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1 Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
I vårt samhälle fattas olika beslut dagligen, dessa beslut har någon slags tankeprocess 

bakom sig oavsett om vi är medvetna om den eller inte. Det finns även många faktorer 

som avgör vad vi slutligen bestämmer oss för.  Mellan rättsligt beslutsfattande och hur vi 

fattar beslut i allmänhet finns många gemensamma nämnare. Därmed är det intressant att 

se till hur vi fattar beslut, vilka premisser vi använder och hur vi kommer fram till ett 

resultat sett utifrån kognitionspsykologiska teorier och hur detta kan appliceras på rättsligt 

beslutsfattande.  

 

Det som skiljer en domares handlande i den rättsliga beslutandeprocessen jämfört med hur 

beslut fattas i vardagen är att denne begränsas av det juridiska handlingsutrymmet. Detta 

har sitt ursprung i uppdelandet av makten, då det finns ett dömande organ och ett 

lagstiftande organ. Domare har ett slags fritt skön, ”discretion”, när de dömer och för att 

förstå vad det består av är det betydelsefullt att förstå vad lagen är. Frågan om vad lagen 

består av har behandlats av många forskare, särskilt rättsvetenskapliga forskare. Det som 

dessa forskare inte har sett till i tillräckligt stor utsträckning är hur stor del 

kognitionspsykologi kan förklara hur man dömer och hur det påverkar domares fria skön. 

 

Inom Europadomstolen (Domstolen) har domare en betydande roll, de har även där ett 

fritt skön och de utvecklar tolkningen av Europakonventionen om de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (konventionen, EKMR)1  genom praxis. 

Genom sina domar har Domstolen möjlighet att påverka hur konventionsländerna ska 

tillämpa konventionen, då de kan besluta om att det har skett en kränkning av 

konventionen och hur den ska tolkas i det enskilda fallet. Det är dessutom viktigt att de 

nationella domstolarna kan tillämpa praxis och de principer som utarbetas i Domstolen, 

vilket inte alltid är fallet. Jag har valt att se till processen i just Europadomstolen för att 

beslutens legitimitet i relativt stor utsträckning påverkas av beslutandeprocessen.  

 

Domstolen har kritiserats för att de dömer ad hoc baserat, som betyder att den inte har en 

enhetlig beslutsprocess vid fall då flera rättigheter eller principer är av relevans för de olika 

parterna i målet. Viss forskning tyder på att sk. knepiga fall,  som behandlar 
                                                
1 European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms 
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”rättighetskrockar” alltså två konventionsrättigheter som står mot varandra, oftast avgörs 

ad hoc i Domstolen. Resonemangen i dessa domar är inte heller alltid så klara som skulle 

vara önskvärt. Detta har även setts i fall som rör staters eventuella 

konventionskränkning(ar) som behandlats olika beroende på vilken stat som är part i målet. 

För att lättare förstå dessa mål kommer jag att se till olika principer och synsätt som kan 

utveckla domskälen i liknande mål. Dels genom att se till hur beslutsprocessen är utformad, 

dels till hur stor Domstolens roll är och hur den och domarnas process kan utvecklas. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att på ett kritiskt sätt granska hur beslutsprocessen i 

Europadomstolen går till, främst utifrån ett kognitionspsykologiskt och rättsvetenskapligt 

perspektiv, och vad som kan och bör utvecklas. De övergripande frågorna som kommer att 

besvaras är därmed: 

- Hur ser beslutsprocessen ut i Europadomstolen idag – hur stor är egentligen 

Europadomstolens makt? 

- Vilka är Europadomstolens största problem och utmaningar, sett utifrån 

beslutandeprocessen? 

- Hur kan Europadomstolen utvecklas? 

 

1.3 Avgränsning 
Då syftet med uppsatsen är att gå igenom hur beslutsprocessen i Europadomstolen går till 

är även begreppet ”margin of appreciation” av betydelse, jag kommer inte att gå vidare in 

på vad det innebär utan bara kort beröra det i vissa delar av uppsatsen. Detta för att det är 

ett vitt begrepp som enligt min mening kräver ytterligare beskrivning om jag ska använda 

det mer ingående eller som en stor del av mitt arbete. 

 

1.4 Disposition 
Jag kommer att börja med att se till hur man fattar beslut, detta utifrån hur man i allmänhet 

fattar beslut sett utifrån ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Sedan kommer jag att se till 

olika rättsvetenskapliga teorier som definierar lagen och domares fria skön. Därefter 

kommer jag att gå igenom de problem som uppstår med hur Europadomstolen dömer idag 

och hur dessa problem kan undvikas samt hur Domstolen kan utveckla sina domskäl. 

Avslutningsvis tar jag upp hur Domstolen kan utveckla sitt arbete och går igenom olika 

principer som kan vara till hjälp i beslutandeprocessen och vid utvecklingen av Domstolen. 
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1.5 Metod och Material 
Utifrån främst kognitionspsykologisk forskning, intervjuer med domare från 

Europadomstolen, doktrin och rättsvetenskapliga teorier kommer jag att diskutera hur 

beslut och domar fattas vid Europadomstolen. Genom praxis från Europadomstolen 

kommer jag att se till hur domarna fattar sina beslut, hur deras rättsliga resonemang leder 

till en slutsats och om det skiljer sig beroende på vilka som är parter i målet, rättsfrågan och 

vilka som dömer. Utifrån materialet kommer jag att undersöka hur beslutsprocessen i 

Europadomstolen påverkar utgången i målet och hur den kan förbättras. Även praxis från 

Europadomstolen är en stor del av materialet då det exemplifierar de teorier som jag går 

igenom.  

 

I uppsatsen går jag först igenom de teorier som ligger till grund för hur vi fattar beslut, 

främst utifrån forskning men även utifrån studier som har gjorts med domare. Jag använder 

både rättsligt material, empiriska undersökningar, doktrin och forskning. Jag jämför 

följaktligen hur det rättsvetenskapligt och kognitionspsykologiskt ses på 

beslutandeprocessen och hur dessa synsätt kan utveckla processen, en slags 

rättsvetenskaplig metod. I det här fallet innebär det att jag först går igenom olika teorier 

som behandlar beslutandeprocessen och sedan ser jag till hur dessa tillämpas i verkligheten. 

Jag har valt den här metoden för att få en större förståelse för den rättsliga 

beslutsprocessen, så att dess kognitionspsykologiska element uppmärksammas och kan 

utvecklas. 

 

1.6 Begreppsförklaringar 
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom nio olika kognitionspsykologiska begrepp, 

tanken är att man kan återvända till det här avsnittet när begreppen används i de 

kommande kapitlen. Jag går här igenom begreppen mer utförligt och senare i uppsatsen 

kommer jag att bara kort förklara dess innebörd, främst i kapitel två och fem. Jag har valt 

de här nio begreppen för att de är de mest centrala för beslutandeprocessen och de kan 

också bäst förklara den ur ett rättsligt perspektiv. 

 

Det första begreppet är heuristik som är en metod för att upptäcka eller skapa ny relevant 

kunskap, vilket används då man fattar beslut och då även vid rättsligt beslutsfattande. 

Heuristik används för att göra antaganden och på så sätt välja eller generera hypoteser, den 
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innebär inte i sig ett rättfärdigande.2 Domare använder detta vid den första fasen i sitt 

beslutsfattande, de jämför det rättsfall de undersöker med tidigare erfarenheter och bildar 

en första uppfattning om hur de ska döma. Bias är det sätt som personer agerar på sin 

omgivning utifrån personliga erfarenheter och kunskaper, det kan beskrivas som de 

omedvetna fördomar (sk. systematiska tankefel) vi har om olika personer och saker.3 Bias 

påverkar också domares beslutandeprocess och det beslut som fattas, även om det oftast 

sker omedvetet. Vi är oftast inte medvetna om våra egna fördomar, bias, och de påverkar 

vårt handlande utan att vi egentligen vill eller kan styra det. Det finns olika typer av bias, ett 

exempel är ”confirmation bias” som innebär att man per automatik testar en hypotes mot fler 

bevis som stödjer den än säger emot den, vilket främst påverkar rationaliseringsprocessen 

vid rättsligt beslutsfattande.4   

 

Kognitiv dissonans är ett begrepp som skapades av Leon Festinger, amerikansk psykolog, 

vilket i korthet innebär att olika värderingar, attityder, tankar och uppfattningar som kan 

finnas i en persons själsliv inte stämmer överens, vi upplever mångtydighet och motsägelser 

om vår egen uppfattning om olika saker.5 Vi upplever kognitiv dissonans när vi inte kan 

bestämma oss för något, båda alternativen är lika bra eller lika dåliga och vi känner då ett 

obehag innan, under eller efter beslutsprocessen.6  Exempelvis genom att umgås med 

människor som har samma synsätt och åsikter som en själv så undviker vi kognitiv 

dissonans. Defensivt undvikande är kopplat till kognitiv dissonans och innebär att människor, 

då de måste välja det minst negativa alternativet och det inte finns något alternativ som är 

det bästa, konstruerar rationaliseringsprocessen utifrån en strävan att minimera de negativa 

konsekvenserna.7 Det är ett försök att rättfärdiga det beslut som du har valt för dig själv, så 

att du kan leva med det utan att uppleva obehag. 

 

Kunskap existerar som nät av olika enheter (erfarenheter) och informationsbehandlingen 

av nya kunskaper och erfarenheter sker utifrån den kunskap man redan har, du går alltså 

igenom ny kunskap samtidigt som du ser till den kunskap som du redan har i ämnet. Varje 

enhet arbetar således oberoende men även samtidigt som andra enheter, detta begrepp 

                                                
2 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/heuristik 2015-03-05 
3 Kahneman, Morewedge, Associative processes in intuitive judgment, s. 435 
4 Kahneman, Morewedge, s. 435 
5 Egidius, Psykologilexikon, s. 357 
6 Janis, Mann, Decision making: A psychological analysis of conflict, choice and commitment, s. 83-
85 
7 Janis, Mann, s. 50–51 
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kallas konnektionism.8 Detta leder till nät av kunskaper som kan känna olika former av en 

given stimulans, exempelvis en bokstav skriven med olika handstilar känns igen som 

samma bokstav. Domare utgår således från tillämpliga lagar och regler för att fatta ett 

beslut men även deras kognitiva kunskaper om ämnet, som aktiveras omedvetet, blir 

bestämmande för deras utgångspunkt vid rättsligt beslutsfattande, en del av det nät som 

leder till ett beslut. 

 

Differentiering innebär att man delar upp skilda egenskaper eller funktioner, man delar således 

upp de alternativ som man har att välja på i beslutsprocessen.9 I rättsprocessen betyder det 

att de olika beslutsalternativen associeras med de kunskaper du har i ämnet och ett 

alternativ redan i början av processen ses som det bästa. Efter att man har differentierat 

alternativen så förankrar man den information och de sinnesintryck man har fått genom att 

de lagras i minnet, detta kallas konsolidering.10 Det blir således en ny erfarenhet som kan vara 

bestämmande för hur ett beslut ska fattas i en liknande rättsfråga, då ens erfarenheter är 

bestämmande för det intuitiva beslutet.  

 

Holism är kopplat till hur vi grupperar de kunskaper vi har och de intryck vi får. Det betyder 

att helheten påverkar delarna, det finns en mening som styr helheten och delarna är bara 

aspekter av helheten.11 Det är således inte de olika delarna som är det viktiga utan helheten 

och hur delarna kan utveckla den. Holism är främst aktuellt vid framtagandet av olika 

beslutsalternativ och en slags sållning av de alternativ som bäst besvarar frågan. Det är även 

en metod för att på ett snabbare sätt komma fram till ett alternativ som kan var passande, 

istället för att analysera varje alternativ för sig så bedömer man dem parallellt. 

  

                                                
8 Egidius, s. 370 
9 Egidius, s. 134–135 
10 Egidius, s. 371 
11 Egidius, s. 280 
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2 Beslutsfattande i teori och praktik 
 
2.1 Den inledande fasen – heuristiker och bias  
Jag kommer i denna del av uppsatsen att fokusera på hur man kognitionspsykologiskt ser 

på hur vi fattar beslut och hur detta kan appliceras på rättsligt beslutsfattande och då 

särskilt domarrollen. I denna del av uppsatsen kommer jag även att använda de begrepp 

som jag inledningsvis har gått igenom och se till hur de kan förklara den rättsliga 

beslutandeprocessen och hur man dömer i Europadomstolen. Jag kommer att börja med 

att se till hur beslutsalternativ formas utifrån erfarenheter (heuristiker), omedvetna 

fördomar och hur systematiska tankefel (bias) påverkar processen. Sedan ser jag till hur 

detta kan appliceras på rättsligt beslutsfattande och hur domaren når sitt slutliga beslut. 

Avslutningsvis ser jag till hur rättsfilosofier kan beskriva beslutsprocessen och jämför dessa 

perspektiv med det kognitionspsykologiska synsättet på processen. 

 

Både heuristiker (erfarenheter) och bias (systematiska tankefel) är bestämmande för det 

slutgiltiga beslutet och har således stort inflytande på vad en domare beslutar. Denna del av 

beslutandeprocessen kan sägas tillhöra system ett, det intuitiva, medan system två är det 

analytiska, då domare i princip rättfärdigar sitt beslut inför sig själva och andra domare om 

det är kollegiala beslut. I början av beslutandeprocessen är därmed dessa begrepp av stor 

betydelse och det påverkar hur rättsliga beslutsfattare dömer. Det är även bestämmande för 

resten av beslutandeprocessen då det första preliminära beslutsalternativet alltid finns med 

som ett av de beslut som kan bli det slutgiltiga.  

 

Forskning har visat att de beslut som man fattar ofta är orationella även om man har haft 

all den information som har behövts för att fatta ett rationellt beslut. De beslut som 

människor fattar påverkas således av systematiska tankefel, bias.12  De beslut som vi fattar 

påverkas också av hur informationen framställs, sk. framing - effekt, detta gäller även 

beslutsfattare i högre positioner.13 Normativa beslutsprocesser är dock alltid underkastade 

begränsningar i form av tid, kunskaper och mänsklig bedömningskapacitet, det slutgiltiga 

beslutet påverkas alltså av hur mycket tid som avsätts för att fatta ett beslut, vem som fattar 

det och hur erfaren personen är.14 Detta kan glömmas bort vid rättsfallsanalyser och 

relationen rättsteori och rättspraxis, då de normativa teorierna (rättsvetenskapen) egentligen 
                                                
12 Gräns, Decisio Juris, s. 62, Kahneman, Tversky, Judgment and Uncertainty: Heuristics and 
Biases, s. 1124 
13 Gräns, s. 63 
14 Gräns, s. 64 
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beskriver resultatet och inte den faktiska tankeprocessen.15 Tankeprocessen har således 

inverkan på resultat och då är det även viktigt, enligt min mening, att både se till själva 

processen och resultatet för att korrekt kunna analysera och förstå domar. Sett till hur 

domare dömer är det även intressant att se till hur deras egna personliga åsikter, som enligt 

Kahneman och Tversky har inflytande på den rättsliga beslutsprocessen, påverkar utfallet i 

domen.16 Detta skulle kunna vara ytterligare en variabel i analyserandet av domar. 

 

Generellt sett litar människor på vissa specifika heuristiker, som är erfarenheter av olika 

slag, i en första fas av beslutsprocessen.17 Följaktligen är heuristiker bestämmande för det 

man beslutar eller svarar i en viss situation, detta måste dock inte vara det korrekta svaret 

utan heuristikerna kan även leda till fel svar. Detta kan bero på att dina tidigare erfarenheter 

inte alltid har granskats av någon och de kan därför vara felaktiga och leda in dig på fel 

svar, då de påverkas av systematiska tankefel, bias. Exempelvis bedömer vi avstånd baserat 

på hur klart vi ser objektet, då vi bedömer det som närmare om vi ser det klart och längre 

bort om vi ser det suddigt, även om båda objekten är placerade på samma avstånd. Detta 

betyder att vi tar in ny information och bedömer den utifrån den information vi redan har 

och fattar sedan ett beslut utifrån en avvägning av det vi ser och det vi redan vet. 

 

Det är alltid svårt att rannsaka sig själv, den rationella domaren strävar efter att beslutet 

både ska kännas rätt och vara korrekt i rättslig mening.18 Domaren kommer sålunda att 

försöka att få sitt intuitiva beslut att stämma överens med sin kunskap om ämnet och sina 

egna erfarenheter (heuristiker), ståndpunkter och hen påverkas även av systematiska 

tankefel (bias). Det viktiga för beslutsfattaren är att inse de ståndpunkter och heuristiker 

som ligger till grund för besluten, så att man förstår när det kan bli ett felaktigt beslut på 

grund av dessa.19 På så sätt kan besluten utvecklas, heuristikerna omvärderas, och nästa 

gång kan beslutet bli korrekt.  

 

2.2 Kognitionspsykologiskt perspektiv 
2.2.1 Kognitiva konsistensteorier 

Det finns flera olika teorier om kognitiv konsistens, gemensamt för dem är att de grundas 

på att människor bearbetar information, psykologiskt sett, genom att se till den kunskap 
                                                
15 Gräns, s. 64–65 
16 Kahneman, Tversky, s. 1124 
17 Kahneman, Tversky, s. 1124 
18 Kahneman, Tversky, s. 1130 
19 Kahneman, Tversky, s. 1131 
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man redan har i ämnet, som kan beskrivas som en form av kognitiva tillstånd eller 

kognitiva element.20 Kognitiva tillstånd och kognitiva element är en del av de enheter som 

bildar kunskap om vad man är, känner, vill och önskar, vad som finns omkring en, hur 

saker och ting förhåller sig kausalt till varandra och en persons åsikter, värderingar och 

attityder.21 Det är således kunskaper om hur vi tolkar vår verklighet och hur vi ser på oss 

själva, vår omgivning samt hur vi beter oss i olika sammanhang. Det slutgiltiga beslutet är 

beroende av hur vi bedömer de olika kunskaperna vi har och hur de påverkar varandra. 

Både inom data – och ekonomivetenskaper har dessa teorier haft stor betydelse.22 Därmed 

kan de även ha betydelse inom rättsvetenskapen och skulle kunna vara ett sätt att utveckla 

den, särskilt sett till hur rätten tillämpas i realiteten.  

 

2.2.2 Den kognitiva processen – beslutsfattande 

Ett beslut har olika nivåer, exempelvis inom rättsvetenskapen finns det rutinmässiga fall 

och sk. knepiga fall som kräver en mer komplex process för att kunna komma fram till ett 

beslut.23 De rutinmässiga fallen, dvs fall som är inte är lika svåra att avgöra som knepiga 

fall, kan tidigare ha varit knepiga fall men om det finns en lösning som beslutsfattaren har 

kunskap om kan hen använda sig av den.24 Den kognitiva processen går, i stort sett, till så 

att olika beslutsalternativ formas vilket styrs av markörer som kan vara en känsla eller en 

förutfattad mening om vad som är det bästa beslutet i den här situationen, dessa är ofta 

dolda för beslutsfattaren själv.25 Om det är ett svårare beslut karaktäriseras den här delen av 

att processen är mer analytisk än holistisk, dvs att de olika delarna analyseras var för sig 

istället för att de granskas parallellt.26   

 

Utifrån erfarenheter och kunskaper i ämnet så bestämmer sig beslutsfattaren för ett 

preliminärt beslutsalternativ redan i den första delen av beslutsprocessen. Efter att ett 

preliminärt alternativ har bestämts så jämförs det med de andra förslagen, och får då mer 

uppmärksamhet än de andra alternativen. Om det preliminära alternativet efter denna 

process anses som det bästa alternativet så blir det, det slutgiltiga beslutet. Om det däremot 

inte anses som det bästa alternativet så börjar differentieringsprocessen, som innebär att det 

                                                
20 Gräns, s. 74 
21 Gräns, s. 74 
22 Gräns, s. 74  
23 Gräns, s. 82 
24 Gräns, s. 83 
25 Gräns, s. 85 
26 Gräns, s. 85 



 11  

preliminära alternativ bedöms som det mest överlägsna eller det dominerande genom att 

beslutsfattaren får det att framstå som det bästa alternativet och får de andra alternativen 

att framstå som sämre. Detta görs exempelvis utifrån att omvärdera omständigheter, 

argument eller fakta som ligger till grund för beslutet. Det preliminära beslutsalternativet 

blir slutligen det definitiva beslutet efter denna process.27 När ett beslut väl är fattat så ökar 

uppfattningen om att detta var det bästa beslutet, detta kallas konsolideringsprocess.28 

Uppfattningen om att det var det bästa beslutet ökar också om det skulle kritiseras av andra 

och beslutsfattaren måste förklara varför hen har valt det beslutet. 

