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1Inledning 

1.1 Bakgrund  

Rättens egentliga väsen har sedan dess tillkomst varit en evig diskussionsfråga bland 

jurister, filosofer och politiska makthavare. Sedan den industriella revolutionen och 

framväxten av nationalstater så har denna debatt om något ökat i intensitet. 

Även om juridiskt skolade tänkare säkerligen känner till sin plats gentemot den 

politiska makten tycks det ändå finnas en känsla av självständigheti förhållande till 

dessa externa maktfaktorer. Den härskande uppfattningen förefallerofta vara att den 

juridiska yrkeskåren själv är förmögen att utforma sina egna rättsvetenskapliga 

tankegångar och genom sin yrkesutövning sätta dessa i verket. Denna tes har förvisso, 

onekligen, ett visst mått av verklighetsförankring. Doktrin är trots alltenallmänt 

vedertagen rättskälla inom de flesta rättstraditioner. Likväl harmakthavare i 

mänsklighetens historia otaliga gånger gjort framgångsrika anspråk på juridiken som ett 

renodlat politiskt redskap. Utöver utformningen av rättens materiella innehåll så vill jag 

genom denna framställning belysa hur den rättsliga diskursen i sig, inom den juridiska 

yrkesgruppen, i hög utsträckning dikterats av det politiska klimatet.  

I min mening har konsolideringen av de europeiska nationalstaterna haft en 

särskild roll i den moderna maktbalansen mellan de två sfärerna. I och med att äldre 

maktstrukturer förfallit har också juridiken nästan instinktivt anpassat sig till de nya 

politiska landskapen genom ett brett anammande av positivistiska rättsåskådningar. 

Detta fenomen var utöver övriga Europa närvarande i Tyskland och Sverige. 

I fokus för denna rättsliga utveckling stod de dominanta politiska rörelserna i 

dessa två länder. En gemensam företeelse inom dessa respektive samhällen är att det 

finns en bred rörelse som skall ena nationen genom olika politiska medel. En 

rättspositivistisk rättstillämpning blir, om än inte en nödvändighet, högst attraktiv vid 

sådana åtaganden då snabba och omvälvande förändringar i samhället rimmar illa med 

goda möjligheter till överklaganden och förhalningar. Ett alltför långtgående åtagande 

till upprätthållandet av individens rättigheter kan då snarare ses som ett tecken på 

bristande politisk vision.  

Det tyska kejsardömet, med sina starka monarkistiska och konservativa 

strömningar, övergick efter vapenstilleståndet 1919 till en socialdemokratisk 

samlingsregering, följt av den totalitära och i dessa avseenden nostalgiskt drivna 

nazistregimen. Farorna somen positivistisk rättskultur kan föra med sig, i kombination 
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med de politiska visioner som för evigt skulle definiera perioden i fråga,beskrevs av 

Radbruch på följande vis: 

Positivism, with its principle that „a law is a law‟, has in fact rendered the German legal 

profession defenseless against statues that are arbitrary and criminal. Positivism is, more-

over, in and of itself wholly incapable of establishing the validity of statutes. It claims to 

have probed the validity of a statute simply by showing that the statute has sufficient 

power behind it to prevail. But while power may indeed serve as a basis for the „must‟ of 

compulsion, it never serves as a basis for the „ought‟ of obligation or for legal validity. 

Obligation and legal validity must be based, rather, on a value inherent in the statue.
1
 

Sett till underliggande rättsfilosofiska värderingar och vissa politiska sakfrågor kunde 

en parallell utveckling urskönjas i Sverige. Både det socialdemokratiska samhällsbygget 

och det nationalsocialistiska kännetecknades av social ingenjörskonst och viljan att 

fostra en starkare känsla av folkgemenskap. Det finns i många avseenden, både 

uppenbara och avgrundsvida, skillnader mellan dessa ideologier. Ändock föreligger det 

vid närmare beskådan flera gemensamma nämnare som utifrån ett rättsvetenskapligt 

perspektiv är väldigt intressanta att sondera. Det socialdemokratiska politiska projektet 

hade i vart fall varit svåruppnåeligt utan den s.k. Uppsalaskolan eller någon närliggande 

rättsskola av positivistiskt slag. Den förvisso mycket kontroversielle professorn Jacob 

Sundberg, möjligen med vissa dramatiska övertoner, skildradeden härskande och 

socialdemokratiskt färgade Uppsalaskolans ”skadliga” verkan:  

