Som 
statsskick är demokratin rättfärdigad eftersom den är det bästa alternativet vi 

                                                 
61 Ely s. 145. 
62 Nergelius, konstitutionellt s. 126, 128, Dworkin, The people s. 343. 
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har, men om de substantiella mål vi bekänner oss till hamnar på 
kollisionskurs med folkmaktsprincipen är det enligt Alexander uppenbart att 
vi ska välja de värden vi vill förverkliga framför folkstyret. Med uttalandet 
”why should numbers, any more than might, make right?”, vill han 
understryka att människor inte har någon moralisk rättighet att delta i den 
politiska processen. Om utövandet av lagprövningsrätt bidrar till att 
förhindra att människors rättigheter kränks, eller i övrigt leder till ett bättre 
samhälle, ska det anses rättfärdigat.63

 
En mer komplicerad teori har lagts fram av Dworkin. Den formella 
demokratisynen bryr sig bara om input. Alla individer i samhället ska ha 
lika mycket politisk makt. Den materiella demokratisynen koncentrerar sig 
istället på outcome, vilket innebär att man bygger sin demokratidefinition 
utifrån de resultat som den politiska processen genererar. Den stora 
svagheten hos renodlat materiella demokratiuppfattningar är att de kan anses 
förespråka en godhjärtad diktator, under förutsättning att ett sådant styre kan 
uppfylla de substantiella mål man har satt upp lika bra som en demokrati 
som styrs av folket. Det verkar konstigt att inte föredra folkstyre framför 
förmynderi när båda systemen genererar lika goda resultat.64

 
Dworkin menar dock att han visst värdesätter folkstyre, men istället för att 
se den enskilde medborgarens deltagande i den politiska processen som en 
fråga om input, så värderar han det som outcome. Politiskt deltagande har 
nämligen positiva konsekvenser enligt Dworkin, och de kan delas upp i tre 
kategorier. Den första kategorin är symboliska effekter, som bekräftar för 
den röstberättigade medborgaren är han en respekterad medlem i samhället. 
Den andra kategorin är förmedlande effekter, som gör det möjligt för 
medborgaren att koppla samman sina egna värderingar med det politiska 
deltagandet. Deltagandet blir alltså en förlängning av dennes moraliska 
existens, och han känner att han genom att delta kan uttrycka sina åsikter i 
moralfrågor på ett meningsfullt sätt. Slutligen har deltagandet även 
gemensamma effekter i den bemärkelsen att individen tillhörighet till 
samhället stärks, så att han känner stolthet och skam för det som samhället 
åstadkommer.65

 
Att deltagande i den politiska processen är önskvärt beror enligt Dworkin 
enbart på att det har positiva effekter av detta slag. Den jämlika fördelning 
av politisk makt som de med formell demokratisyn säger sig vara ute efter 
är varken åtråvärd eller möjlig. En representativ demokrati bygger på att 
vissa individer får mer makt än andra, så vertikal jämlikhet när det gäller 
politisk makt kräver att vi byter politiskt system.66 Då vi utformar 
samhällets institutioner ska vi alltså försöka maximera de positiva effekter 
som deltagandet har, men politisk jämlikhet som sådant är inget vi ska bry 
oss om. Om detta tankesätt appliceras på institutionen lagprövningsrätt 
framträder en helt annan bild än den Dahl och Waldron ger. 
                                                 
63 Alexander s. 282 f. 
64 Dworkin, Equality s. 4 f. 
65 Dworkin, Equality s. 5, 21 f. 
66 Dworkin, Equality s. 9. 
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Lagprövningsrätt äventyrar visserligen politisk jämlikhet, men det 
motverkar inte de positiva effekter som politiskt deltagande har. De 
symboliska och gemensamma effekterna skadas inte, och lagprövningsrätt 
kan till och med ha egna förmedlade effekter, eftersom enskilda medborgare 
kan delta i rättsprocesser som rör grundläggande moralfrågor.67

 
Kontentan av Dworkins resonemang är att den materiella demokratisynen 
kan ta hänsyn till alla de positiva effekter samhälleliga institutioner har, 
medan det formella demokratibegreppet är bundet till det som har med 
politiskt deltagande att göra.68 Vid flera separata tillfällen har Dworkin 
kritiserat det formella demokratibegreppet på detta sätt. Benämningen av 
hans egen demokratiuppfattning varierar69, men det står klart att det rör sig 
om olika yttringar av samma, materiella demokratisyn. 
 
Så hur definierar Dworkin demokrati? Det står klart att demokrati inte 
innebär en jämlik fördelning av politisk makt. Istället betonar Dworkin en 
jämlik behandling av alla medborgare. Varje medborgare ska bli behandlad 
med samma omsorg och respekt, och de samhälleliga institutionerna ska 
sträva efter att uppnå verklig jämlikhet i samhället. Politiska beslut som inte 
syftar till att åstadkomma jämlikhet har ingen legitimitet bara för att de är 
fattade av en politisk majoritet. Om samhällets institutioner fattar sådana 
beslut ska domstolen utöva sin lagprövningsrätt för att skydda de 
medborgare som riskerar att bli ojämlikt behandlade.70 Detta åstadkommer 
domstolen genom att skydda medborgarnas rättigheter. 
 
Dworkins teori om vad rättigheter egentligen är brukar ofta hänvisas till i 
diskussionen om lagprövning. Han ser rättigheter som trumfkort, som har en 
högre valör än andra politiska mål. En stat kan oftast rättfärdiga sina beslut 
på utilitaristisk grund; om en åtgärd har positiva effekter för samhället ska 
den anses rättfärdigad. När åtgärden inkräktar på en individs rättigheter 
måste kalkylen dock göras på ett annat sätt. För att en individ ska kunna 
sägas ha en rättighet mot staten måste det nämligen ställas högre krav på 
processen för rättighetens inskränkande. Det är enligt Dworkin en del av 
själva betydelsen av rättighetsbegreppet, att rättigheter ”trumfar” andra 
intressen. De konstitutionella rättigheter som skyddar individen ifrån staten 
bygger på en moralisk rätt som inte får inskränkas utan att särskilda villkor 
uppfylls. Rätten till yttrandefrihet får inte inskränkas bara av den 
anledningen att majoriteten av befolkningen skulle gynnas av ett sådant 
beslut, men den kan inskränkas med hänsyn till rikets säkerhet eller för att 
förhindra en katastrof.71 Dworkin menar alltså inte att dylika rättigheter är 
absoluta, men ställer inte heller upp någon tydlig definition för när de kan 
inskränkas.  
 

                                                 
67 Dworkin, Equality s. 28 f. 
68 Dworkin, Equality s. 5. 
69 Dworkin har bl.a. kallat sin demokratisyn “dependent”, “constitutional” och 
“communal”.  Se Equality s.3, Freedoms Law, s. 17 och The people 329 f. 
70 Dworkin, Freedoms law s. 17. 
71 Dworkin, Rights s. 190 ff. 
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I lagprövningsfrågan konvergerar Dworkins syn på rättigheter med hans 
åsikter i demokratifrågan. Han vill dela upp ansvarsområdet mellan 
lagstiftaren och domstolen enligt följande: Lagstiftaren ska besluta i frågor 
som rör samhällets ekonomiska, gemensamma mål, till exempel då nya 
vägar ska byggas eller då skolsystemet ska utformas. Domstolen ska istället 
hantera grundläggande rättvisefrågor, sådant som rör de rättigheter som 
tillkommer grupper eller individer. Detta kallar Dworkin för policyfrågor 
respektive principfrågor.72

 
Aileen Kavanagh har i likhet med Alexander och Dworkin en renodlat 
materiell demokratisyn, och hon använder det demokratibegreppet för att 
kritisera Waldrons argument. Hon håller med Waldron om att rätten till 
deltagande är värdefull, men bara för att deltagande har gynnsamma effekter 
på samhället, inklusive den sortens effekter som Dworkin beskriver. 73 Om 
deltagande inte har något intrinsikalt värde, utan enbart kan rättfärdigas 
utifrån sina effekter, måste rätten till deltagande kunna vägas av mot andra 
rättigheter och värden. Waldrons ståndpunkt att rätten till deltagande är ”the 
right of rights”, en rättighet som inte delvis kan kompromissas bort, verkar 
inte hållbar. När vi tar ställning i frågan om lagprövningsrättens förenlighet 
med demokratiidealet, ska vi ta hänsyn till hela det spektrum av effekter 
som institutionen kan ha, och inte bara koncentrera oss på processens 
utformning. Kavanagh bemöter också Waldrons påstående att en 
exkludering ifrån den demokratiska processen är nedvärderande. Hon håller 
med om att det finns värdighet i inkludering och att det är nedvärderande att 
bli exkluderad ifrån den politiska processen, men anser även att samhället 
visar respekt för medborgare genom att tillvarata deras intressen. Kavanaghs 
kritik av Waldron kokar alltså ner till samma ståndpunkt som Alexander 
intagit; vid utformandet av samhällets institutioner ska vi sträva efter den 
konstruktion som bäst förverkligar våra substantiella värden. Om 
lagprövningsrätt kan bidra till detta ska det anses rättfärdigat.74

 
Alexander har en rättfram inställning till demokratibegreppet, men det 
lämnar hans argument öppet för de invändningar om en godhjärtad diktator 
som Dworkin behandlat. Dworkin och Kavanagh använder en annan strategi 
då de försöker rättfärdiga lagprövningsrätt. Eftersom lagprövningsrätten är 
så problematisk med hänsyn till folkmaktsprincipen, definierar de om 
demokratibegreppet i materiella termer. Tanken är att deltagandet i den 
politiska processen bara har ett instrumentellt värde, och att själva 
deltagandet inte är nödvändigt för att komma åt det värdet. På så sätt kan vi 
både äta kakan och ha den kvar. Det finns dock två allvarliga brister i detta 
resonemang. Dels är det inte säkert att de deltagarvärden som Dworkin och 
Kavanagh beskriver kan förverkligas utan själva deltagandet, och dels är 
deltagandet intrinsikalt värdefullt. 
 

                                                 
72 Dworkin, Rights s. 82 ff. Begreppen  “choice-sensitive” och ”choice-insensitive” 
beskriver samma förhållande, jfr. Dworkin, Equality s. 24. 
73 Kavanagh s. 458. 
74 Kavanagh s. 474, 487 f. 