 

Ett fall från Europadomstolen som kan betraktas som ett knepigt fall, som kan visa på hur 

beslutsprocessen går till i Domstolen, är MGN Limited mot Storbritannien.29 Frågan i målet 

var om MGN Limiteds rättigheter enligt art. 10 (yttrandefrihet) hade kränkts då de hade 

blivit dömda att betala skadestånd till Naomi Campbell för att de hade publicerat bilder och 

en artikel om hennes drogberoende. Domstolen inledde med att konstatera att detta gällde 

en avvägningsfråga om samhällets intresse för nyheterna, utifrån art. 10, och Campbells rätt 

till privatliv i art. 8. I det här fallet såg Domstolen till att det allmänna intresset redan hade 

tillgodosetts genom tidigare publicerade artiklar och bilder. Därmed innebar inte domen 

mot MGN Limited en kräkning av art. 10.  

 

I ett tidigare knepigt fall, Von Hannover mot Tyskland så följde Domstolen samma 

resonemang som i MGN Limited.30 I Von Hannover var dock huvudfrågan om art. 8 hade 

kränkts då en tysk tabloidtidning hade publicerat bilder på prinsessan Caroline von 

Hannover. I det fallet hade den tyska Högsta Domstolen inte fällt tabloidtidningen som 

hade publicerat bilderna vilket Domstolen inte höll med om. Därmed innebar de 

publicerade bilderna en kränkning av art. 8.  I MGN Limited följde Domstolen House of 

Lords resonemang gällande avvägningen mellan art. 10 och art. 8. Skiljaktige domaren i 

MGN Limited, David Thór Björgvinsson ansåg att Domstolen själva skulle gjort en 

avvägning mellan de olika intressena och inte enbart sett till hur de nationella domstolarna 

gjort. I den aspekten håller jag med Björgvinsson då det skulle ha förtydligat hur 

Domstolen resonerade om de utförde en egen avvägningsprocess eftersom de kunde ha 

                                                
27 Gräns, s. 87 
28 Gräns, s. 91 
29 MGN Limited mot Storbritannien, dom meddelad den 18 januari 2011 
30 Von Hannover mot Tyskland, dom meddelad den 24 juni 2004 
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sett till andra faktorer än de som togs upp i den nationella domstolen, exempelvis att 

kändisar också kan ha nytta av den press de får genom tidningar.  

 

Under själva beslutsprocessen, särskilt vid knepiga fall, uppstår kognitiv dissonans om 

domare måste välja mellan olika utgångar i målet. I den rättsliga beslutsprocessen finns det 

ofta flera beslutsalternativ som är likvärdiga, därmed är det svårt att välja ett och domaren 

känner ofta obehag när hen ska välja ett av alternativen, som kallas kognitiv dissonans. Det 

som även är viktigt i processen är att domaren, beslutsfattaren, ska känna sig nöjd med 

beslutet, inte utifrån det denne vill utan att det ska vara rimligt. Därför finns det oftast 

skiljaktiga i mål som är knepiga, det är svårt att enas om ett domslut. För att inte uppleva 

obehag, kognitiv dissonans, efter beslutsprocessen rättfärdigar domare och beslutsfattare 

sitt val. Beslutet är följaktligen något som man måste leva med och det ska också kännas 

rätt för att kunna vara ett bra beslut. Utifrån en domares perspektiv ska det kännas rätt med 

hänsyn till hens erfarenheter och tolkning av praxis samt lagar och förordningar som är 

tillämpliga i fallet. I det slutgiltiga skedet har däremot domarens personliga åsikt inte så stor 

betydelse, även om den initialt är bestämmande vid beslutsfattande. 

 

2.2.3 Kognitiv dissonans 

Teorin om kognitiv dissonans utgår från att en person har två olika alternativa lösningar; A 

eller B, båda lösningarna kan vara förknippade med enbart negativa, positiva eller både 

positiva och negativa egenskaper.31 Enligt Festinger består en konflikt av en känsla, som 

uppstår före det att en person har beslutat vilket av två alternativ som hon väljer, då båda 

alternativen är lika bra (lika positiva eller negativa). Kognitiv dissonans har även betydelse 

för hur A påverkas av B’s negativa effekter, detta talar för att A ska väljas, medan A’s 

negativa effekter talar för att B ska väljas. En dissonans är den känsla som upplevs efter att 

man har beslutat att välja något av beslutsalternativen. Dissonansen uppstår därför att det 

alternativ som man inte har valt fortfarande är en möjlig lösning på frågan eller konflikten. 

För att reducera dissonansen försöker beslutsfattarna att minimera den genom att motivera 

den lösning de har valt, även om det är en efterhandskonstruktion.32 Detta är ett slags 

rättfärdigande för oss själva, vi upplever inte obehaget av dissonansen om vi kan rättfärdiga 

det alternativ som vi har valt.  

 

                                                
31 Festinger, Carlsmith, Cognitive Consequences of Forced Compliance, s. 204 
32 Festinger, Carlsmith, s. 204 
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Genom att omvärdera informationen som beslutet grundas på kan man undvika att 

uppleva obehag, kognitiv dissonans, pga att man har valt just det beslutet, sk. biased 

(pre)decision processing.33 Detta betyder att man får stöd, rent mentalt, för det alternativ 

som man har beslutat sig för. Det finns tre olika metoder för att minska den dissonans som 

upplevs, man kan först ändra eller ta tillbaka ett tidigare beslut, sedan kan man försöka att 

ändra beslutets attraktionsvärde, så att det beslut som man inte har valt framstår som sämre 

än vad det egentligen är, och tills sist kan man försöka att få beslutsalternativen att framstå 

mer lika.34 Den här teorin har dock kritiserats, då Janis och Mann inte håller med Festinger 

om att dissonansen endast infinner sig efter att ett beslut har fattats, utan under hela 

rationaliseringsprocessen.35 Eftersom vi ständigt undviker konflikter, kognitiv dissonans. 

Sett till hur beslutsprocessen ovan har beskrivits är Janis och Manns beskrivning av när 

kognitiv dissonans uppstår den mest troliga enligt min mening, eftersom vi även under 

beslutsprocessen oftast har olika alternativ att ta ställning till och om de är likvärdiga är det 

svårt att välja och då uppstår kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans kan således uppstå 

före, efter och/eller under hela beslutsprocessen. 

 

Det som är mest relevant, utifrån Janis och Manns teori om defensivt undvikande, dvs att 

vi försöker att reducera de negativa känslor som upplevs då vi har varit tvungna att besluta 

oss för något om det finns två likvärdiga lösningar, vid en domstols beslutsfattande är 

användandet av olika former av stödtekniker. Alltså argumentation för att stödja det 

alternativ som har valts och förminska stödet för det alternativ som har valts bort.36 För att 

ytterligare rättfärdiga beslutet kan beslutsfattaren senare minimera de negativa 

konsekvenser som beslutet får, så att det framstår som det bästa alternativet. 37  Vi 

rationaliserar följaktligen det beslut vi har valt för att vi ska kunna känna oss nöjda med det 

och försöker att minimera den dissonans som uppstår. Detta gäller även domare och 

beslutet ska dessutom kännas rätt, inte enbart vara korrekt i rättslig mening. Domare 

rättfärdigar följaktligen beslutet både för sig själva och mottagarna av beslutet, det är även 

viktigt för beslutsfattaren att stå fast vid det beslut som har valts för att inte uppleva 

kognitiv dissonans efter att beslutsprocessen är klar. 

 

                                                
33 Gräns, s. 77 
34 Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, s. 42–43 
35 Janis, Mann, s. 82–85 
36 Gräns, s. 79 
37 Gräns, s. 79 



 14  

2.3 Rättsligt beslutsfattande ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv 
2.3.1 Beslutsprocessen 

Varje beslutsfattande börjar mer eller mindre med en definition av de ändamål som beslutet 

har, detta innebär en sållning av den information som är tillgänglig och en identifikation av 

de beslutsalternativ som finns. Det rättsliga beslutsfattandet har sin grund i en konflikt eller 

om åtalet ska gillas eller inte. Beslutet ska således förankras i gällande rätt och 

beslutsfattaren skapar då en rättsnorm som beslutet utgår ifrån, detta kan liknas med den 

grundnorm som Kelsen anser att alla rättsliga beslut utgår från, jag kommer att gå in mer 

på detta i nästa kapitel. 

 

Vid rättsliga beslut tar domaren först del av de fakta och vittnesmål som läggs fram i 

processen. I detta stadium, enligt kognitiva konsistensteorier, blir varje del av den kunskap, 

både faktisk och abstrakt som har samband med det problem som ska lösas, ett element i 

ett aktivt kognitivt konnektionistiskt nätverk. Detta innebär att de olika kunskaperna, som 

baseras på erfarenheter och andra intryck, tillsammans leder till ett beslut. De olika 

kunskaperna är således inte beroende av varandra för att de ska uppmärksammas av 

beslutsfattaren utan verkar som ett nät och inte som kedjor, så som de traditionellt 

rättsvetenskapliga teorierna utgår från. Domaren strävar dessutom efter att skapa en 

koherent förståelse av problemet i detta skede, alltså att se det i ett större sammanhang och 

hur beslutet kan påverka andra rättsfrågor. I denna del av processen aktiveras även vissa 

rättsliga påståenden, utifrån rättskällor, dessa är antingen kopplade till positiva eller negativa 

känslor, dvs att de påverkar beslutet olika beroende på vad de betyder för beslutsfattaren. 

Av dessa påståenden skapas sedan slutsatser eller för beslutet relevanta rättsliga premisser 

och argument som är relaterade till varandra. De rättsliga påståendena kopplas sedan ihop 

med de kunskaper som beslutsfattaren redan har i ämnet som behandlas, de kan sägas bilda 

ett eget (konnektionistiskt) nätverk tillsammans.  Ett rättsligt beslut består följaktligen både 

av tidigare kunskaper och av rättskällor, tillsammans leder dem fram till ett preliminärt 

beslut som i slutändan kan bli det slutgiltiga beslutet. 

 

Det första stadiet av processen är följaktligen en holistisk helhetsbild snarare än en logisk 

och detaljerad analys, det betyder att de olika beslutsalternativen granskas samtidigt i detta 

stadium av processen istället för att analyseras var för sig.38 Det alternativ som väljs redan i 

den här delen av beslutsprocessen stöttas av argument som stödjer det alternativet och 

                                                
38 Gräns, s. 126 
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därmed blir positivt associerade med det.39 Därefter analyseras det alternativ som man har 

bestämt sig för eller om ett alternativ har visat sig vara överlägset de andra i 

inledningsprocessen så avslutas bedömnings – och analysprocessen relativt fort.40 Den 

inledande processen (system ett) är därmed bestämmande för nästa steg i beslutsprocessen, 

bedömnings – och analysprocessen (system två). I kapitel fem kommer jag att gå in 

ytterligare på hur detta påverkar den rättsliga beslutsprocessen. 

  

2.3.2 Rättskällors betydelse  

Enligt ovan nämnda teorier har således rättskällor inte en så betydande roll som 

traditionella rättsvetenskapliga teorier utgår från. 41  Jag kommer att diskutera detta 

ytterligare i kapitel tre och fyra. Zahle delade upp rättskällorna i tre kategorier; Regleringar 

(formella och traditionella rättskällor), Tradition (praxis och sedvänjor) och Rimlighet 

(rationaliseringsprocessen). 42  Enligt Zahle är det kategorin Rimlighet, 

rationaliseringsprocessen, som är det viktigaste vid rättsliga beslut, detta ligger till grund för 

hur domskälen skrivs. I rationaliseringsprocessen går domaren igenom om det alternativ 

som denne har bestämt sig för är rimligt. Detta kan ses som en kontroll av det rättsliga 

resonemanget, även om en dom inte enbart kan grundas på beslutets rimlighet.43 Det är 

således relativt liten del av det rättsliga beslutet som är rättsligt i dess traditionella mening, 

alltså består av rättskällor, praxis och sedvänjor. Det är egentligen en större del av beslutet 

som är domarens kognitiva kunskaper, hur hen ser på fallet utifrån sina erfarenheter, 

kunskaper och intryck. Inom den rättsvetenskapliga forskningen borde man därmed se till 

rationaliseringsprocessen i större utsträckning då det är en stor del av hur rättsliga beslut 

kan förutses, beskrivas och förklaras, som är rättsvetenskapens övergripande mål. 

 

Utifrån den kognitionspsykologiska teorin kan rationaliseringsprocessen ses som 

beslutsfattarens behov av att kunna acceptera den valda lösningen, lösningen ska alltså inte 

enbart vara rättsligt riktig.44 Därmed är det inte enbart de traditionella rättskällorna som styr 

rättsliga beslut utan även domarens egen acceptans, ur dennes synvinkel ska den valda 

lösningen vara rimlig. Både rimlighetskravet och rättsenlighetskravet ska således vara 

uppfyllda, vilket innebär att båda kriterierna är icke-kompensatoriska, alltså nödvändiga för 

                                                
39 Gräns, s. 128 
40 Gräns, s. 128 
41 Zahle, Omsorg for retfærdighet, Essays om retslig praksis, s. 35–36, Gräns, s. 128 
42 Zahle, s. 35–36 
43 Gregow, Hur resonerar en domare – och hur bör domare resonera?, s. 179 
44 Gräns, s. 129 
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att ett beslut ska kunna fattas.45 Det som även hjälper beslutsfattaren i processen är 

särskilda referensalternativ, detta är oftast beslutsalternativ som kategoriseras efter den 

ideala lösningen i bästa fall och det som anses acceptabelt i sämsta fall.46 Det är således 

mallar på lösningar utifrån exempelvis praxis, doktrin och parternas argument som jämförs 

med det preliminärt dominerande alternativet. De olika mallarna kan senare hjälpa 

beslutsfattaren i den avslutande rationaliseringsprocessen, då det dominerande alternativet 

granskas.  

 

2.3.3 Rationaliseringsprocessen 

Rationaliseringsprocessen är en stor del av beslutsfattande i allmänhet och i synnerhet när 

det rör rättsligt beslutsfattande.47 I rationaliseringsprocessen prövar beslutsfattaren sitt 

preliminära alternativ, för att fastställa att det är det bästa alternativet, utifrån både kriterier 

som talar för det och delvis emot det. Om alternativet sedan verkar vara det bästa 

alternativet utifrån dessa kriterier så väljs det preliminära beslutsalternativet. Om det 

däremot inte visar sig vara det bästa alternativet, sett till de andra lösningarna, så skapas en 

dominant struktur med hjälp av olika stödtekniker, då det valda beslutsalternativet ska 

framstå som det överlägsna jämfört med de andra alternativen.48 Genom att använda 

stödtekniker ökar därmed stödet för det valda alternativet och stödet till tidigare valda 

alternativ uppfattas då som att det minskar. Det innebär att argumenten som talar för det 

valda alternativet upplevs som ännu mer övertygande och de som talar emot det avvisas. 

Därmed blir de skäl som talar för det alternativet det som rättfärdigar domslutet, 

domskälen. 49  Det slutgiltiga beslutet påverkas således i stor grad av det preliminära, 

dominerande, beslutsalternativet, det styr argumenten som talar för det och utifrån 

domarens perspektiv ses det alternativet slutligen som det objektiv bästa eftersom flest 

argument talar för det. Detta kommer nedan att exemplifieras med praxis från 

Europadomstolen då det inte har funnits en ”självklar” utgång i målen, sk. knepiga fall.  

 

2.3.4 Begränsad rationalitet 

I de flesta fall ser man endast till de externa faktorer som kan orsaka osäkerhet vid rättsligt 

beslutsfattande, även om beslutfattarens kognitiva kapacitet också påverkar beslutet. 

                                                
45 Gräns, s. 86 och 129 
46 Gräns, s. 129 
47 Gräns, s. 74 
48 Gräns, s. 130, Svensson, Pre-and Post decision Construction of Preferences: Differentation and 
Consolidation, s. 364 
49 Gräns, s. 131 
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Begränsad rationalitet är en del av denna kapacitet. Begränsad rationalitet innebär att det 

inte går att mäta de olika värdena med varandra då det inte går att kvantifiera de för – och 

nackdelar som jämförs. Det är också svårt att jämföra värdena då det inte går att precisera 

dem.50 Detta blir aktuellt inom Domstolen om två rättigheter krockar, då det inte finns 

någon uttalad rättighetshierarki i konventionen och det blir således svårt att bestämma 

vilken rättighet som ska väga tyngst i just det fallet. En beslutsfattare har genom sitt sunda 

förnuft och sin erfarenhet möjlighet att undvika de misstag som begränsad rationalitet kan 

leda till, vilket främst gäller vid bevisvärdering. 

 

I knepiga fall (hard cases) finns det oftast två möjliga tolkningsalternativ och beslutsfattaren 

måste då välja ett av dem.51  Det ändamål som regeln har är ofta avgörande i valet av vilket 

alternativ som väljs. Ett exempel på ett knepigt fall är Evans mot Storbritannien som handlar 

om en kvinna som tillsammans med sin dåvarande pojkvän frös in befruktade ägg, främst 

för att klaganden pga cancer var tvungen att operera bort sina äggstockar och det här var 

enda sättet för henne att kunna få barn.52 Efter att de hade separerat tog klagandens förre 

pojkvän tillbaka sitt samtycke till att hon kunde använda de redan befruktade embryona. 

De skulle därmed förstöras, som innebar att klaganden inte hade någon möjlighet att bli 

gravid. Frågan i målet var om klagandens rättigheter enligt art. 2 (rätt till liv), art. 8 (rätt till 

respekt för privatliv och familjeliv) och art. 14 (förbud mot diskriminering) blivit kränkta då 

hennes förra partner, enligt nationell rätt, kunde ta tillbaka sitt samtycke till att hon 

använde deras gemensamt undanlagda embryos.  

 

Domstolen konstaterade att klagandens före detta pojkvän hade en rätt att inte behöva bli 

förälder enligt art. 8. Det blev således en ”krock” mellan hennes rätt att få barn, inom art. 

8, samt hans rätt att inte behöva bli förälder. Domstolen konstaterade att det inte hade 

skett en kränkning, främst utifrån att klaganden visste om att hennes dåvarande partner 

kunde ta tillbaka sitt samtycke. Det fanns inte heller någon europeisk konsensus inom just 

detta område som talade för en annan utgång.  

 

I Evans-målet fanns det inga klara mätstockar för deras olika skyddsvärda intressen, därmed 

var det svårt att avgöra. Domstolen använde sig dock av en ”bright-line-rule” då de inte 

gjorde ett proportionalitetstest utan konstaterade att detta redan hade gjorts när 

                                                
50 Gräns, s. 113 
51 Gräns, s. 110 
52 Evans mot Storbritannien, dom meddelad den 10 april 2007 
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Storbritannien lagstiftade om detta. Det är svårt att i teorin komma fram till en metod som 

kan leda till en optimal avvägning mellan de beslutsalternativ som finns.53 Särskilt då vi i 

beslutandeprocessen även påverkas av hur frågan framställs, den sk. framing-effekten. 

Detta leder till att det inte är möjligt att hitta en specifik avvägningsteori, så som 

rättsvetenskapen förespråkar. 54  Det kan dock utarbetas vissa principer som kan vara 

vägledande vid rättighetskrockar, det är viktigt att dessa principer är lätta att följa och inte 

kräver så mycket mer tid. Rättsvetenskapen förespråkar att alla olika värden ska vägas mot 

varandra, som innebär en komplicerad och tidskrävande process för domstolar. Därmed är 

det bättre att olika stödprinciper utarbetas till den avvägning som måste göras vid 

rättighetskrockar, exempelvis att se till om det är rättighetens kärnområde eller endast 

något i dess periferi som är aktuellt i rättsfallet. Dessa principer kommer att beskrivas 

ytterligare i kapitel fem. 