The Kingdom of Sweden was […] hit early by the Uppsala school which provided, under 

the guidance of Professor Axel Hägerström, a more comprehensive philosophy of science 

which fitted excellently the dominating political power of the day – the Social Democrats 

[…] and the study of law was relegated to a kind of unscientific Siberia [… under] the 

„secret marriage‟ between the ruling Social Democrats and the Hägerströmian Uppsala 

school.
2
 

Den rättspositivistiska hållningen gentemot rätten och syftet bakom dess tillämpning 

som fanns i båda dessa länder blottlägger en grundläggande likhet, vilket var att i första 

hand möjliggöra politiska åtaganden. Det påståendet kan vid första anblick tyckas ge 

                                                 
1
Gustav Radbruch, Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law,Oxford Journal of Legal Studies, s. 6.

  
2
 Jacob Sundberg, A Chair in Jurisprudence(Stockholm Institute for Scandinavian Law: Stockholm, 

2005), s. 434.  
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uttryck för en självklarhet, nämligen att juridikens tillämpninguppfattas som en 

manifestation av politisk makt.Med det sagt finns en central skillnad gentemot den då 

rådande ordningen och mer modern västerländsk rättstillämpning; genom en mycket 

större betoning på konformitet med grundlag och folkrättsliga dokument kan inte 

demokratisk vilja eller styrande eliters godtycke i samma utsträckning inskränka fri- och 

rättigheter. 

1.2Syfte 

Decentrala frågor som denna framställningämnar besvara är de följande: 

- I vilken mån har politiska drivkrafter i Sverige och Tyskland mellan cirka 1800-

1945 påverkat jurisprudensens utveckling i positivistisk riktning?  

- Kan det upplevda behovet av en sådan förskjutning anses ha varit allmängiltigt 

över det politiska spektrumet? 

- Har en positivistisk rättskultur i dessa länder varit av särkskild betydelseför de 

respektive nationalstaternas tidiga utveckling? 

1.3 Metod   

Då detta arbete ska presentera redogörelser och analyser av historiska skeden har jag 

huvudsakligen förlitat mig på den historiska metoden. Då historieforskning inte har en 

motsvarighet till den för jurister vedertagna rättskällehierarkin ställs ett förhållandevis 

större krav på flexibilitet från författarens sida att inhämta relevant och tillförlitlig 

information. Sett till sitt innehåll så behandlar detta arbete, utöver dess rättshistoriska 

kärna, material från flera andra områden såsom politisk historia och rättsfilosofi. 

Urvalet av källmaterial och iakttagande av källkritik har därför om något visat sig vara 

än mer centralt för skrivandeprocessen, då både typen av källor och tolkningsmetod 

skiljer sig åt mellan dessa områden.  

De delar av arbetet som rörsamhälleliga skeenden av mer politisk karaktär, som 

endast indirekt kan hänföras till juridik, inkluderarbåde politiska dokument och 

uttalanden från politiska figurer. Detta urval har främst dikterats utifrån litterära 

hänvisningar av erkända historiker och filosofer.Då hänvisning inte har skett så har 

uttalanden som tagits från politiska urkunder, makthavare och tjänstemän bedömts 

utifrån den historiska betydelse som källan rimligen kan ha haft i det givna 

sammanhanget. 
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I avsnitten som behandlar rättskällor såsom lagstiftning, rättsfall, statliga offentliga 

utredningar och doktrin nyttjas självfallet även den rättsdogmatiska metoden, om än i en 

kompletterande roll. Den avslutande delen av uppsatsen jämför svensk rätt med tysk 

utifrån ett makroperspektiv. I dessa avsnitt används den komparativa metoden i tre 

huvudsakliga avseenden, dels en jämförelse mellan de respektive rättskulturerna, dels i 

ett rättspolitiskt hänseende iden rättsliga diskursen mellan författare. 

Översatta citat (dvs. citat som har översatts i ett visst verk av författaren) 

presenteras i detta språk. Detta är i avsikt att inte ytterligare förvränga den ursprungliga 

meningen bakom uttalandet. 

1.4 Avgränsningar 

I avsikt att hålla arbetets omfattning på en hanterbar nivå kommer den politiska och 

rättsvetenskapliga utvecklingen under efterkrigstiden inte att behandlas.Verk av 

författare som publicerats efter kriget kommer således främst att användas i den mån 

verken är retrospektiva. Folkrättsliga aspekter av rättsskolorna, som förvisso är av stort 

intresse och vikt för en djupare förståelse av ämnet, kommer heller inte användas som 

analysunderlag. Kringliggande rättsfilosofiska teorierkommer endast att ytligt beskrivas 

och diskuteras. 