 26



Huruvida de positiva effekterna av deltagandet kan uppnås utan att 
medborgarna deltar i röstningsprocessen beror på hur befolkningen ställer 
sig till lagprövningsrätt. Beslut som fattas genom lagprövningsrätt har inte 
de positiva effekter som deltagande har för den som tycker att domstolen 
befattar sig med frågor som egentligen borde avgöras av politiska 
representanter eller genom röstning. En sådan person känner sig med största 
sannolikhet symboliskt exkluderad, och torde inte se beslutet som ett sätt att 
politiskt förverkliga hans moraliska åsikter. Hans förhållande till samhället 
styrks inte heller; han känner varken stolthet eller skam i förhållande till 
beslutet, låt vara att han kan känna sig skamsen över att lagprövningsrätt 
överhuvudtaget existerar i den stat han bebor, eftersom han är principiellt 
emot det. Den symboliska effekten av lagprövningsrätt har särskilt stor 
betydelse för de medborgare som inte förespråkar lagprövningsrätt. Ett bra 
exempel på ett liknande fenomen är de reaktioner EU-kritiska medborgare 
har på vissa beslut som de anser överskrider gränserna för unionssamarbetet. 
 
Den andra bristen i resonemanget härrör ifrån det faktum att Dworkins sätt 
att värdera deltagande i deltagandevärden inte täcker in deltagandets 
intrinsikala värde - Att folket faktiskt bestämmer. Det kan inte räknas som 
någon slags effekt, utan är uteslutande en fråga om vem som axlar makten. 
Värdet av att politiskt deltagande gör så att makten de facto tillkommer 
folket är alltså ren input i den bemärkelsen att det inte går att värdera som 
outcome. Dworkin verkar inte alls bry sig om vem som egentligen 
bestämmer, vilket verkar märkligt.  
 
Dworkin och Kavanagh framställer goda argument för lagprövningsrätten, 
men har inte nått framgång i att fullständigt omdefiniera 
demokratibegreppet i materiella termer. Hur lagprövningsrätten förhåller sig 
till folkmaktsprincipen måste beaktas då dess förenlighet med 
demokratibegreppet undersöks. 

3.2.2 Rättigheter och Majoritetens tyranni 
I kapitel 3.1.2 framställdes majoritetens tyranni som ett hinder för 
folkmaktens förverkligande, men ett sådant förtryck påverkar inte bara den 
politiska sfären, utan alla aspekter av en drabbad individs liv. Begreppet 
”majoritetens tyranni” kan alltså även stå för idén om att vissa moraliska 
principer står over folkmaktsprincipen, eller i alla fall att vissa 
grundläggande värden ska skyddas ifrån dess utslag. Detta kan belysas med 
två exempel ur doktrinen.  
 
Alexander refererar till boken ”The ox bow incident” i vilken ett stort 
uppbåd har fångat några misstänkta mördare och boskapstjuvar. Majoriteten 
av uppbådet vill hänga de misstänkta på stället, medan några få vill 
överlämna dem till myndigheterna. Efter en lång diskussion röstar 
församlingen, och alternativet hängning vinner en jordskredsseger. De få 
som förordade att de misstänkta skulle överlämnas istället, röstprocessens 
förlorare, överväger alternativet att dra sina vapen och frita fångarna. Trots 
att uppbådets oenighet har avgjorts genom en process mot vilken de inte 
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riktar några anmärkningar, trots att tvisten slitits på ett legitimt sätt, känner 
de att de har en moralisk plikt att bortse ifrån röstresultatet, eftersom det till 
sitt innehåll är moraliskt förkastligt.75

 
I en fotnot erkänner Waldron att Dworkin under ett samtal har övertygat 
honom att tillämpning av majoritetsprincipen inte är ett lämpligt sätt att lösa 
konflikter som rör fundamentala rättvisefrågor. Om de sju överlevande ifrån 
en båtolycka måste enas om vem som ska lämna den överbelastade livbåten, 
har en pakt, där en röstas ut av de andra sex, ingen som helst legitimitet.76

 
Detta är kraftfulla exempel för förespråkarna av lagprövningsrätt. Om det 
finns en viss sorts frågor som inte bör avgöras genom majoritetsbeslut, utan 
där beslutet bör grundas på rättviseargument, bör lagprövningsrätt kunna 
rättfärdigas.  

3.3 Kritik av lagprövningsrätten 
I kapitel 3.1.1 presenterades den demokratiska problematik som 
lagprövningsrätten är behäftad med. Funktionalismen och betoningen av 
rättigheters intrinsikala värden är två sätt att försvara lagprövningsrätten i 
ljuset av dess tveksamma förhållande till folkmaktsprincipen. Ely upprättar 
en koppling mellan lagprövningsrätt och folkmakten, och menar att 
lagprövningsrätten kan förverkliga folkmakten genom att skydda rättigheter 
som har med politiskt deltagande att göra. De som ser lagprövningsrätten 
som ett sätt att skydda rättigheters intrinsikala värde anser att de som 
kritiserar lagprövningsrätten arbetar utifrån fel demokratidefinition. 
Demokrati är ytterst ett medel för att åstadkomma vissa resultat, och ska inte 
definieras som en princip som syftar till att fördela den politiska makten på 
ett rättvist sätt. 
 
Den kritik mot lagprövningsrätten som följer nedan syftar till att avfärda de 
argumenten, och göra upp med bilden av lagprövningsrätten som ett medel 
för att stärka folkmakten eller skydda fundamentala rättigheter. 

3.3.1 Majoritetens tyranni existerar inte 
Existensen av majoritetens tyranni är av avgörande betydelse för 
förespråkarna av lagprövningsrätt. Oavsett om man tycker att rättigheter är 
instrumentellt eller intrinsikalt värdefulla är majoritetens tyranni det 
problem lagprövningsrätten är tänkt att lösa. Men det finns de som menar att 
det inte finns några problem med majoritetens tyranni, att förekomsten av 
sådana problem överdrivs av dem som förespråkar lagprövningsrätt eller att 
minoriteter inte ska skyddas ifrån majoritetens tyranni av olika anledningar. 
Om problemet är en illusion finns det inte heller något behov av lösningen, 
och det skulle bli mycket svårt att rättfärdiga domstolarnas utövning av 
lagprövningsrätt. 

                                                 
75 Alexander s. 282. 
76 Waldron, The core s. 1388. 
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Dahl framhåller att alla individer i samhället har ett intresse av att just deras 
preferenser skyddas ifrån ogynnsamma utfall av den politiska processen. På 
samma sätt som de ekonomiskt privilegierade argumenterar för ett starkt 
skydd för äganderätten, har minoritetsgrupper särskilda intressen som de 
menar ska skyddas även om en majoritet av befolkningen i det land de bor 
är av en annan uppfattning. Att tillgodose sådana intressen innebär att gynna 
vissa individer på bekostnad av andra, vilket är orättfärdigt och skadar själva 
beslutsprocessen. Dessutom är det onödigt, eftersom en välfungerande 
politisk process som är demokratisk i den bemärkelsen att den inkorporerar 
folkmakt och oinskränkt majoritetsstyre, inte kränker vissa individers 
rättigheter annat än i undantagsfall.77 Dahl verkar se folket som en enhet 
som själv kan tillvarata sina egna intressen.  
 
Om majoriteten trots allt skulle inskränka vissa individers rättigheter, skulle 
detta vara att betrakta som ett rent misstag. Personlig autonomi innebär 
möjligheten att handla såväl rätt som felaktigt, och även ett självstyrande 
folk måste kunna begå misstag. Sådana misstag ska accepteras som en 
nödvändig del av styrelseskicket. Dahl menar att den entitet som folket 
utgör själv måste ta konsekvenserna för sådana misstag för att utveckla en 
ansvarskänsla. Om ett extern organ inrättades, till exempel en domstol, för 
att se till att sådana misstag inte begicks skulle chanserna för att en sådan 
ansvarskänsla utvecklades minska.78 Dahl förespråkar alltså ett 
majoritetsstyre där den enskilde vars rättigheter kränks helt står utan skydd. 
 
I likhet med Dahl ställer sig Waldron kritisk mot dem som menar att ett 
oinskränkt majoritetsstyre kan innebära kränkningar av minoritetsgrupper. 
Han ifrågasätter huruvida man verkligen kan tala om majoritetens tyranni, 
och beskriver debatten som förvirrad. Om tyranni definieras som någonting 
som inträffar då någon blir förnekad sina rättigheter, kommer utgången i alla 
frågor där parterna är oense om rättigheter vara tyrannisk mot den 
förlorande parten. Som exempel tar Waldron debatten om rätten till abort i 
USA. Abortförespråkarna tycker att ett förbud mot abort skulle vara en 
inskränkning av kvinnors rätt, medan deras motståndare ser abort som en 
kränkning av det ofödda fostrets rättigheter. Definieras begreppet på detta 
sätt verkar tyranni oundvikligt, och kan förväntas förekomma oavsett vilken 
beslutsprocess vi använder.79

 
För att kunna skilja mellan olika sorters tyranni gör Waldron en uppdelning 
i beslutande och påverkad80 minoritet. En beslutande minoritet 
karaktäriseras av att den är oense med majoriteten gällande den fråga som 
avgörs, medan den påverkade minoriteten är själva den grupp som påverkas 
av beslutet. Då en beslutande minoritet är oense med majoriteten avseende 
utfallet av beslutsprocessen har vi inte omedelbart att göra med majoritetens 

                                                 
77 Dahl s. 182. 
78 Dahl s. 192. 
79 Waldron, The core s. 1395 f. 
80 Waldron , The core s. 1397 not 129. Påverkad är en översättning av ”topical”. Den 
påverkade minoritetens rättigheter är själva det ämne som behandlas i beslutsprocessen.  
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tyranni. För att beslutet ska anses vara tyranniskt mot X, medlem av den 
beslutande minoriteten, krävs ytterligare två saker: 1) Att beslutet, med 
avseende på de effekter det hade på den påverkade minoritetens rättigheter, 
verkligen var moraliskt felaktigt och tyranniskt. 2) Att X även är medlem i 
den påverkade minoriteten. Det är alltså inte själva det faktum att X inte får 
igenom sin vilja som gör beslutet tyranniskt. Det är inte heller så att 
minoriteters rättigheter aldrig får inskränkas. Definitionen av majoritetens 
tyranni tar form; Om X är medlem av både den beslutande och påverkade 
minoriteten, och om det beslut som fattats påverkar hans rättigheter på ett 
sätt som inte går att rättfärdiga moraliskt, har vi att göra med majoritetens 
tyranni.81

 
Waldron menar att majoritetens tyranni kan förekomma, men att det är 
mycket ovanligt i en välfungerande demokrati. Medborgare i stater som 
USA och Sverige82 har ett seriöst och insiktsfullt förhållande till frågor om 
rättigheter, och de drivs inte primärt av egoistiska intressen när sådana 
frågor ska avgöras. De accepterar att enskilda individer har rättigheter, och 
att det skulle vara moraliskt fel att förneka dem dessa bara för att det skulle 
vara bekvämare för majoriteten.83 Dessutom är gränsen ofta otydlig mellan 
de beslutande och påverkade minoriteterna. Såväl svarta och vita 
förespråkar respektive motsätter sig införandet av positiv särbehandling. I 
abortfrågan argumenterar både män och kvinnor för abortfrihet, trots att den 
rättighet som aktualiseras hör kvinnor till.84  
 