 

Inom vissa områden kan en rangordning av olika principer och värden leda till att man kan 

göra en slags avvägning. Det finns till exempel grundläggande (absoluta) rättigheter som 

kan väga tyngre i vissa fall, exempelvis rätten till liv enligt art. 2 i konventionen. Detta 

måste dock ses utifrån i vilken kontext de rangordnas.55 Fördelen med en modell då vissa 

värden och principer rangordnas är att beslutsprocessen blir mer transparant, analytisk och 

konkret. Den interna rationaliteten kan därmed bli synlig för andra beslutsfattare och mer 

begriplig för de som ska ta del av domen.56 I realiteten används redan avvägningsmodeller i 

Domstolen, även om dessa inte redovisas i domskälen. Då det endast redogörs för de 

argument som talat för den lösning som har valts, vilket kan vara problematiskt då skälen 

för att inte välja andra lösningar oftast utelämnas och det redogörs följaktligen inte för hela 

avvägningsprocessen i domen. Avvägningen sker således ofta på ett godtyckligt sätt, 

eftersom de olika intressena inte kan mätas, pga begränsad rationalitet, och då är det svårt 

att göra en objektiv avvägning. 

 

2.3.5 Avgörande faktorer 

Om det finns två olika likvärdiga lösningar på ett problem fattar vi implicit ett beslut som 

vi sedan, rationellt, går igenom. Vi studerar följaktligen de alternativ för och emot det 

beslut som vi i en första omgång har valt och sedan konkretiserar vi de skäl som talar för 

                                                
53 Gräns, s. 114, Kahneman, Maps of Bounded Rationality: A perspective on intuitive judgment and 
choice, s. 460–465 
54 Gräns, s. 114 
55 Gräns, s. 115 
56 Gräns, s. 116 
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det beslutet. Sedan görs en avvägning innan vi kommer fram till det slutgiltiga beslutet.57 

Genom intuition fattar även domare ett första preliminärt beslut, då de implicit tar ställning 

till de fakta och omständigheter som har framkommit under rättsprocessen. Sedan 

analyseras beslutet rationellt, utifrån erfarenheter och olika källor, tills det att beslutet anses 

acceptabelt och rimligt utifrån gällande rätt.58 Det är i detta andra led som domskälen tar 

form, rättsvetenskapen ser denna del som att argument för och emot den utgång som har 

valts kontrolleras. Beslutet analyseras följaktligen objektivt och rationellt så att resultatet 

uppfyller såväl konsistens – som systemkoherenskravet, alltså att beslutet inte innehåller 

motsägelser både sett till dess innehåll och utifrån rättskällor.59  

 

Den kognitionspsykologiska forskningen tyder däremot på att rationaliseringsprocessen i 

många fall styrs av beslutsfattarens egna preliminära, intuitivholistiska, uppfattning om den 

rättsliga lösningen på problemet, dvs att beslutsfattaren redan har jämfört de olika 

alternativen parallellt i ett första stadium av beslutsprocessen. Därmed är vem som dömer 

av större betydelse för utfallet än vad som tidigare har uppmärksammats inom 

rättsvetenskapen, eftersom det första stadiet också påverkas av domares erfarenheter och 

intuition.  

 

Det rättsliga beslutsfattandet kan ses som en dubbelriktad tankeprocess, då det påverkas av 

vilket beslutsalternativ som initialt har valts av beslutsfattaren. Det slutgiltiga beslutet 

påverkas således inte enbart av argumentens vikt, vilket är det traditionella 

rättsvetenskapliga synsättet, utan också av domarens erfarenheter och kunskaper.60 Den 

största skillnaden mellan den rättsvetenskapliga synen och den kognitionspsykologiska 

teorin är därmed att domaren enligt den kognitionspsykologiska teorin relativt tidigt i 

beslutsprocessen väljer ett preliminärt beslutsalternativ, som denne sedan ser till under hela 

beslutandeprocessen. Detta har framkommit i empiriska studier av Guthrie, Rachlinski och 

Wistricht.61 Det är därmed det första preliminära beslutsalternativet som är bestämmande 

för resten av beslutandeprocessen och inte nödvändigtvis argumenten som stödjer eller 

motsäger det, eftersom att de ändras utifrån alternativet. 

 

                                                
57 Gräns, s. 117–118 
58 Gräns, s. 118 
59 Gräns, s. 117–118 
60 Gräns, s. 120–121 
61 Guthrie, mfl, Blinking on the bench: How judges decide cases, s. 12, se även Gräns, s. 121 
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2.4 Kognitionspsykologiska teorin i ett rättsfilosofiskt perspektiv  
2.4.1 Formalister och realister 

Som har nämnts innan så är det svårt att exakt veta hur beslutsprocessen i domstolar går 

till. I huvudsak finns det två olika rättsfilosofiska teorier om hur domare går tillväga. Dels 

är det formalisterna som ser det som att domaren arbetar fram en lösning genom en logisk 

och nästintill mekanisk process, dels är det realisterna som ser det som att domaren 

intuitivt, omedvetet, har beslutat sig för en utgång som sedan bearbetas.62 Båda dessa 

modeller har dock kritiserats, då de inte beskriver hur domare egentligen fattar sina beslut.63 

Realisternas synsätt kan exempelvis leda till felaktiga domar då det intuitiva svaret i de flesta 

fall är det felaktiga, eftersom att ens erfarenheter inte är tillräckliga för att intuitivt alltid 

svara korrekt.64 Om man däremot kombinerar de olika teorierna kan de vara en metod i att 

förstå hur domare faktiskt resonerar, vilket kallas realistisk formalism. I korthet innebär det 

att domare, omedvetet, först fattar ett intuitivt beslut om utgången och sedan, genom 

överläggningar och resonerande, kommer fram till det ”korrekta” beslutet.65 Följden blir att 

domare borde resonera mer och ifrågasätta det intuitiva svaret, även om de inte ska bortse 

från det.  

 

2.4.2 Intuition och analys 

Det intuitiva är något som sker spontant och i princip omedvetet, det sker även snabbt och 

effektivt. Att analysera något är däremot något som tar längre tid, kräver motivation, 

koncentration och att man använder den metod man har lärt sig för att ta itu med vissa 

problem. Det är oftast lättare att lita på sin intuition, eftersom den alltid kommer först, 

även om vissa beslut, så som sk. knepiga fall, kräver att man kan skifta mellan de olika 

metoderna.66 

 

När vi ska lösa ett problem vet vi ungefär hur vi ska gå till väga, detta kommer från hur vi 

har löst liknande problem innan och det är även en indikation på hur vi i framtiden ska lösa 

liknande situationer.67 Beroende på hur problemet framställs ser vi antingen enbart till 

intuition eller både till intuition och den kunskap vi har inom området. Tidigare kunskaper 

                                                
62 Guthrie, mfl, s. 2, Hutcheson, Judgment Intuitive The function of the Hunch in Judicial 
Decision, s. 274, 285 
63 Guthrie, mfl, s. 2 
64 Guthrie, mfl, s. 5 
65 Guthrie, mfl, s. 3 
66 Guthrie, mfl, s. 8 
67 Kahneman, Morewedge, s. 436 
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påverkar således beslutet om man själv kan omformulera frågan.68 Vad som är utmärkande 

med det intuitiva systemet är att det är svårt att stoppa, det genererar direkt ett svar, oftast 

utan att du vill eller medvetet har valt det. Vi svarar därmed oftast något, även om vi inte 

kan det korrekta svaret, som är relaterat till det frågan handlar om.  

 

Det finns flera faktorer som påverkar det intuitiva beslutet, särskilt hur frågan är 

formulerad och uppfattningen om den. Vi tenderar också att undervärdera statistisk 

information som leder till felaktigheter i vårt intuitiva beslut. Oftast övervärderar vi 

sannolikheten för tidigare händelser.69 Även när domare avgjorde problem med dessa 

principer som skäl för att inte döma intuitivt så litade många av dem på det intuitiva 

svaret.70 Detta gäller inte i alla fall, då domare också kan ändra sig efter att ha reflekterat 

över beslutet och på så sätt inte välja det beslut som de intuitivt kom fram till.  

 

Domare är också människor och har hjälp av både det intuitiva och det analytiska systemet, 

först fattar de ett intuitivt beslut som de sedan överväger. Enligt empiriska studier 

bestämmer man sig oftast för det val som man intuitivt tror är det rätta. Det som blir 

intressant för att förstå beslutsprocessen bättre är att se till när vi överväger och reflekterar 

över det vi ska besluta oss för. Intuitionen har som sagt överhand, men vårt beslut beror 

även på hur problemet är formulerat, om det verkar vara ett svårt problem så tar vi oss mer 

tid att reflektera över vårt svar. Det som även är utmärkande är att vi alltid tar med det 

intuitiva svaret som ett av de alternativ som vi överväger, även om vi kan ändra oss när vi 

analyserar beslutet.71 Tester har visat att domare tenderar att svara intuitivt när det gäller 

ordinära beslut, dvs beslut som tas varje dag, exempelvis om vad du ska äta till frukost.72 

Även om detta inte visar på att de använder sig av den metoden när de beslutar i rollen 

som domare. Däremot visar Guthries, Rachlinskis och Wistrich studie på att domare oftast 

beslutar intuitivt även då.73  

 

                                                
68 Kahneman, Morewedge, s. 436 
69 Guthrie, mfl, s. 24 
70 Guthrie, mfl, s. 27 
71 Guthrie, mfl, s. 12 
72 I en studie, då domarna fick göra ett CRT (common response test), kom forskarna fram till att 
domare intuitivt svarar ungefär likadant på frågor som vilken person som helst, Guthrie, mfl, s. 19 
73 Guthrie, mfl, s. 19 
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2.4.3 Nya metoder 

Det intuitiva svaret kommer snabbt och kan också vara det korrekta, då har man vunnit tid. 

Det krävs dock mycket utbildning för att alltid intuitivt svara korrekt, som alla domare inte 

alltid har, eftersom att de oftast inte får konstruktiv kritik på sina domar.74 De har således 

lite tid till att utveckla sin intuitiva beslutsprocess. Domare ska inte alltid förbise sitt 

intuitiva beslut men de borde reflektera över det de har bestämt sig för, för att verifiera sitt 

beslut.75 Det är således en blandning av den intuitiva processen och det reflekterande 

stadiet i beslutsprocessen som i de flesta fall leder till ett korrekt beslut. 

 

För att få domare att använda system två och analysera mer över sina beslut så kan deras 

arbetsmiljö ändras, då deras arbetsuppgifter är svåra att ändra. Det är dock svårt att ändra 

deras arbetsmiljö, då de inte själva bestämmer över hur de ska lägga upp sitt arbete.76 Ett 

stort problem i Europadomstolen är också den arbetsbörda som domare ständigt har, även 

om det under 2014 var en minskning med 15 procent av inkomna klagomål, 56 250, 

jämfört med 2013 (65 800), som är första gången sedan 2003.77 På grund av att det 

inkommer så många klagomål är domarna i Domstolen ständigt under tidspress och det 

påverkar den rättsliga beslutsprocessen. Det gemensamma för de tekniker och arbetssätt 

som kan utvecklas för att få mer korrekta domar är att det kostar både tid och pengar om 

systemet ska kunna ändras. 

 

Det som är viktigt att komma ihåg för att förstå beslutsprocessen är att både system ett och 

system två förändras, inget av dem är permanenta utan båda ändras kontinuerligt. System 

ett är dock begränsat främst utifrån heuristiker (erfarenheter) och bias (systematiska 

tankefel) och system två hjälper till när något behöver analyseras ytterligare.78 Båda dessa 

system används av domare och de kan även själva utveckla dem ytterligare om de får 

konstruktiv kritik på sina domar och om de har tid att analysera och överlägga om hur de 

ska besluta. Jag kommer att utveckla resonemanget om de två olika systemen, sk. two 

system view, i kapitel fem och hur det i realiteten påverkar den rättsliga 

beslutandeprocessen. Utifrån det vi har varit med om och det vi förutsätter i vissa 

situationer påverkas våra beslut, så även domares. Vi formas följaktligen hela tiden utifrån 

                                                
74 Guthrie, mfl, s. 32 
75 Guthrie, mfl, s. 33 
76 Guthrie, mfl, s. 35 
77 Analysis of Statistics 2014, s. 4, detta är tack vare den nya regel 47, i ”rules of court”, då det ställs 
högre krav på ansökningarna för att de inte ska avskrivas direkt 
78 Kahneman, Morewedge, s. 439 
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de processer vi är med om och återanvänder de tankegångar som vi tidigare har använt i 

liknande situationer, men det är även viktigt att kunna se på situationer ur en ny synvinkel. 

Detta kan möjliggöras om vi fattar beslut kollegialt, som ofta sker i domstolssammanhang 

och särskilt i Europadomstolen. 
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3 Rättsvetenskapligt perspektiv 
 
3.1 Det juridiska handlingsutrymmet 
Jag kommer i det här kapitlet att gå igenom olika rättsvetenskapliga teorier som har försökt 

att definiera vad lagen består av och dess gränser samt se till hur detta påverkar en domares 

handlingsutrymme och beslutandeprocess. Då det inom rättsvetenskapen länge har setts 

som att rättskälleläran kan förutse, beskriva och förklara den rättsliga beslutandeprocessen.  

Först kommer jag att gå igenom positivism då jag fokuserar på Kelsens ”rena rättslära”, 

Ross utveckling av den ”rena rättsläran” och sedan Harts rättskälleteori. Jag avslutar 

kapitlet med att se till hur dessa teorier tillämpas i realiteten, vad som faktiskt styr domares 

beslut och om de verkligen kan förklaras med hjälp av de olika rättsvetenskapliga teorierna. 

 

3.2 Teorier 
3.2.1 Positivism - Kelsens ”rena rättslära” 

Rättsvetenskapens uppgift är enligt Kelsen att studera giltiga rättsnormer och 

rättsnormernas inbördes relationer, syftet med detta är att beskriva rättssystemets innehåll. 

Kelsen utgår från att rättssystemet styrs av en grundnorm, som är bestämmande för resten 

av systemet.79 Rättssystemet är också ett eget autonomt normsystem, därmed kan det 

studeras utan att hänsyn tas till utomrättsliga omständigheter.80 Rättssystemet består således 

av en normhierarki med grundnormen som utgångspunkt för alla rättsliga beslut. Det är 

därmed grundnormen som ytterst styr rättspraxis och domares beslutandeprocess enligt 

Kelsen. 

 

Vid rättsskipning fungerar Kelsens teori så att en konkret norm, som tillämpas i det 

enskilda fallet, kan härledas från generella och abstrakta rättsnormer.81 Det skapas dock en 

ny individuell rättsnorm vid varje konkret beslutssituation, som blir gällande först när 

beslutet har vunnit laga kraft.82 Således är det systemet som utvecklar rätten inifrån. 

Därmed är domstolsavgöranden en del av rättens skapelseprocess samtidigt som denna 

skapelseprocess sker innanför det slutna rättssystemets ramar.83 Kelsen uppmärksammar 

även domares andra erfarenheter än enbart de rättsliga, som också påverkar domen enligt 

det kognitionspsykologiska synsätt som har gåtts igenom i kapitlet innan. Detta skulle 

                                                
79 Penner, Melissatis , McCoubrey & White’s Textbook on Jurisprudence,  s. 51 
80 Kelsen, Den rena rättsläran, s. 36–41, 133–134, 222–243 
81 Gränns, s. 27 
82 Gränns, s. 27 
83 Kelsen, s. 272–275, 384 
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kunna utvecklas ytterligare inom de rättsvetenskapliga teorierna, främst utifrån 

kognitionspsykologisk forskning om hur beslutandeprocessen går till. Det steg som särskilt 

skulle kunna utvecklas är hur andra faktorer än de rent rättsliga påverkar 

beslutandeprocessen, då det är ett led i att förklara den. Jag återkommer till detta i kapitel 

fyra och fem.  

 

Kelsen utgår inte bara från att stöd måste hämtas från generella rättsnormer utan det kan, 

inom ramen för domarens fria skön, skapas nya generella normer som tar hänsyn till de 

specifika omständigheterna i det enskilda fallet vid rättsskipning. Kelsen kallar det; ”ett 

visst spelrum för eget skön åt domstolarnas rättsskapande funktion”.84 Det som dock är 

oklart är hur domstolarna ska gå till väga för att skapa sådana nya normer, annat än att de 

ska ta hänsyn till andra normer än enbart de rättsliga.85 Kelsen gör därmed skillnad på vilka 

källor som beaktas vid rättsvetenskaplig tolkning av rättsregler och vilka källor som beaktas 

vid rättstillämpning.86  

 

Det är intressant att Kelsen ser till att andra faktorer påverkar rättsliga beslut, men det 

framkommer inte hur de påverkar beslutet. Han går inte heller vidare in på hur stor del de 

olika källorna har av det slutgiltiga beslutet, som är av intresse för att förstå den rättsliga 

beslutandeprocessen, alltså att se till hur stor makt rättskällor har på själva beslutet i 

relation till andra källor (erfarenheter, fördomar, politisk uppfattning etc). I 

Europadomstolen är det relevant vid beslut i knepiga fall, då det inte finns någon självklar 

utgång, att se till hur och vad domarna påverkas av för att förstå beslutandeprocessen i 

Domstolen. 

 

Enligt Kelsens teori ska rättsvetenskapen, genom rättsreglerna, visa på hur dessa kan tolkas 

utifrån existerande rätt medan domare ska tillämpa dessa regler på ett enskilt fall och då 

även ta hänsyn till andra källor än de ”rent rättsliga”. Denna distinktion har inte 

uppmärksammats tillräckligt inom rättsvetenskaplig forskning och teoribildning enligt 

Gräns.87 Följaktligen är det även andra faktorer än de rent rättsliga som styr domarnas 

beslutandeprocess vilket borde uppmärksammas mer inom rättsvetenskapen. Andra 

faktorer som påverkar beslutandeprocessen är bla erfarenheter, fördomar, politisk 

                                                
84 Kelsen, s. 279–280 
85 Kelsen, s. 281–285, 386 
86 Kelsen, s. 386–389 
87 Gräns, s. 29 
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uppfattning och ditt kulturella arv, i kapitel fyra och fem kommer jag att visa exempel på 

hur dessa faktorer kan styra utgången i mål i Europadomstolen. 

 

3.2.2 Rena rättsläran enligt Ross 

Enligt Ross består rätten av domstolars och andra rättstillämpande organs rättstillämpning. 

Rättsvetenskapens uppgift är att förutsäga hur rättsnormer kommer att tillämpas av 

domstolar och andra rättstillämpande organ.88 Därmed är det viktigt att kunna studera 

domarnas beteende för att ha möjlighet att förutspå detta.89 Ross utvecklade en särskild 

rättskälleideologi, då rättsnormer är grunden för hur domarna dömer. Med hjälp av 

rättskälleidologin (rättskälleläran) kan det därmed förutses hur normer kommer att tolkas 

och tillämpas av domstolar.  

 

Det Ross inte ser till i tillräckligt stor utsträckning är hur stor del andra faktorer påverkar 

hur rättsliga normer tillämpas i domstolarna. Ross kritiserades för att hans teori byggde på 

ett cirkelresonemang, det finns inte någon grundnorm som inom Kelsens teori eller 

igenkänningsregel som är en av grundstenarna inom Harts teori, utan hans teori bygger på 

hur domarna tillämpar rätten och att det är dem som utvecklar den. Enligt Kelsen måste 

rättstillämpningen ha något som grund, som i de flesta fall är lagar och normer vilka 

existerar oberoende av rättstillämpningen.90 I den här frågan håller jag med Kelsen, rätten 

består till stor del av normer och regler och genom rättstillämpningen utvecklas den. Det 

som ändå är intressant med Ross teori är att han i större utsträckning än Kelsen ser till hur 

rätten tillämpas och på så sätt försöker att beskriva hur den används och utvecklas i 

realiteten, som är av betydelse för att förstå den rättsliga beslutandeprocessen.  

 

Ross teori innebär i realiteten att när domstolarna avgör en rättstvist eller ådömer ett straff 

så tillämpar de en generell rättsnorm som skapats genom lagstiftning eller sedvana. Denna 

generella norm utgörs av både materiell och formell rätt som leder till domstolens dom, 

den individuella normen.91 Den generella normen utmärks av att det är den gällande 

rättsordningen, rättsordningen reglerar även allt mänskligt beteende och allt som inte är 

förbjudet i lag är således tillåtet. Det existerar dock tvister som inte regleras av 

rättsordningen, även om domstolen då tillämpar gällande rätt och på så sätt skapar egna 

                                                
88 Ross, Om Ret og Retfærdighed, s. 44, 90–91 
89 Gräns, s. 29 
90 Kelsen, s. 290 
91 Ross, 1953, s. 56-57, jfr även Kelsen, s. 277 
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individuella rättsnormer. Dessa rättsnormer utvecklar systemet så att det även gäller dessa 

tvister. Därmed har domstolarna ett eget skön, utifrån de generella rättsnormerna, för sin 

rättsskapande funktion.  

