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Summary 

The usage of the legislative model codification grew in popularity from the 

enlightenment on. The codification aims to present a complete, clear and 

systematic view of the law. The model was used by several emerging 

national states in 19th century Europe, where the codification was used to 

strengthen and legitimize the central power. In Sweden, the pressing need 

for a reformed civil law was recognized when the new constitution was 

written in 1809. The existing civil law from 1734 was seen as obsolete and 

inadequate. In theory, a codification could remedy these weaknesses and for 

the developing liberalism mark the transition to a new society with the 

individual in focus.  

 

In the German states, which were divided after the fall of the Holy Roman 

Empire, a similar dissatisfaction with the legal position existed. In 1814, the 

so-called Codification War took place there, where the idea of a unifying 

German law was opposed by the conservatism, which managed to repress 

the proposal for decades. The conservative tides gave rise to a strong 

conservatism in Sweden. The purpose of the essay is to investigate whether 

the Swedish debate about the civil law proposal which was written can be 

described as a Swedish Codification War. At the time of the debate, 

liberalism and conservatism were strong opponents, which mirrored on the 

civil law proposal respectively the comments on official report from the 

Supreme Court. The liberal law committee acted through its bourgeois law 

proposal for the abolition of the estate society, by emancipating the 

individual from the state and seeking to realize the enlightened spirit of the 

new constitution, which was responded with conservatism from the law 

reviewing Supreme Court, in fear of a radical social order, with a weakened 

farmer estate through the disintegration of the estates. In the end, the law of 

1734 persisted, at the expense of a normative and equal law, in times of 

changes, where ironically continuity was the big winner.  
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Sammanfattning 

Användandet av s.k. kodifikationer som lagstiftningsmodell växte i 

popularitet som tydligast från och med upplysningstiden. Kodifikationen 

ämnar ge en fullständig, systematisk och tydlig bild av lagen. Modellen 

användes av flertalet framväxande nationalstater i 1800-talets Europa, där 

kodifikationen förstärkte och legitimerade centralstyret. I Sverige 

uppmärksammades behovet av en reformerad civillagstiftning i samband 

med författandet av RF 1809. Den existerande lagen från år 1734 ansågs 

vara obsolet och bristfällig. I teorin skulle en kodifikation kunna råda bot på 

dessa svagheter och enligt den framväxande liberalismen markera 

övergången till ett individfokuserat samhälle.  

 

En liknande otillfredsställdhet med rättsläget fanns i de tyska staterna, som 

var splittrade efter tysk-romerska rikets fall. År 1814 ägde den s.k. 

kodifikationsstriden rum, där idén om en alltysk lag mötte kraftigt motstånd 

från konservatismen, som lyckades hejda förslaget under flera decennier. De 

konservativa strömningarna gav upphov till ett eko i Sverige. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om den svenska debatten kring det 

civillagförslag som skrevs kan beskrivas som en svensk kodifikationsstrid. 

Vid debattiden var liberalismen och konservatismen varandras motsatser i 

frågan om det framtida samhället, vilket avspeglades på civillagförslaget 

och dess remissyttrande. Den liberala lagkommittén verkade genom sitt 

borgerliga lagförslag för avskaffandet av ståndssamhället genom att 

emancipera individen från staten och söka realisera konstitutionens 

upplysningsanda, vilket från den laggranskande Högsta domstolen med 

konservatism, av rädsla för en radikal samhällsordning med ett försvagat 

bondestånd genom ståndsupplösningen. 1734 års lag bestod i slutändan på 

bekostnad av normativ och jämlik lag i en era av förändring, där kontinuitet 

nog ironiskt blev den stora vinnaren.   
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Förkortningar 

ABGB Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch 

ALR Allgemeines Landrecht für die 

Preußischen Staaten  

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch 

CC    Code Civil 

HD   Högsta domstolen  

HovR   Hovrätten  

RF    Regeringsform 
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1 Inledning  

1.1 Allmänt 

Under 1800-talet genomgick världen och Sverige genomgripande 

samhällsförändringar. I förändringens tidevarv ändrades synsättet på kung, 

stat och samhällsklass, i takt med att revolutioner, Napoleonkrig och 

industrialisering spred sig över Europa. Vid konfrontation med tidens 

nymodigheter framträdde ideologier. Två av dem, liberalismen och 

konservatismen, kom att spela en nyckelroll, särskilt på lagstiftningens 

område.  

 

År 1814 tog den s.k. kodifikationsstriden i de tyska, splittrade staterna sin 

början. Liberalt verkade man för en gemensam tysk rätt, genom en s.k. 

kodifikation, som på sikt skulle kunna ena staterna politiskt. Från 

konservativt håll förespråkades den historiska skolan som motsade 

kodifikationens fördelar och vidhöll kontinuitet i rättsordningen.  

 

Vid författningstiden i Sverige år 1809 blev det även av intresse att 

uppdatera den existerande lagen på civilrättens område. En liknande 

kontrovers som i de tyska statena uppenbarade sig på den svenska juridikens 

och politikens område. 

 

Denna uppsats undersöker huruvida den svenska debatten om införandet av 

en ny civillag kan liknas vid den tyska kodifikationsstriden, med bakgrund 

av kodifikationens syften och det allmänna samhällsklimatet.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska debatten angående 

införandet av en kodifikation av civilrätten och jämföra den med den tyska 

kodifikationsstriden. Jag tar därmed sikte på att utreda hur det rättspolitiska 

läget, det samtida samhället och utländska influenser har samverkat i 
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kodifikationsfrågan.  

 

1.3 Frågeställning 

Min huvudsakliga frågeställning är huruvida det fanns en 

”kodifikationsstrid” i Sverige som den i Tyskland. Vidare undrar jag: 

- varför civillagstiftningen hindrades att kodifieras i Sverige, 

- vilka tankeströmningar som påverkade det rättspolitiska läget och  

- om något särskilt lands idéer inspirerade Sveriges utveckling.  

 

Avslutningsvis ställer jag mig frågan vilka intressen som gynnades 

respektive missgynnades av en potentiell kodifikation och vad som stod 

emot dem i Sverige.  

 

1.4 Avgränsningar 

I min uppsats kommer jag att fokusera på tiden från förlusten av Finland till 

lagförslagets avskrivande år 1850, med tonvikt på åren kring den tyska 

kodifikationsstriden respektive det svenska lagförslagets tillkomsttid. Därtill 

kommer jag att undersöka utformningen av domstolsväsendet och inte själva 

processrätten.  

 

1.5 Metod och perspektiv 

Jag har valt att använda mig av en komparativ metod för att utröna om den 

svenska debatten angående lagförslaget kan liknas med de tyska och därmed 

karaktäriseras som en kodifikationsstrid. Enligt denna metod ligger fokus på 

att urskilja likheter mellan respektive system.1 Därtill har jag valt ett kritiskt 

perspektiv, där jag frågar mig vilka värden respektive sida egentligen stod 

upp för.  

                                                 
1Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., (Lund: 

Studentlitteratur, 2013) s. 141.  
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1.6 Forskningsläge 

Den svenska rättshistoriska forskningen på kodifikationsområdet från 1800-

talet förefaller vara något torftig. Bortsett från enstaka seminarier på 

området, finns det deskriptivt beskrivet i flertalet rättshistoriska läroböcker. 

Gällande frågan om en svensk kodifikationsstrid finns ett svar givet av 

Claes Peteterson i artikeln ”Der Kampf um ein schwedisches 

Zivilgesetzbuch im 19. Jh. Ein schwedischer Kodifikationsstreit?” ur 

seminariet ”Die Kodifikationen und die Juristen – ein rechtshistorisches 

Seminar”.  