Ytterligare en parallell mellan Dahl och Waldron är synen på de 
rättighetskränkningar som trots allt förkommer. Det faktum att minoritetens 
rättigheter inskränks av en beslutande majoritet försvårar inte tyranniet, utan 
kan istället anses utgöra en förmildrande omständighet. Enligt Waldron 
fanns det åtminstone ett icke-tyranniskt utgångsläge – Beslutsprocessen var 
inte utformad på ett sätt som tyranniskt kränkte vissa individers rättighet att 
få vara med och delta i beslutsfattandet.85

 
De argument som Dahl och Waldron för fram tydliggör riskerna med att 
använda begrepp som majoritetens förtryck alltför lättvindigt. Det faktum 
att man inte får sin vilja igenom i politiken betyder inte att man har fallit 
offer för majoritetens förtryck. Istället får det anses vara en nödvändig del 
av beslutsprocessen att vissa vinner och andra förlorar. En distinktion av 
den typ Waldron presenterar verkar nödvändig för att skilja sådana fall ifrån 
dem där majoritetens förtryck verkligen kan anses föreligga. Nästa led i 
hans argument är dock inte lika övertygande, utan framstår närmast som 
grundlös optimism. Människor tar inte varandras rättigheter på allvar i alla 
lägen. De byter ibland gladeligen bort andras fundamentala intressen mot 
små vinster som de själva får ta del av, och även om gränsen mellan de 
beslutande och påverkade minoriteterna inte är knivskarp, riskerar de som 

                                                 
81 Waldron, The core s. 1397 f. 
82 Waldron, The core s. 1361 not 47. 
83 Waldron, The core s. 1365, 1398. 
84 Waldron, The core s. 1401. 
85 Waldron, The core s. 1396. 
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väl tillhör båda grupperna att utsättas för majoritetens tyranni. Av 
uppdelningen i beslutande och påverkad minoritet följer dock att risken för 
majoritetens förtryck beror på befolkningens homogenitet. I ett samhälle 
som rymmer många olika kulturer och religioner finns det större risk att 
majoriteten inskränker en rättighet som påverkar en minoritetsgrupp. 
 
Dahls inställning att folket självt ska bära ansvaret för de misstag de gör kan 
inte utgöra något argument mot lagprövningsrätt. Vi vill även att 
brottslingar utvecklar en ansvarskänsla, men det hindrar oss inte ifrån att 
arbeta med brottsförebyggande verksamhet. Då vi utformar samhällets 
institutioner med avseende på folkmakt bör vi sträva efter att förverkliga det 
värdet i största möjliga utsträckning. Ser vi några potentiella hinder för 
detta, bör de elimineras, även om de härrör ifrån själva folkets beteende. 

3.3.2 Kritik av rättighetsbegreppet 
Att lagprövningsrätt är ett effektivt sätt att skydda rättigheter är en annan 
viktig förutsättning för lagprövningsförespråkarna. Men vad är rättigheter 
egentligen, och vad innebär det att lagprövningsrätten skyddar rättigheter? 
 
Campbell tycker att det råder en villfarelse kring rättighetsbegreppet. 
Förespråkarna av lagprövningsrätt verkar tro att domstolar på ett enkelt sätt 
kan fastställa rättigheters innehåll med utgångspunkt i lagtexten, och sedan 
granska politiska beslut för att fastställa huruvida lagstiftaren har kränkt 
rättigheterna i fråga. Detta är en missuppfattning. Rättigheter är aldrig 
okontroversiella, och de kan inte preciseras på ett klart och tydligt sätt i 
juridiska regler. Campbell tar ett exempel om förbud mot tortyr. 
Lagprövningsförespråkarna verkar utgå ifrån att alla vet vad tortyr är och 
alla är överens om att det aldrig kan rättfärdigas. Det enda som återstår då är 
att se till att tortyr inte förekommer. Detta kallar Campbell för 
tortyrmodellen. Tortyrmodellen fungerar bra för organisationer som 
Amnesty international eller i mellanstatliga diskussioner, men är ingen bra 
modell när vi inte längre diskuterar de grövre gärningarna utan rättighetens 
exakta innehåll i ett huvudsakligen humant rättssystem. En myriad av svåra 
frågor uppstår då genast. Omfattar tortyrförbudet vissa förhörsmetoder? 
Innebär det att vissa fängelseformer bör förbjudas? Innebär existensen av en 
rättighet att den som berövas den i alla fall har rätt till skadestånd? 86

 
Som ett exempel på hur en förenklad syn på rättigheter kan ställa till med 
problem vid utövning av lagprövningsrätt tar Campbell det australiensiska 
rättfallet Australian Capital Television v. the Commonwealth, där den 
australiensiska högsta domstolen genom lagprövningsrätt fastställde att en 
viss lag var ogiltig då den stred mot den grundlagsfästa yttrandefriheten. 
Lagen förbjöd politisk reklam i radio och TV under valperioden, men 
allokerade fri TV-tid till politiska partier. I domskälen består domstolens 

                                                 
86 Campbell s. 173. 
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argument av två delar. Först konstateras att konstitutionen stadgar en rätt till 
yttrandefrihet, och sedan att lagen i fråga kränker den rättigheten.87  
 
I den första delen av argumentet konstaterar domstolen att rätten till 
yttrandefrihet är oundgänglig för en representativ demokrati. Det rör sig inte 
om en fullständig, oinskränkt rättighet, men ändå anser domstolen sig ha en 
klar och tydlig bild av dess innehåll. Campbell tycker att det är uppenbart att 
domstolen inte är på det klara med vad rätten till yttrandefrihet innebär. 
Även om de hade gjort en omfattande undersökning av frågan är det 
osannolikt att de skulle funnit någon okontroversiell, precis definition, då 
den frågan bland annat beror på vad för slags demokratisyn man har. I den 
andra delen av argumentet undviker domstolen frågan om huruvida lagen 
kan ses som en förstärkning av rätten till yttrandefrihet, och drar istället 
snabbt slutsatsen att den inskränker den rättigheten. Campbell framhåller att 
det inte är givet att förbudet mot politisk reklam strider mot 
yttrandefriheten; allokerandet av fri tid i etern för politiska partier skulle 
istället kunna ses som ett förstärkande av yttrandefriheten i dess 
demokratiska bemärkelse, då de politiska partierna blir mindre beroende av 
ekonomiska medel för att uttrycka sitt budskap.88

 
Argumentet om domstolsskyddade grundläggande rättigheter baseras på 
oförsvarbara antaganden om epistemologin kring rättighetsbegreppet. 
Vår enighet kring rättigheten begränsar sig till ett allmänt lovprisande av 
den, men avvägningar måste alltid att göras, framför allt i förhållande till 
andra rättigheter. Därför blir diskussionen av rättigheten meningsfull först 
när vi har preciserat dess innehåll. Det är en uppgift för politiker, inte för 
jurister.89

 
I likhet med Campbell anser Waldron att rättigheters diffusa karaktär är ett 
starkt argument mot lagprövningsrätt. Anledningen till att vi inte kan 
definiera rättigheter på ett ordentligt sätt är att vi inte är överens om vad de 
ska innehålla. Det rör sig här inte om enstaka frågor, utan om en djup 
oenighet som rör alla möjliga sorters rättigheter. Oenigheten beror inte på att 
vissa medborgare är okunniga eller inte tar rättigheter på tillräckligt stort 
allvar. Istället ska den behandlas som en meningsskiljaktighet mellan 
resonabla individer. Människor tycker helt enkelt olika.90

 
Enligt Waldron är rättighetsförklaringar i nationella konstitutioner, till 
exempel Bill of rights, inte bara diffusa för att de som satte dem på pränt 
inte kunde förutse alla de situationer i vilka rättigheterna kunde aktualiseras. 
De är så vaga och intetsägande för att de härbärgerar alla de oenigheter som 
existerade i samhället då de antogs. Istället för att ta tag i problemen och 
lösa våra meningsskiljaktigheter, vill de som förespråkar lagprövningsrätt 

                                                 
87 Campbell s. 172, 174. 
88 Campbell s. 175 ff. 
89 Campbell s. 173 ff. 
90 Waldron, The core s. 1368, 1406. 

 32



att vi ska tolka de vaga formuleringarna i rättighetskatalogerna bokstavligen, 
och med ledning därav försöka lösa våra tvister om rättigheter.91  
 
Den kritik mot lagprövningsrätten som Campbell och Waldron levererar är 
slående. Om roten till problemet är att vi är oeniga om rättigheters innehåll, 
verkar inte lagprövningsrätt vara en lämplig metod för att slita tvisten. En 
meningsskiljaktighet bör diskuteras och lösas med hjälp av någon slags 
process, till exempel majoritetsprincipen, inte förklädas i intetsägande 
rättighetsförklaringar som uttolkas av domstolar.  

3.4 Är lagprövningsrätt demokratiskt? 
Frågan huruvida lagprövningsrätten är demokratisk eller ej beror på hur man 
definierar demokratibegreppet, men debatten om den definitionen är delvis 
en strid om ord. Ibland verkar det nästan som att det enbart är om 
demokratibegreppet själva striden står, som om den som får rätt i striden om 
definitionen sedan får rätt i sakfrågan. Om lagprövningsrätt är demokratiskt 
ska det behållas eller förstärkas. Är det odemokratiskt ska det förkastas.  
 
Användningen av demokratibegreppet är uppenbarligen problematiskt. Att 
man bekänner sig till ett materiellt demokratibegrepp betyder att man 
erkänner att såväl formella som materiella värden ska beaktas då man 
utformar statens styrelseskick. Demokratibegreppet har då fått en vid 
definition och betyder inte längre bara folkmakt. ”En demokratisk process” 
betyder ”en bra politisk process”. 
 
För den som vill anamma en striktare definition av begreppet, som vill sätta 
likhetstecken mellan demokrati och folkmakt, men som ändå inte tycker att 
materiella värden är oviktiga, blir detta sätt att använda demokratibegreppet 
särskilt problematiskt. Det går nämligen inte att definiera 
demokratibegreppet formellt utan att samtidigt säga att materiella värden 
inte är viktiga, vilket är synd. Fördelen med ett formellt demokratibegrepp 
är att det har en stringent och tydlig innebörd, vilket gör att det blir mer 
användbart än det materiella. 
 