 

Domarnas fria skön kan inte förutsägas enligt Ross teori, det har en gräns men den är inte 

alltid samma inom alla rättsområden. Ross nämner inte heller hur andra faktorer påverkar 

beslutandeprocessen, så som hunches, magkänslan, och bias (systematiska tankefel). 

Domares fria skön är beroende av vem som dömer, rättsfrågan och andra externa faktorer, 

exempelvis att domare ständigt arbetar under tidspress och Ross har rätt i att detta inte kan 

förutsägas. Det som dock kan förklara hur domare tillämpar sitt fria skön är 

kognitionspsykologiska teorier, de kan beskriva processen och vad den kan påverkas av. På 

så sätt kan vissa delar förutsägas eller förklaras om man även har tillgång till annan 

information än den rent rättsliga, exempelvis domares politiska åsikter. 

 

Den generella rättsnormen är en gräns inom vilken den individuella rättsnormen skapas, 

men gränsen kan vara mer eller mindre snäv beroende på den generella rättsnormens 

innehåll.92 Det som utmärker en dom är att den håller sig inom lagens ramar. Detta betyder 

att den är en av de individuella normerna som kan utläsas från den generella normen.93 

Ross ser till andra omständigheter utanför de ”rättsliga”, när han ser till vad rätten är, men 

han går inte vidare in på hur mycket de påverkar beslutet annat än att de har en viss 

betydelse. I själva processen tar han mer hänsyn till att det finns en specifik rättsnorm som 

alltid styr en domares arbete. Ross är medveten om att andra faktorer styr domares 

handlande, men utvecklar inte detta resonemang tillräckligt för att förklara hur stor del 

detta påverkar det rättsliga beslutsfattandet som enligt Ross är rätten. För att förklara vad 

lagen och rätten är torde man även se till hur hela beslutsprocessen går till, inte enbart vad 

den utgår från. 

 

3.2.3 Harts rättskällelära 

Vissa regler och principer är vaga och då kommer domarens fria skön in. Vid klara fall har 

domaren inget fritt skön, då ska denne enbart tillämpa lagregeln i det specifika fallet.94 De 

knepiga fallen, mål som i Europadomstolen kan innebära rättighetskrockar, kräver att 

domaren ska komma fram till ett beslut med hjälp av sitt fria skön, då det inte finns någon 

                                                
92 Ross, Towards a realistic jurisprudence, s. 102-103 
93 Ross, 1946, s. 116-117, jfr Kelsen, s. 384  
94 Hart, The Concept of Law, s. 29-30 
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självklar lösning i dessa fall. Frågan blir då inom vilka ramar detta fria skön ska tillämpas, 

vilket Hart hävdar hör ihop med ”rule of recognition”, igenkänningsregeln. 95  Harts 

igenkänningsregel kan jämföras med europeisk konsensus, som är vissa juridiska värden 

som konventionsstaterna är överens om. Europeisk konsensus styr också domares fria 

skön, då de generellt sett inte kan döma emot konsensus i en specifik rättsfråga eftersom de 

inte har legitimitet att göra det. Jag återkommer till hur europeisk konsensus påverkar 

Domstolens domar i kapitel fem. 

 

Enligt Hart formar reglerna ett system och därför är det viktigt att se till vad reglerna 

egentligen består av. Vi måste även skilja på olika regler, då ”rule of recognition”, den sk. 

igenkänningsregeln är ett kriterium för att vissa regler har mer tyngd än andra och därmed 

är rättsliga regler. Domare accepterar regeln och systemet genom att de reflekterar över 

lagarna som de tillämpar. Detta leder till att domare accepterar reglerna och principerna 

genom att tillämpa dem, och genom att de accepterar dessa kan domare utveckla nya 

principer som är bindande. Det är följaktligen inte principens eller regelns innehåll som gör 

den giltig utan att det är just domaren som har skapat den utifrån bindande rätt. Lagen och 

därmed systemet begränsar bara vilket alternativ de väljer, inte själva alternativet. 

 

Igenkänningsregeln består av ”den praxis som utövas av domstolarna, myndigheterna och 

privata personer för att identifiera rätten med hänsyn till vissa kriterier”.96 I Harts teori är 

det igenkänningsregeln som är den ultimata begränsningen av domares fria skön. För att se 

om en regel är tillämpbar är det den nya regelns ändamål och de sociala konsekvenser som 

en ny tolkning av regeln kan få avgörande. Igenkänningsregeln kan jämföras med Kelsens 

grundnorm, som också är den ultimata begränsningen av lagens tillämpningsområde. 

Igenkänningsregeln är följaktligen rättfärdigandet av våra lagar och regler. Domare 

använder således sitt fria skön for att fastställa om det specifika, knepiga och oklara, fallet 

är inom den aktuella regelns tillämpningsområde. I Europadomstolen innebär det att 

domarna ser till om det har skett en liknande rättighetskrock innan och väger in det i det 

balanstest som de gör, som är en slags avvägning mellan de olika rättigheterna. Inom 

rättsvetenskapen har det utvecklas vissa avvägningsteorier som skulle kunna vara tillämpliga 

vid sk. knepiga fall, men det är inte säkert att domstolar använder dessa teorier då de är 

komplicerade.97 De är även tidskrävande då alla argument för och emot ska beaktas samt 

                                                
95 Hart, 1961, s. 102-103, 107 
96 Hart, 1961, s. 107  
97 Se Gräns, s. 40 
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att alla medverkande i rättsprocessen ska ha en möjlighet att få lägga fram nya argument. 

Det är också svårt att väga intressen, rättigheter och principer mot varandra då det oftast 

inte går att mäta deras värden, de har en begränsad rationalitet. Därmed är den 

rättsvetenskapliga avvägningsteorin inte den ultimata teorin att använda för att lösa sk. 

knepiga fall. 

 

Domstolen uppmärksammade för första gången explicit att rättigheter och principer i 

konventionen ibland måste vägas mot varandra och att vissa rättigheter ibland har företräde 

i rättsfallet Chassagnou. 98  Domstolen konstaterade även att det demokratiska samhället 

utmärks av att en rättvis avvägning kan göras vid rättighetskrockar. Den har dock inte varit 

konsekvent i denna fråga då Domstolen i fallet Schalk och Kopf uttalade att konventionen ska 

tolkas enhetligt och att man ska sträva efter harmoni mellan rättigheterna och principerna.99 

Detta innebär inte uttryckligen ett förnekande av att rättighetskrockar existerar utan att det 

kan undvikas om rättigheterna tolkas enhetligt. Domstolen har därmed svårt att hantera fall 

där rättighetskrockar uppstår, den har inte ett tillräckligt utvecklat balanstest för att avgöra 

sådana fall vilket innebär utmaningar både för Domstolen och för konventionsstaterna 

rättsorgan. Dels kan Domstolens praxis bli oklar då domarna inte är konsekvent i hur de 

väger olika intressen mot varandra, dels kan konventionsstaterna inte tillämpa någon 

specifik metod för att göra en avvägning mellan de olika intressena i nationella domstolar. 

Jag återkommer till dessa utmaningar och hur olika riktlinjer kan vara till nytta både för 

Domstolen och konventionsstaterna i kapitel fyra och fem. 

 

Hart utgår från att rätten består av rättsregler och dess giltighet kan fastställas på formella 

grunder även om dessa rättsregler tolkas då de tillämpas på konkreta situationer. Det är 

dock inte självklart hur de ska tolkas, varje rättsregel har ett kärnområde, ”core of settled 

meaning”, då tolkning inte behövs. Däremot bör viss tolkning göras då rättsreglerna även 

har ett öppet område, ”open texture”. Detta innebär att det är oklart om just den 

rättsregeln är tillämpbar på det konkreta fallet och regelns funktion får även betydelse vid 

en sådan tolkning.100 Tolkningen av rättsreglerna styrs också av igenkänningsregeln. Det här 

kan ses som Harts egen avvägningsteori som kan vara en princip för Europadomstolen att 

använda vid fall då rättighetskrockar uppstår, även om den inte är fullständig då den inte i 

                                                
98 Chassagnou m.fl. mot Frankrike, dom meddelad den 29 april 1999 
99 Schalk och Kopf mot Österrike, dom meddelad den 24 juni 2010 
100 Hart, 1961, s. 124–125, 127 
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tillräckligt stor utsträckning ser till hur andra faktorer än de rent rättsliga påverkar 

beslutandeprocessen.  

 

Det som skiljer Hart och Kelsen åt är att Hart i större utsträckning ser till hur faktorer 

utanför rättssystemet påverkar rättstillämpningen. Hart kritiserade därmed Kelsens ”rena 

rättslära”, då det inte går att bortse från alla omständigheter som inte berör just lagen när 

man studerar vad lagen är.101 Utifrån beslutandeprocessen i Europadomstolen är det klart 

att även andra faktorer än de rent rättsliga påverkar domen och hur konventionen ska 

tolkas. Det är bla erfarenheter, magkänslan, fördomar och den personliga uppfattningen 

om rättsfrågan som är väsentligt för det första intuitiva beslutet och det beslutet är 

avgörande för resten av beslutandeprocessen. De olika icke-rättsliga faktorerna påverkar 

därmed domen och i slutändan hur lagen, normer, och i Europadomstolens fall hur 

konventionen, ska tolkas.  

 

3.2.4 Rättspositivism 

Det som är utmärkande för rättpositivister är att de utgår från vad lagen är.102  Kelsens 

rättspositivistiska syn har följaktligen det autonoma slutna systemet som grund för teorin 

om att rättsreglernas giltighet och innehåll definieras inifrån rätten själv.103 Enligt Bindreiter 

och Edvinsson så behandlar Kelsen enbart rättsnormernas logiska struktur och inte deras 

materiella innehåll. Grundnormen inom Kelsens teori är därmed den yttersta 

giltighetsgrunden för hela rättsordningen. Det ”rena” i Kelsens teori är att den enbart ser 

till faktorer som kommer inifrån rätten, alltså enbart det juridiska och tar inte hänsyn till det 

icke-juridiska, så som psykologi och etik.104 Kelsen skiljer också på rättsvetenskapens syfte, 

som är att förutse olika tolkningar av gällande rätt medan rättstillämpande organ finner, 

utifrån rätten, rättsregler som är tillämpliga i det enskilda fallet och i den processen 

påverkas de också av utomrättsliga faktorer. Kelsens teori svarar således på frågan vad och 

hur rätten är, men inte vem den är. Det är intressant att han skiljer på hur rättsregler tolkas 

av rättstillämparna och inom rättsvetenskapen. Han konstaterar också att det är andra 

element än de rent rättsliga som påverkar domare i deras beslutandeprocess, som är i 

enlighet med kognitionspsykologiska teorier om beslutsfattande. 

 

                                                
101 Hart, Kelsen Visited, s. 709.  
102 Penner, Melissatis, s. 48 – 49 
103 Gräns, s. 27 
104 Bindreiter, Edvinsson, Rättspositivism, s. 110, jfr dock Kelsen, s. 281-285, 386 
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Enligt Bindreiter och Edvinsson erbjuder Kelsen en bättre lösning på frågan om rättens 

legitimitet än Hart.105 Då Kelsen förankrar, via grundnormen, rättens inre normativa aspekt 

inom själva normsystemet. Medan Hart ser mer till själva rättstillämpningen, då 

igenkänningsregeln är beroende av rättsorganens acceptans. En regel är således giltig för att 

den hör till systemet.106 Kelsen har normsystemet som grund medan Hart fokuserar på 

rättstillämparna, då det finns fler variabler som är osäkra än själva systemet eftersom även 

den mänskliga faktorn påverkar rättstillämpningen. Harts synsätt är mer i linje med de 

kognitionspsykologiska teorierna, som har gåtts igenom i kapitel två, och torde kunna 

utvecklas utifrån dessa. Den rättsfilosof som dock har en ännu mer utvecklad syn på hur 

domares beslutandeprocess går till i realiteten är Zahle, som ser rimlighetsprocessen som 

den viktigaste delen. Vid rättsligt beslutsfattande är det just rättfärdigandet och 

rimlighetsprocessen som är de mest betydelsefulla delarna av domarnas beslutandeprocess, 

detta har inte uppmärksammats tillräckligt inom rättsvetenskapen enligt Zahle.107 Det här 

synsättet kan således utveckla rättsvetenskapliga teorier om hur rätten kan förklaras, 

förutses och beskrivas. 

 

Det som rättspositivisterna generellt sett missar är att lagen får oss att agera på specifika 

sätt, den följs inte enbart för att man annars riskerar att straffas.108 Hart är en motvikt till 

detta då lagen kan ses om en kraft som leder till att vi agerar på ett visst sätt (positivt) och 

inte för att vi inte ska agera på ett visst sätt.109 Hart poängterar även att lagen är vad 

betraktaren ser den som. Detta innebär att domare ser på lagen på ett sätt jämfört med 

andra människor och därmed tolkar de den annorlunda, vilket i sig inte är något negativt. 

Således har både Kelsen och Hart bidragit med viktiga synsätt på hur man ska se på hur 

lagen är uppbyggd. Följaktligen är bådas perspektiv intressanta, det är både själva systemet 

och rättsorganen som formar lagen. De har dock inte i tillräcklig utsträckning kunnat 

förklara hur rätten påverkas av domares beslutandeprocess, alltså rättstillämparna. 

 

Enligt min mening är Harts synsätt det som bäst beskriver hur lagen utvecklas genom att 

den tillämpas och analyseras, även om hans teori kan utvecklas utifrån 

kognitionspsykologiska teorier. I nästa kapitel kommer jag att gå in mer på vilka problem 

det leder till att inte se till hela beslutandeprocessen vid rättsligt beslutsfattande för att 
                                                
105 Bindreiter, Edvinsson, s. 128–129 
106 Bindreiter, Edvinsson, s. 128  
107 Zahle, s. 351-352 
108 Penner, Melissatis, s. 57 
109 Penner, Melissatis, s. 82 
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beskriva, förklara och förutse hur lagen tillämpas. Rättsvetenskapen ser i princip enbart till 

de rättsnormer som styr domares handlande även om vissa ser till den efterföljande 

rationaliseringsprocessen, men de har inte i tillräckligt stor utsträckning uppmärksammat 

hur andra kunskaper och erfarenheter påverkar domares handlande. 

 

3.3 Domares beslutandeprocess i realiteten 
3.3.1 Hunches 

En ”hunch” är: ”a strong intuitive impression that something is about to happen”, alltså 

vår magkänsla.110 Domare ser ofta detta som något naturligt, de får en känsla av hur de ska 

döma i ett mål, vilket kan bero på många olika faktorer. Oftast är det utifrån erfarenheter 

och personliga åsikter. Det som är viktigt att förstå, för individen själv, är att denna 

”hunch” ska kunna granskas och att man är öppen för att ändra åsikt. Intuitionen och 

magkänsla är dock något som ofta hjälper domare i deras arbete.  

 

Generellt sett ”känner” domare hur de ska döma i fall som är svårbedömda och känslan 

leder ofta till ett korrekt beslut.111 Domare har så att säga lösningen inom sig. Vägen till ett 

beslut baseras i praktiken på två delar, först observerar man och samlar fakta för att skapa 

vetenskap. Sedan kritiserar man och koordinerar detta genom filosofi.112 Det är således 

svårt att komma fram till ett korrekt beslut om man enbart ser till fakta i ärendet och inte 

ser till den ”hunch” man har.113 Det är inte heller möjligt att enbart gå på sin magkänsla och 

alltid fatta ett korrekt beslut, det måste även kunna korrigeras och diskuteras. 

 

Domare är också människor, därmed får de också en ”känsla” av hur de ska döma innan de 

vet rättsläget gällande sakfrågan. Den känsla som de får kommer från deras erfarenheter 

och hur hen vanligtvis resonerar i sådana fall. Enligt Hutcheson är det just hunches som 

gör att lagen tillämpas korrekt och att målen avgörs regelrätt. Men det är även minst lika 

viktigt att motiveringen till det beslut som baseras på ”magkänslan” är tydligt så att praxis 

utvecklas, särskilt i sk. knepiga fall.114 Det som även har poängteras är att domare genom att 

följa sin magkänsla får ett tillfredställande beslut, om det även är rättsligt försvarbart. Det 

                                                
110 Hutcheson, s. 274 
111 Hutcheson, s. 277 
112 Hutcheson, s. 281 
113 Hutcheson, s. 282 
114 Hutcheson, s. 285 
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grundläggande är således känslan av hur fallet ska avgöras, särskilt vid komplicerade fall ska 

dessa avgöras med ledning av denna känsla.115  

 

3.3.2 Kognitionspsykologiska faktorer 

Domare påverkas av sin sociala bakgrund, sina värderingar och sina fördomar i 

beslutandeprocessen. Det är inte enbart det rättsliga, så som regler, lagar och principer som 

styr hur domare fattar sina beslut, den sk. rättfärdigande aspekten av beslutandeprocessen. 

Det är dock viktigt att poängtera att om domare på ett förnuftigt sätt använder sitt fria 

skön blir dömandet som bäst. 116  Detta fria skön består av olika komponenter som 

tillsammans bidrar till det slutgiltiga beslutet i den rättsliga frågan. En annan del av 

processen är domarens intuition och bias, systematiska tankefel, som i den rättsliga 

processen ytterst begränsas av rättsnorm(er). Det rättsliga materialet är följaktligen 

beslutsunderlaget, de faktiska omständigheterna vägs i fallet utifrån de rättsnormer som kan 

anses tillämpliga i det specifika fallet och utifrån dessa utarbetas domen.  

 

Både Kelsen, Ross och Hart utgår från någon slags rättsnorm som det bestämmande i 

beslutsprocessen, det är rättskällorna som är betydande för resten av processen. I 

jämförelse med den kognitiva konsistensteorin som har diskuterats ovan så är det alla de 

olika elementen, både rättsliga kunskaper och andra sociala och psykologiska erfarenheter, 

som tillsammans leder till ett beslut. Det som dock är svårt att fastställa är hur stor del 

regler och förordningar (rättsvetenskapliga synsättet) och hur stor del som de 

kognitionspsykologiska faktorerna (hunches, intuition etc) egentligen har på beslutet. 

 

Frank menar på att vi måste se rättssystem för vad det är, att domarens personlighet även 

påverkar domen.117 Det som också ska tas med i analyserandet av domar är att det finns 

domare som inte är helt ärliga.118 Frank menar på att lagen består av beslut, därmed är 

domarnas beslut en del av lagen.119 Domare formar således lagen genom sina domar 

(beslut) men de ska även följa lagar och regler, som på så sätt påverkar deras domar 

(beslut). Domare påverkar följaktligen varandras beslut genom sina domar. Även om det är 

oklart, både för utomstående och domare själva, hur mycket de påverkas av lagar och regler 

i sina beslut och hur mycket de påverkas av intuition och erfarenhet. Om domare inte 
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skriver utförliga domskäl vet vi inte mycket om processen som leder fram till deras beslut, 

annat än de lagar, förordningar och principer som har tillämpats.  

 

Realister och positivister ser olika på beslutandeprocessen, realister baserar sin teori på att 

både uppkomsten och rättfärdigandet av beslutet hör till samma process. Medan 

positivisterna delar upp dessa delar av processen. Den första delen av processen är det 

intuitiva, ”hunches”, personliga, omedvetna och oklara. Sedan kommer den process som 

begränsar det första steget, hur beslutet kan rättfärdigas, som ultimat begränsas av juridiska 

regler och principer. Det som är gemensamt för de olika teorierna som har presenterats här 

är att de alla fokuserar på rättfärdigandet inom beslutandeprocessen. Det område som 

följaktligen kan utvecklas ännu mer inom rättsvetenskapen är just hur det första skapandet 

av avgörandet, det intuitiva, påverkar beslutandeprocessen. 

 

3.3.3 En domares perspektiv 

Domare använder ofta ett slags rimlighetstest innan de bestämmer sig för ett beslut, det 

resultat som de har kommit fram till måste således även vara rimligt, utifrån deras egna 

normer om just rimlighet.120 Därmed är det även viktigt att domaren känner sig tillfreds 

med utgången i målet, det måste inte nödvändigtvis stämma överens med domarens 

personliga åsikter men det ska vara ”rätt” beslut sett utifrån domarens egna erfarenheter 

och då rimligt i hens ögon.  