 

1.7 Material  

Till min uppsats har jag använt mig av primärkällor vad gäller den tyska 

kodifikationsstriden och den svenska debatten. Det svenska materialet 

baseras där främst på de motiv som lagkommittén författade samt 

inledningen till Högsta domstolens remissyttrande. Därtill har jag använt 

mig av sekundärkällor för bakgrunden. Beträffande riksdagsdebatten har jag 

fått avstå från att använda mig av primärkällor, eftersom de är oöverskådliga 

på grund av de långa riksdagarna och uppdelningen av ständerna i olika 

kammare och därmed skilda protokoll.  

 

1.8 Disposition   

Min uppsats inleds av kapitel 1 som förklarar kodifikationens 

tillkomsthistoria och definition. Kapitel 2 behandlar varför Sverige vid den 

givna tidpunkten kunde dra nytta av en kodifikation. Det tredje kapitlet 

fokuserar på den tyska kodifikationsstriden år 1814. Det fjärde och femte 

kapitlet inriktar sig på Sverige; civillagsförslaget från 1826 respektive varför 

det aldrig realiserades. Avslutningsvis analyserar jag kvarstående frågor i 

det sjätte och slutliga kapitlet.  

 



 7 

2 Vad är en kodifikation?  

 

En kodifikation är en utformningsmodell för lag, med vissa typiska 

egenskaper, som särskiljer den från ren sammanställning av lag eller 

kasuistisk lag.  Kodifikation i vår mening bestämdes begreppsmässigt av 

Jeremy Bentham, som definierade den som en fullständig, systematisk och 

abstrakt reglering av ett givet lagområde.2 Naturrättsliga kodifikationer, 

individanpassade till varje enskilt land, skulle skapa fullständighet och en 

ombyggnad av rättsordningen, till skillnad från den antika klassifikationen 

codex.3  

 

Kodifikationsbegreppet kom att utvidgas och förtydligas med 

upplysningskodifikationerna ALR, ABGB och CC. Denna nydanande form 

av kodifikation baserade sin legitimitet på tre grunder, nämligen att vara den 

prioriterade skriftliga rättskällan med avsikten att uppnå fullständighet och 

kontinuitet i rättsordningen. Prioriteten härleds från den föregående 

pluraliteten av rättskällor som kunde leda till rättsosäkerhet.4  

 

En rad argument kan finnas för och emot kodifikationen som sådan. Till att 

börja med kan en kodifikation medföra en formering av stater och en 

förstärkning av centralstyret. Statsbyggandet som skedde runtom i Europa 

under senmedeltiden valde kodifikation i många fall som ett medel för att nå 

kulturell, ekonomisk och statlig enhet. På så sätt blir även lagen ett 

styrmedel för att uppnå det önskade samhället. Ytterligare en fördel är 

kodifikationen som skydd mot despotism; genom den kan företagsfrihet, 

medborgerlig frihet och folksuveränitet garanteras.5 

 

                                                 
2 The Oxford International Encyclopedia of Legal History 2, utg. Stanley N. Katz (New 

York: Oxford University Press, 2009) [Encyclopedia 2] s. 31; 46.  
3 Van den Berg, Peter A.J., The Politics of European Codification. A History of the 

Unification of Law in France, Prussia, the Austrian Monarchy and the Netherlands 

(Groningen: Europa Law Publishing, 2007) [van den Berg, European 

Codification] s.19-21; Encyclopedia 2 s. 31.  
4 Van den Berg, European Codification s. 23-34; Encyclopedia 2 s. 46-47. 
5 Ibid.  
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Vidare krävs ”fullständighet” för en kodifikation. Rätten ska samlas till en 

total enhet, vilket ger heltäckande positiv lag utan tvetydigheter eller 

utelämnade fall. I ett samhälleligt perspektiv underlättar kodifikationens 

fullständighet förståelsen för lagen för gemene man, eftersom 

kodifikationen ska vara klar, tydlig och som nyss nämnts fullständig.6  

 

Slutligen ska kodifikationen uppnå ett visst mått av kontinuitet då den gör 

anspråk på att användas under en längre tid och forma samhället med sin 

gestaltande karaktär, vilket märks på 1700-och 1800-talskodifikationerna. 

Det i sig är en nackdel, då även kodifikationsförkämparna är medvetna om 

att dagens moderna är morgondagens omoderna. Vad som var gemensamt 

för upplysningskodifikationerna var tron på universella sanningar. Även om 

sanningarnas innehåll varierade (jfr ALR med Code Civil), förblev den 

starka tron densamma.7  

 

Bredvid naturrättsliga kodifikationer intar ”kodifikationens andra våg” en 

plats; pandektvetenskapen som sökte finna romerska rötter i den nationella 

lagstiftningen, och med den civillagstiftningen Bürgerliches Gesetzbuch, 

BGB, i Tyskland.8 Pandektvetenskapen blev den dominerande skolningen i 

tysk rättsvetenskap under 1800-talet och influerade uppenbarligen många 

andra länders kodifikationer i samexistens med komparativ rätt som bildade 

nationellt riktad lagstiftning.9  

 

                                                 
6 Behrends, Otto, die Europäische Privatrechtskodifikation und die Gefähdrung ihrer 

Systemmitte. Die Kodifikation und die Juristen: ein rechtshistorisches Seminar in 

Stockholm 2. bis 4. Mai 2003, utg. O. Behrends (Stockholm: Institutet för rättshistorisk 

forskning, 2008) [Kodifikation und Juristen] s. 15–62 på s. 17; Encyclopedia 2 s. 47–48.  
7 Norqvist, Richard, Der Code Civil und die juristische Methodenlehre, Kodifikation und 

Juristen [se not 5] s. 157–208 på s. 159–163.  
8 Sundell, Jan-Olof, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 (Stockholm: 

Nordiska bokhållare, 1987) [Sundell, Tysk påverkan] s. 47; Encyclopedia 2 s. 48–49.  
9 The Oxford International Encyclopedia of Legal History 4, utg. Stanley N. Katz (New 

York: Oxford University Press, 2009) [Encyclopedia 4] s. 276-277. 
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3 Varför var det aktuellt under 1800-talets 

början med en kodifikation i Sverige?  

 

I följande kapitel kommer jag att undersöka varför det alls var av intresse att 

se över rättsläget och föreslå en kodifikation, med bakgrund av samtidens 

geopolitiska, ekonomiska och samhälleliga händelser.  