När det gäller innehållet i de argument som presenteras ska skillnaderna 
mellan de olika debattörerna inte överskattas. Till synes värderar 
anhängarna av det formella och det materiella demokratibegreppet helt olika 
saker, men om motsättningen granskas närmare framträder en annan bild. 
Dahl och Waldron framhåller att en välfungerande demokratisk process  
leder till materiellt önskvärda resultat, medan Dworkin och Kavanagh 
värderar de positiva effekterna av politiskt deltagande. Om något av dessa 
argument inte visade sig hålla vatten – om demokratin inte är självsanerande 
eller om det materiella demokratibegreppet inte kan prestera något bra 
argument för att undvika att förorda en godhjärtad diktator framför 
folkstyre, skulle detta med all säkerhet vara ett stort nederlag för de som 
förespråkar respektive teori. Dahl och Waldron är alltså intresserade av de 
                                                 
91 Waldron, The core s. 1369. 
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konsekvenser som den demokratiska processen genererar, och Dworkin och 
Kavanagh tycker att politiskt deltagande är viktigt. 
 
Båda sidor värderar alltså samma saker i samhället. De förordar en 
representativ demokrati där medborgarna deltar i den politiska processen, 
och där individuella rättigheter respekteras. Motsättningen dem emellan rör 
vilka frågor som ska beaktas då vi utformar den politiska processen. 
Strategin har varit att fullständigt dra undan mattan för det andra lägret, att 
visa att det som egentligen räknas fullständigt kan reduceras ner till 
materiella respektive formella värden. Då argumenten synas i sömmarna 
framträder dock vissa svagheter som omintetgör det syftet. 
Lagprövningsmotståndarna lyckas inte övertyga oss om att majoritetens 
förtryck inte existerar, och lagprövningsförespråkarna kan inte förvandla allt 
det värdefulla med politiskt deltagande till en slags åtråvärd effekt. Det enda 
rimliga är således att både ta hänsyn till materiella och formella värden, att 
både värdera input och outcome, när lagprövningsrättens koherens med 
demokratibegreppet undersöks. 
 
Lagprövningsrättens förhållande till folkmakten är dubbelt. I första hand 
kränker lagprövningsrätten folkmaktsprincipen, eftersom beslutandemakten 
flyttas ifrån folkvalda politiker till domare. I viss mån kan 
lagprövningsrätten även anses förstärka folkmakten, eftersom rättigheter 
som har att göra med politiskt deltagande skyddas. Att fullständigt 
rättfärdiga lagprövningsrätten på det här sättet, vilket är funktionalismens 
föresats, låter sig dock inte göras. Sammanvägt minskar lagprövningsrätten 
alltså folkmakten. Lagprövningsrätten skyddar dock rättigheters intrinsikala 
värde. Det demokratiska styrelseskicket innebär en risk för majoritetens 
tyranni, som lagprövningsrätten kan motverka. Vi befinner oss i ett dödläge; 
lagprövningsrätten kränker folkmakten, men kan skydda individers 
rättigheter. Detta motiverar en närmare granskning av de argument som 
framställts. 

3.4.1 En teori om majoritetens beslutandemakt 
Vi har nu formulerat lagprövningsrättens demokratiska dilemma: Den 
grundläggande förutsättningen i demokratidebatten är att staten ska styras av 
folket. All makt som utövas i staten ska ytterst emanera ifrån folket. 
Problemet med oinskränkt majoritetsstyre är dock att folket inte alltid 
utnyttjar den makten på ett sätt som går att rättfärdiga. Majoritetens tyranni 
kan förekomma, och bör motverkas. När vi ska åtgärda problemet med 
majoritetens tyranni uppstår ytterligare ett problem; själva det faktum att en 
viss beslutandemakt flyttas från lagstiftaren till domstolen innebär att 
folkstyret kränks. Detta principiella dödläge kan slitas genom en närmare 
analys av innebörden av folkets rätt till beslutandemakt och existensen av 
majoritetens tyranni. 
 
Vad innebär det egentligen att makten ska tillkomma folket? Makt i den här 
bemärkelsen verkar innebära en rätt att avgöra. Det kan inte enbart röra sig 
om en makt att handla på ett visst sätt, utan folkmakt innebär att själva 
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rätten att avgöra vad som är rätt och fel tillkommer folket. Men ska folket 
verkligen ha rätt att göra fel? Dahl tycker det, men verkar inte inse 
implikationerna av den inställningen. Det innebär att vi inte kan fälla några 
värdeomdömen om folkets handlande i diskussioner som rör den politiska 
processen, och det är viktigt att observera att detta gäller alla 
värdeomdömen. Om majoriteten utesluter en minoritet ifrån det politiska 
beslutsfattandet, eller om det begås ett folkmord på en minoritet, kan vi inte 
på något sätt fördöma detta handlande. Folket har själv rätten att avgöra vad 
som är rätt och fel. Med detta i åtanke verkar Dahls inställning ytterst svår 
att rättfärdiga.  
 
Vi har alltså accepterat att majoritetens tyranni existerar och att det ska 
åtgärdas genom att flytta beslutandemakt ifrån folket till domstolen, i ett 
försök att hindra folket ifrån att göra fel. Detta inkräktar på folkmakten. 
Men är det verkligen ett problem? Som exempel kan vi tänka oss att 
majoritetens makt att besluta i en viss situation, X, är fullständigt 
orättfärdig, eftersom beslutandemakten används till att fatta ett moraliskt 
ohållbart beslut. Om vi är överens om att folket gör fel i X gör vi därför 
inget fel när vi flyttar dess beslutandemakt i X till en domstol. Ingenting av 
värde ”går förlorat”, eftersom vi redan har bestämt att folket inte ska ha 
rätten att avgöra. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att den som anser 
att majoriteten handlat på ett felaktigt sätt i X inte kan ha några synpunkter 
på att makten fråntas dem i det ärendet. Det är själva innebörden av att 
majoritetens handlande har varit orättfärdigt, att de inte skulle ha haft rätt att 
avgöra vad som var rätt och fel i det ärendet.92

 
Waldrons motargument mot detta sätt att resonera bygger på att sättet att 
skilja mellan vanliga fall och X baseras i materiella värden. Det hela kokar 
ner till vad man anser vara moraliskt rättfärdigat. Människor har olika 
åsikter om vad som är rätt och fel, och det är omöjligt att säga vad som är 
objektivt rätt. En bedömning av olika människors moraliska rättfärdiganden 
kommer alltid att vara subjektiv. Waldrons lösning på problemet är istället 
majoritetsprincipen. När vi är oeniga om materiella värden, måste den 
oenigheten slitas av en formell process.93 Om man hårdrar Waldrons 
lösning framstår den dock som ohållbar. Om ett visst antal personer är oense 
i en fråga behöver tvisten slitas. Waldrons lösning innebär att majoriteten 
alltid ska anses ha rätt, oavsett hur absurda och orättfärdiga åsikter det rör 
sig om. Dworkins exempel med livbåten är ett övertygande argument för att 
majoritetsprincipen saknar legitimitet i vissa fall. Om en viss ståndpunkt 
inte går att rättfärdiga, hjälper det inte att den har fler anhängare än 
alternativet. 
 

                                                 
92 Det finns ett sätt att kombinera åsikterna att majoriteten gjorde fel i X och att det ändå 
skulle ha varit fel att frånta dem beslutandemakten. Den uppfattningen är koherent om man 
hävdar att värdesatser över huvud taget inte har i frågor om politik att göra. Detta innebär 
dock att man inte kan ha några synpunkter på en rättvis politisk process, även om den 
genererar negativa resultat . Av allt att döma är det den åsikten som Dahl företräder. 
93 Waldron, The core s. 1388. 
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Visst har Waldron rätt i att vi aldrig kan fastställa en perfekt metod för att 
fastställa vad som är moraliskt rätt och fel, men vi måste kunna använda oss 
av värdeomdömen när vi diskuterar den politiska processens utformning. 
Det bör understrykas att det inte spelar någon roll vilken syn man har på 
moralens natur, om man är naturrättare eller utilitarist. Det viktiga är att den 
principiella distinktionen faller tillbaka på det materiella rättfärdigandet. 
Waldrons alternativ, att majoriteten alltid ska anses ha rätt, är inte särskilt 
tilltalande, och kan inte anses vara ett bra sätt att lösa alla oenigheter. I vissa 
frågor har vi en anledning att anta att majoriteten kan komma att förtrycka 
vissa individer. Vi tror inte på de inblandades uppriktighet, och för de som 
riskerar att förlora står för mycket på spel. En väl utformad lagprövningsrätt 
kan innebära att vi hänskjuter sådana ärenden till ett antal relativt opartiska 
och kunniga människor. Det är inte en perfekt metod, men det är den bästa 
lösningen vi kan åstadkomma. 

3.4.2 Vilka fall ska avgöras av domstolen? 
Det verkliga problemet i lagprövningsfrågan ligger alltså inte på en 
moralfilosofisk nivå, utan i den ontologiska distinktionen mellan vanliga fall 
och de fall där majoriteten handlar på ett felaktigt sätt. Dworkins distinktion 
mellan policy- och principfrågor är ett något inadekvat instrument för att 
lösa det problemet. Att domstolarna ska anförtros med allt som kan 
reduceras till principfrågor är att ge dem en större kompetens än vad som 
kan rättfärdigas med hänsyn till risken för majoritetens tyranni. 
 
Det handlar alltså egentligen inte om att reservera en viss sorts frågor åt 
domstolar, utan om att hindra lagstiftaren ifrån att göra allvarliga fel. I 
praktiken är dock det närmaste vi kan komma att reservera vissa särskilt 
känsliga frågor, där vi tror att majoritetens tyranni kan förekomma, åt 
domstolarna och hålla tummarna för att inte för många fall där folket skulle 
ha agerat på ett rättfärdigat sätt faller in under den kategorin. Dahl har 
framhållit att lagprövningsrätt är att likställa med en slags förmynderi.94 Det 
är en träffande beskrivning av den funktion lagprövningsrätten är tänkt att 
fylla. Ett sådant förmynderi kan inte rättfärdigas om det även omfattar 
frågor där majoritetens tyranni inte förekommer. Vi bör alltså bara reservera 
de allvarligaste fallen för en juridisk prövning, eftersom folkmakten är 
intrinsikalt och instrumentellt värdefull. I alla de fall där folket kan besluta 
utan att utöva majoritetens tyranni bör detta föredras framför en 
domstolsprövning. 
 
Ytterligare en raster tillfogas den här problematiken då vi även räknar in 
maktdelning, legalitet och det faktum att domare kan skydda rättigheter 
bättre än folkvalda. Detta leder oss in på nästa avsnitt. 
 