 

I vissa fall styrs domaren av att denne tror sig veta hur frågan ska bedömas utifrån tidigare 

erfarenheter inom det aktuella rättsområdet.121 Detta kan ”blända” domaren så att hen inte, 

även om det kan anses mer rimligt med en annan lösning, ändrar åsikt. Detta talar för 

kollegiala beslut inom domstolarna, även om syftet med kollegiala beslut inte kan uppfyllas 

om alla domare redan har en bestämd uppfattning i frågan.122 Det kan även förstöra 

processen om någon av domarna kritiserar någon annans resonemang utan att de lyssnar 

till argumenten för det resonemanget.123 Därmed är det viktigt att den process som leder 

fram till ett domslut får ta sin tid och att det avsätts tillräckligt med tid för att överlägga i 

mål, särskilt i Europadomstolen där det fattas kollegiala beslut i princip alla knepiga fall.  
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En domares politiska uppfattning kan också påverka hur hen dömer, även om domaren 

inte är politiskt aktiv. Enligt Gregow är det bra att domare ser på rättsfrågan ur ett 

samhälleligt perspektiv och inte enbart ur det rättsliga perspektivet. I den aspekten håller 

jag med Gregow då det är bra att rättstillämparna följer samhällsutvecklingen även om de 

ytterst styrs av lagar, förordningar och praxis. En domares sinnesstämning har också 

betydelse för utgången i målet, men detta är inte något problem om domare tillsätts enligt 

ett lämpligt system.124 Det är således inte alltid rationella skäl som avgör hur en domare 

dömer, vilket kan korrigeras med hjälp av andras synpunkter. Domare bör följaktligen inte 

helt ändra på hur de dömer, men de borde även se till att det finns flera olika skäl som leder 

fram till en dom, inte enbart de rationella. De ska således även se till andra felkällor än de 

”vanliga”, så som personliga åsikter och att man inte alltid har en bra dag.125 

 

Det är följaktligen många faktorer som styr hur domare fattar beslut, lagen styr dem 

primärt men de har även ett uttalat fritt skön där de använder sina egna, personliga 

erfarenheter. Deras personlighet har betydelse för hur de dömer och det första intuitiva 

beslutet är en stark faktor i själva beslutandeprocessen. Rimlighet har också stor betydelse, 

domaren ska kunna rättfärdiga sitt beslut både för sig själv och andra. I Europadomstolen 

är det ofta en tillgång att det oftast fattas kollegiala beslut, det är även domare från alla 

konventionsstater, därmed kan de olika nationella perspektiven också uppmärksammas vid 

beslutandeprocessen. I nästa kapitel undersöker jag hur beslutandeprocessen kan utvecklas 

utifrån andra faktorer än de rent rättsliga och hur de kan styra domarnas handlande och 

påverka domen. 
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4 Problematisering av teorierna 
 
4.1 Europadomstolens befogenheter 
I denna del av uppsatsen kommer jag att fokusera på hur Europadomstolen kan utvecklas 

och vilka svårigheter, särskilt i beslutsprocessen, som de bör arbeta med. Detta både sett 

utifrån europeisk konsensus och att verkställandet av Domstolens domar påverkas av att 

det inte finns något direkt sanktionssystem om en stat inte verkställer en dom som har 

meddelats mot dem. Jag inleder kapitlet med att se till hur beslutsprocessen i 

Europadomstolen går till och vilken makt Domstolen har. Sedan ser jag till de problem 

som finns med hur beslutsprocessen ser ut i dagsläget, till sist går jag igenom hur praxis har 

påverkats av hur processen i Domstolen har utvecklats. 

 

4.1.1 Beslutsprocessen i Europadomstolen 

Art. 26 i Europakonventionen styr hur målen ska handläggas av Domstolen. Det som även 

styr domarnas handlande är Resolution on Judicial Ethics.126 Domare ska bla inte vara 

aktiva i några föreningar, vara objektiva, utveckla sina kunskaper och vara uppmärksamma 

på det viktiga uppdrag som de utför. Resolutionen kan ses som riktlinjer för hur domarna 

ska agera utåt och när de överlägger i mål i Domstolen. Det är bra att resolutionen finns 

men enligt min mening skulle den kunna utvecklas och även uppmärksamma domare på 

vikten av att diskutera sina domar och på så sätt öka sina kunskaper. Detta kan vara ett 

verktyg för att bli ännu mer medveten om hur man dömer.  

 

I de flesta knepiga fall är det kollegiala beslut som fattas i Europadomstolen, då det är 7–17 

domare som beslutar i de olika målen. Detta ökar således den analytiska delen av hur de 

resonerar och en enda domare kan inte bestämma hur domen ska lyda. Det är även viktigt 

att se till hur fakta framställs, då det är en Judge Rapporteur och en advokat från 

Registreringen som föredrar målet inför domarna, de skriver ett utkast till domen som 

domarna sedan diskuterar. Det är således den handläggande juristen i målet som 

sammanställer de fakta som framkommer i akten. Det är viktigt att sammanställningen är 

opartisk och relevant då akten ofta innehåller redogörelser för fakta och omständigheter på 

andra språk än de officiella (engelska och franska).127 I Grand Chamber är det dock en 

specifik kommitté som tar fram ett utkast till domen, det finns således mer utrymme för att 

analysera domslutet innan det meddelas. Analysen begränsas dock av tidspress och borde 
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även baseras på strukturerade balanseringstest så att man inte enbart förlitar sig på de 

intuitiva resonemangen.128 Domstolen använder idag ett slags balanstest men det är inte 

utformat efter någon speciell princip eller några kriterier och därför är det inte så 

tillförlitligt som det skulle kunna vara om det var mer strukturerat. 

 

Det har även framkommit att det oftast inte är några djupgående överläggningar som äger 

rum i Domstolen. Det sker endast ett möte då utkastet till domen diskuteras, således är det 

kommittén som förbereder utkastet som har mest makt. Det existerar även motvilja bland 

domarna att finna en kränkning i särskilt känsliga fall om politiska ärenden, ekonomiska 

följder och staters generella politiska system.129 Dessa mål kan endast dömas till fördel för 

klaganden om det existerar europeisk konsensus i den rättsfrågan. Domstolen vill alltså 

skydda särskilda intressen för vissa stater.  

 

Stec m.fl. mot Storbritannien visar på hur Domstolen inte vill inkräkta på staters centrala 

intressen. 130 Huvudfrågan i målet gällde om kvinnor behandlades annorlunda jämfört med 

män sett till det brittiska pensionssystemet, alltså om det förelåg en kränkning enligt art. 14 

i kombination med art. 1 i protokoll 1. Domstolen konstaterade att Storbritannien hade en 

bred bedömningsmarginal (margin of appreciation) i det här fallet, då lagen även berörde 

ekonomiska intressen. Storbritannien hade inte gått utanför den marginalen och deras 

system innebar således inte en kränkning av art. 14. Det här fallet visar på att om det är ett 

statligt centralt intresse som riskerar att påverkas av domen och det inte existerar 

euroepiskt konsensus om den rättsfrågan, så dömer Domstolen sällan till fördel för 

klaganden. 

 

Utvecklingen i Europadomstolen tyder dock på att domstolen i vissa frågor dömer mer 

”fritt”, konventionen är ett levande instrument och utvecklas genom dess tolkning. Även 

om vissa grundprinciper, så som effektivitetsprincipen, också styr tolkningen. 131  Ett 

exempel på hur Domstolen använder sitt fria skön är Hirst mot Storbritannien, då Domstolen 

konstaterade att det innebar en kränkning av art. 3 i protokoll 1 att förbjuda fångar att 

                                                
128 För mer information om hur Domstolen förbereder sina domar se; Garlicki, Judicial 
Deliberations: The Strasbourg Perspective, s. 393–394 
129 Loukis, Reflections of a Former European Court of Human Rights Judge on his experiences as a 
Judge, s. 64 
130 Stec m.fl. mot Storbritannien, dom meddelad den 12 april 2006 
131 Dothan, Judicial tactics in the European Court of Human Rights, s. 131 



 38  

rösta.132 Detta var inte i enlighet med tidigare praxis och inte heller i enlighet med tidigare 

europeiskt konsensus. Europadomstolen är således inte bundna av tidigare praxis, Stare 

decisis. Domarna kan därmed öka sitt fria skön baserat på grundprinciperna och det faktum 

att konventionen är ett levande instrument som ska tolkas i ljuset av samhällets utveckling.  

 

Sett utifrån Kelsens teori är det grundnormen som styr domstolars arbete, allting utgår från 

den och det är den som ytterst rättfärdigar besluten. Den torde därmed även vara 

bestämmande i Domstolens arbete. Rättskällor har stor betydelse vid rättsligt 

beslutsfattande sett till de teorier som jag har gått igenom i föregående kapitel, i 

verkligheten har de inte så stor betydelse utan det är domarnas erfarenheter som är den 

ytterst bestämmande faktorn. De rättsfilosofiska teorierna som jag har gått igenom kan inte 

enskilt förklara hur beslutandeprocessen i en domstol går till utan det är en slags realism-

formalism i kombination med kognitionspsykologisk teori som bäst beskriver den rättsliga 

beslutsprocessen, som också gäller beslutandeprocessen i Domstolen. 

 

4.1.2 Domstolens makt 

Det finns inbyggt i konventionens system att Europadomstolen är den som ytterst tolkar 

konventionen och att detta ska göras utifrån hur samhället förändras, samtidigt som att 

deras domar ska vara legitima.133 Det som kan vara problematiskt med det system som 

finns idag är att det inte existerar stare decisis, vilket innebär att föregående domar inte är 

bindande för Domstolen.  Detta leder till oklarheter när praxis ska och hur det kan ändras, 

då det är beroende av vilka som dömer i de olika målen. Domstolen kan även se till 

konventionsstaternas nationella lagstiftning för att avgöra fall. Den ser också till andra 

länders rättsliga utveckling, vilket Christine Goodwin mot Storbritannien är ett exempel på. 

Domstolen konstaterade i det fallet att allt fler länder accepterade transsexuella personer 

även juridiskt, vilket innebar att de också rättsligt godkände deras nya könsidentitet.134 

Domstolen tog hänsyn till detta i det aktuella fallet och det ledde till att Storbritanniens 

lagstiftning innebar en kränkning av art. 8 och art. 12 (rätt att ingå äktenskap) i 

konventionen.  

 

                                                
132 Hirst mot Storbritannien, dom meddelad den 26 oktober 2005  
133 Pellonpää, Continuity and change in the case-law of the European Court of Human Rights, s. 
409 
134 Pellonpää, s. 412, Christine Goodwin mot Storbritannien, dom meddelad den 11 juli 2002, § 85. 
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Europadomstolen är en oberoende suverän domstol, som betyder att den ytterst tolkar 

konventionen. Konventionsstaterna kan därmed ha svårt att verkställa vissa domar som 

berör andra rättsområden än enbart konventionsrättigheterna. Domstolens praxis berör 

inte heller enbart de individuella fall som de avgör, målen blir praxis som är bestämmande 

för hur konventionen ska tolkas. Därmed kan Europadomstolen även ses som en semi-

konstitutionell domstol.135 Det kan vara svårt att få de nationella domstolarna att tillämpa 

Domstolens praxis, då den kan vara svår att analysera och förstå för många medlemsländer. 

Domstolen både uttrycker sig annorlunda och formulerar domskälen på ett annat sätt än de 

flesta nationella domstolar, därför kan det vara svårt för enskilda domare i 

konventionsländerna att se till Europadomstolen praxis för att tolka en viss artikel i 

konventionen. Det är även enbart den stat som är part i målet som måste agera på dess 

utfall, se art. 46 i konventionen. Att de nationella domstolarna ska tolka den nationella 

rättsordningen i enlighet med Europadomstolens praxis är inte heller självklart i alla 

medlemsländer.136 Ett exempel är Tysklands högsta domstol som i ett rättsfall uttalade att 

om det uppstår en konflikt mellan deras grundlag och konventionen är deras grundlag 

bestämmande, även om den i samma rättsfall konstaterade att konventionen i princip har 

samma status som deras grundlag.137  

 

Det skiljer sig, historiskt sett, mycket mellan konventionsstaterna i hur stor hänsyn man tar 

till Europadomstolen och om man har möjlighet att följa praxis. Det finns inte heller något 

sanktionssystem om en stat inte skulle följa Domstolens utslag.138 Domstolen måste alltså 

lita på att konventionsstaterna följer de domar som döms ut, vilket är svårt att kontrollera 

då det inte existerar något sanktionssystem. Det är Europarådets ministerkommitté som 

övervakar verkställandet av domen, då konventionsstaten ska skicka in en rapport om hur 

de har verkställt domen inom sex månader från det datum då domen meddelades.139 I de 

flesta fall är det en rutinmässig övervakning men i de sk. pilotmålen och om en rapport inte 

har skickats in inom sex månader granskas verkställandet ytterligare av ministerkommittén, 

idag granskas ungefär 6718 fall ytterligare av kommittén.140 Det här är inte ett tillräckligt 

                                                
135 Gerards, Judicial Deliberations in the European Court of Human Rights, s. 2 
136 Gerards, s. 4 
137 Dom av Tysklands Högsta Domstol: BVerfG, 2 BvR 1481/04, dom meddelad den 14 oktober 
2004, se även Gerards, s. 4 
138 Gerards, s.6 
139 Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human 
Rights, s. 42 
140 Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human 
Rights, s. 28 
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effektivt system enligt Helfer och Slaughter då det endast är ministerkommittén som kan 

påverka stater om de inte verkställer domarna, genom att anta en resolution som kritiserar 

den stat som inte verkställer en dom. 141 Ministerkommittén kan även ge rekommendationer 

om hur den staten kan uppfylla sina åtagande enligt art. 46 i konventionen. Kommittén kan 

alltså inte kräva någon avgift eller böter och det påverkar inte heller staters politiska makt i 

Europarådet, för att de inte verkställer domar som meddelats mot dem. Det som slutligen 

bidrar till Domstolens svagheter är att den inte kan välja målen som tas upp till avgörande, 

även om den kan uppmärksamma vissa frågor genom att avgöra dem i Grand Chamber.  

 

4.1.3 Tolkningsmetoder 

Domstolen får ofta utarbeta egna tolkningsmetoder för att tolka konventionen, då det inte 

finns några metoder som kan utläsas i själva konventionen. I praktiken så undersöker 

Domstolen nya fall utifrån om det har skett en konventionskränkning i det konkreta 

fallet.142 I och med att Domstolen bedömer varje enskilt fall för sig så har den utvecklat en 

speciell argumentationsteknik. Särskilt i relation till art. 8 – 11 finns det flera steg att följa 

för att komma fram till ett resultat, oftast använder de ett ”multi-prong test”.143 Det testet 

är dock inte ledande för hur Domstolen resonerar i alla mål.144 Det som även används är 

det sk. fair-balance testet, då man först ser till om det föreligger en positiv obligation för 

konventionsstaten och sedan om staten har fullgjort denna.145 Det verkar som om att detta 

test används allt oftare sett utifrån Domstolens praxis. Däremot har det inte några klara 

riktlinjer vilket gör det svårtillämpbart både för Domstolen och konventionsstaterna. 

 

Det som kan utläsas från Domstolens praxis är att de har en flexibel argumentationsteknik 

och de försöker hela tiden att hitta en balans mellan de intressen som står på spel. 

Domstolen använder nuförtiden en mer generaliserad tolkningsmetod i och med de sk. 

pilotmålen. Dessa avgöranden rör oftast en kränkning som skulle kunna leda till fler 

klagomål om inte den nationella lagen eller systemet ändras. Därför indikerar Domstolen 

oftast hur den staten ska gå till väga, för att lösa det grundläggande problemet i 
                                                
141 Helfer, Slaughter, Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication, s. 285, se även 
Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the 
terms of friendly settlements, rule 2, 6 och 11 
142 Gerards, s. 10–11 
143 Detta innebär i korthet att Domstolen först ser till om det har skett en kränkning, om det finns 
något som rättfärdigar den och om det i det individuella fallet varit proportionellt. Detta test 
utvecklades i Sunday Times mot Storbritannien (no. 1), dom meddelad den 26 april 1979, se §§ 59 
och 62 
144 Gerards, s.11 
145 Gerards, s. 11 
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konventionsstaten, i själva domen. 146  Domstolen är dock inte konsekvent i hur den 

tillämpar de olika metoderna, eller hur den resonerar, varken i kammaren eller i Domstolen 

i stor sammansättning (Grand Chamber).147 Detta är inte optimalt då det skulle vara bra om 

det fanns en mer utstuderad beslutandeprocess. Detta skulle leda till att nationella 

domstolar lättare skulle kunna följa domarna och de principer som Domstolen använder 

sig av. I längden skulle det innebära att Domstolen skulle få mer inflytande och därmed 

kunna påverka nationella rättssystem ännu mer. 

 

4.2 Europeisk konsensus 
4.2.1 Definition av europeisk konsensus 

Domstolen ska skydda de mänskliga rättigheterna utifrån ett dynamiskt och progressivt 

sätt, vilket ibland kan vara svårt. Den ska även vara en ”supranational” domstol som ska ta 

hänsyn till de 47 konventionsstaternas olika rättsordningar.148 För att ta hänsyn till både 

konventionsstaternas intressen och utveckla praxis använder domstolen i många fall den sk. 

konsensusmetoden, europeisk konsensus. 149  Därmed ser de både till de nationella 

rättsordningarna och tolkar konventionen sett till hur samhället utvecklas, både dynamiskt 

och progressivt. Europeisk konsensus är också en slags begräsnings av domarnas fria skön 

och kan liknas vid Kelsens grundnorm och Harts igenkänningsregel. 

 

Europadomstolen har ett flertal gånger nämnt och använt europeisk konsensus i praxis. 

Europeisk konsensus kan bäst beskrivas som att majoriteten av konventionsstaterna är 

överens om vissa juridiska värden och moraliska principer, som påverkar hur Domstolen 

dömer i vissa mål. De nationella rättsordningarna och deras rättsliga utveckling påverkar 

således Domstolen. Beroende på om domarna tar hänsyn till detta eller inte vid sina 

överläggningar kan det således påverka utfallet i domen.  

 

Europeisk konsensus är också ett verktyg för att tolka konventionen. Eftersom domarna 

inte är experter på alla rättsområden kan de få förslag till möjliga lösningar genom 

komparativa studier av konventionsstaternas lagar, som betyder att de ser till om det 

föreligger europeisk konsensus i en viss rättsfråga.150 Vid intervjuer av domare i Domstolen 

har det framkommit att det är viktigt för dem att vara uppdaterade på rättsläget i de olika 
                                                
146 Gerards, s. 14 
147 Gerards, s. 14 
148 Gerards, s. 17 
149 Gerards, s. 18 
150 Dzehtsiarou, Consensus from within the palace walls, s. 7 
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konventionsstaterna.151 Dels för att få information om vissa rättsfrågor, dels för att tolka 

konventionen och se till om det föreligger europeisk konsensus.  

 

4.2.2 Syftet med konsensus  

Det övergripande syftet med europeisk konsensus är att avgöra en stats ”margin of 

appreciation” i en specifik fråga. Dessutom rättfärdigar det domstolens praxis och är ett 

hjälpmedel att nå enhällighet inom Domstolen.152 Om det råder europeisk konsensus 

gällande en viss rättsfråga indikerar det att en stats ”margin of appreciation” är relativt 

snäv, om det däremot inte råder konsensus är statens ”margin of apprecitaion” relativt 

bred. Om Domstolen ska döma mot europeisk konsensus måste de överväga detta flera 

gånger, då Domstolens inte har direkt legitimitet att göra detta. Dels för att de inte är 

suveräna, dels för att en majoritet av medborgarna i konventionsstaterna inte legitimerat 

detta.153  

 

Det som även har framkommit i intervjuer med domare är att de är eniga om att 

Domstolen är subsidiär och inte ska ersätta det nationella rättssystemet.154 Därmed är det 

viktigt att de ser till den europeiska konsensusen i vissa frågor, då Europadomstolens 

domar påverkar det nationella rättsväsendet och nationell lagstiftning. Att se till konsensus i 

en fråga är således ett sätt för Domstolen att balansera staternas suveränitet med dess 

uppdrag att utveckla och tolka konventionen. Det som också har uppmärksammats är att 

vissa domar från Domstolen kan uppfattas som ett hinder för att nå konsensus i olika 

rättsliga frågor. Ett exempel på detta är Pretty mot Storbritannien, som behandlar frågan om 

dödshjälp.155  Domstolen konstaterade i det fallet att det inte fanns någon konsensus 

gällande frågan om dödshjälp i konventionsstaterna. Därmed skulle inte Europadomstolen 

intervenera i det fallet och på så sätt ge ett incitament till europeisk konsensus.  