1.5 Disposition  

Inledningsvis, i kapitel 2, ges en kortare redogörelse för den europeiska rättsfilosofiska 

utvecklingen från medeltiden fram till 1800-talets mitt med ett fokus på grundandet av 

den s.k. analytiska jurisprudensen.Därpå redogörs i kapitel 3 de moderna 

nationalstaternas framväxt i Tyskland och Sverige samt den rättsfilosofiska och 

rättspolitiska debatten som i dessa länder fördes under samma tidsperiod. Kapitel 4 

presenterar därefter en diskussion om rättspositivismens roll i konsolideringen av 

nationalstaten och i vilken mån som gemensamma nämnare finns i dess nyttjande av 

socialdemokratiska och nationalsocialistiska partier. Sist ges avslutande reflektioner om 

huruvida denna form av rättsfilosofiskt system kan anses åtnjuta demokratisk 

legitimitet. 
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2Rättspositivismens utveckling under 1800-talet 

2.1 Introduktion  

Detta avsnitt kommer att kortfattat förklaraden analytiska jurisprudensens begynnelse. 

Den inlednande rubriken 2.2 skildrar den rättsfilosofiska status quo så som den såg ut 

under medeltiden medan de följande underrubrikerna redogör för Benthams och Austins 

revolutionära positivistiska rättslära och dess påverkan på följande debatt. 

2.2 Den naturrättsliga begynnelsen  

Naturrätten hör till mänsklighetens äldre moraliska ramverk och har, till skillnad från 

senare uppkomna filosofiska skolor, varit närmast universellt närvarande under 

mänsklighetens nedskrivna historia.
3
 Dess materiella innehåll i enskilda samhällen 

skiljer sig naturligtvis åt mellan tidsperioder och religiösa sammansättningar men det 

finns likväl vissa gemensamma drag som kan lyftas fram. Den klassiska naturrättens 

förhållningssätt gentemot moral och rätt följer vanligtvis från utgångspunkten att fasta 

etiska värden kan härledas från naturen, ofta med hänvisning till religiösa urkunder, och 

att människan bör anpassa sitt beteende efter dessa.
4
 Inom den mer religiöst präglade 

naturrätten ses rätten därför ofta som en jordlig förlängning av gudomlig rättsskipning 

vilket legitimerar rättens auktoritet, dels gentemot individen men också mot politiska 

makthavare.
5
 En särskilt framstående auktoritet inom denna tankeskola är Thomas av 

Aquino som bidrog fundamentalt till det sociala kontraktet mellan medeltidens feodala 

makthavare och Påven.Från det religiösa etablissemangets perspektiv innebar det dels 

att religiös dogm i större mån efterlevdesav Europas regenter men även att den 

övergripande makthierarkin, med den noggrant balanserade dualismen mellan 

kungahusen och kyrkan, vidmakthölls. Med denna bakgrund är det inte konstigt att den 

katolska kyrkan fram till 1800-talets mitt innehade en stark ställning i rättsvetenskapen 

genom sitt kulturella och politiska inflytande.  

 

                                                 
3
Tore Strömberg,Rättsfilosofins historia i huvuddrag (Studentlitteratur: 1989), s. 9. 

4
Se t.ex.,Michael D.A Freeman,Lloyd’s Introduction to Jurisprudence (Sweet & Maxwell: 2014), s. 75 f 

samt J. E.Penner,Emmanuel Melissaris, McCoubrey& White’s Textbook on Jurisprudence (Oxford 

University Press: 2012), s. 11.  
5
 Karl Olivecrona, Rättsordningen (LiberLäromedel: 1976), s. 75.  
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2.3 Utilitarismoch den tidiga positivismen 