 

                                                 
94 Dahl s. 155. 
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4 Lagprövningsrätt och Rule of 
Law 

Begreppet Rule of Law är ett viktigt politiskt ideal, och det kan liksom 
demokratibegreppet definieras som antingen en materiell eller en formell 
princip. Enligt den tunnaste formella definitionen innebär Rule of Law bara 
att lagen är det instrument med vilket staten ska styras, medan den mest 
innehållsrika materiella tolkningen omfattar demokrativärden och kan 
användas för att rättfärdiga välfärdsstaten.95  
 
För att analysera lagprövningsrättens överrensstämmelse med Rule of Law 
behöver inte en definition preciseras. Det räcker med att de grundläggande 
värden som Rule of Law tar sikte på enligt de vanligaste uppfattningarna 
täcks in. Något generaliserat kan Rule of Law sägas innehålla tre centrala 
betydelser, vilka presenteras nedan. 

4.1 Maktdelning 
Rule of Law bör först och främst diskuteras som en princip för maktdelning. 
Dels är det den mest dominerande uppfattningen96, och dels är det i den 
bemärkelsen som begreppet Rule of Law får störst betydelse för 
lagprövningsfrågan. I den här frågan är skärytorna mellan begreppen 
demokrati och Rule of Law tydliga.  
 
Distinktionen som har gjorts i kapitel 3 blir nu aktuell. De som förespråkar 
folkmaktsdemokrati tror på oinskränkt folkmakt, medan de som bekänner 
sig till konstitutionalismen vill komplettera den demokratiska processen 
med ett kontrollsystem som skyddar enskilda individer och minoriteter ifrån 
majoritetens förtryck. De två motsatta uppfattningarna rättfärdigas på helt 
olika sätt. Som vi har sett i kapitel 3.1, rättfärdigas Folkmaktsdemokratin 
med hjälp av grundläggande rättviseargument som gör gällande att 
folkmakten har ett intrinsikalt värde. Förespråkarna av konstitutionalism 
menar istället att maktdelning har ett instrumentellt värde. Det enda sättet att 
rättfärdiga maktdelning är med hänvisning till risken för majoritetens 
tyranni. Den som håller med Dahl och Waldron om att oinskränkt 
majoritetsstyre inte innebär någon risk för att de styrande missbrukar sin 
makt kan inte föredra konstitutionalism framför folkmaktsdemokrati.  
 
Enligt folkmaktsdemokratin är folket statens suverän. Enligt 
konstitutionalismen finns det ingen suverän. Staten styrs av lagar. Huruvida 
de lagar som den lagstiftande församlingen utfärdar står i samklang med 
överordnad rätt bestäms av domstolar, inte av lagstiftaren själv.97 Detta är 
                                                 
95 Tamanaha s. 92, 112 f. 
96 Tamanaha s. 114. 
97 Koopmans s. 35. Koopmans använder begreppet ”the parliamentary model” för att 
beskriva folkmaktsdemokratin. 
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andemeningen i uttrycket Rule of Law: Uppfattad som en princip för 
konstitutionalism ska Rule of Law säkerställa att den styrande makten håller 
sig till spelreglerna. I ett samhälle där maktdelning råder begränsas statens 
makt, och risken för att statsmakten utövas på ett tyranniskt eller 
skönsmässigt sätt minimeras. För att detta ska kunna förverkligas krävs en 
oberoende domstol. Om domstolarna inte tillerkänns makten att utöva 
lagprövningsrätt omintetgörs deras möjligheter att bidra till att en sådan 
maktdelning realiseras. 

4.2 Rule of Law och Rule of Men 
Man kan även tala om Rule of Law som den ena polen i motsatsparet Rule 
of Law och Rule of Men. Med Rule of Men menas att samhället styrs av 
människor som är ofullkomliga och subjektiva. Rule of Law representerar 
det objektiva, opartiska och rättvisa – den som lever i ett samhälle som 
präglas av Rule of Law behöver inte vara rädd för att den styrande 
majoriteten missbrukar sin makt för att tillgodose sina egna behov. Lagen är 
den yttersta statsmakten, inte enskilda individer.98 Med en annan 
terminologi kan man uttrycka samma förhållande som skillnaden mellan 
nomokrati, en rättsordning där lagen är de spelregler som alla måste följa, 
och despoti, där enskilda personer utövar makt utan att själva vara bundna 
av vissa regler.99

 
Lagprövningsrätten kan verkligen anses förverkliga Rule of Law enligt 
denna definition. Om de som stiftar lag inte håller sig till de regler som 
stipuleras i överordnad författning kan domstolen gripa in, och lagen får 
således sista ordet i en rättsordning med en stark lagprövningsrätt. 

4.2.1 Rule of Law och Rule of Men i 
rättstillämpningen 

Skillnaden mellan Rule of Law och Rule of Men i rättstillämpningen har 
belysts av Herbert Hart. Då en domare ska tillämpa en rättsregel kommer 
han konfronteras med fall av varierande svårighetsgrad. Om en lag förbjuder 
fordon i parken, är det uppenbart att bilar är förbjudna. Men vad gäller för 
cyklar, rullskridskor, leksaksbilar eller flygplan? Regeln har alltså en 
betydelsemässig hård kärna, i vilken dess mening är klart och tydlig, och en 
gråzon, i vilken det är svårt att fastställa vad den betyder. I regelns hårda 
kärna använder domaren ren, deduktiv logik. Om det är styrkt att den som 
står inför rätta verkligen har kört bil i parken följer det av lagens ordalydelse 
att denne ska fällas till ansvar. När domaren däremot ska avgöra ett fall som 
faller inom gråzonen, innehåller lagregeln inte tillräckligt mycket 
information för att domaren enbart ska kunna stödja sitt beslut på logik. Om 
han ska kunna rättfärdiga sitt beslut, om beslutet ska anses vara rationellt, 
måste en annan metod tillgripas.100 Ett fall som ligger inom gråzonen kan 
                                                 
98 Tamanaha s. 122. 
99 Dahlman s. 109 f. 
100 Hart s. 607 f. 
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även kallas för ett svårt fall. Signifikativt för ett svårt fall är att domstolen 
inte kan lösa det med hänvisning till existerande rättskällor, utan måste fatta 
ett beslut på annan grund. 
 
En möjlighet är att slå upp ordet ”fordon” i en ickejuridisk ordbok, en annan 
är att på måfå identifiera de viktigaste egenskaper som en bil har och ställa 
upp dem som kriterier för de fall som ligger inom gråzonen. En bil används 
vanligtvis på land, kan transportera människor och drivs av en motor. En 
sådan definition skulle exkludera alla ovanstående gränsfall, men inkludera 
den leksaksbil som har en egen motor. Att använda någon av dessa metoder 
för att lösa svåra fall är enligt Hart som att kasta tärning om målets utgång. 
Det enda rimliga sättet att lösa dem på är att låta domaren skönsmässigt 
avgöra huruvida det ifrågavarande fordonet ska tillåtas i parken eller ej. 
Detta innebär att domaren måste vägledas av sin egen moral, och ta hänsyn 
till de syften och ändamål som lagen ska förverkliga. Lagtillämpningen i 
svåra fall sker därmed inte enbart med hjälp av logik, som vid enkla fall.101 
Hart menar alltså att Rule of Law råder i enkla fall, medan svåra fall avgörs 
i enlighet med Rule of Men.102

 
Dworkin ifrågasätter Harts slutsats, och hela dennes doktrin som han kallar 
för ”the rule book conception of law”, eftersom den innebär retroaktiv 
tillämpning av nya normer. Enligt Hart finns det inget rätt svar i svåra fall, 
vilket innebär att ingen av parterna i ett civilmål har rätt. Domaren ska bara 
skönsmässigt skapa nya legala rättigheter ad hoc, och sedan tillämpa dem på 
fallet i fråga. Dworkin är kritisk mot detta och vidhåller att rätten inte bara 
är regler, den består även av principer och värden som står bakom reglerna, 
men som inte är omedelbart synliga. En rättsordning är ett nät av sådana 
integrerade principer och regler, som förhåller sig på ett visst sätt till 
varandra.103 Dworkin skiljer principfrågor, som har att göra med principiella 
rättigheter, ifrån policyfrågor, som karaktäriseras av att de ställer upp ett för 
samhället gemensamt ekonomiskt eller politiskt mål.104 Domstolen ska 
befatta sig med principfrågor, men inte med policyfrågor, då de avgör svåra 
fall. Eftersom principerna är en integrerad del av rätten upprätthålls Rule of 
Law i den bemärkelsen att domstolen inte skapar nya rättsregler ad hoc.105

 
Dworkins resonemang påminner om Harels försök i kapitel 3.1.1 att visa att 
lagprövningsrätt kan vara ett sätt att delta i den politiska processen, eftersom 
domare baserar sina beslut på samhällets underliggande värden. Vid 
närmare granskning uppvisade Harels argument allvarliga brister, vilket 
tyvärr även gäller för Dworkin. För att domstolen ska kunna läsa av de 
principer som genomsyrar samhället förutsätts att det verkligen finns ett 
koncensus kring de principer som i så fall skulle avgöra fallet. I dagens 
pluralistiska samhälle har medborgarna vilt skilda uppfattningar om hur 
grundläggande rättviseproblem ska lösas. Även om Dworkins idé om rätten 

                                                 
101 Hart s. 608 f. 
102 Dahlman s. 129 
103 Dworkin, Rights s. 82, 84 f. Tamanaha s. 80 f. 
104 Dworkin, Rights s. 82. 
105 Tamanaha s. 80 f. 
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som en samverkan mellan regler och principer verkar tilltalande, har vi 
ingen samstämmighet att utgå ifrån när vi ska utröna innehållet i de 
principerna.106

 
Harts teori om rättstillämpning har ingen avgörande betydelse för 
lagprövningsrättens förhållande till Rule of Law i dess betydelse som 
motpol till Rule of Men. Den aktualiserar dock viktiga frågor för 
lagprövningsdiskussionen när det gäller legalitet, vilket behandlas i kap 
4.3.2. 

4.2.2 Om domstolars institutionella särställning 
Vad är det då som gör domstolen till ett lämpligt organ för att implementera 
Rule of Law eller nomokrati? Varför inte inrätta ett kontrollorgan som 
befolkas av folkvalda politiker istället? Bland dem som förespråkar 
lagprövningsrätt är svaret unisont; om problemet vi försöker lösa härrör 
ifrån ett systemfel i det demokratiska statsskicket, och om roten till det 
problemet är att folkvalda politiker försöker främja sina egna intressen, 
hjälper det inte att upprätta ett kontrollorgan som är behäftat med samma 
problematik.  
 