 

Ett exempel på att konsensus kan leda till enhällighet i en rättsfråga är Zolotukhin mot 

Ryssland, som gäller dubbelbestraffningsförbudet.156 Det här fallet är dessutom ett exempel 

på att det är svårare för en enskild domare att argumentera mot en lösning som är i enlighet 

med konsensus än om den inte skulle vara det. Detta var en av faktorerna till att Zolotukhin 

                                                
151 Dzehtsiarou, s. 7-8 
152 Dzehtsiarou, s. 10 
153 Dzehtsiarou, s. 10 
154 Dzehtsiarou, s. 10 
155 Pretty mot Storbritannien, dom meddelad den 29 april 2002 
156 Sergey Zolotukhin mot Ryssland, dom meddelad den 10 februari 2009 
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beslutades enhälligt. Huvudfrågan i målet var vad som kunde definieras som samma brott 

och Domstolen såg till andra internationella instrument och rättsorgan, exempelvis 

Schengenavtalet och avgöranden från USAs högsta domstol, för att hitta en lösning som 

kunde beslutas enhälligt.157  Det som dock har poängteras om konsensus är att det inte ska 

överskattas, då det inte alltid leder till att rättsfrågor kan lösas.158 Således är det inte alltid 

avgörande även om det kan vara vägledande i vissa fall.  

 

4.2.3 Tillämpbarhet och kritik 

När konsensus kan användas beror på själva sakfrågan i målet, vid brott mot de 

fundamentala (absoluta) rättigheterna kan det inte tillämpas. Om det exempelvis skulle råda 

europeisk konsensus att det skulle vara godtagbart att tortera terrorister så ska Domstolen 

således inte tillämpa det synssättet.159 Praxis begränsar också när konsensus kan påverka. I 

praktiken tittar domarna först på vilken rättighet som påverkas och hur konventionsstaten 

har agerat i det fallet, de ser sedan till praxis för att komma fram till en dom. Det är endast i 

ett fåtal fall som konsensus kan vara ett incitament till att frångå praxis. I de flesta fallen 

används således konsensus då tolkningen av konventionen är oklar samt att det inte finns 

någon tidigare praxis i frågan. Europeisk konsensus är följaktligen ett viktigt verktyg för 

Domstolen då målen avgörs. Det har dock framkommit i intervjuer och diskussioner bland 

domare att det inte kan ändra synen på fundamentala principer i konventionen.160 Det kan 

inte heller påverka domares personliga övertygelse i vissa frågor och det kan också 

ifrågasättas ur rättsäkerhetssynpunkt, eftersom det bla har kritiserats för att inte vara 

tillräckligt förutsägbart.161  

 

Domarna i Europadomstolen ser konsensus mest som ett verktyg i att tolka konventionen. 

De får dessutom en klar indikation på hur långt de kan gå innan de förlorar sin trovärdighet 

och auktoritet, vilket är viktigt för att praxis ska följas och verkställas av 

konventionsstaterna. Konsensus kan även vara ett argument för att vissa frågor faller inom 

Domstolens jurisdiktion, ett exempel på detta är Christine Goodwin mot Storbritannien. Fallet 

behandlar frågan om det innebar en kränkning av art. 8 att Storbritannien inte ändrade 

födelsebevisen efter en könskorrigerande operation. Baserat på den rådande trenden inom 

                                                
157 Sergej Zolotukhin mot Ryssland, §§ 31-44 
158 Dzehtsiarou, s. 13 
159 Dzehtsiarou, s. 14 
160 Kovler, mfl, The Role of Consensus in the system of the European Court of Human Rights, s. 
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Europa, att ändra födelsebevisen, så innebar detta en kränkning. Domstolen antog således 

en mer proaktiv roll i målet baserat på europeisk konsensus. Många domare anser också att 

europeisk konsensus är ett viktigt argument som i princip alltid ska tas i beaktande vid 

avgörandet av ett mål.162  

 

4.3 Rättighetskrockar och ad hoc beslut 
4.3.1 Absoluta och relativa rättigheter i praxis 

Konventionen styr domarnas arbete och den tillhör de primära rättsreglerna. De sekundära 

rättsreglerna innefattar hur Domstolen ska styras och hur de primära rättsreglerna ska 

tolkas, liknande hur Hart delar upp rättssystemet, dvs att det finns olika nivåer av regler och 

att igenkänningsregeln är den som alla rättsregler utgår från. Ett exempel på sekundära 

rättsregler är ”Rules of Court”, som är bestämmande för hur arbetet i Domstolen ska 

utföras. I Harts teori är de primära reglerna obligatoriska och de sekundära reglerna styr 

systemet, vilket inkluderar hur de primära reglerna ska tolkas.  

 

I konventionen finns det två typer av rättigheter, absoluta och relativa. De absoluta 

rättigheterna är regler och får under inga omständigheter begränsas, exempelvis art. 2. De 

relativa rättigheterna, ett exempel är religionsfriheten i art. 10, får begränsas om vissa 

intressen är uppfyllda och om det är proportionellt i det enskilda fallet. 163  Kelsens 

grundnorm kan liknas med de absoluta rättigheterna, det som ytterst styr domarnas fria 

skön. Det är utifrån både de relativa och de absoluta rättigheterna som de individuella 

rättsnormerna skapas, alltså hur rättstillämparna använder rätten, som är relevant i Ross 

teori. Ross ser således till hur rättstillämparna använder rätten och anser att det är en del av 

rättsvetenskapen, medan Kelsen skiljer på hur rättsvetenskapen kan förutspå tolkningar av 

gällande rätt med hur rättstillämparna applicerar och tolkar gällande rätt utifrån det enskilda 

fallet. Jag tar upp det här för att visa på att rättsvetenskapen till viss del kan beskriva hur 

konventionen är uppbyggd och vad den rättsliga beslutandeprocessen påverkas av. 

 

Domstolens effektivitet och påverkan på de nationella rättssystemen styrs av att 

konventionsstaterna följer praxis.164 Det som kan begränsa effektiviteten och Domstolens 

makt är att konventionsstaterna endast är bundna av de domar då de är part i målet, se art. 
                                                
162 Dzehtsiarou, s. 18 
163 Smet, Resolving Conflicts Between Human Rights: A legal theoretical analysis in the context of 
the ECHR, s. 55 
164 Parliamentary Assembly, Council of Europe ’Implementation of Judgments of the European 
Court of Human Rights’, s. 1, 11–12, 14–18 
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46 p. 1 i EKMR. Det är dock svårt att följa praxis från Domstolen när det gäller 

rättighetskrockar eftersom de rättsliga principerna utifrån praxis inte är särskilt klara. Det 

existerar inte heller så mycket praxis om rättighetskrockar. Därmed är det av betydelse att 

praxis om rättighetskrockar utvecklas. Domstolen står följaktligen inför olika utmaningar 

och det är av särskild betydelse att ha en strategi för att kunna döma i mål då det sker 

rättighetskrockar, så att dessa inte beslutas ad hoc.165  

 

Ett exempel på ett ad hoc avgörande är Göç mot Turkiet, då rätten till förhandlingar i domstol 

enligt art. 6 p. 1 i EKMR var huvudfrågan, vilket är en relativ rättighet. Domstolen 

konstaterade att det hade skett en kränkning av art. 6, då klaganden inte hade fått tillfälle till 

muntlig förhandling i den nationella domstolen. I målet vägde Domstolen inte in att även 

rättegångsprocessen ska vara effektiv enligt art. 6, utan nämner det enbart i förbigående; 

”…the administration of justice and the accountability of the State would have been better 

served in the applicant’s case by affording him the right to explain his personal situation in 

a hearing before the domestic court before public scrutiny. In its view this factor outweighs 

the considerations of speed and efficiency”. 166  Domstolen tar alltså upp att 

rättegångsprocessen ska vara effektiv men att i det här fallet väger det tyngre att klaganden 

inte hade fått tillfälle till muntlig förhandling. Domstolen nämner inte hur den har gjort 

denna avvägning och varför den aspekten i just det här fallet var det viktigaste. Den har 

således avgjort fallet utifrån ett balanstest som inte är tillräckligt klart för utomstående och 

därmed svårt att tillämpa i konventionsstaterna. 

 

Ovanstående fall kan ses i jämförelse med fallet Rippe mot Tyskland, som var ett beslut om 

att avvisa målet, då även principerna om att en rättegång ska ske så snabbt som möjligt och 

att ett avgörande ska fattas inom rimlig tid togs i beaktande.167 I målet var huvudfrågan om 

det hade inneburit en kränkning av art. 6 att klaganden inte hade fått möjlighet till muntlig 

förhandling vid överklagandet av sin dom. Domstolen konstaterade att Tyskland hade 

ändrat sina domstolsförfaranden för att få ett effektivare rättsystem, det var därmed rimligt 

att inte alla rättegångar avgjordes efter en muntlig förhandling. De olika resonemangen i 

dessa domar ger en oklar bild till konventionsstaterna hur de ska tolka konventionen. Detta 

kan leda till fler mål i Domstolen då konventionsstaterna har svårt att följa praxis som ger 
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oklara tolkningar av konventionsartiklar och principer. Detta talar för att Domstolen ska 

använda en mer utarbetad och enhetlig princip då rättigheter krockar i olika mål, alltså ett 

mer välutvecklat balanstest. I nästa kapitel kommer jag att gå igenom olika kriterier som 

kan strukturera det balanstest som Domstolen använder i dagsläget och leda till tydligare 

och mer sammanhållen praxis. 

 
4.3.2 Rättighetskrockar 

I Europadomstolen kan det ske att olika rättigheter, principer och skyddsvärda intressen 

krockar, sk. rättighetskrockar, när ett mål ska avgöras. Ett exempel på det är Odièvre mot 

Frankrike. 168  Klaganden föddes i Paris och hennes biologiska mamma avsade sig 

moderskapet och ville inte att klaganden skulle få reda på hennes identitet. Klaganden fick 

senare reda på att hon hade biologiska bröder men kunde inte få fram uppgifter om dem 

pga hennes biologiska mammas sekretessbelagda uppgifter. Klaganden ansåg att detta stred 

mot hennes rättigheter enligt art. 8 i EKMR och att de franska reglerna var diskriminerande 

enligt art. 14 i EKMR.  

 

Domstolen inledde med att konstatera att fallet skulle undersökas utifrån art. 8 och rätten 

till privatliv, då klaganden hävdade att hon var berättigad att få information om sin 

familjebakgrund. Födseln och omständigheterna omkring den är en del av ens privatliv, 

därmed var art. 8 tillämpbar i den här situationen enligt Domstolen. Domstolen 

konstaterade sedan att det var två olika skyddsvärda intressen som var aktuella; å ena sidan 

var det en persons rätt att få veta sin bakgrund, å andra sidan var det en kvinnas rätt att 

kunna föda anonymt på ett sjukhus. 

 

De nationella regler som reglerade sådana här situationer hade således som syfte att skydda 

både modern och barnets hälsa då de skulle undvika olagliga aborter och att kvinnor föder 

sina barn på andra ställen än sjukhus. Det existerade inte heller någon europeisk konsensus 

i denna fråga och därmed hade konventionsstaterna en relativ bred bedömningsmarginal. 

Frankrike hade inte gått utanför denna bedömningsmarginal i sin lagstiftning och därmed 

innebar detta inte en kränkning av art. 8. Domstolen kom fram till att man har en rätt, 

enligt art. 8, att få veta sitt biologiska ursprung, men denna rätt är inte absolut och därmed 

innebar inte den franska lagen en kränkning då den också var proportionell. 

 

                                                
168 Odièvre mot Frankrike, dom meddelad den 13 februari 2003 
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Det som är av särskilt intresse i den här domen är de skiljaktiga som menade på att både 

moderns och barnets intresse inte hade tagits till vara, då det var den biologiska modern 

som hade ett slags veto. Det var på hennes villkor som barnet kunde få reda på sina 

biologiska rötter, det var alltid hon som hade sista ordet. De ansåg alltså att detta innebar 

en kränkning av art. 8 och art. 14, även om klaganden fått tillgång till vissa delar av 

dokumentationen om hennes biologiska förflutna. Röstetalet var 10–7 och visar på att det i 

mål då olika principer krockar är svårt att fatta ett beslut, särskilt då det inte finns ett 

välutvecklat balanstest vid rättighetskrockar.  

 

Den här domen kan ses som ett exempel på hur man balanserar olika intressen, även om 

den har kritiserats då Domstolen inte uttryckligen har behandlat hur begränsningen av art. 

8 kan vara rättfärdigad. Den har enbart konstaterat att det finns legitima skäl för den 

existerande restriktionen.169 Det balanstest som utförts var inte heller tillräckligt djupgående 

och hade inte direkt några klara ramar, vilket kan leda till att konventionsstaterna har svårt 

att applicera det. Ett sätt att utveckla balanstestet vid konventionskrockar skulle vara att 

man istället för att se till parternas olika rättigheter skulle se till att alla individer respekteras 

jämlikt.170 Enligt min mening är domen inte tillräckligt tydlig, resonemanget gällande de 

olika skyddsvärda intressena skulle ha varit utförligare för att förstå hur Domstolen 

balanserade de olika värdena. Det är således ett problem i Domstolen att det balanstest 

som den använder inte är tillräckligt utvecklat, hur det kan utvecklas kommer jag att gå 

igenom i slutet av nästa kapitel.  

 

4.4 Betydelsen av avsaknaden av sanktionssystem 
4.4.1 Verkställandet av domar 

Domstolen har inga direkta befogenheter att se till att domarna följs av 

konventionsstaterna, se art 46 i EKMR. Det är däremot Europarådets ministerkommitté 

som överser att domen verkställs av konventionsstaten, vilket kan utläsas av art. 46 i 

konventionen. Det är således viktigt att Domstolen har ett bra rykte i konventionsstaterna 

så att domarna verkställs och att deras makt inte minskar. Hela systemet bygger på att stater 

verkställer domarna, det är på så sätt som man inom Europa uppmärksammar kränkningar 

av de mänskliga rättigheterna. Om stater inte verkställer domarna kan systemet behöva 

göras om och det finns även en risk för att Domstolens makt minskar betydligt.  

                                                
169 Gerards, s. 11 
170 Callus, Tempered Hope? A Qualified Right to Know One's Genetic Origin: Odièvre v France, s. 
669 
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Om stater fogar sig efter domen eller inte har också att göra med hur kontroversiell domen 

är, det är mer accepterat att inte följa en dom som är kontroversiell jämfört med det 

motsatta.171 Det är även politiskt laddat om stater verkställer Domstolens domar och det 

kan vara ett verktyg för en stat att få bättre internationellt rykte genom att verkställa 

domarna. Domstolen måste således i varje mål även tänka på hur ”hårt” de kan döma med 

tanke på vilken staten är, alltså hur det skulle påverka Domstolen och dess makt om den 

staten inte följer domen. Det är också av betydelse för hur Domstolen dömer om det 

aktuella målet kan bli ett pilotmål som kan refereras till vid senare tillfällen.  

 

4.4.2 Utveckling av systemet 

De flesta konventionsstaterna verkställer domarna, även om det inte finns något 

sanktionssystem om en stat inte verkställer domen. Det är dock ett problem att vissa stater 

upprepade gånger inte verkställer domarna.172 De flesta staterna följer praxis för att få 

bättre anseende i politiska sammanhang. I ett lands utveckling är det ett viktigt steg att 

respektera de mänskliga rättigheterna, genom att verkställa Domstolens domar visar stater 

på att de respekterar de mänskliga rättigheterna. Det är därtill viktigt att Domstolen får 

stater att följa de domar som döms ut och att ministerkommittén övervakar hur stater 

verkställer domarna. Enligt många är detta inte tillräckligt för att få stater att följa 

Domstolens praxis.173 Det som även påverkar om staterna följer domen är hur starkt 

Domstolens resonemang är. Det är således mycket makt som ligger hos Domstolen och 

deras rättsliga resonemang är viktiga för att individen ska få kompensation och att 

kontinuerliga kränkningar uppmärksammas.  

 

De länder som för närvarande står för flest inkommande mål i Domstolen är Ukraina, 

Italien, Ryssland och Turkiet.174 Orsaken till detta kan vara att de inte verkställer de domar 

som utdöms, vilket kan vara på grund av att det är för kostsamt eller att det kräver 

lagändringar som dessa stater inte gör. Stater har en skyldighet att göra de åtgärder som en 

dom som meddelats mot den staten kräver samt att respektera domen enligt art. 46 p. 1 i 

EKMR. Stater kan dock välja att inte verkställa en dom som meddelas mot dem för att det 

                                                
171 Dothan, s. 123 
172 I ministerkommittèns senaste rapport framgår det att Ryssland, Ukraina, Turkiet och Bulgarien 
är de länder som har flest domar som inte är verkställda än, se Supervision of the execution of 
judgments and decisions of the European Court of Human Rights, s. 41 
173 Helfer, Slaughter, s. 285 
174 Se not 172 
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inte existerar något sanktionssystem samt att de ”endast” kan förlora politiskt på detta. 

Detta leder till att Domstolen har svårt att avgöra målen i tid och tyder på en minskad 

respekt för Domstolens avgöranden. Domstolen kan därmed sägas vara i en 

förtroendekris.175 Ett sätt att stärka ministerkommitténs roll som övervakare skulle vara att 

införa böter för stater som inte verkställer Domstolens domar inom rimlig tid. Även om 

det skulle vara svårt att enas om, då det finns många viljor inom de 47 olika 

konventionsstaterna. I dagsläget finns inte någon enhetlig syn på denna fråga och det är 

även osäkert om detta skulle räcka för att få fler stater att verkställa domar.176 

 

Genom protokoll 14 har Domstolens arbete utvecklats. Det är ett verktyg för att 

effektivisera och optimera metoderna för att handlägga målen i Domstolen.  Protokoll 14 

trädde i kraft 1 juni 2010 och innebar bla att enklare mål behandlas enligt andra juridiska 

former, att individen ska ha lidit avsevärda men för att ett mål ska tas upp till prövning 

samt att domarna i Domstolen sitter nio år utan chans till förlängning. Enligt utredningar 

som har gjorts finns det behov för ytterligare reformer, exempelvis en stadga för att ändra 

strukturella problem torde utarbetas samt ett nytt system för att filtrera mål.177 Det som kan 

vara en del av lösningen på det här problemet är att art. 47 i ”rules of court” har ändrats, 

ändringen trädde i kraft 1 januari 2014. Ändringen innebar två stora förändringar, dels att 

klagomålet måste vara korrekt ifyllt (ingen information får saknas), dels att man måste 

komma in med ansökan senast sex månader efter att klaganden har uttömt alla nationella 

rättsmedel. Detta har lett till att antalet mål som togs upp till prövning minskade med 15 

procent under 2014, vilket var första gången sedan 2003.178 

 

Konventionsrättigheterna är ofta svårtolkade för de nationella rättsordningarna och det är 

därmed viktigt att Domstolen försöker att tolka dem på ett klart och tydligt sätt, så att 

praxis kan tillämpas av konventionsstaterna. I nästa kapitel kommer jag att gå igenom hur 

Domstolen kan förbättra sina resonemang och ta hjälp av just kognitionspsykologi i sin 

beslutandeprocess och därmed öka sin påverkan på medlemsstaterna och skydda de 

mänskliga rättigheterna. 

  

                                                
175 Ehrenkrona, Europadomstolen – Vadhan, varthän?, s. 369 
176 Ehrenkrona, s. 370 
177 Europadomstolen om de mänskliga rättigheterna: 50 frågor om Domstolen, s. 12, Ehrenkrona, s. 
362 
178 Analysis of Statistics 2014, s. 4 
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5 Konkretisering av problem 
 
5.1 Balanstestet 
I denna del av uppsatsen kommer fokus att vara på om det balanstest som Domstolen 

använder kan utvecklas på något speciellt sätt och hur det kan öka Domstolens inflytande. 

Domarnas betydelse i processen kommer också att diskuteras ytterligare, främst utifrån 

intuition och objektivitet. Det här kapitlet inleder jag med att definiera balanstestet och 

förklara hur Domstolen använder det idag. Sedan ser jag till hur kognitionspsykologiska 

teorier kan utveckla balanstestet och hur det skulle kunna påverka Domstolens makt och 

praxis. 