Som motreaktioner till denna långvariga naturrättsliga hegemoni formulerades allt 

eftersom flertalet filosofiska alternativ som inte förordade ett vidmakthållande av den 

nära kopplingen mellan moralen och rätten (och i förlängningen kyrkan och 

normgivningsmakten).
6
Övergången mellan naturrätten och positivismen var i många 

avseenden en utdragen process som inleddes redan under 1500-talet i och med 

RespublicaChristanias
7
förfall. Sett till dess senare skede, när utvecklingen accelererade, 

finns kopplingar mellan naturrättens förfall och grundandet av nationalstater med sina 

allt mer separata rättsordningar (med upplösningen av den tidigare relativt homogena 

iuscommune).
8
 

I det kulturella och politiska klimat som existerade i Europa under 1700-talet, där 

upplysningen inletts men den gamla ordningen alltjämt hade en stark ställning, fick den 

engelske juristen Jeremy Benthamen framstående roll.Bentham skulle i den 

härsamhälleliga kontexten komma att bygga det filosofiska ramverket för vad som 

skulle bli utilitarismen. Kärnan i hans kritik mot den gällande ordningen var tesen att 

naturrättens materiella innehåll var fiktivt och saknade normgivande makt.Istället för att 

förlita sig de etablerade moraliska systemen vid bedömningen om en viss handling är 

etiskt försvarbar eller inte är den centrala tesen inom utilitarismen att handlingens 

moraliska beskaffenhet dikteras utifrån dess maximering av nytta och minimering av 

lidande.
9
Den styrande uppgiften för juristen enligt detta moraliska ramverk är att skilja 

mellan vad en lag är och vad den borde vara. Frågan som dikterar huruvida en viss 

rättsakt är legitim är således om huruvida dess källa har normgivningsbefogenhet. 

Rättsregler som istället hade sin grund i naturrättsliga föreställningar borde enligt 

Bentham utifrån detta synsättmotarbetasav juristerna snarare än möjliggöra dess 

tillämpning. Benthams förhoppning med sitt bidrag till debatten var att åstadkomma 

radikala förändringar av det i England rådande common law-systemet, som enligt 

honom försvårade omfattande sociala reformer.
10

Denna negativa inställning till det 

rådande systemet var även någonting som inkluderade konceptet om rättigheter 

                                                 
6
 J. E. Penner, Emmanuel Melissaris, McCoubrey& White’s Textbook on Jurisprudence, s. 11. 

7
 Den exakta innebörden av Respublica Christania kom att allt efter som ändras från ”kristenheten” under 

den senare delen av 1500-talet till något närmare”den kristna staten”, se t.ex. Peter Haldén, 1648: Den 

Westfaliska freden: Arv, kontext och konsekvenser (Nordic Academic Press: 2009), s. 215. Den aktuella 

användningen av begreppet avser det bredare teologiska/politiska system som beskrivits i rubrik 2.1. 
8
Randall Lesaffer, European Legal History: A Cultural and Political Perspective(Professional Books: 

1985),s. 432 ff. 
9
J. E. Penner, Emmanuel Melissaris, McCoubrey& White’s Textbook on Jurisprudence, s. 41. 

10
Wolfgang Friedman, Legal Theory(Stevens & Sons Limited: 1960), s. 271.  
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pånaturrättslig grund, som han i en kritik av Deklarationen om människans och 

medborgarens rättigheter kallade för nonsenseuponstilts.
11

 

Även om dessa rättspolitiska målsättningar i slutändan inte realiserades hade hans 

idéer desto större genomslagskraft bland civil law-samhällen på kontinenten.
12

 Ett 

tecken på denna spridning är det faktum att Bentham utnämndes till hedersmedborgare i 

Frankrike 1792 av Assembléenationale, det revolutionära parlamentet.Det faktum att en 

sådan ära tilldelats en rättsfilosof som inte tillhör samma idétradition bör vittna om 

intresset av den politiska flexibilitet som dessa teorier kunde erbjuda. Efter att ha 

bevittnat revolutionens övertramp i och med Robespierres skräckvälde skall Bentham 

tydligen ha intagit en mindre centristisk syn på det moraliska system han skapat.
13

 

2.4Rättspositivismens utveckling 

Den roll som rättshistoriker har varit villiga att tillskriva Bentham i detta historiska 

skede tycks ha genomgått en grundlig revision under efterkrigstiden. En intressant fråga 

som därför ofrånkomligen måste besvaras är i vilken mån ett arbete som detta är bundet 

av den aktuella tidsperiodens historieskrivning. Ett bra exempel på den äldre synen är 

den tämligen dräpande kommentaren av Macdonell att Bentham endast besatt 

rudimentära juridiska kunskaper (och menadesåledes att efterträdaren Austin förtjänar 

förhållandevis större erkännande för det gemensamma tankegodset).
14

Också tämligen 

mer moderna författare som Hart insinuerar att Austin hade en drivande roll i skapandet 

av rättspositivismen, utan att ge Bentham särskilt omnämnande.
15

Moderna skildringar, 

som exempelvis McCoubrey&White’sTextbook on Jurisprudence, är å andra sidan 

tydliga i sin uppfattning att Austins verk borde ses som en fortsättning av 

Benthams.
16

Då den kommande analysen förlitar sig på verkpublicerade under denna 

tidigare period (och att kunna beskriva dessa författares förhållningssätt gentemot 

Bentham och Austin) så kommer denna tidigare historieskrivning att användas. 