 

3.1 Inrikes- och utrikespolitik   

Mitt under brinnande Napoleonkrig i Europa ställdes Sverige inför en 

statskris år 1809 med förlusten av Finland och vissa nordsvenska delar till 

Ryssland, statskuppen mot Gustav IV Adolf och den efterföljande 

tronföljdsfrågan. Några år tidigare hade svenska Pommern pantsatts. Gustav 

IV Adolfs häftiga och ombytliga utrikespolitik under sekelskiftet 1800 med 

såväl Frankrike som Ryssland och Storbritannien hade år 1808 resulterat i 

ett haveri för den svenska kronans stabilitet, både ur ekonomisk och militär 

synvinkel.10 

 

3.2 Regeringsformen från år 1809 

Den intill år 1974 gällande Regeringsformen från år 1809 blev hastigt under 

ett par veckor författad utan ursprungligt program. Den nya konstitutionen 

var produkten av de moderata, vinnarna i riksdagen, som visade prov på en 

genomgående upplysningsanda. Klassiskt uttryckt är 1809 års RF ett klart 

exempel på Montesquieus maktdelningsteori med en reell maktfördelning 

mellan monark och ständer.11 Vidare är den influerad av naturrätt, just 

                                                 
• 10 Carlsson, Sten, Neutralitet och skiftande allianser i Cornell, Jan, Carlsson, Sten, Rosén, 

Jerker & Grenholm, Gunvor (red.), Den svenska historien. 11, Finland förloras, Karl Johan 

och freden (Stockholm: Bonnier lexikon, 1993) s. 46–52; Carlsson, Sten: Den 

sengustavianska regimens fall i Den svenska historien 11 s. 83–85.  
11 Carlsson, Sten, 1809 års författning, Den svenska historien 11 s. 92–103.  
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upplysningen och fysiokratismen för att motverka reträtt till gustavianismen 

eller frihetstiden.12  

 

På grund av ett komplicerat utrikespolitiskt läge vore det olämpligt att 

författa en alltför reaktionär samhällsordning. Dessutom var ”1809 års män” 

själva konservativa och hade förlorat själva på en alltför amerikansk 

författning.13 Vad gäller nymodigheter innehöll RF 1809 ett mått av 

föränderlighet och löfte om att framtiden förändras, som ingen tidigare 

svensk författning hade inkluderat.14  

3.3 RF:s utländska influenser  

 

Sverige hade under tiden före RF 1809 varit inspirerat av Frankrike främst 

kulturellt. Även om den gustavianska despotismen hade motverkat den 

franska revolutionens impulser, gjorde de ett kännbart intryck på de 

politiska tankarna i Sverige, vilket märks på RF 1809:s drag av 

Montesquieus maktdelningslära. I samband med romantikens utbredning 

började även det tyska kulturella inflytandet att bli starkt på Sverige. Med 

den amerikanska konstitutionen och den franska revolutionen började 

transatlantiskt nya konstitutioner att skrivas i ”revolutionernas tidsålder” 

med folksuveränitet, maktdelning och medborgerliga fri- och rättigheter i 

upplysningsanda.  

 

Den amerikanska och svenska konstitutionen kan dock inte liknas, men den 

amerikanska rättighetsförklaringen gjorde ett uppenbart intryck på den 

franska. Det är dock tveksamt om den amerikanska konstitutionen kan sägas 

ha inspirerat den svenska, men den var kraftigt omnämnd i övervägande 

positiv dager i journalistiken men utelämnad i riksdagsdebatter. Det svenska 

konstitutionsprojektet var dock långt ifrån så visionärt som de utländska. 

                                                 
12 Inger, Göran, Svensk rättshistoria (Lund: Liber Läromedel, 1980) s. 171. 
13 Edling, Max: Den konstituionella revolutionens startskott. Maktbalans och kontrollmakt. 

1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv, [Ant. 

Maktbalans] utg. M. Brundin & M. Isberg 

(Stockholm: Sveriges riksdag, 2009) s. 77–109 [Edling, Revolutionen] på s. 105–106.  
14 Sundin, Anders, Att öppna ett fönster – och lämna det på glänt. Ant. Maktbalans [se not 

12] s. 113–136 på s. 130.  
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Edling menar att RF 1809 ändå ska ses som ett led i västvärldens 

”revolutionens tidsålder” genom det skriftliga legitimerandet av styret.15  

 

I kontrast till Frankrike och USA behölls ”icke-revolutionära” element som 

ståndsriksdagen, monarkin och privilegiesamhället. Det förstnämnda 

preservades främst av anledningen av att det utgjorde en urgammal del av 

den svenska statstraditionen, och de övriga följde av traditionen. Däremot 

saknade RF 1809 en rättighetsförklaring, vilket de andra ländernas grundlag 

innehöll.16 

 

3.4 Centralstyret  

 

För att förstå RF 1809 krävs också en god förståelse av synen på Sverige vid 

grundlagens tillkomsttid. Finska krigets slutskede blev en avgörande faktor 

för att den svenska självbilden kom att präglas av självrannsakan. Denna 

självrannsakan kombinerades med en stark rädsla för ”ryssen”, som hade 

intagit svenska städer under kriget.17 Här kan en vilja att skapa en stark, 

egen enhetsstat utläsas från Sveriges håll.  

 

Vid införandet av den nya RF fick den nya statsstyrelsen handskas med 

Sveriges finanser som var i krisläge18 och år 1815 befann sig Sverige 

slutligen i en djup ekonomisk kris. Genom ”freden, vaccinet och 

potäterna”19 skedde en stark befolkningsökning och med den en ökande 

lantbefolkning from år 1815. Samtidigt fördes en merkantilistisk 

                                                 
15 Edling, Revolutionen, Ant. Maktbalans [se not 12] s. 77–80, s. 106–107.  
16 Ibid. s. 108–109.  
17  Hemström, Mats, Ett land på väg mot undergång. Ant. Maktbalans [se not 12] s. 41–76 

på s. 63–68.  
18 Carlsson, Sten, Konservativ reformpolitik, i Cornell, Jan, Carlsson, Sten, Rosén, Jerker & 

Grenholm, Gunvor (red.), Den svenska historien. 12, De första Bernadotterna, vårt 

moderna statsskick växer fram, (Stockholm: Bonnier lexikon, 1993) s. 25–43 på s. 26. 
19 Esaias Tegnér.  



 12 

handelspolitik, allt medan den svenska växelkursen devalverade, men en 

liberal opposition skapades på kort tid.20  

 

3.5 Karl XIV Johans regeringstid  

 

Sedan år 1818 var Karl XIV Johan kung av Sverige. De tysk-romantiska 

kulturella strömningarna som nu hade nått Sverige var i linje med den 

konservativa politik som kungen förde och regeringen tog efter. Hans ideal 

främjades av den historiska skolan som betonade en naturligt stark känsla 

för den kungliga personens auktorite och nationella värden. Under hans 

handlingskraftiga regims början framträdde de nyssnämnda liberalerna, som 

stod som förkämpar för avskaffandet av det gamla samhället och den 

konservativa regimen.21  

 

Liberalismen i Sverige kämpade mot den allrådande konservatism som 

präglade Europa efter Wienkongressens tillbakagång till den 

prerevolutionära kartan och med den franska revolutionens skräckvälde i 

gott minne.22 Med statsrättslig lagstiftning och den tidigare nämnda 

självrannsakan efter förlusten av Finland följde ett uppmärksammat behov 

av lagstiftning på civilrättens område också redan under 1809 års riksdag.23 

Liberalismen ville ändra på såväl det ekonomiska läget som de civila 

rättigheterna, som påverkade individens frihetssfär.24 

 

                                                 
20 Björne, Lars, Den nordiska rättsvetenskapens historia. Del 2. Brytningstiden: 1815–

1870. (Stockholm: Rönnells antikvariat, 1998) s. 9–10.; Carlsson, Konservativ 

reformpolitik s. 28–29. 
21 Carlsson, Reformpolitik s. 35–37; Carlsson, Sten, Den liberala oppositionen 1815–1840 i 

Den svenska historien 12 s. 43–50; Carlsson, Sten, Allenastyrandets tid, Den svenska 

historien 11 s. 177–180; Inger, Svensk rättshistoria s. 208-209.  
22 Carlsson, Den liberala oppositionen 1815–1840, s. 43–50.  
23 Inger, Svensk rättshistoria s. 215-217. 
24 Ibid. s. 202. 
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3.6 Rättsläget  

Den existerande lagen på civilrättens område från år 1734 hade visat sig 

utgöra ett bristfälligt lapptäcke med motstridigheter enligt kritikerna. 