 

5.1.1 Definition 

Det som kan vara svårt att bedöma i Europadomstolen är om det blir rättighetskrockar, då 

det är svårt att mäta de olika rättigheterna mot varandra eftersom att de inte har någon 

gemensam måttstock, sk. begränsad rationalitet. Vid en rättighetskrock eller ett knepigt fall 

tillämpar Domstolen oftast ett sk. balanstest, då man får fram vad som ska vara avgörande i 

ett mål.179 Detta kan även tillämpas om olika grundläggande principer inte går att förena. 

När Domstolen ska avgöra ett knepigt fall så går den generellt sett först igenom de 

allmänna principer som brukar tillämpas vid sådana fall. Sedan appliceras de individuella 

faktorerna i det specifika fallet och de kommer fram till en lösning, de gör således ett 

balanstest för att nå sin slutsats. 

 

Balanstestet spelar stor roll vid beslutsfattande i Europadomstolen, vilket är problematiskt 

då det egentligen inte används korrekt av Domstolen. Detta beror på att domarens 

intuition är det bestämmande i processen, genom att öka det analyserande steget i 

beslutandeprocessen så kan detta uppmärksammas. 180  Om Domstolen följaktligen skulle 

utveckla det balanstest som de använder i nuläget, genom att öka det analyserande steget, 

skulle det resultera i ett strukturerat balanstest. Inom rättsvetenskapen finns det olika 

avvägningsteorier som kan liknas vid det balanstest som Domstolen använder, men de är 

ofta komplicerade och utgår från att domare väger varje princip för sig. I realiteten 

bestämmer sig domare för ett preliminärt beslutsalternativ tidigt i processen som de sedan 

rättfärdigar med hjälp av olika stödtekniker, exempelvis Janis och Manns teori om defensivt 

undvikande. Som betyder att ny information i ärendet uppfattas som att den stödjer det 

                                                
179 Schauer, Balancing, Subsumption and the Constraining Role of Legal Text, s. 2–3 
180 De Schutter, Tulkens, s. 202 
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preliminära beslutsalternativet. Eftersom att det konnektionistiska nätverket, som är 

bestämmande för beslutsprocessen, strävar efter att uppnå samstämmighet mellan 

argumenten, deras underargument och det preliminära beslutsalternativet, dvs att alla 

argument tillsammans stödjer beslutet. Beslutsprocessen är därmed uppbyggd som ett nät 

av argument, istället för att ett argument leder till nästa argument så stödjer alla argument 

tillsammans det preliminära beslutsalternativet.  

 

5.1.2 Utveckling av balanstestet 

Smet menar på att Domstolen inte har en speciell struktur för hur de fall där 

rättighetskrockar, sk. knepiga fall, uppstår ska lösas.181 Domstolen har också kritiserats bla 

för att de endast väger två principer mot varandra vid beslutandeprocessen i knepiga fall. 

Även om det test som används kan anses vara flexibelt, då man kan se till flera aspekter av 

en rättighet och princip. Domstolen måste inte heller redogöra för vilka kriterier de 

använder vid en balansering av olika rättigheter, vilket inte klargör hur de olika kriterierna 

står i relation till varandra. Detta leder också till svårigheter i hur man ska bedöma 

rättigheterna i relation till varandra. Detta kan leda till att de nationella domstolarna inte vet 

hur de ska tolka och tillämpa praxis från Europadomstolen.  

 

Den teknik som domstolar använder för att balansera olika rättigheter och principer kan 

leda till oklarheter eftersom att de oftast inte förklarar varför de använder vissa kriterier och 

principer och varför de inte använder andra kriterier och principer. De anger inte heller 

explicit vikten av de olika kriterierna och hur de ska tolkas tillsammans. Domarna kan 

därmed anses som subjektiva och godtyckliga när de dömer i vissa fall.182 Det kan tolkas 

som att de beslutar dessa rättsfall utifrån sina egna, outtalade, preferenser. Domarnas egna 

preferenser påverkar således balanstestet, då domaren balanserar rättigheterna och 

principerna utifrån sina egna erfarenheter om hur viktiga de olika elementen är.183 Ett mål 

är således beroende av vem som dömer och deras erfarenheter påverkar utfallet. 

 

Ett rättsfall som är ett exempel på hur Domstolen använder balanstestet är Palomo Sánchez 

m.fl. mot Spanien.184 Rättsfallet behandlar frågan om hur långt yttrandefriheten sträcker sig 

inom fackliga sammanhang, speciellt hur man ska balansera rätten till yttrandefrihet i 

                                                
181 Smet, s. 146-147 
182 Smet, s. 176 - 177 
183 Novak, Three models of balancing (in Constitutional Review), s. 106 
184 Palomo Sánchez m.fl. mot Spanien, dom meddelad den 12 september 2011 
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fackliga sammanhang, art. 10, med andra anställdas rätt till respekt och heder i art. 8. 

Bakgrunden i målet är att några anställda som vittnade till fördel för företaget, i den 

rättsliga konflikt som följde av att facket och företaget inte kunde komma överens, var 

avbildade som karikatyrer i ett nyhetsbrev som distribuerades på företaget. Det förekom 

även en text som kritiserade deras handlande. De som hade skrivit och publicerat detta 

avskedades av företaget på grund av olämpligt uppförande.  

 

Inledningsvis konstaterade Domstolen att klagandenas fackliga rättigheter inte hade 

kränkts, utan art. 10 skulle tolkas i ljuset av art. 11. Denna konflikt rörde klagandenas 

avskedande på grund av att de hade publicerat vissa karikatyrer och texter i ett fackligt 

nyhetsbrev, inte för att de var medlemmar i ett fackförbund. Sedan konstaterade 

Domstolen att karikatyrerna och texterna kunde klassas som onödigt långtgående, och att 

de var så grova att det var acceptabelt och proportionellt att det ledde till avsked. 

Domstolen yttrade även att det i exempelvis politiska sammanhang kunde ha varit 

godtagbart men att det inte är proportionellt att göra en sådan karikatyr och text mellan 

privatpersoner. Domstolen konstaterade således att det inte hade skett en kränkning av 

varken art. 10 eller art. 11 i EKMR.  

 

De skiljaktiga påpekade att det är extra viktigt att rättigheter respekteras vid just fackliga 

tvister, även det faktum att det var en karikatyr och inte en avbildning vägdes inte in i det 

balanstest som gjordes. De var även kritiska till majoritetens argument om att 

yttrandefriheten kan begränsas i fackliga sammanhang, då det egentligen är i sådana 

sammanhang som den ska skyddas ytterligare.185 Det som också är intressant med domen är 

att Domstolen inte förklarar varför den bortsåg från vissa faktorer, så som att det var en 

karikatyr och de fackliga aspekterna av fallet. Rättsfallet är således resultatet av Domstolens 

odefinierade balanstest och i det här fallet ledde det till en subjektiv avvägning av de olika 

kriterierna.186 Fallet visar på att det vid rättighetskrockar är extra viktigt för Domstolen att 

ha en strategi och ett välutvecklat balanstest som den kan tillämpa.  

 

Att balansera de olika intressen och rättigheter som är tillämpbara i ett mål är svårt för en 

domare, det finns inga utvecklade teorier vilket leder till att utfallet beror mycket på 

domarens intuition. Balanstestet är ytterligare beroende av vad rättigheterna är förknippade 

                                                
185 Palomo Sánchez m.fl. mot Spanien, skiljaktiga domare Tulkens, Davíd Thór Björgvinsson, 
Jociene, Popovic och Vucinic, § 18  
186 Smet, s. 164-165 
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med, exempelvis rättigheter med något slags ekonomiskt värde är lättare att definiera och 

sätta ett värde på som medför att de värderas högre. Domaren påverkas dessutom av det 

sätt som rättigheterna framställs på, då det är av betydelse för hur mycket vikt som läggs vid 

de olika rättigheterna, den sk. framing-effekten. Exempelvis kommunala och individuella 

intressen får olika betydelse enbart på grund av det, ett exempel på detta är fallet Otto- 

Preminger-Institut mot Österrike.187  

 

Bakgrunden i fallet är en konstinstallation, vilken visade en film som innehöll kritik mot 

vissa religioner, som inte fick visas då den ansågs strida mot religionsfriheten i art. 9 i 

EKMR. Klaganden ansåg att detta stred mot art. 10 i EKMR och lämnade in ett klagomål 

till Europadomstolen. Frågan i målet var därmed hur man skulle balansera den enskildas 

rätt att visa denna film gentemot den religiösa grupp som upplevde detta som stötande och 

kränkande. Alltså privata intressen gentemot allmänna. Domstolen konstaterade att det inte 

hade skett en kränkning av art. 10 att förverka den film som ledde till dessa kontroverser. 

Eftersom merparten av befolkningen i regionen tillhörde katolska kyrkan och staten hade 

därmed sett till de intressen som i det här fallet vägde tyngst. Om en domstol redan i början 

av balanseringsprocessen ser ett av intressena som allmänt så får det automatiskt större 

tyngd, det är mer skyddsvärt just för att det är fler som påverkas av om en kränkning sker 

av det intresset. Problemet i det här fallet var följaktligen att ett av dessa intressen, det 

samhälleliga, redan från början klassades som allmänt och därmed hade större tyngd.188 

Även om det individuella intresset i ett större sammanhang var ett samhällsintresse och 

kunde därmed tyckas ha större betydelse än vad det fick i rättsfallet. 

 

Det innebär även svårigheter för Domstolen att först bestämma vilken rättighet som ska ha 

mest tyngd och sedan argumentera för den. Det är ett sätt att lösa konflikten då det gäller 

rättigheter som krockar, men balanstestet bör utvecklas, vägledande principer skulle kunna 

vara ett alternativ.189 Balanstestet skulle även kunna tillämpas av nationella domstolar i 

större utsträckning om det utvecklades och ytterligare öka Domstolens anseende. Genom 

ett välutvecklat balanstest skulle Domstolen kunna nå ut till fler konventionsstater och de 

skulle kunna påverka dem i större utsträckning. I nästa avsnitt kommer jag att ge förslag på 

hur ett sådant test kan vara utformat.  

 

                                                
187 Otto-Preminger-Institut mot Österrike, dom meddelad den 20 september 1994 
188 De Schutter, Tulkens, s. 20 
189 De Schutter, Tulkens, s. 21 
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5.2 Balanstest och kognitionspsykologi  
5.2.1 Two system view 

De grundläggande idéerna inom kognitionspsykologi innebär att det vi tänker om 

någonting är beroende av vad det är associerat med och att tankeprocessen innan ett beslut 

skiljer sig mellan det intuitiva och den mer analyserande processen.190 Det intuitiva beslutet 

är svårare att påverka, då vi i princip alltid fattar det beslutet omedvetet. Det är det 

analyserande stadiet, system två, som kan påverkas av andras åsikter och externa stimuli. 

Det intuitiva är således det som påverkas mest av vårt jag, det interna, medan det externa är 

det som mest påverkar det slutliga beslutet i den analyserande fasen. Domare vet oftast om 

denna process, men den kan även tydliggöras ytterligare med hjälp av kognitionspsykologi 

och teorin om två-system-synsättet, ”two system view”. 

 

Två system synsättet betyder i korthet att det är skillnad på de intryck vi får genom 

intuition och det sätt som vi sedan analyserar intrycket på.191 Det första intuitiva systemet 

genererar intryck medan det andra systemet ger beslut. Det andra systemet används således 

alltid vid beslutsfattande, men kan ha sin grund i system ett (intryck) eller överläggningar. 

Det är alltid system två som är det avgörande vid beslutsfattande och det är följaktligen vid 

den delen av beslutsprocessen som en domare kan påverkas som mest. 

 

Intuition styrs av det som är tillgängligt, det som man först tänker på.192 Det är nästan som 

en instinkt, något som man bara vet utan att man egentligen är medveten om hur man vet 

det. Detta bygger på den information som man tidigare har om olika frågor, i domares fall 

är det erfarenhet från liknande fall som styr deras intuition, även om deras personlighet och 

andra faktorer också påverkar det intuitiva beslutet. Det som styr vad som är mest 

tillgängligt bestäms av de fakta som presenteras i fallet.193 Dessa fakta triggar igång din 

intuition som leder fram till ett beslut baserat på tidigare erfarenheter, kunskaper etc, som 

senare är bestämmande för system två, det rättfärdigande steget i beslutsprocessen. 

 

5.2.2 Heuristiker 

Heuristik spelar en relativt stor roll vid beslutsfattande och det är en definition av att det 

intuitiva påverkas av andra saker än det som enbart är relaterat till den fråga som ska 
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besvaras.194 Erfarenheter påverkar således också ditt intuitiva beslut. Ett beslut är även 

beroende av de jämförelser man gör utifrån bakgrunden och de fakta som är aktuella i 

fallet.195 Det är följaktligen viktigt att man vid kollegiala beslut utgår från samma grund, det 

är inte ovanligt att man redan från början ser olika på fakta och därmed utgår från olika 

grunder. Även om det också kan vara bra, men det är oftast bättre att göra den jämförelsen 

vid det analyserande steget. 

 

Det som också påverkar det intuitiva beslutet är affektions-heuristik, som innebär att varje 

stimuli (ny kunskap/information) leder till en bedömning, som oftast är omedveten för 

personen som gör den.196  Denna bedömning kan sedan korrigeras sett till statistiska 

heuristiker, som består av tidigare kunskap om det ämne som behandlas.197 Denna kunskap 

används inte alltid vid det analyserande skedet, vilket kan bero på flera olika orsaker. Oftast 

är det ont om tid, tex har Europadomstolen väldigt många inkommande klagomål och 

pågående mål, de arbetar hela tiden med att få bättre målbalans. De kunskaper som man 

har i ämnet, statistik heuristik, hör till system två och är beroende av hur mycket tid man 

har att fatta ett beslut.198 System två är också något som vi använder relativt omedvetet, vi 

ser således inte alltid till den tidigare information som vi har i ämnet för att fatta ett korrekt 

beslutet. Det man då kan göra är att på något sätt medvetandegöra att man har information 

om liknande fall, så att man inte baserar beslutet på omedvetna fördomar och systematiska 

tankefel, bias. Ett sätt att göra detta är att fatta beslut kollegialt och därmed 

uppmärksammas på liknande fall av andra domare. 

 

Det är även viktigt att vara medveten om att det intuitiva, system ett, är en grund för det 

slutgiltiga beslutet, även om det kan justeras så är det svårt att helt bortse ifrån det. Det 

som till störst del påverkar det intuitiva är hur frågan, fallet, framställs. Det vanligaste sättet 

att komma fram till ett beslut är att du intuitivt beslutar dig för något, beslutet ändras inte i 

det analyserande skedet och detta blir det slutgiltiga beslutet. Det är följaktligen ovanligt att 

ett beslut endast bestäms utifrån en analytisk process.199 Det viktigaste är alltså att den 

intuition som kommer utav erfarenhet och heuristik är korrekt och att domare är öppna för 

att ändra den utifrån nya lärdomar. Vidare utvecklas intuitionen hela tiden och den bör 

                                                
194 Kahneman, s. 455 
195 Kahneman, s. 460 
196 Kahneman, s. 470 
197 Kahneman, s. 472 
198 Kahneman, s. 473 
199 Kahneman, s. 483 



 56  

kunna göra det, både genom konstruktiv kritik och genom seminarier. Detta skulle kunna 

vara metoder för att ytterligare öka Europadomstolens domares kunskap och möjlighet att 

utveckla sin beslutandeprocess.  

 

5.3 Domares beslutsfattande i praktiken 
5.3.1 Generella teorier 

Det är oklart exakt hur domarna i Europadomstolen överlägger, om de går på intuition 

eller genom att resonera sig fram, troligtvis använder de båda metoderna.200 Det är i princip 

omöjligt att inte använda intuitionen då det är en omedveten handling, så det steg som de 

hoppar över är oftast det analyserande, steg två. De typiska teorierna om hur man 

resonerar utgår från att vi först, intuitivt, kommer fram till en lösning som vi sedan 

rationaliserar genom att resonera kring den, detta är formalisternas synsätt. Realisterna ser 

däremot mer till intuition och de sk. hunches som domare får i ett specifikt fall. Som jag 

har nämnt tidigare så är en kombination av dessa två synsätt det ultimata sättet för en 

domare att resonera. Det viktiga är att domaren blir medveten om sin analysering av det 

intuitiva beslutet, så att detta steg kan utvecklas och förhoppningsvis leda till ännu mer 

objektiva domslut. Det som är intressant utifrån det kognitionspsykologiska synsättet och 

det intuitiva system ett är att det liknar hunches, alltså magkänslan som en domare får vid 

en första kontakt med målet. System två däremot, det analyserande steget, kan liknas vid 

det rimlighetstest som Gregow har nämnt i sin artikel och den rättfärdigande processen 

som Zahle utgår från vid rättsligt beslutsfattande.201 Sett till Harts igenkänningsregel så är 

den bestämmande för vilka regler och principer som tas i beaktande vid det andra steget i 

beslutandeprocessen, den rättfärdigande processen. 

 

Domarna i Europadomstolen är även de människor och resonerar således som alla gör för 

att komma fram till ett beslut i en viss fråga. Det finns indikationer på att de använder sin 

intuition på ett ”bra” sätt då de genom sina erfarenheter har utarbetat en känsla för hur de 

ska döma i vissa mål.202 För att utveckla intuitionen och förmågan att fatta korrekta beslut 

är det även viktigt att få feedback.203 Detta får sälla domarna i Europadomstolen, de är ofta 

under tidspress och kan inte alltid lägga den tid de vill på att fatta ett beslut i ett mål. Det 

kan i vissa situationer vara bra att använda intuitionen för att komma fram till ett beslut i 
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fall som är relativt ”lätta”, fall som liknar tidigare praxis, men just vid knepiga fall är det 

viktigt att hitta en bra balans mellan det intuitiva i beslutandeprocessen och hur man 

resonerar sig fram till resultatet. 

 

De rättsvetenskapliga teorier som beskriver hur rättsligt beslutfattande kan beskrivas, 

förklaras och förutses kan utvecklas genom de kognitionspsykologiska teorier som jag har 

gått igenom. För att ytterligare förklara beslutandeprocessen i Europadomstolen kan även 

andra faktorer än de rent rättsliga vara vägledande, både Hart, Kelsen och Ross har varit 

inne på att det finns andra faktorer som påverkar det rättsliga beslutsfattandet. Dessa 

resonemang har inte vidareutvecklats och de borde göra det då de är ytterligare ett sätt att 

förutse, förklara och beskriva det rättsliga beslutsfattandet ur ett rättsvetenskapligt 

perspektiv. 

 

5.3.2 Domares intuition - problem 

Som jag tidigare har nämnt så är det intuitiva system ett omedvetet och svårt att 

kontrollera. Det är även sällan som det första intuitiva beslutet helt ändras vid det 

analyserande skedet av beslutandeprocessen. Det intuitiva är också något positivt, en del av 

processen som ofta leder till ett korrekt beslut, även om okontrollerad intuition kan leda till 

fel beslut då det finns risk för att endast ett beslutsalternativ beaktas.204 Det är även av 

betydelse i beslutandeprocessen att se till hur fakta framställs då det påverkar intuitionen 

och det intuitiva beslutsalternativet. Studier har också visat att domare kan förlita sig på ett 

intuitivt beslut som är felaktigt.205 Följaktligen är det viktigt att det intuitiva beslutet 

granskas och ifrågasätts vid överläggningar i Domstolen. 

 

Intuitionen är dubbelsidig, det är en bra impuls och en indikation på hur beslutet bör fattas, 

men det finns även faktorer som man inte har kunskap om som egentligen borde tas i 

beaktande vid beslutet. Dessa kan ofta förbises vid ett första intuitivt beslut. Det som 

begränsar domare i att utveckla deras intuition är att de oftast inte för en diskussion om 

resultatet efter att de har avkunnat en dom, vilket de borde göra då det är viktigt att få 

konstruktiv kritik för att kunna utveckla intuitionen.206 Den tidspress som domare vid 

Europadomstolen ständigt har är således en faktor som påverkar beslutet negativt. Om 

man måste fatta ett beslut fort så överlägger man inte, du tvivlar inte på ditt slutgiltiga 
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beslut då situationen kräver att du handlar snabbt. Ett exempel är brandmän som oftast 

handlar intuitivt och då använder de inte system två vid kritiska beslut, detta kan även gälla 

för domare om de är utsatta för tidspress.  

 

Om det intuitiva beslutet är alltför bestämmande för det slutgiltiga beslutet finns det en risk 

för ”comfirmation bias”, vilket innebär att en hypotes testas i ljuset av fler bevis som 

stödjer den än talar emot den.207 Detta sker oftast omedvetet, det är en automatisk process. 