 

                                                 
11

Ross Harrison, The Arguments of the Philosophers: Bentham (Routledge:1999), s. 77 f. 
12

Konrad Zweigert, HeinKötz,An IntroductiontoComparativeLaw (Clarendon: 1998), s. 197 f. Det kan 

emellertid tilläggas att reformer rörande writs och andra strömlinjeformningar i domstolssystemet skulle 

komma att införas efter Benthams rekommendationer. 
13

Sir John Macdonell, The Continental Legal History Series volume 2: The Great Jurists of the World, s. 

537. 
14

A.a. s. 533.  
15

H.L.AHart, A Concept of Law(Clarendon: 1994), s. 7. Ett till exempel är Lundstedt,som rent av hävdar 

att Austin är den engelska positivismens grundare, seVilhelm Lundstedt, ObligationsbegreppetIII 

(Norblad: 1929), s. 44. 
16

J. E. Penner, Emmanuel Melissaris, McCoubrey& White’s Textbook on Jurisprudence, s. 42. 
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Rättsfilosofen John Austin, som onekligen hade mer utförlig skolning på det juridiska 

området utvecklade Benthams filosofi på det rättsliga området, däribland genom att 

markantvidareutveckla ”suveränen” som rättsfilosofiskt begrepp.
17

Även om båda dessa 

herrar anses tillhöra den klassiska engelska positivismen skulle det därför dröja tills de 

rättsfilosofiska idéerna kunde formuleras på ett vis som skulle få bättre genomslag 

bland jurister. DetessentiellaavAustinssåkallade‟Command 

Theory‟sammanfattasvälmed de förstaordenavhansföreläsningsserieThe Province of 

Jurisprudence Determined: ”The matter of jurisprudence is positive law: law, simply 

and strictly so called: or law set by political superiors to political inferiors.”
18

 

Lagen är således att se som en befallning, utfärdad av en auktoritetsfigur (en så 

kallad suverän) och riktad mot någon som är underställd denne. Suveränens befallning 

skall, för att kunna ses som normativ, framföras med ett explicit eller i vart fall implicit 

hot om sanktioner mot tredje man ifall denne underlåter att följa föreskriften. Det finns 

vissa materiella skillnader i suveränbegreppet mellan Bentham och Austin som i vart 

fall förtjänar snabbt omnämnande.Bentham var mer benägen att acceptera 

begränsningar i suveränens normgivningsförmåga där denne inte kan utfärda vilka 

påbud som helst och även bli bunden av förskrifter som utfärdats av dess 

föregångare.
19

Då Austinerhållit mycket större erkännande skulle det bli hans mer 

radikala hållning som fick genomslag i den politiska världen. Doktrinen om suveränen 

och de tillhörande aspekterna av den positivistiska rättssynen kan kopplas till 

framväxten av förhållandevis sekulära nationalstater som var angelägna att etablera nya 

makthierarkier med för staten oinskränkta normgivningsbefogenheter.
20

Denna 

förhållandevis hårda linje inkluderar även vissa aspekter av distinktionen mellan det 

deskriptiva och det normativa,som beskrivs på följande sätt:”The existenceoflaw is 

onething; its merit anddemerit is another. Whether it be or be not is one enquiry; 

whether it be or be not comfortable to an assumed standard is another.”
21

 

                                                 
17

Se t.ex.Michael D.A Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, s. 202 ff el. Wolfgang Friedman, 

Theory of Law, s. 211.Katalysatorn för hans arbete var Sir William Blackstone, som i likhet med sina 

naturrättsliga gelikar betraktade guds lagar som okränkbara och därför ansåg att all mänsklig lag som stod 

i strid med Guds vilja saknade legitimitet, se H.L.A Hart, “Positivism and the Separation ofLaw and 