Lagboken bevarade nämligen uppställning, redaktion, språk och till stor del 

innehåll från medeltidens kodifikationer. Generellt ansågs 1734 års civilrätts 

allmänna grundsatser ej överensstämma med det samtida samhället och 

lagboken saknade klarhet i ämnen såsom äganderätt. 25 Under 1700-talets 

slut skedde i ökande takt kompletteringar och ad hoc-förklaringar av lagen, 

vilket urholkade rättssäkerheten. Jämfört med det tidiga 1800-talet, föreföll 

1734 års lag vara arkaisk, med dess syn på enhet mellan rätt och etik i en 

naturrättslig anda där domaren skulle genom lagboken ”finna rätt”. Lag var 

alltså inte ett politiskt verktyg ur någon aspekt utan bara ett uttryck för den 

normativa eviga ordningen.26  

 

3.7 Samhällssituationen  

Konstitutionen däremot kan ses som ett politiskt verktyg. RF 1809 innebar 

markering från ett ståndssamhälle till ett klassamhälle med lika juridiska 

rättigheter och en klassindelning beroende på ekonomiska resurser, makt 

och inflytande. Samhället kom att anpassas till en kapitalistisk 

marknadsmodell inför den stundande industrialiseringen.27  Andra reformer 

som genomfördes under 1800-talet var sekularisering, borttagandet av 

skråväsendet och individualisering från familjen på lång sikt.28 

 

                                                 
25 Würtemberg, Erik Marks, Blick på den svenska lagstiftningen alltifrån 

adertonhundratalets början. Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och 

Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av riksens ständers beslut. 1 (Stockholm: 

Svensk Juristtidning, 1934) s. 143–202 på s. 143–153.  
26 Peterson, Claes, Der Kampf um ein schwedisches Zivilgesetzbuch im 19. Jh. Ein 

schwedischer Kodifikationsstreit? Die Kodifikation und die Juristen: ein rechtshistorisches 

Seminar in Stockholm 2. bis 4. Mai 2003, utg. O. Behrends (Stockholm: Institutet för 

rättshistorisk forskning, 2008) s. 208–236 [Pettersson, Schwedisches Zivilgesetz] s. 201–

210. 
27 Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: svensk 

samhällsutveckling 1809–1986, 2 uppl. (Klippan: Liber AB, 1993) [Norborg, 

Samhällsutveckling] s. 41–43.  
28 Modéer, Kjell-Åke, Historiska rättskällor i konflikt – En introduktion i rättshistoria, 3 

uppl. (Stockholm: Santérus Förlag, 2010) s. 159–165. 
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Ovannämnda reformer gick ofta sakta. Före de s.k. skiftesreformerna år 

1827 som förorsakade urbanisering bodde 90 % av Sveriges befolkning på 

landsbygden.29 Fortfarande år 1870 bestod Sveriges befolkning till 70 % av 

bönder och därmed var jordbruket den viktigaste ekonomiska näringen. 

Först på 1850-talet introduceras stegvis industrialiseringen, som 

möjliggjordes av den samtida liberalismen.30  

 

3.8 Konservatism och liberalism  

Med klassamhällets utbredning skapades en ny klass mellan över- och 

underklass, nämligen medelklassen, som till en början grupperade sig i 

konservatism respektive liberalism.31 Under 1820-och 30-talen antog 

medelklassliberalismen en allmäneuropeisk färg där det slutgiltiga målet var 

individens ultimata rörelsefrihet och ett fritt näringsliv, vilket skulle tryggas 

genom parlamentarism och en representationsreform.32 Liberalismen var 

typiskt sett borgerlig, eftersom den hade sina starkaste anhängare inom 

medelklassens intellektuella skikt.33 

 

De konservativa betraktade den oroväckande utvecklingen i Storbritannien 

beträffande industrialiseringen som hade skapat stora sociala klyftor och 

upplösning av ståndssamhället. Lösningen sågs i merkantilism och 

beskyddandet av bondeståndet som i Sverige sågs som samhällets 

grundpelare. Detta kunde ske med hjälp av bland annat bevarandet av 

exklusiv manlig arvsrätt. Striden mellan konservatism och liberalism stod 

hård.34  

3.9 En kodifikation som svar på lagstiftningsbehovet 

Mot bakgrund av kapitel 2 och kapitel 3 går det nu att svara på varför en 

kodifikation framfördes av den framväxande liberalismen som en lämplig 

                                                 
29 Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen s. 23. 
30 Inger, Rättshistoria, s. 2; Carlsson, Liberalt genombrott, s. 86–87. 
31 Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen s. 44–46.  
32 Ibid. s. 161. 
33 Sjöstrand, Wilhelm, Skola, universitet och vetenskaper, Den svenska historien 12 s. 134. 
34 Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen s. 162.  
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lagstiftningsmodell i Sverige vid 1800-talets början. Inledningsvis kan 

konstateras att förändringarnas vindar blåste tillsammans med en kritisk 

självgranskning vilket lade grund för något omdanande. I samband med 

detta måste RF 1809 och dess revolutionerande och potentiellt utländska 

aspekter nämnas. Med anledning av de samtida ideologiska strömningarna 

och 1734 års bristfällighet per se blev det aktuellt att uppdatera civilrätten. 

En kodifikation skulle sammanfattningsvis i teorin kunna råda bot på 1734 

års oeniga rättsgrundsatser, befästa det svenska centralstyret, utgöra ett 

skydd mot en despotisk statskupp och verka för en mer modern rättstradition 

än vad 1734 års ”medeltida” anseende gjorde. Därtill kunde liberalismen 

förespråka kodifikationen som ett styrmedel för att anpassa Sveriges 

befolkning till det förändrade samhällsklimatet.  
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4 Den tyska kodifikationsstriden 1814 

I praktiken följdes detta mönster, vilket framkommer i kapitel 5. Nu ska 

undersökas vad som skedde på kontinenten. Efter det tysk-romerska rikets 

fall år 1806 befann sig slutligen de tyska staterna i en monumental politisk 

splittring. Tiden hade föregåtts av en naturrättslig tradition i flera 

kringliggande länder där den romerska rätten fick bärande kraft genom sina 

rättsprinciper och kodifierades för varje framväxande nationalstat. Nu stod 

det oklart hur kejsarrätten, dvs den traderade romerska rätten, skulle 

behandlas. Det uppstod vidare en diskussion kring införandet av den franska 

Code Civil i de tyska staterna, med anledning av Frankrikes militära segrar 

och genom frivilligt införande, såsom i vissa delar av Rhenlandet. Andra 

tyska stater använde sin egen rätt – t ex bayersk i Bayern – eller tysk-

romersk.35 

 

Den politiska splittringen visade sig alltså också märkbart på lagen. Så 

småningom uppfattades denna fragmentariska rättsbildning som 

ovälkommen. Det började att talas om ett enande av den tyska rätten, vilket 

understöddes av de växande rättsliga relationerna och handeln samt den 

kulturella och språkliga gemenskapen mellan de tyska staterna.36  

 

År 1814 publicerade professor Anton Friedrich Justus Thibaut avhandlingen 

”Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für 

Deutschland” där han framförde idén om en tysk gemensam lagbok som 

fundament för den tyska enhetsstaten och vände sig emot den 

fragmentariska rätt som vid den tiden tillämpades i de tyska staterna. 