I Europadomstolen kan detta ske vid just knepiga fall, för att stödja det beslut som intuitivt 

ansetts som det bästa. Den balanseringsmetod som Domstolen använder innebär ingen 

garanti för att detta inte ska hända, utan stödjer i princip en sådan utgång.208 Eftersom att 

det ofta i knepiga fall är den utgång som intuitivt ansetts som den bästa som blir 

bestämmande för balanstestet. Detta är problematiskt om det leder till en snedvriden 

bedömning av fallet. 

 

5.4 Utvecklandet av beslutstekniker 
5.4.1 Framställandet av fakta 

I den inledande fasen av ett mål fastställs fakta i målet, detta utifrån den information som 

har getts in till domstolen. I denna del har domaren en stor roll, då dennes uppmärksamhet 

och erfarenhet påverkar hur vittnesmål och bevis tolkas. Det som även är viktigt att 

uppmärksamma är att domare, generellt sett, påverkas av externa faktorer på ett eller annat 

sätt.209 Det är inte nödvändigtvis något som domaren är medveten om, utan det kan vara en 

fördom som göra att hen dömer på ett visst sätt. Vi styrs alla av olika fördomar och 

förutfattade meningar, som vi ofta är omedvetna om. Om man läser domskälen med detta i 

åtanke kan det klargöra vissa argument och till viss del utfallet.  

 

Då en domare beslutar i ett mål blir detta en del av lagen, besluten är således lagen.210 Det 

som påverkar en domare i sitt beslut är också de lagregler som är tillämpliga och praxis, 

även om det alltid är svårt att veta exakt hur mycket de tillämpliga lagarna och 

förordningarna påverkar det specifika fallet. Det som också påverkar utgången i målet, 

särskilt vid konflikter mellan olika intressen och rättigheter, är när och av vem rättigheten 

lyfts. Själva konflikten i Domstolen utgår ifrån om staten har kränkt klagandens 
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rättighet(er) därmed är det den rättigheten som får förtur vid ett proportionalitetstest, dvs 

den enskildas intressen är i princip alltid mer skyddsvärda än statens.211 Det kan vara 

problematiskt att den enskildas intressen alltid väger tyngst om det ur ett 

samhällsperspektiv skulle vara bättre att en begränsnings av rättigheten tilläts. 

Konventionen är dock främst ett skydd för individen mot staten, det är en del av hur den 

är uppbyggd och hur rättigheterna tolkas, därmed är detta bara ett problem i enstaka fall. 

 

5.4.2 Rättighetskrockar och praxis 

Ett exempel som visar på hur man skulle kunna resonera i fall då rättigheter krockar är 

Öllinger mot Österrike.212  Klaganden i målet ansökte om att hålla en samling till minne av 

mördade judar från Salzburg på en kyrkogård vid samma tillfälle som ett antal personer 

tänkte hålla en samling till minne av dödade SS-soldater. Klaganden fick inte tillstånd att ha 

sin samling då kyrkogårdsbesökarna skulle störas av det tumult som skulle kunna uppstå 

om båda samlingarna tilläts. Domstolen konstaterade att detta innebar en kränkning av art. 

11, som gäller mötesfrihet och föreningsfrihet, då polisen och staten kunde ha agerat 

annorlunda. De kunde ha ändrat förutsättningarna och haft poliser närvarande som kunde 

ha sett till att det inte uppstod några konflikter. Istället la de mer vikt vid att inte störa 

kyrkogårdsbesökarna, som kunde ha fått sina intressen tillgodosedda på ett annat sätt.213 

Det är därmed frågan hur konflikten kan lösas och främst om den kan undvikas på något 

sätt, genom att förändra premisserna i fallet, som är det man ska se till i sådana här 

situationer och inte nödvändigtvis vilket intresse som väger tyngst. 

 

Det som också kan lösa likartade konflikter är att se till hur liknande fall nationellt sett har 

lösts. Genom att ha öppna förhållningssätt till hur fallet analyseras och vad man överlägger 

om kan man undvika att en rättighet ”vinner” över en annan. Detta innebär att alla 

intressen ska diskuteras och få en plats i balanstestet. För att ytterligare öka Domstolens 

påverkan på nationella rättsordningar så skulle de kunna utveckla en princip om att man 

hela tiden ska utveckla de lösningar som man har kommer fram till.214 Principerna ska ses 

som hjälpmedel, det är följaktligen själva processen som är det viktiga, att man utvärderar 

och utvecklar de lösningar som man tidigare har kommit fram till. Något som exempelvis 

kan utvecklas är rättigheternas kärna och vad som är mer i dess periferi.  
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Det som också kan styra hur man utvecklar balanstestet är två grundprinciper som har 

utvecklats av Domstolen. Dels personlig autonomi, dels det demokratiska samhället.215  

Principen om personlig autonomi, självständighet, har uttryckts i Pretty mot Storbritannien, då 

Domstolen konstaterade att det är inbegripet i art. 8 att få bestämma när man ska dö. 

Denna princip berör individen och när dess frihet kan begränsas, sett utifrån skyddet av 

individen i det statliga perspektivet. Den skulle kunna vara vägledande då det gäller 

personlig frihet och när denna ska kunna begränsas, alltså ett vidare tillämpningsområde än 

att enbart gälla art. 8 i EKMR.216  Det demokratiska samhället är en princip som är 

välutvecklad och innebär att det publika intresset ska var bestämmande i alla beslut och att 

restriktioner endast ska vara tillåtna om det är absolut nödvändigt. Båda dessa principer är 

inte exakt definierade och därmed öppnar de upp för diskussioner och möjligheten att se 

på rättigheterna ur flera perspektiv.  

 

5.4.3 Objektivitet 

Ytterligare ett sätt för att utveckla beslutsprocessen i Domstolen är att använda ett 

strukturerat balanstest. Detta innebär att man resonerar balanserat, alltså praktiskt resonerar 

och inte väger de olika intressena i fallet, så som Domstolen gör i nuläget.217 Det är 

dessutom svårt att använda det nuvarande testet då det inte finns någon gemensam 

måttstock för hur de olika intressena ska vägas, sk. begränsad rationalitet. Det strukturerade 

balanstestet fokuserar istället på jämförelsen av de skäl som talar för respektive emot de 

rättigheter som är relevanta i fallet. Detta test skulle baseras på sju olika kriterier; värdering, 

inflytande, ”kärna och periferi”, ytterligare rättigheter, generella intressen, syfte och 

ansvarskriterium.218 

 

Det första kriteriet, värderingen, skulle baseras på det abstrakta värdet, utifrån konventionen 

och de rättigheter som krockar. Alla rättigheter i konventionen har lika värde, även om art. 

2 kan sägas väga tyngre.219 Inflytandekriteriet syftar på den skada som har skett sett utifrån de 

rättigheter som är aktuella samt risken för att en sådan kränkning sker. Det tredje kriteriet 

innebär att Domstolen ska se till om kränkningen har skadat rättighetens kärnintresse eller 

endast något som är perifert. Om skadan är närmare själva kärnvärdet av rättigheten så talar 
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det för att denna rättighet är mer skyddsvärd i det specifika fallet, om skadan däremot 

relaterar mer till rättighetens periferi öppnar det upp för att rättigheten kan begränsas i 

vissa fall. Detta kriterium kan liknas med Harts teori om att rättsregler består av en kärna, 

då tillämpningsområdet är relativt klart men om konflikten rör något i periferin av 

rättsregeln så måste domarna använda sitt fria skön och se till hur rättsregeln är tillämpbar i 

det enskilda fallet. Det här tar jag upp för att visa på att även rättsvetenskapen till viss del 

kan tillföra nya synsätt på balanstestet. 

 

För att få en mer holistisk metod ska man dessutom se till andra intressen och rättigheter 

som kan ha blivit kränkta, alltså se till nya perspektiv som förstärker helheten och inte 

analysera alla delar i detalj. Detta innebär att man breddar perspektiven och kan se på 

konflikten i nytt ljus. Det är även syftet med att se till generella intressen, dessa kan stödja vissa 

rättigheter och Domstolen kan se konflikten i en annan kontext. Ett kriterium som bara ska 

användas i vissa fall är det som berör syftet, vilket innebär att rättigheterna är 

sammankopplade och att vissa rättigheter innebär ett extra skydd för andra rättigheter. Ett 

exempel på detta är barnets bästa, som ofta är en princip som blir aktuell då art. 8 i EKMR 

är tillämpbar. Det sista kriteriet är ansvarskriteriet, som innebär att man även ser till de 

skyldigheter, positiva obligationer för konventionsstaterna, som rättigheterna ger upphov 

till. Detta gäller således inte konflikter mellan privatpersoner men kan bli aktuellt då det kan 

ha skett en kränkning av exempelvis art. 10.  

 

Ovanstående kriterier skulle leda till att Domstolen fick verktyg för att kunna jämföra de 

olika argumenten för och emot de intressen som rättigheterna innebär. Detta skulle leda till 

en mer objektiv bedömning, då vissa kriterier skulle tala för det ena alternativet och vissa 

för det andra.220 Detta är alltså ett nät av argument istället för kedjor, som är beroende av 

varandra. Nät kan utvecklas oberoende av den argumentation som har förts innan, de är 

starka i sig. Detta innebär emellertid inte att all intuition ska bortses ifrån, även intuition är 

en viktig del av beslutandeprocessen. Detta är enbart ett sätt att titta på det intuitiva 

beslutet och analysera det på ett mer objektivt sätt. Detta skulle även leda till att det blir 

lättare att följa domarnas resonemang, beslutandeprocess och även analysera domen. 
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6 Sammanfattning och avslutande kommentar 
 

Domstolens huvudsakliga uppgift är att tolka konventionen och döma i tvister, se art. 19 

och art. 32 i konventionen. Det är således viktigt att praxis från Domstolen är lätt att tolka 

och följa för konventionsstaterna. Genom att använda nya principer och förbättra 

domskälen kan Domstolen följaktligen utveckla och öka sitt inflytande i 

konventionsstaterna. Det är även Domstolen som analyserar konventionen, det är således 

viktigt för konventionsstaterna att kunna följa den utvecklingen och även kunna påverka 

genom europeisk konsensus.  

 

Europeisk konsensus hjälper Domstolen att även se till konventionsstaternas rättsordningar 

i beslutandeprocessen. Det består av vissa rättsfrågor och principer som 

konventionsstaterna är överens om, det är således ett instrument för att enas i vissa frågor i 

Domstolen. Det sätter också vissa gränser för hur långt Domstolen kan gå i olika 

rättsfrågor och är även en del i bedömningen av staternas bedömningsmarginal, ”margin of 

appreciation”. Det som dock begränsar hur konsensus kan påverka målen är domarnas 

personliga uppfattning i vissa frågor samt de grundläggande (absoluta) rättigheterna och 

principerna som inte kan ändras genom enigheten. Särskilt domarnas personliga 

uppfattning i en fråga är sålunda en relativt stor del av hur utfallet blir i ett mål då det gäller 

en känslig fråga, vilket har framkommit i intervjuer som har gjorts med domare från 

Domstolen.221 Deras uppfattning kan därmed inte ändras även om det föreligger konsensus 

gällande en rättsfråga i flertalet av konventionsländerna. 

 

Domstolen är också beroende av att konventionsstaterna följer och verkställer de domar 

som den dömer ut, om stater börjar ignorera domarna så riskerar hela systemet att kollapsa. 

Domstolens arbete är till för individen men det är även viktigt att domarna kan tillämpas av 

konventionsstaterna och att Domstolen genom domarna kan förändra 

konventionsstaternas rättssystem om det sker upprepade kränkningar. Domstolen har makt 

men den är alltid relativ sett till hur många av konventionsstaterna som faktiskt verkställer 

och tar hänsyn till Domstolens domar. Det är viktigt att Domstolen hela tiden utvecklar 

och reviderar sina beslutstekniker, då det är en institution som värnar om de mänskliga 

rättigheterna och kan uppmärksamma de kränkningar som sker. 
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Under senare år har Domstolen försökt att hantera de problem som uppstår då stater inte 

verkställer domarna genom att specificera den kränkning som har skett i själva domen, 

utifrån de nationella reglerna, och på så sätt kunna förhindra ytterligare kränkningar. 

Därmed är det viktigt att de i domskälen preciserar hur de har resonerat om utfallet i 

domen, detta underlättar för staterna att verkställa den och förstå dess räckvidd bättre, ett 

exempel på detta är de sk. pilotmålen.  

 

För att ytterligare förbättra beslutandeprocessen i Domstolen är det viktigt att den är öppen 

för förändringar sett till hur processen går till i nuläget. Det finns ofta nya sätt att se på 

rättsfrågorna och det är bra att nya avvägningsprinciper utarbetas så att nationella 

domstolar kan följa dessa. Det finns dessutom hela tiden utrymme att utveckla Domstolens 

arbetssätt. Balanstestet, som styr Domstolens beslutandeprocess i fall som rör 

rättighetskrockar, kan och bör förbättrats genom kognitionspsykologiska teorier och nya 

synsätt. Det finns även i framtiden risk för att Domstolen får in fall där rättigheter måste 

vägas mot varandra och då skulle det vara bra med ett välutvecklat balanstest. Ett 

sanktionssystem skulle också kunna vara en möjlig lösning på de problem som Domstolen 

har och ytterligare öka dess makt. Detta skulle främst vara ett sätt för att få stater att 

verkställa de domar som Domstolen dömer ut. 

 

Det är även viktigt, mot bakgrund av att domares egna personliga erfarenheter har stor 

betydelse i Domstolen, att staterna nominerar rätt kandidater till domarämbetet. Eftersom 

protokoll 14 innebär att domarna endast sitter nio år är det viktigt att de redan är erfarna 

när de nomineras för ämbetet. Genom heuristiker påverkar man sin intuition och ens 

hunches blir oftast mer korrekta med åren, du lär av dina misstag. Särskilt erfarenhet från 

tidigare internationella domstolar eller andra internationella ämbeten är en viktig erfarenhet 

för en domare i Europadomstolen att ha, då det är annorlunda att döma i en nationell 

domstol jämfört med en internationell domstol. Det som dock är positivt med att det finns 

en domare från varje medlemsstat är att inhemska domstolar får en större roll i 

Domstolens arbete. Detta leder till en harmoniserad syn på rättstillämpningen i allmänhet 

och mänskliga rättigheter i synnerhet. 

 

Både domarnas bakgrund och personlighet påverkar således domskälen. Om det 

tydliggjordes hur domarna resonerade skulle det kunna ge en större inblick i Domstolens 

arbete. Ett av Domstolens största problem i dagsläget är antalet klagomål som inkommer, 
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över 50 000 varje år.222 Domstolen har även kritiserats för att den inte har en sammanhållen 

praxis, de många domarna kan vara en förklaring till detta. Om det skulle utvecklas fler 

principer som kunde användas av Domstolen skulle det följaktligen vara ett sätt att få en 

mer enhetlig praxis som skulle vara lättare för konventionsstaterna att följa. 

 

Det är även av största vikt att domarna är objektiva och ser sitt ämbete för vad det är. 

Domstolen kan och bör vara en provokativ kraft i vissa frågor och ständigt utveckla 

tolkningen av konventionen. När konventionen skapades var syftet att skapa samarbeten 

mellan de europeiska länderna och särskilt främja respekten för de mänskliga rättigheterna 

och grundläggande friheterna. Det som skiljer den från FN’s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna är att konventionen även skapades i syfte att ha ett internationellt 

övervakningsorgan.223 Detta är i dagsläget Europadomstolens roll.  

 

6.1 Europadomstolens framtid 
Det har skett förändringar inom Domstolen, men det är inte tillräckligt. Det existerar 

fortfarande en risk för att Domstolen förlorar i anseende och inte får gehör för sina domar. 

Ett sätt att stärka Domstolens roll skulle vara att de vägledande avgörandena inte enbart 

skulle vara bindande för parterna i målet utan för alla konventionsstaterna, erga omnes effect. 

Det är även kvaliteten på domarna som är av största vikt för att Domstolen ska kunna ha 

någon makt.224 Detta är starkt kopplat till de personer som nomineras och väljs som 

domare, därmed är det viktigt att dessa är lämpliga för att arbeta i Europadomstolen.  

 

Det är även av betydelse för Domstolens framtid att konventionsstaterna implementerar 

och tillämpar konventionen korrekt, om de inte gör det kommer det in fler klagomål till 

Domstolen. Domstolen är en övervakare av att konventionen följs, inte ett organ som ser 

till att konventionen verkligen implementeras som den ska. Den ändring av regel 47 i ”rules 

of court” som har skett har minskat målen något.  Domstolen har också blivit mer 

restriktiv i att ha muntliga förhandlingar, för att minska arbetsbelastningen.225 Detta kan 

dock leda till att beslutandeprocessen blir annorlunda, både fakta och bevis presenteras 

annorlunda och den uppfattning domarna får om målet kan ändras beroende på om det 

sker en muntlig förhandling eller inte. Däremot har dessa förändringar inte löst det 

                                                
222 Europadomstolen för mänskliga rättigheter: 50 frågor om Domstolen, s. 11 
223 The Universial Declaration of Human Rights 
224 Fura, s. 679 
225 Fura, s. 676 
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grundläggande problemet, att konventionsstater inte tillämpar konventionen korrekt och 

inte heller verkställer de domar som Domstolen dömer ut. Detta leder till repetitiva 

klagomål och att balanserna ökar hos både Domstolen och Ministerkommittén. Det här 

riskerar både systemets effektivitet och legitimitet.226  

 

I arbetet att få ett effektivare skydd för de grundläggande rättigheterna och friheterna är det 

således viktigt att konventionen tillämpas på nationell nivå. Genom att även 

konventionsstaterna har organ som övervakar att konventionen följs kan Domstolens 

arbete bli mer effektivt, fokus kan vara på de mål som är av största vikt och den kan få en 

bra målbalans. För att detta ska kunna ske är det viktigt att Domstolens beslutandeprocess 

blir mer transparent och att de nationella organen kan tillämpa dess principer. Domstolen 

är därtill subsidiär och en utveckling som skulle vara önskvärd är att mål inte ska behöva 

tas till Europadomstolen utan att konflikten kan lösas på nationell nivå.  

 

6.2 Slutord 
De traditionella rättsvetenskapliga teorierna har fokuserat på att domare rättfärdigar sina 

beslut på ett objektiv och rationellt sätt. Medan Tversky och Kahnemans, och Simons 

teorier om beslutsfattande i ett kognitionspsykologiskt perspektiv ser den inledande fasen, 

som är mer subjektiv och orationell, av beslutsprocessen som bestämmande för resten av 

processen och det slutgiltiga beslutet. En domares tidigare erfarenheter, bias (systematiska 

tankefel), hunches och omedvetna fördomar är således en stor del av beslutandeprocessen. 

Den kognitionspsykologiska teorin kan därmed bättre förklara beslut som enligt 

traditionellt rättsvetenskapliga teorier i är svåra att förklara, sk. knepiga fall i Domstolen. 

De två olika vetenskaperna kompletterar varandra sett till hur rättsliga beslut fattas i 

realiteten. Inom rättsvetenskapen öppnar detta upp för vidare forskning om vad rätt är sett 

till hur rätten tillämpas i verkligheten och vad domare påverkas av vid rättsligt 

beslutsfattande. 

 

Domstolen är en viktig komponent i att uppmärksamma brott mot de mänskliga 

rättigheterna och den måste få de förutsättningar som krävs för att kunna försvara, förklara 

och utveckla konventionens grundprinciper. Om arbetsbördan leder till att den inte kan 

göra detta måste dess arbete revideras. Dess domar är nyckeln till att vara en domstol som 

kan påverka och den ska kunna vägleda och ge incitament för att medlemsstaterna ska 

                                                
226 Fura, s. 673 
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utveckla likadana tolkningar av konventionen i nationella domstolar och organ. 

Domstolens roll bör därmed stärkas på flera plan, dess makt är inte så stor som man kan 

tro och det finns flera möjliga utvecklingar av Domstolen. Flera förändringar bör ske, både 

utifrån Domstolens roll, vilka som dömer och hur beslutandeprocess i Domstolen går till. 

Av störst vikt är att Domstolens arbete hela tiden revideras och att nya utredningar om 

förbättringar görs kontinuerligt. Det förs i dagsläget en diskussion om hur Domstolens 

arbete kan utvecklas och hur stor del domare och de kognitionspsykologiska aspekterna av 

beslutandeprocessen har på själva domen, den diskussionen är viktigt och bör utvecklas 

vidare. 
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