Morals”,Harvard Law Review, s. 596 f.  
18

John Austin, The Province of Jurisprudenxe Determined(University of London: 1832), s. 1.  
19

Michael D.A Freeman,Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, s. 198 f. 
20

A.a. s. 195.  
21

 John Austin, The Province of Jurisprudenxe Determined, s. 157. 
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Austins kritik av metafysisk idealism skulle komma att påverka all följande 

rättsvetenskaplig debatt.
22

Sett till de mer övergripande språkliga aspekterna av detta 

rättsfilosofiska område kan följande sägas. Positivismens ursprungliga myntande 

kanhärledas till August Comte, som bland annat använde termen för att beskriva sin 

vetenskapliga metod.
23

Det senare tillkomna och mer precisa begreppet ”rättspositivism” 

har ett mer oklart ursprung i kontinental rättsfilosofisk debattmen det kan sägas med 

någorlunda säkerhet är att ordet började användas under 1800-talets andra hälft i 

Tyskland.
24

 

En naturlig följdfråga är hur rättspositivismens natur mer precist skall definieras, 

en fråga som litteraturen inte har ett gemensamt svar till. Exempelvis så menar Hart att 

det inte är en normativ teori som erbjuder en säregen juridisk argumentation utan endast 

en deskriptiv teori som förklarar rättens väsen.
25

 Personligen skulle jag mena på att 

separationen
26

 mellan moral och rätt i vart fall föranleder ett synsätt där etiska 

hänsynstaganden fullständigt förpassas till den politiska sfären. Detta borde, vilket 

också insinueras av Radbruch i det avsnitt som citerasi rubrik 1.1, peka på att 

rättspositivismen får en mer normativ dimension då det direkt påverkar 

rättstillämpningen. Domstolarnas roll i Sverige och Tyskland förtjänar av den 

anledningen särskild uppmärksamhet när dessa länders rättsåskådningar skall 

undersökas. 

Det bör avslutningsvis betonas att i frånvaro av konsensus kommer denna 

bredaredefinition oundvikligen att framstå som otymplig i vissa avseenden.Ett bra 

exempel är Nazitysklands rättssystem, som enligt detta synsätt kännetecknades av just 

rättspositivism, även omflertalet nationalsocialistiska tänkare uttryckligen förkastat 

denna rättsliga tradition.Motsvarande motvilja att associeras med dessa idéer fanns även 

inom den svenska debatten. Följande redogörelser kommer likväl att belysa hur vissa 

historiska influenser och särskilda karaktäristiska drag gör denna bredare definition 

lämplig, trots dessa meningsskiljaktigheter.  

                                                 
22

Se t.ex.Wolfgang Friedman, Legal Theory, s. 216.  
23

Michael D.A Freeman, Patricia Mindus, The Legacy of John Austins Jurisprudence, s. 274. OcksåDavid 

Hume förtjänar omnämnande då han kan i ett vidare perspektiv sägas vara den andlige fadern till den 

moderna positivistiska rörelsen genom formulerandet av sin empiriska kunskapslära, se t.ex. 

RandallLesaffer, European Legal History: A Cultural and PoliticalPerspective, s. 440. 
24

 Heinrich Herrfardt,“Der Positivismus in der Rechtwissenschaft istudium Generale”, Deutche Recht-

Zeitschrift, s. 88. 
25

H.L.A Hart, A ConceptofLaw, s. 234 ff. Detta är förvisso en för denna uppsats förhållandevis sent 

tillkommet bidrag till debatten (den första upplagan av verket gavs ut 1961 men det postscript som noten 

hänför sig till publicerades först efter hans död, se förord s. vii). 
26

 Eller snarare “distinktionen” mellan moral och rätt, om man vill använda Benthams språkbruk.   
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3 Nationalstatens födelse och utveckling 

3.1 Introduktion 

I detta avsnitt kommer den omvälvande politiska och rättsliga utvecklingen i Tyskland 

och Sverige mellan cirka 1800-1945 presenteras. Rubrik 3.2 

redogörinledningsviskortfattat om nationalismens ideologiska ursprung och plats i 

Europeisk historia. Den följande rubriken 3.3 beskriver Tysklands utveckling från en 

löst sammansatt konfederation till centralstyrd autokrati medan rubrik 3.4 beskriver 

Sveriges samhälls-utveckling på ett motsvarande sätt. 