Domare, å andra sidan, behöver inte bry sig om den folkliga opinionen. 
Eisgruber framhåller att de redan är tillsatta på livstid och således kan kosta 
på sig att fatta impopulära beslut. Domare i USA har dessutom det bästa 
jobbet de kan tänka sig, vilket gör att de inte har något personligt intresse av 
att främja sin egen karriär. Detsamma kan inte sägas om folkvalda politiker, 
som kan förlora jobbet om de fattar impopulära beslut, eller röstberättigade 
medborgare, som har ett starkt incitament för att rösta på det politiska 
alternativ som främjar deras personliga intressen.107

 
I Elys teori om lagprövningsrätt intar frågan om domstolens institutionella 
särställning en central position.108 I likhet med Eisgruber betonar han 
olämpligheten i att majoriteten ska kontrollera sig själv, och konstaterar att 
domare är särskilt väl lämpade för uppgiften. Trots att domare inte har 
någon slags tolkningsföreträde när det gäller hur rättigheter ska definieras, 
är de i en institutionellt gynnsam position för att objektivt värdera olika 
anspråk. Precis som i en vanlig rättsprocess, där de är betrodda med att fatta 
objektiva beslut efter att alla parter kommit till tals, kan domare anförtros 
med ett stort förtroende när de utför en konstitutionell uppgift.109

 
De som är kritiska till lagprövningsrätt håller dock inte med om att 
domstolarna skulle ha institutionella fördelar framför den lagstiftande 
församlingen. Tushnet tycker att bilden av folkvalda politiker som själviska 
och kortsiktiga är missvisande. Politiker är inte bara intresserade av att bli 
omvalda, de har också hjärtefrågor och vill göra ett bra jobb. De vill påverka 
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107 Eisgruber s. 44. 
108 Nergelius, konstitutionellt s. 126. 
109 Ely s. 102 f. 
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samhällsutvecklingen och bli respekterade av andra politiker, vilket de blir 
om de är seriösa i förhållande till de frågor som behandlas. Dessutom 
tillfredställer vissa politiker sina väljares krav och är därmed så populära att 
de inte behöver oroa sig för att förlora deras stöd. Då de känner att de sitter 
säkert, har de utrymme för att driva frågor som inte i första hand syftar till 
att bli omvalda. I många fall kan det till och med vara politiskt gångbart att 
framstå som en idealist som bryr sig om långsiktiga värden110

 
På ett liknande sätt kan även domstolens neutralitet ifrågasättas. Då lagens 
innebörd ska vaskas fram krävs att domare tolkar den. I den bästa av världar 
har domaren ingen egen vilja, och tillämpar lagen på ett mekaniskt sätt utan 
att influeras av personliga preferenser. Men domare är också människor. Det 
finns alltså en risk att Rule of Law istället blir Rule of Men.111  
 
Campbell anser att idén om opartiska domare är en chimär, och att det är en 
av anledningarna till att lagprövningsrätt inte kan rättfärdigas. Alla enskilda 
individer har sina egna åsikter och värderingar. Ingen kan vara politiskt 
neutral när ett specifikt ärende ska avgöras, bland annat för att 
klasstillhörighet, kön och ålder påverkar våra värderingar och åsikter. För 
domares vidkommande leder detta till en konservativ, liberalistisk ideologi, 
som kommer till uttryck då innehållet av en konstitutionell rättighet ska 
bestämmas. I rättsfallet Australian Capital Television v. the Commonwealth, 
som behandlats ovan i kapitel 3.3.2, fastställde den australiensiska högsta 
domstolen genom lagprövningsrätt att en viss lag var ogiltig då den stred 
mot den grundlagsfästa yttrandefriheten. Lagen förbjöd politisk reklam i 
radio och TV under valperioden, men allokerade fri TV-tid till politiska 
partier. Domstolen tolkade grundlagsbestämmelsen som en negativ rättighet 
som skulle skyddas ifrån intrång, trots att distributionen av fri tid i etern till 
politiska partier lika gärna kunde ses som säkrandet av en positiv rätt till 
politisk yttrandefrihet, oberoende av ekonomiska förutsättningar. Med detta 
vill Campbell visa att domares illegitima ideologier leder till att det är 
formell, negativ frihet som räknas när innehållet i rättigheter ska 
fastställas.112 Det är alltså inte så, att domare är opartiska och bara tillämpar 
lagen. Domare har bara andra förutfattade meningar och andra åsikter än de 
folkvalda. Den institutionella fördelen med domstolen har förvandlats till en 
nackdel. För Campbell innebär domstolens institutionella ställning inte 
opartiskhet eller oberoende, utan ett illegitimt expertvälde i vilket domare 
fattar beslut över huvudet på folket. 
 
Även om Tushnet har lyckats problematisera den bild som målats upp av 
Eisgruber och Ely, kan han inte anses ha motbevisat att domstolen har 
institutionella fördelar framför en lagstiftande församling. Det kan finnas 
idealistiska politiker som är mer intresserade av att driva en långsiktig, etisk 
politik än att bli omvalda, men det finns starka incitament för att istället bry 
sig om populära frågor som är aktuella just nu. Domstolarnas institutionella 
ställning gör dem bättre lämpade att se objektivt på de problem som 
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behandlas. Deras kompetens att utöva lagprövningsrätt kan därmed sägas 
förverkliga Rule of Law, eftersom lagstiftaren i viss mån är underkastad 
konstitutionens bestämmelser. 
 
Campbells invändning förtjänar att tas på större allvar. Om domare inte är 
opartiska, utan bara subjektiva på ett annat sätt, förlorar deras utövande av 
lagprövningsrätt i legitimitet. Att domare är en konservativ yrkesgrupp som 
har en homogen social bakgrund verkar troligt, vilket ytterligare förvärrar 
situationen. Det finns dock ett sätt att avhjälpa problemet, om inte 
fullständigt så i alla fall delvis. Om man utformar reglerna i konstitutionen 
med domarnas ideologi i åtanke, kan dess verkningar lindras. Att domare är 
konservativa går det inte att kompensera för, men om problemet består i att 
de alltid kommer att definiera rättvisa negativt och formellt, är det faktiskt 
teoretiskt möjligt att formulera reglerna på ett sådant sätt att de uteslutande 
utgör spärregler som lagstiftningen inte får inkräkta på. I praktiken är detta 
dock lättare att åstadkomma i Sverige, där grundlagen kan ändras relativt 
lätt, än i USA, där konstitutionen inte kan ändras och tillägg bara kan fogas 
till den med stor svårighet. 

4.3 Formell legalitet 
Med formell legalitet menas att samhället ska styras av offentligjorda regler 
som är generella, som behandlar lika fall lika, och som är någorlunda 
transparanta och lättbestämda till sitt innehåll.113 Om Rule of Law förstås 
som en princip om formell legalitet kan den appliceras på diskussionen om 
lagprövningssätt på två sätt. I ett rättsystem som innehåller en normhierarki 
kräver legalitetsprincipen att lagprövningsrätt utövas då en författning av 
lägre rang inte överensstämmer med en överordnad författning. Men om 
domstolarna vid sitt utövande av lagprövningsrätt skapar nya normer och 
tillämpar dem retroaktivt på det fall de har för handen, är detta 
problematiskt med hänsyn till legalitetsprincipen. 
 
Att legalitetsprincipen kräver lagprövningsrätt i en rättordning som 
innehåller författningar av olika rang är det äldsta argumentet för dess 
utövande. Det är nämligen det argument Marshall använde för att motivera 
domslutet i Marbury v. Madison. Då konstitutionen ställs emot en vanlig lag 
är det en domares plikt att välja vilken författning som ska få företräde. 
Resultatet kan bara bli att lagen får ge vika, eftersom konstitutionen har 
högre konstitutionell valör. Enligt Marshall följer domstolens kompetens att 
utöva lagprövningsrätt med nödvändighet av det faktum att konstitutionen är 
överordnad övriga lagar. 
 
Marshalls argument har givit upphov till en omfattande diskussion i USA, 
eftersom domstolarnas kompetens att utöva lagprövningsrätt inte kan utläsas 
ur konstitutionen.114 Kritiker menar att själva det faktum att konstitutionen 
har en högre rang inte nödvändigtvis behöver indikera att grundlagsfäderna 
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 42



avsåg att normhierarkin skulle upprätthållas med juridiska medel. 
Konstitutionens text kan anses vara riktad mot lagstiftaren och folket, och 
inte mot domstolarna.115 Enligt ett annat argument, som delvis följer samma 
linje, bör man skilja mellan en författnings förhållande till överordnad rätt 
och dess giltighet. Då domstolen upptäcker att en lag strider mot 
konstitutionen ska detta missförhållande uppmärksammas, men lagen 
tillämpas tills det att lagstiftaren upphävt den. Horatio Spector tillbakavisar 
detta argument och vidhåller att rättsordningen måste vara logiskt koherent 
för att beslut ska kunna rättfärdigas. En domare som förklarar att en lag 
strider mot konstitutionen, men ändå tillämpar den, baserar sitt beslut på en 
motsägelse och förlorar därmed möjligheten att rättfärdiga det. 
Motsättningen mellan de två författningarna måste lösas, och detta måste i 
sin tur innebära att konstitutionen ges företräda framför lagen.116

 
Oavsett om legalitetsprincipen nödvändigtvis kräver att domstolarna utövar 
lagprövningsrätt eller inte, ligger det nära till hands för en domare att anta 
att överordnad författning ska ges företräde vid en diskrepans mellan två 
författningar. I Sverige växte lagprövningsrätten fram successivt, av allt att 
döma av just den anledningen, eftersom konstitutionellt tänkande aldrig har 
haft ett särskilt starkt fäste här. Marshalls argument säger dock ingenting om 
lagprövningsrättens utformning eller styrka, utan verkar snarare vara ett 
krav på en miniminivå av normkontroll. Den kontroversiella frågan är dock 
inte huruvida lagprövningsrätt fullständigt ska tas bort, varken i USA eller i 
Sverige. För att utröna vad legalitetsprincipen verkligen innebär för 
lagprövningsrätten behöver frågan om förutsebarhet och retroaktivitet 
behandlas. 