Thibaut underströk nödvändigheten av enad lag för skapandet av en politisk 

enhetsstat.37 På så vis skulle man undkomma regional lagkonflikt och 

                                                 
35 Fernandes, Sérgio Fortunato. 2009. Vom römisch-geminen Recht zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch. Zeitschrift für das  

Juristische Studium 4/2009 s. 327–338 [Fernandes, zum BGB] på s. 327–328.  
36 Ibid. s. 328. 
37 Thibaut, Anton Friedrich Justus, Ueber die Nothwendigkeit 

eines allgemeinen Bürgerlichen Rechts für Deutschland 

(Heidelberg: 1840) s. 12.  
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dessutom förbättra gränsöverskridande rättsliga relationer, vilket skulle leda 

till ökat välstånd för, slutligen, det enhetliga Tyskland.38 Övriga skäl som 

anfördes av Thibaut var en anpassning av lagen till de samtida samhälleliga 

förhållandena genom aktiv lagstiftning samt en översikt av de existerande 

lagkällorna.39  

 

Det står klart att ett flertal av de argument Thibaut anförde är klassiska 

argument för införandet av en kodifikation. Enhetsviljan vid 

publikationstiden är märkbar, i en tid av förändring och motkamp mot 

Napoleons herravälde. Med sitt verk betonar Thibaut såväl den politiska 

som rättsliga enheten samt tillsammans dess positiva ekonomiska 

konsekvenser, vilket enligt mig kan förstås av hans position som bayerskt 

geheimeråd och hans senare inträde i den bayerska politiken Det verkar som 

att han har en politisk och inte enbart rättslig agenda, som vill omkullkasta 

den föråldrade tyska ancien régime.40  

 

Den största kritiken mot Thibaut (1814) kom från professor Carl Friedrich 

von Savigny som författade skriften ”Vom Beruf unsrer Zeit für 

Gesetzgebung und Rechtswissenschaft” samma år. Savigny tvivlade starkt 

på kodifikationstankens genomslagskraft i det praktiska enandet av ett 

land.41 Enligt Savigny, grundare till den historiska skolan, fanns det inte 

nationella förutsättningar för att skapa en kodifikation. Savigny ansåg 

nämligen att enbart den klassiska romerska tiden, när juristämbetet 

blomstrade, var en idealtid för kodifikationer.42 Enligt honom hade all rätt 

sprungit från sedvanerätt genom den romerska systematiken och skapat en 

organisk process av rättsbildning.43 Genom historien hade folket genom sin 

vilja och uppfattning om rätt format denna lag. Savigny lanserade 

                                                 
38 Ibid. s. 7–9, s. 34.  
39 Fernandes, Zum BGB s. 329; Sundell, Tysk påverkan s. 45–48.  
40 Stolleis, Michael, Juristen: ein biographisches Lexikon, von der Antike bis zum 20. 

Jahrhundert (München: Beck, 1995) s. 610–612.  
41 Von Savigny, Carl Friedrich, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft Gesetzgebung (Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1967) 

[Savigny, Vom Beruf] s. 161. 
42 Ibid. s. 48–49.  
43 Ibid. s. 8–15.  
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därigenom begreppet der Volksgeist [hädanefter: folksjälen]44, som skulle 

styra juristernas – domares såväl som rättslärdas - utformning av rätten i sin 

historiska utveckling. Endast så kunde lagstiftarens despoti undvikas.45  

 

Savignys reformkritiska argument vann terräng. Det bildades sedermera två 

grenar av den historiska skolan; den romerska, dit Savigny själv tillhörde, 

och den germanska. Den sistnämnda, som höll fast vid de medeltida tyska 

rättskällorna, kunde framhålla en alltysk kodifikation av rätten istället för att 

inhämta utländsk i.e. romersk rätt, för att bibehålla folksjälen. Med tiden 

kom dock de skarpa skiljelinjerna att mattas av och den historiska skolan 

kämpa enhetligt emot behovet av en ny lagstiftning, som kom att realiseras i 

Tyskland år 1900.46 

 

Vad gäller Savigny ville han inte framställa sig lika politisk som Thibaut, 

även om han var preussiskt statsråd och en gång minister för lagrevision. 

Savigny drog en skarp skiljelinje mellan politik och rättsvetenskap och 

därmed deras utövare. Han förkastade ”revolutionär” lagstiftning av 

politiker och föredrog juristernas precisa arbete med folksjäl i behåll inom 

den vetenskapliga disciplin som han menade att rättsvetenskap innebar. 

Savigny, som hade en aristokratisk bakgrund, kan betraktas som konservativ 

till den pre-revolutionära världen.47  

 

Även om Savigny framhöll skiljelinjen mellan politik och rättsvetenskap, 

förefaller han vara politisk själv. Frågan som jag vill ställa, är vems folksjäl 

som egentligen åsyftas. Med tanke på Savignys ideal om ett juristvälde, som 

representanter för det borgerliga samhället, kanske det är en elitistisk 

folksjäl som ska skriva lagen. Om enbart utbildade jurister, och inte 

demokratiskt valda politiker, ska få forma lagen, kanske resultatet inte blir 

definierat av den ”sanna” folksjälen ändå.  

                                                 
44 Begreppet utarbetades och kom att bli känt under Savignys lärjunge Puchtas tid.  
45 Fernandes, Zum BGB s. 329. 
46 Ibid. s. 329–331.  
47 Stolleis, Juristen s. 540–545; Hattenhauer, Hans, On Savigny’s Political Concept, Den 

historiska skolan och Lund. Rättshistoriskt Symposium 1980 s. 13–24, utg. Juridiska 

Föreningen i Lund (Lund: Studentlitteratur AB, 1982) [Historiska skolan och Lund] s. 19. 
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Savigny var förvisso den främste företrädaren av rättsvetenskapen, men jag 

menar att han också hade en politisk agenda eftersom han försvarade den 

gamla världen och med den konservatismen. I litteraturen tas även Savignys 

liberala (sic!) hållning upp. Hans rättsliga ideal med juristen som formare av 

rätten med ursprung i de romerska källorna bärandes ett privatautonomt 

rättsobjekt i enlighet med Kant, skulle ge samhället en ekonomiskt liberal 

riktning. För att återknyta till rättspolitiska intressen, skulle denna modell 

kraftigt gynna borgerskapets intressen.48 

 

Vad som vidare är viktigt att poängtera gällande kodifikationens form som 

sådan, är Thibauts tanke om folkets och lagtillämparens missnöje med den 

nuvarande lagstiftningen, vilket leder till kodifikation. Savigny menade 

dock att kodifikationens fullständighet är en utopi som i värsta fall kan 

lämna domaren till godtycke som ”sunt förnuft” och ”sakens natur” på 

områden som faller utanför området, på grund av omöjligheten i att förutse 

alla abstrakta fall.49   

 

I en strid presumeras endera part vinna. Vi kan tala om en första och en 

andra vinnare. Som förelagt rönte Savigny och den historiska skolan stor 

framgång, men framåt 1800-talets slut med en ökande industrialisering, som 

ställde högre krav på rättslig reglering, framstod det konservativa 

rättsidealet som förlegat. Först år 1871 vid Tysklands enande tas frågan upp 

om en alltysk lagstiftning. BGB från år 1900, en direkt produkt av 

pandektvetenskap, anses vara borgerskapets produktion, anpassad för det 

industrialiserade och liberala samhället.50  Kodifikationsstriden var alltså i 

min mening en högst politisk debatt mellan två vässade professorer i juridik, 

båda patrioter, som företrädde varsin politisk falang och därmed varsin 

riktning för de tyska staterna.  