4.3.1 Förutsebarhet och retroaktivitet 
När Rule of Law definieras som ett sätt att uppnå formell legalitet blir 
frågan om förutsebarhet central. Medborgarna i en stat måste kunna förutse 
vilka tvångsåtgärder som kan följa på ett visst sorts handlande för att kunna 
planera sina förehavanden därefter. Bara om detta krav på förutsebarhet är 
uppfyllt kan statens tvångsåtgärder anses legitima. En sfär av relativ frihet 
har då säkrats för individen, vars yttre gränser utgörs av de handlingar som 
sanktioneras av staten.117

 
Den främste företrädaren för denna uppfattning av Rule of Law är Friedrich 
Hayek. Enligt honom är det av yttersta vikt att staten är bunden av lagar som 
utfärdas i förväg. På så vis skapas legal frihet för individen – en frihet att 
göra som man vill inom lagens råmärken utan någon risk för att träffas av 
tvångsåtgärder. Då ges individen möjlighet att planera, eftersom staten inte 
får utöva sin tvångsmakt med hänvisning till ad hoc- regler.118 Regler ska 
vara generella, inte kasuistiska. De ska rikta sig mot allmänheten och inte 
nämna enskilda personer, platser eller tidpunkter. Enligt Hayek är 
                                                 
115 Spector s. 305 f. 
116 Spector s. 311 ff. 
117 Tamanaha s. 119. 
118 Tamanaha s. 65 f. Hayek s. 83, 92. 
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förutsebarhet så viktigt att vi måste tillämpa regler generellt, även om vi 
tycker att de leder till orättvisa resultat i vissa fall.119

 
För enskilda individer handlar förutsebarhet givetvis om rättvisa, men även 
om effektivitet. Den som planerar en affärsuppgörelse måste kunna vara 
säker på att han inte blir utsatt för tvångsåtgärder, men han måste även 
kunna förutse de ekonomiska följderna av sitt handlande. Campbell 
erkänner i likhet med Hayek förutsebarhet som en viktig funktion hos 
rättsregler, men betonar även dess betydelse för samhällets ekonomiska 
funktion. Förutsebarhet skapar ordning i samhället eftersom individer kan 
förutse följderna av sina och andras handlande. Oavsett hur fri eller 
oreglerad en marknad är, kan den inte vara effektiv om ett minimimått av 
förutsebarhet saknas.120

 
Frågan om förutsebarhet är tätt sammankopplad med frågan om retroaktiv 
rättstillämpning av normer. Rättsregler ska annonseras i förväg, och sedan 
tillämpas på de situationer som uppstår. De ska inte skapas ad hoc och 
tillämpas retroaktivt på händelser som redan inträffat. Skillnaden mellan 
förutsebarhet och retroaktivitet bestäms i lagprövningsfall av huruvida 
domstolen skapar nya normer eller bara uttolkar en norm som redan finns i 
konstitutionen. Om domstolen har uttolkat en bestämmelse ur konstitutionen 
som inte kunde förutses av den som har kunskap om gällande rätt var 
beslutet oförutsebart. Om domstolen istället har skapat den bestämmelsen 
och applicerar den på det förhandenvarande fallet, har beslutet dessutom 
inneburit en retroaktiv tillämpning. Skillnaden häremellan består alltså i 
huruvida den norm domstolen uttolkat ur konstitutionen verkligen fanns där 
till att börja med. Detta är en ontologisk fråga av viss principiell betydelse, 
men den kan knappast vara avgörande i praktiken. I kontroversiella fall där 
lagprövningsrätt har utövats brukar nämligen båda parter hävda att deras 
tolkning av konstitutionen är den rätta, och de brukar inte vara överens om 
när ett svårt fall är vid handen.  

4.3.2 Legalitet och lagprövningsrätt 
Lagprövningsrättens förhållande till legalitetsprincipen är problematiskt i 
två hänseenden. Dels är konstitutionella regler behäftade med samma 
svaghet som alla andra rättsregler, och dels är lagprövningsrätt särskilt 
problematiskt med hänsyn till förutsebarhet. 
 
Det första problemet härrör ifrån den betydelse som existensen av svåra fall 
får för konstitutionella regler vid utövning av lagprövningsrätt. Nu 
aktualiseras alltså Harts teori om svåra fall, som redovisades i kapitel 4.3.2. 
När det gäller de problem som uppstår vid rättstillämpning, behandlar Hart 
inte den fråga om retroaktivitet som Dworkin gör gällande, utan nöjer sig 
med att konstatera att Rule of Men råder inom den gråzon som svåra fall 
utgör. Alla regler har gråzoner, och eftersom vi vill fortsätta använda regler i 
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rättsordningen går svåra fall inte att eliminera. Den hållning som Hart har 
intagit är i detta avseende rimlig. Vidare poängterar dock Hart att även 
konstitutionella regler har gråzoner121, men verkar inte inse att detta innebär 
en särskild problemställning. Konstitutionella regler har också gråzoner och 
detta innebär samma svårigheter som vid tillämpning av vanlig lag. Men 
lagprövningsrätten som institut är inte lika oumbärlig som rättsordningen. 
Tvärtom – lagprövningsrätt är någonting högeligen kontroversiellt. I 
konstitutionella fall är domarens skön inte en nödvändig del av det system 
vi vill använda. Om Hart har rätt i att Rule of Men gäller i alla svåra fall, 
även konstitutionella sådana, betyder det att förekomsten av svåra 
lagprövningsfall innebär att beslut fattas med hjälp av retroaktiv tillämpning 
av normer istället för i en ordinär, legitim politisk process. 
 
Som exempel kan vi tänka oss en rättsordning där lagprövningsrätt införts, 
och där ett svårt konstitutionellt fall uppstår, det vill säga en fråga som faller 
inom den konstitutionella regelns gråzon. Domstolen kan inte lösa fallet 
med hjälp av rättskällorna, utan fallet avgörs genom domarnas 
skönsmässiga bedömning. Om det hade gällt en vanlig lag hade detta inte 
varit särskilt problematiskt, men när det gäller lagprövningsrätt är 
alternativet till domarens skön betydligt mer tilltalande. Om vi tänker oss att 
lagprövningsrätt inte hade införts, så hade nämligen samma fråga istället 
avgjorts av folkvalda politiker.  
 
Den legalitetsproblematik som alla rättsregler är behäftade med får alltså 
särskilda konsekvenser för lagprövningsrätten i den bemärkelsen att frågan 
faller tillbaka på demokratidiskussionen. Att en gråzon existerar, att svåra 
konstitutionella fall ibland uppstår, är ett argument mot lagprövningsrätt. I 
de svåra fallen utgör ju lagprövningsrätten inte en rättslig prövning av lagars 
förenlighet med överordnat författning, utan bara en skönsmässig 
bedömning som baseras i domarnas egna moraliska uppfattning. En sådan 
bedömning bör göras av politiker, inte av domare. 
 
Det andra problemet är mindre komplicerat och rör möjligheten att förutse 
de beslut som fattas vid utövning av lagprövningsrätt. Kravet på 
förutsebarhet torde generellt kunna sägas vara uppfyllt då domstolen 
tillämpar lagar som lagstiftaren har utfärdat. Men i de fall domstolen utövar 
lagprövningsrätt fattas beslut som inte alltid kan förutses av den som har 
kunskap om gällande rätt. Två amerikanska rättsfall kan användas för att 
illustrera detta. I Brown v. Board of education fastställde S. Ct. att rätten till 
“equal protection of the laws” i am.XIV, innebar att segregering av svarta 
och vita i skolan var förbjuden.122 I Roe v. Wade tolkades rätten till 
integritetsskydd i bestämmelsen om ”due process”, även denna i am.XIV, 
som ett förbud mot delstater att införa förbud mot abort123. Gemensamt för 
båda rättfallen är att det måste ha varit svårt att förutse dem enbart med 
kännedom av lydelsen av konstitutionens text. I Roe v. Wade saknas det till 
och med en ordentlig hänvisning till konstitutionstexten. Anledningen till att 
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de var så kontroversiella vid tiden för avgörandet, och de att idag är så 
kända och anses vara så banbrytande, är ju just att domstolens tolkning av 
am.XIV inte till fullo kunde förutses.  
 
Att åtminstone en del av de fall som avgörs genom lagprövningsrätt är svåra 
eller omöjliga att förutse för den med kunskap om gällande rätt innebär att 
lagprövningsrätten är problematisk i förhållande till legalitetsprincipen. Då 
lagstiftaren utövar normgivning annonseras reglerna på ett någorlunda klart 
och tydligt sätt innan de tillämpas. När domstolen utövar lagprövningsrätt är 
dock dess domslut ofta mindre förutsebara än då den tillämpar de regler som 
härrör ifrån lagstiftning. 

4.4 Lagprövningsrättens förenlighet med 
Rule of Law 

Lagprövningsrätten har ett splittrat förhållande till demokratibegreppet, och 
detsamma gäller för Rule of Law. Lagprövningsrätten kan sägas förverkliga 
maktdelning och Rule of Law istället för Rule of Men, men ha ett dubbelt 
förhållande till den formella legaliteten. Sammantaget verkar 
lagprövningsrätten alltså vara ett sätt att befästa rättsstaten, men den är 
samtidigt behäftad med allvarliga brister. 
 
Legalitetsprincipen kan anses kräva en mininivå av lagprövningsrätt, men 
det är av marginell vikt i såväl den amerikanska som den svenska 
diskussionen. Lagprövningsrättens problematik med hänsyn till 
legalitetsprincipen är desto allvarligare. Den är även nödvändig i den 
bemärkelsen att det inte går att göra sig kvitt den genom sättet vi utformar 
lagprövningsrätten på. Att svåra fall uppstår även i förhållande till 
konstitutionella regler innebär att retroaktiv lagtillämpning råder istället för 
ordinär, förutsebar normgivning. Dessutom kommer det alltid vara svårare 
att sia om utgången i de fall där domstolen utövar sin lagprövningsrätt än i 
fall som bara rör tillämpning av vanlig lag. Detta beror på att det inte finns 
några rättsregler som fastslår hur bedömningen i mål om lagprövningsrätt 
ska göras, och på att det framstår som osannolikt att lagstiftaren skapar lagar 
som med säkerhet kan förväntas åsidosättas på grund av oförenlighet med 
grundlag.  
 
Även om lagprövningsrätten alltid kommer vara mer problematisk ur 
legalitetshänseende än ordinär lagstiftning, kan problemen lindras genom 
det sätt vi utformar lagprövningsrätten på. Främst handlar det om 
lagprövningsrättens styrka, eftersom en stark lagprövningsrätt tenderar att 
vara särskilt oförutsebar och behäftad med retroaktivitetsproblematik. Roe 
v. Wade är ett tydligt exempel på detta. En svagare lagprövningsrätt, som 
utformas på ett sådant sätt att legalitetsproblematiken undviks, står 
verkligen i samklang med Rule of Law på grund av lagprövningsrättens 
förhållande till maktdelning och Rule of Law som motpol till Rule of Men. 
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5 Tillämpning av diskussionen 
på svenska förhållanden 

I det utredningsarbete som föregick införandet av 11 kap 14 § RF nämndes 
att lagprövningsrätten inte var tänkt att bli något naturligt inslag i svensk 
rätt. Med tanke på den praxis som därefter följt får det anses klarlagt att de 
ambitionerna gick i uppfyllelse; lagprövningsrätten har utövats mycket 
sparsamt i Sverige. I kapitel 2.2.1 redogjordes för en del av den praxis som 
trots allt finns på området. I det här avsnittet kommer rättstillämpningen av 
11 kap 14 § RF analyseras med hjälp av den diskussion kring demokrati och 
Rule of Law som redovisats ovan. 
 
Vid en analys av de rättsfall där den ifrågasatta lagen underkänts framgår att 
de inte är problematiska med hänsyn till demokrati eller Rule of Law. 
Istället förverkligar de dessa värden på olika sätt. 
 