                                                 
48 Sundell, Påverkan s. 52. 
49 Peterson, Claes, Der Kampf um ein Schwedisches Zivilgesetz s. 232. 
50 Encyclopedia 4 s. 276–277, s. 45–46; Sundell, Påverkan s. 52.  
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5 1826 års förslag till allmän civillag 

Från kontinenten spred sig kodifikationsstridens idéer. I Sverige år 1811 

hade en lagkommitté börjat att arbeta enligt instruktion om revision av de 

civila balkarna från år 1734. Som redovisat uppfattades den gamla lagen 

som obsolet och oöverskådlig. Ny lag skulle inarbetas, med grundliga 

förundersökningar om lagarnas filosofiska och politiska bakgrund. Enligt 

instruktionen skulle balkindelningen bibehållas, obsolet lag tas bort, 

oförståelig lag förklaras, ny lag för nya omständigheter skrivas och språket 

vårdas.51  

 

Kommittén fick i uppgift att skriva ett förslag till allmän civillag och allmän 

kriminallag samt vardera en korresponderande rättegångsbalk. Remiss 

skulle inhämtas från hovrätterna, den laggranskande Högsta domstolen och 

från allmänheten. Lagkommittén fick en liberal prägel genom dess 

ledamöter, som utnämndes från samhällets ledande skikt av justitieråd och 

statsråd samt frisinnade teoretiker och praktiker från hela Sveriges 

juristliv.52  

 

I 15 år arbetade ledamöterna med 1826 års lagförslag. Det framgår tydligt 

att lagkommittén hade inspirerats av de europeiska kodifikationerna och den 

omedelbara förebilden för civillagförslaget var implicit Code Civil. De 

största och mest uppmärksammade nymodigheterna i civillagförslaget kan 

sammanfattas med lika arvsrätt53, borttagande av specialdomstolar54 och 

likställd myndighetsålder för kvinna och man.55 Civillagförslaget, som 

omfattade drygt 270 sidor, bestod av sju stycken balkar, nämligen följande: 

giftermålsbalk, ärvdabalk, jordabalk, byggningabalk, handelsbalk, 

utsökningsbalk och rättegångsbalk.  

                                                 
51 Würtemberg, Blick på den svenska lagstiftningen alltifrån adertonhundratalets början s 

143–147.  
52 Modéer, Källkonflikt s. 151–154. 
53 Motiver s. 43.  
54 Ibid. s. 253–255.  
55 Motiver s. 47; Jägerskiöld, Stig, Den historiska skolan i Sverige, Den historiska skolan 

och Lund [Jägerskiöld, Den historiska skolan] s. 53–54.  
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Civillagförslagets övergripande tema var att liberalt emancipera samhället 

från staten genom borttagandet av ståndssamhällets s.k. statuslära och 

ersätta det med ett enskilt rättssubjekt med fokus på individens kapacitet och 

kapital. Detta skulle på sikt lägga grund för den fria partsviljan.56 Med andra 

ord frångick lagkommittén helt direktiven och utformade en lag som 

passade dess egen rättspolitiska ståndpunkt. Till skillnad från 1734 års lag 

som innehöll både privaträtt, straffrätt och processrätt, blir det i 1826 års 

kodifikationsförslag uppenbart att privaträtten är en egen sfär som inte ska 

sammanblandas med andra delar av samhället.  

 

Lagen passade också in i det europeiska lagstiftningsmodet. Förebilden, den 

franska Code Civil, stod nämligen som föredöme runtom i Europa.57   

Till skillnad från Code Civil skulle det svenska civillagförslaget inte bära 

spår av Gaius schematiska indelning av lagen. Istället bibehölls det 

traditionella balksystemet.58 Jag tycker att det dock kan skymtas en indirekt 

hänvisning till den romerska och franska uppställningen; de svenska 

balkarna följer delvis ordningen personer, saker och tillskansande av 

saker.59 Andra likheter från Code Civil är lika arvsrätt och borttagandet av 

specialdomstolar.60 Det finns alltså avsteg från instruktionen till 

lagkommittén och även klara influenser från utlandet.  

 

I takt med att det rättsliga klimatet hårdnade i Sverige, försvann även 

reformivern. Karl XIV Johan, som till en början hade applåderat 

lagstiftningsreformen, vände sig med tiden emot den efter att ha sällat sig 

till den historiska skolan.61 Jag anser att hans agerande motiverades av att 

han inte ville komma på kant med de viktiga, konservativa grupperingarna i 

samhället, som förmodligen understödde hans regim.  

 

                                                 
56 Peterson, Schwedisches Zivilgesetz s. 215–217.  
57 Inger, Svensk rättshistoria s. 215. 
58 Lagkommitténs Förslag till Allmän Civillag (Stockholm: 1826), Motiver [Motiver] s. 1. 
59 Se ibid. s. 1.   
60 European Codification s. 188–191. 
61 Jägerskiöld, Den historiska skolan i Sverige s. 67.  
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Även lagkommittén anteciperade den historiska skolans framgång. I 

ingressen till motiven till 1826 års civillagförslag skrev kommittén om den 

gamla lagens värdighet och värde, men menade att lag måste förnyas för att 

bevara dessa, vilket även uttrycktes i samband med domstolsväsendet.62 

Kommittén uttryckte sig diplomatiskt ogillande mot den gamla 

lagstiftningen; de var väl medvetna om att den skulle skyddas. De antydde 

dock att 1734 års lag bär drag av kasuistik, medan en kodifikation skulle 

lösa abstrakta fall.63 Det finns tveklöst här en konflikt mellan olika 

intressen.  

 

Gällande ståndssamhället och RF 1809, intog kommittén en position för 

likhet inför lagen genom borttagandet av suum quique, som syns i motiven 

till bestämmelserna i rättegångsbalken där specialdomstolar ersätts av 

allmänna domstolar.64 Kommittén ville alltså bana väg för ett samhälle där 

individen står i centrum, avskild från härstamning. Vidare erkänns ett behov 

av reformer pga av de förändringar av synsätt och livssituation som har 

skett.65 Sett mot bakgrund av den ”eviga” 1734, var detta ett nästintill 

radikalt steg framåt att ta. Slutligen, angående liberalismen kan 

civillagförslaget också ses som ett verktyg för liberalismen att uppnå ett 

ekonomiskt liberalt samhälle där marknadskrafterna styrde.66  

                                                 
62 Motiver, s. 1 [se bilaga A] s. 258.  
63 Motiver s. 42.  
64 Ibid. s. 255.  
65 Ibid. s. 117.  
66 Peterson, Claes, Lagstiftning eller självreglering i ett rättshistoriskt perspektiv, SvJT 2001 

s. 219–233 på s. 227–228.   
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6 Den historiska skolan i Sverige  

Civillagförslaget publicerades år 1826 och skickades därefter ut till 

remissinstanser. Av hovrätterna inkom samtliga förutom Svea Hovrätt med 

remissvar. Endast Hovrätten i Skåne och Blekinge angav ett bifallande 

uttalande. Så sent som år 1833 yttrade sig slutligen Högsta domstolen, som 

då hade en laggranskningsfunktion sedan RF 1809. Under 1830-talet hade 

HD:s ledamöter successivt bytts ut genom utnämningar av Karl XIV Johan 

och sammansättningen bytte skepnad från liberal till konservativ.67  

 

HD:s utlåtande blev avgörande för lagförslagets framtid på grund av 

domstolens auktoritet i lagstiftningsproceduren. Som laggranskningsinstans 

granskade domstolen lagförslag från såväl kungen som från ständerna på 

allmän civil-, kriminal- samt kyrkolagsområde. Den hade också 

kompetensen att utröna lagens sanna mening. Kompetenserna var omstridda 

och gav upphov till flertalet kontroversiella lagyttranden.68 Så var även 

fallet med 1826. HD, som nu bestod nästintill enbart av konservativa 

jurister, avgav ett remissyttrande som avspeglade den historiska skolans 

ståndpunkt.69  

 

Den historiska skolans tankar uttrycks i remissvaret. Kodifikationsprojektet 

skulle skulle skada samhället eftersom lagförändringarna sågs som för 

radikala.70 Istället skulle lagen omskapas genom folksjälen och igenkännas 

av folket.71 Alltså, HD uttryckte, precis som den historiska skolan, vikten av 

lagens organiska framväxt, det nationella ursprunget och motståndet mot 

aktiv lagstiftning.  

 

                                                 
67 Jägerskiöld, Den historiska skolan s. 66–68; Jägerskiöld, Stig, Två sekler med Högsta 

domstolen, SvJT 1989 s. 245–271 på s. 248–249.  
68 Modéer, Kjell-Åke, Jurister som politikernas kontrollanter. Om Högsta domstolen och 

Lagrådet som laggranskare. SvJT 2009 s. 150–164 på s. 157.  
69 Ibid. s. 159.  
70 Högste Domstolens Protocoll, vid Granskningen af Förslaget till Allmän Civil Lag, 

Stockholm 1836 s. 2–3.  
71 Ibid. s. 2, s. 6.  
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I sin artikel skriver Claes Peterson om civillagförslaget i förhållande till den 

tyska kodifikationsstriden. Han menar på att HD:s långa 

remissbehandlingstid är en indikation på deras principiella motstånd till 

förslaget, som nämns i yttrandet72, och poängterar att motargumentet 

försvarar både allmänheten och domarkåren.73 Peterson anser att HD:s 

yttrande inte primärt uttrycker en särskild politisk ståndpunkt, utan snarare 

är resultatet av att HD:s ledamöter är påverkade av ställningen som just 

domare. För dem framstod bibehållandet av 1734 års lag som en garant för 

jura novit curia. I den efterföljande riksdagsdebatten, där den historiska 

skolan hade fått många anhängare, underströks även att folket måste 

acceptera lagen. Under den tid som folket och domarkåren skulle lära sig 

den nya, omdanande lagen, skulle rättslivet präglas av rättsosäkerhet.74  

 

Riksdagen som sammanträdde åren 1828–30, när remissbehandlingen ej var 

påbörjad, debatterade civillagförslaget häftigt. Flertalet konservativa 

riksdagsmän hade anslutit sig till den historiska skolan, medan de liberala 

uttryckte 1734 års bristfällighet och tiden av förändring.75 Riksdagen delade 

alltså upp sig i liberalism och konservatism. Det är dock av vikt att komma 

ihåg att det fanns en icke-representationen i ståndsriksdagen.76 Flera 

riksdagar tog upp förslaget men det föreslogs aldrig som proposition från 

regeringen på grund av det häftiga motståndet.77  

 

Lagförslaget avskrevs slutligen vid 1850–51 års riksdag och dess materiella 

aspekter genomfördes istället i partiella reformer under 1800-talets senare 

hälft, i takt med att lagförändringar blev allt mer påkallade i det 

moderniserade samhället.78  

                                                 
72 Högste Domstolens Protocoll vid Granskningen af Förslaget till Allmän Civil Lag s. 3.  
73 Peterson, Schwedisches Zivilgesetz s. 228–229. 
74 Ibid. s. 232–233.  
75 Jägerskiöld, Den historiska skolan i Sverige s. 70–76.  
76 Nationalencyklopedin: riksdagen. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/riksdagen, 

hämtad 2018-05-14.  

Anners Sannerstedt, NE-redaktionen, Nils Andrén.  
77 Jägerskiöld, Den historiska skolan i Sverige s. 76–78.  
78 Ibid. s. 76–78.   
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7 Analys  

Jag har nu redogjort för den tyska kodifikationsstriden och det svenska 

kodifikationsprojektet med dess remissvar från Högsta Domstolen. I detta 

avslutande kapitel ska jag svara på mina fem frågeställningar.  

 

7.1 Frågeställning 1  

 

Till att börja med har jag att besvara huruvida den svenska debatten kan 

beskrivas som en kodifikationsstrid liknande den tyska. Essentiellt består 

den tyska kodifikationsstriden i schismen mellan framåtanda och 

konservatism på ett rättspolitiskt och i viss mån enbart politiskt plan. I 

Sverige stod konflikten mellan liberalism och konservatism. Skillnaden 

mellan de tyska staternas och Sveriges kodifikationsdiskusssioner ligger i 

hur respektive ideologi manifesteras med anledning av varje lands nationella 

förutsättningar.  

 

Likheterna mellan Thibaut och lagkommittén från år 1811 är många; de 

delar en stark tro på fullständighetsidealet och utmålar det nuvarande 

rättsläget som rättsosäkert och därmed oönskat. Hos båda finns en vilja att 

skapa ett annat samhälle, sprungen ur missnöjsamheten med den nuvarande 

rättspluraliteten. Det går med enkelhet att utläsa de intryck som de båda var 

influerade av; upplysningskodifikationen Code Civil och den tidiga 

liberalismen. I Sverige hade tiden föregåtts av det gustavianska enväldet, 

vilket kan ha föranlett en stark önskan om positivistisk, rättvis lag. I de 

tyska staterna stod istället enhetssträvandet i fokus. Trots att kulturell och 

språklig enhet fanns, missunnades tyskarna en politisk enhet, som kunde 

tryggas med en gemensam lag.  

 

Förvisso var Sverige vid författandetiden redan en enhetsstat, men det går 

att tolka lagförslaget som ett led i att förstärka centralmakten efter förlusten 

av Finland och säkerställa unionen med Norge. Frågan är om det kan förstås 
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som en lika tydlig enhetsvilja som det klassiska kodifikationsmomentet, 

med tanke på att Sverige redan hade en existerande lag på rättsområdet. Jag 

ser viljan att stärka centralmakten tillsammans med borttagandet av 

statusläran och därmed ståndssamhället som lagkommitténs och därmed 

liberalismens verkliga vilja med lagförslaget.  

 

Som tidigare nämnts avspeglar HD:s yttrande den historiska skolan. HD, 

kungen och sedermera stora delar av ståndsriksdagen hade alla tagit starkt 

intryck av konservatismen på juridikens område. Den historiska skolan 

gjorde en vinst vid första anblick men blev med tiden tvungen att ge vika, 

när lagens reformer genomdrevs var för sig.  

 

För att svara på min första fråga, anser jag att den svenska debatten kan 

karaktäriseras som en kodifikationsstrid. Den framträdande skillnaden 

länderna emellan ligger i de nationella förutsättningarna, nämligen att de 

tyska genomsyrades av enhetsviljan efter Napoleonkrig och tysk-romerska 

rikets fall, medan de svenska primärt fokuserade på ståndssamhällets 

borttagande för att realisera den nya konstitutionens krav. Det gemensamma 

i kodifikationsstriden är det medel, nämligen kodifikationen, som väljs för 

att nå målet, ett växande samhälle, och det starka, konservativa motståndet 

mot både medel och mål.   