I de rättfall där skattelagstiftning åsidosatts, RÅ 1982 1:74, NJA 2000 s. 
132, 2004 s. 299 och RH 102:84, är det svårt att finna någonting 
problematiskt i domstolens utövande av lagprövningsrätt. Av teoretiskt 
intresse är främst legalitetsfrågan. Som berörts ovan är lagprövningsrätten 
svårförenlig med legalitetsprincipen, eftersom beslut som fattats i domstol 
är svåra att förutse och eftersom de kan innebära retroaktiv tillämpning av 
normer. I de här rättsfallen är lagprövningsrätten dock inte alls problematisk 
ur legalitetshänseende, utan förverkligar istället den formella legaliteten. 
När det rör sig om 2 kap 10 § RF, en konstitutionell regel som innehåller ett 
retroaktivitetsförbud, blir lagprövningsrätten helt plötsligt essentiell för att 
upprätthålla förutsebarhet och motverka retroaktivitet. 
 
NJA 2005 s. 33 rör ett fall där Regeringen och dess myndigheter inte har 
beaktat de regler om normgivning som finns i 8 kap 3 § och 8 kap 11 § RF. 
Den analysen som HD gör av förhållandet mellan lagrummen kan bara 
beskrivas som klarsynt; i det här fallet innebar Regeringens subdelegation 
att en gärning kriminaliserades genom de föreskrifter som Skogsstyrelsen 
utfärdat. Det sättet på vilket HD utövade sin lagprövningsrätt i det här fallet 
var varken särskilt oförutsebart eller problematisk ur något annat perspektiv. 
Med hänsyn till legalitet och demokrati är det viktigt att så viktiga beslut 
fattas av folkets representanter, och inte delegeras bort i flera led. 
 
Oavsett vad man tycker om främlingsfientliga grupper är även avgörandet i 
RH 1997:47 B 13/47 fullständigt koherent med demokrati och Rule of Law. 
Principen som stadgas i 2 kap 12 § 2 st RF är en grundbult i ett liberalt, 
sekulärt samhälle. Rätten till politisk yttrandefrihet kan inte inskränkas 
enbart på grundval av den politiska åskådning som vederbörande har. Det är 
ett tydligt uttryck för majoritetens förtryck, att vissa regler gäller för 
majoriteten medan andra gäller för impopulära minoriteter. Bland 
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lagprövningsrättens främsta dygder är förmågan att tillhandahålla ett 
verktyg för att förhindra en sådan behandling av åsiktsmässiga minoriteter.  
 
De tre rättsfall som redogjorts för i kapitel 2.2.1, i vilka lagprövningsfrågan 
behandlats, men där lagen godkänts, är däremot djupt problematiska på 
olika sätt. 
 
I RÅ 1980 1:92 har riksdagen fattat ett kasuistiskt skattebeslut. Den 
generalitetsprincip som RegR medger existerar på en konstitutionell nivå 
kan bara ha ett syfte; att motverka skönsmässig maktutövning. Staten ska 
styras av generella lagar som sedan tillämpas på de fall som uppstår. Detta 
påminner oss om Hayeks uppfattning om förutsebarhet och legalitet, och det 
aktualiserar frågan om Rule of Law och Rule of Men. Lex Kockum var i 
högsta grad Rule of Men, och det måste ha varit oförutsebart för de 
verksamma i bolaget, eftersom riksdagsbeslutet fattades efter ingånget avtal. 
 
Skattefjällsmålet, NJA 1981 s.1, är ett grafiskt exempel på den 
minoritetsproblematik som diskuterades i kapitel 3.1.2 och 3.2.2. Samerna 
kan inte hävda sig på den politiska arenan. De är för få, och ingen tar deras 
intressen på allvar. Bengtsson visar på en hedervärd vidsynthet i sin 
skiljaktiga mening. Om man ser till helhetsbilden, har samerna 
diskriminerats under en lång tid, och den lag som upprätthåller ett sådant 
förhållande är givetvis också diskriminerande. Med hänsyn till 
uppenbarhetsrekvisitet får han dock anses ha fattat rätt domslut. Domarna i 
Skattefjällsmålet kan inte anses ha dömt fel, men den svaga 
lagprövningsrätten är djupt problematisk i förhållande till vissa 
demokrativärden, främst politisk jämlikhet. Om lagprövningsrätten hade 
varit starkare och samernas yrkande hade bifallits, skulle detta eventuellt 
kunna betraktas som problematiskt ur legalitetshänseende för den som 
innehade jakt- eller fiskerätt på skattefjäll och gick miste om den i samband 
med beslutet, eftersom beslutet kanske hade varit svårt att förutse. I det här 
fallet är detta dock ett billigt pris att betala för politisk jämlikhet och en 
värdig behandling av en etnisk minoritetsgrupp. 
 
Avgörandet i NJA 1986:428 har blivit hårt kritiserat, bland annat av 
Strömberg och Nergelius124, vilket inte är särskilt märkligt. Det rör sig trots 
allt om retroaktiv tillämpning av en skattebestämmelse, och domstolen 
pekar inte ut någon relevant skillnad i förhållande till de ovan nämnda fallet 
av skattekaraktär. Det måste vara särskilt frustrerande för den kärande när 
HD konstaterar att bestämmelsen är grundlagsstridig, men ändå väljer att 
tillämpa den utan någon som helst motivering. När det gäller förhållandet 
till legalitetsprincipen finns det inget relevant skillnad mellan det här 
avgörandet och de skattemål som nämnts ovan. Domslutet i NJA 1986:428  
är orättfärdigt av samma anledning som de är rättfärdigade. 
 
 
 

                                                 
124 Strömberg, Normprövning s. 125, Nergelius, Grundlagstolkning s. 852. 
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Resultatet av undersökningen av den praxis som finns på området är relativt 
enhetligt. Den svenska lagprövningsrätten är förenlig med demokrati och 
Rule of Law, och i den utsträckning den är oförenlig med dessa värden beror 
det på att den är för svag. Det förslag till ny lydelse av 11 kap 14 § RF som 
Grundlagsutredningen har lagt fram är alltså i högsta grad välkommet.  
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6 Avslutande konklusioner 
Demokratibegreppet kan te sig innehållslöst och vagt, men i 
lagprövningsdiskussionen ställs frågan på sin spets, och de med olika 
demokratisyner hamnar på olika sidor av debatten. Den uttalade strategin är 
dock gemensam; att fullständigt reducera det åtråvärda med det 
demokratiska styrelseskicket till antingen en process eller vissa materiella 
effekter. Det är ett billigt trick. Deltagande i den politiska processen är 
värdefullt, liksom de effekter som processen genererar. Med detta i åtanke, 
att hela spektrumet måste beaktas, kan vi konstatera att lagprövningsrätten 
endast kan rättfärdigas som en lösning på ett problem. Problemet stavas 
majoritetens tyranni. Att avgöra hur majoritetens tyranni definieras och när 
det typiskt sätt inträffar är ingen lätt sak, men Waldrons definition är en bra 
början. Det exakta definitionen är viktig, eftersom en stark lagprövningsrätt 
av amerikanskt snitt alltid är rättfärdigat med hänsyn till folkmakt i de 
fallen, men aldrig annars. 
 
Lagprövningsrättens förenlighet med Rule of Law hindras av dess 
tveksamma förhållande till legalitetsprincipen. Om vissa beslut fattas av 
domstolar istället för av lagstiftaren är detta problematiskt med hänsyn till 
förutsebarhet och retroaktivitet, vilket man måste ta hänsyn till då 
lagprövningsinstitutet utformas. Att domstolen tillåts fatta beslut av typen 
Roe v. Wade kan inte anses stå i samklang med Rule of Law. Men om man 
istället fokuserar på de andra betydelser som Rule of Law kan ha är 
intrycket odelat positivt. Den fördel som domstolens institutionella 
särställning innebär är en förutsättning för lagprövningsrättens lämplighet 
som lösning på problemet majoritetens tyranni. Lagprövningsrätten är även 
ett skolboksexempel på hur maktdelning ska åstadkommas.  
 
Den ivrige lagprövningsförespråkaren Erwin Chemerinsky är 
juridikprofessor, men jobbar undantagsvis som försvarsadvokat. Då tar han 
sig ofta an klienter som Leandro Andrade, som har fått livstid i enlighet med 
Kaliforniens ”three strikes law” på grund av upprepade snatterier. 
Chemerinsky framhåller att lagen har röstats igenom av delstatens 
befolkning och inkorporerats i den delstatliga konstitutionen. Majoriteten 
har talat, och i det här fallet innebär det att Andrade, som hade snattat 
videoband värda $153, döms till livstids fängelse utan chans till villkorlig 
frigivning de första femtio åren. Andrade överklagade ärendet till S.Ct, där 
han yrkade att lagen stred mot am.VIII. Han förlorade visserligen, men om 
lagprövningsinstitutet inte hade funnits hade han inte haft någon chans alls, 
framhåller Chemerinsky.125

 
Chemerinsky sätter fingret på någonting fundamentalt. Detta är 
andemeningen av maktdelningstanken; i en stat utan lagprövning finns det 
bara en åsikt. Om Andrade är impopulär hos majoriteten är han chanslöst. I 
en stat med lagprövning däremot, finns det två åsikter. Det ger en tröghet i 
                                                 
125 Chemerinsky s. 1013. 
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systemet och förhoppningsvis en chans att få saken prövad under rättvisa 
omständigheter. 
 
I Sverige är det lättare än i USA att ta ställning i lagprövningsfrågan. 
Domstolarna har hittills inte i något enda fall utövat sin lagprövningsrätt på 
ett sätt som varit det minsta problematiskt med hänsyn till demokrati eller 
Rule of Law. Däremot finns det ett antal rättsfall där den svaga 
lagprövningsrätten har lett till rent absurda resultat. Som tur är står vi inför 
en grundlagsreform. Den fientliga hållning gentemot lagprövningsrätten 
som har präglat debatten sedan långt innan 11 kap 14 § RF kodifierades 
verkar börja luckras upp. För alla vänner av konstitutionalism borde den 
förstärkning av lagprövningsrätten som nu är för handen vara goda nyheter. 
Frågan är bara hur domarkåren kommer att ställa sig till förändringen. Enligt 
Strömberg präglas HD av en ”strävan att till varje pris släta över brister i 
normgivningen” istället för att åsidosätta en lag som är betänklig ur 
grundlagshänseende.126 Detta är beklämmande. HD är det organ som axlar 
det största juridiska ansvaret i Sverige. Vi anförtror justitieråden med en 
viktig uppgift, eftersom vi tror att de är bäst lämpade att utföra den. Att de 
inte vill utföra den uppgiften, utan försöker hitta sätt att slippa fatta 
obekväma beslut, är oförsvarbart. Med sådana vänner behöver samhället 
knappast några fiender. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 Strömberg, Normprövning s. 143. 
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