 

7.2 Frågeställning 2 

Min andra fråga, angående motståndet till civillagförslaget, finner här sitt 

svar. Den starka konservatismen i HD refuserade det liberala lagförslaget på 

vad av enligt mig uppfattas som ideologiska skäl. HD baserade sin 

argumentation på den historiska skolan, så på preserveringen av den 

nationella identiteten och folkviljan som styrmedel för rättsutvecklingen. 

Även den konservativt lagde kungen hade ett finger med i spelet och 

hindrade civillagsförslaget.  
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7.3 Frågeställning 3 och 4 

Gällande min fråga om samtida tankeströmningar som påverkade den 

svenska diskussionen, har redan vissa svar getts. Civillagförslaget var 

inspirerat av upplysningen och den tidiga liberalismen, medan 

remissyttrandet definierades av dess konservativa författare. I samband med 

detta, passar det att ge ett svar på vilka utländska influenser som gav 

inspiration. Civillagförslaget hämtade inspiration från den franska Code 

Civil, men också från den övergripande vågen av något banbrytande, som 

hörde revolutionseran till. Remissyttrandet för sin del präglades av den tyska 

historiska skolan och romantiken. Även ett konstaterande kring balkarna 

krävs. De kan ses som en lurig kompromiss mellan inhemsk tradition och 

utländska – romerska och i detta fall franska – influenser. 

Kodifikationsstriden var alltså del av något större än svenska 

angelägenheter.  

 

7.4 Frågeställning 5 

Nästa fråga att besvara är vilka intressen som gynnades och missgynnades 

av civillagförslaget.  

 

Genom konservatismen i HD som refuserade civillagförslaget skyddades 

just konservativa intressen. Kanske kan domarna i HD ses som förespråkare 

i remissyttrandet för en tillbakagång till vår version av en prerevolutionär 

värld, i vårt fall när Finland var svenskt. Ett rimligt antagande kan också 

vara att de var påverkade av sina politiska likar som fruktade en liknande 

samhällelig utveckling som den i England, vilken hade understötts av liberal 

lagstiftning. Båda fruktade en radikal samhällsordning. Beträffande 

Savignys liberala hållning, avviker HD från civillagstiftningen, som 

presumeras gynna ett liberalt samhälle, och synes istället verka för klassiskt 

konservativa intressen. Här frångår man alltså förebilden för att skydda de 

nationella intressena och gör ett principiellt motstånd mot kodifikationen.  
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För att analysera den historiska skolans intressen i Sverige och därmed vad 

HD verkligen åsyftar i remissyttrandet, kommer jag nu att just fokusera på 

industrialiseringen i Sverige för att utröna vad för slags samhälle som den 

omnämnda ”folksjälen” tillhör. Som redovisat var Sverige vid tiden ett 

bonde- och landsbygdssamhälle. Med tanke på att HD refererar till 

folksjälen bör lagen då rimligtvis tillhöra bondebefolkningen, som skulle 

bevaras och stärkas.  

 

Förutsatt att 1826 skulle vara ett uttryck för likhet inför lagen på civilrättens 

område, sattes den gamla samhällsordningen ur spel på bekostnad av en 

utjämning av samhällsskikten. Enligt min uppfattning försökte den 

historiska skolan att hejda det progressiva samhällets utveckling för att 

skydda den starka bondebefolkningens fortlevnad, vars näring var vital med 

tanke på att Sverige ännu inte hade nåtts av industrialiseringen.  

 

Det måste alltså, enligt mig, vara detta bondesamhälles folksjäl, som den 

historiska skolan refererar till. Kodifikationen skulle inte primärt gynna 

bondesamhället, utan den näringsfria stadens borgare. De liberala idéerna i 

civillagförslaget kan nämligen bäst representeras av den intellektuella och 

kapitalistiska borgarklassen, som hade nåtts av upplysningsidéer med 

jämställdhet på civilrättens plan och fri partsvilja. Så, konservatismen i 

kodifikationsstriden gynnade stärkandet av en viss klass, och därmed 

ståndssamhällets intressen.  

  

Ur dagens synvinkel skulle dock samtliga gynnas av kodifikationens likhet 

inför lagen, då den förespråkade en för sin tid jämställdhet mellan kvinna 

och man utan motstycke samt ett slut på medeltidens socioekonomiska 

orättvisa. Som framlagts förlorade adeln och prästerna sina privilegier i en 

sådan värld och måste ha motverkat liberalismen i ståndsriksdagen. Således 

missgynnades befolkningens allmänhetens bästa i förhållande till 

bibehållandet av ståndssamhällets privilegier.  
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Vem som bäst vet vad som passar folket är rimligtvis just befolkningen. På 

grund av den skeva representationsfördelningen i ståndsriksdagen och det 

sena parlamentariska genombrottet, är det svårt att tala om folkets vilja i 

riksdagsdebatten. På så vis nådde aldrig diskussionen majoriteten av 

befolkningen, utan stannade i politikens kammare, vilket motsäger 

folksjälens andemening. Vad befolkningen rimligtvis ville ha, var först och 

främst en fullständig lag. Det förmedlades genom civillagförslagets 

abstrakta fallösning, till skillnad från den gamla lagens kasuistik. I 

kodifikationsdebatten gynnades det gamla exemplet – kontinuitet – kanske 

för att det var vad folket hade vant sig vid och önskade i en värld av krig 

och revolutioner runtom i Europa, framför normativ lag och uppdaterad lag.  

 

Diskussionen som HD förde är enligt Claes Petersons mening ett försvar av 

domarens arbete. Enligt Peterson ogillade alltså HD civillagförslaget pga det 

av förslaget förändrade rättsläget och därmed en förminskad förutsebarhet 

och rättsosäkerhet. Jag håller inte med, utan menar att bristerna hos 1734 års 

lag skulle bidra till större rättsosäkerhet än positivistisk lag på samtliga 

rättsområden som hade bekräftat en legalitetsprincip. Legalitetsprincipen 

och att domaren känner lagen är förutsebarhetens två fundament. Med 

dagens uppfattning kan lag förändras, till skillnad från vad 1734 års lag var 

uttryck för. Därför tror jag att naturrättens nostalgiska ”eviga sanningar” 

vann över det skriftliga legitimerandet av rätten i den svenska 

kodifikationsstriden, delvis beroende på den inneboende rädslan för 

förändringar i konservatismen i just förändringens tid.  

 

Avslutningsvis beträffande gynnade intressen, vill jag påpeka statsrätten och 

med den RF 1809 i förhållande till civillagförslaget. Som framlagt i kap 3, 

kan RF 1809 ses som en markering för ett samhälle i förändring.79 I tidens 

backspegel kan jag konstatera att 1826 följde den allmänna utveckling med 

individen i centrum, som även gav upphov till uppdelningen i privaträtt och 

                                                 
79 Se s. 3–4.  
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övriga sfärer.80 I den svenska kodifikationsstriden missgynnades alltså de 

intressen som skulle dominera under 1800-talets andra hälft.  

 

I samband med RF 1809 går det även att konstatera att maktdelningen fick 

ge vika för kungens inblandning i kodifikationsstriden genom 

utnämningspolitiken av domarna i HD som gick i linje med hans egen 

konservativa övertygelse. RF 1809:s intressen fick alltså nedprioriteras i 

kodifikationsstriden.  

 

Kungen, riksdagen och HD befann sig vid ett vägskäl inför framtiden, där 

de valde en av två vägar. I själva verket förhalades utvecklingen mot den 

oundvikliga progressiviteten i samhället.  

                                                 
80 Se s. 19.  
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