Det kommer säkerligen inte undgå en mer uppmärksam läsare att det inte finns en 

jämn fördelning av textvolym mellan de två redogörelserna. De specifika historiska 

skeden som här skildras har valts ut av två huvudsakliga anledningar, främst för att 

informationen är av intresse för följande analys men även för att på ett mer allmänt plan 

skildra de rådande samhällsklimaten. Då Tyskland i så stor utsträckning influerat svensk 

politik, kultur och rättsfilosofi ansåg jagatt en mer grundlig skildring skulle vara 

lämplig.
27

 

3.2 Allmänt om den tidiga nationalismen 

Kortfattat kan man beskriva nationalismens ideologiska grund som en strävan att belysa 

kopplingar mellan specifika landområden och folkgrupper och genom politiska 

medelbefästa dem. Styrkan i dessa band ska enligt detta synsätt avgöra i vilken mån 

denna grupp har ett legitimt anspråk på politiskt inflytande i detta område. Det är i detta 

avseende ett enande tankesystem som söker större gemenskap mellan de specifika 

folkgruppernas medlemmar.
28

Den politiska tillämpningen av dessa resonemang följer 

ofta av föreställningar om nedärvda egenskaper och vissa folks högre beskaffenhet. 

Nationalstaten som fenomen kan sägas vara resultatet av politisk och social 

homogenisering inom det territorium som bedömts tillhöra folket i fråga.
29

Det borde 

bland annat därför vara möjligt dra tämligen klara paralleller mellan nationalistisk 

ideologi och populariteten som de framväxande darwinianska vetenskapsdisciplinerna 

åtnjötunder den här perioden. I vart fall kan dessa aspekter av nationalismen anses ha 

                                                 
27

 Tysklands onekligen turbulenta historia under den första halvan av 1900-talet har onekligen resulterat i 

ett förhållandevis större utbud av litterära verk som hanterar de frågor som här kommer att utredas, vilket 

vida underlättat skrivprocessen.  
28

Elie Kedourie, Nationalismen: En studie av nationalismen som ideologi (SNS Förlag: 1995), s. 39. 
29

Björn Hette, Sverker Sörlin, Uffe Østergård, Den globala nationalismen(SNS Förlag: 1998), s. 37 ff. 
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sitt intellektuella ursprung i den bredare upplysningen.
30

Man bör dock inte 

underskattaden roll som romantikens folkligt förankrade samhällsideal hade att spela i 

mobiliserandet av folklig opinion. 

Nationalism som begrepp uppstod under 1700-talet.
31

 Även om konceptet om 

folkligt självbestämmande rimligen inte var någonting nytt för Europas nationer under 

1800-talet så var det under denna period som nationalism som ideologi fick sin 

storhetstid. De nationalistiskt färgade krig under den första halvan av 1900-talet såsom 

de Balkiska frihetskrigen, det spanska inbördeskriget och det andra världskriget 

kännetecknades alla av ideologins djupt destruktiva följder.Sett till den för Västeuropa 

osedvanligt långa perioden utan större väpnade konflikter (1815-1914)
32

 så kan man dra 

slutsatsen att det ursprungliga nationalistiska uppvaknandet i vart fall inte hade någon 

betydande negativ effekt på den geopolitiska stabiliteten innan sekelskiftet. 

Avslutningsvis kan tilläggas att den nationalistiska rörelse som drevs i Tyskland 

skiljer sig från många andra samtida samhällen i dess förhållningssätt gentemot 

socialism. Även om socialism i nationalisternas ögon kunde betraktas som ett 

nödvändigt redskap för att bemöta de sociala problem som kapitalismen och 

liberalismen förde med sig så fanns samtidigt en djup misstänksamhet mot 

marxismen.
33

 

3.3 Tyskland 

3.3.1 Den tyska nationens födelse  

Tyskland har som bekant, genom sitt gynnsamma geografiska läge och kulturella 

kapital, sedan många århundradeninnehaft en viktig roll i europeisk historia. Denna 

historia innehåller otaliga händelseförlopp och personligheter som på olika sätt spelat 

sin roll i att påverka den kommande bildningen av den tyska nationalstaten. Detta är ett 

fascinerande ämne som i sig självt onekligen kan rättfärdiga spaltmeter av litterära verk 

men som i många avseenden dessvärre ligger utanför ramarna för detta arbete. I syfte att 

bättre illustrera det politiska klimat som föranledde grundandet av Bismarcks enade 

Tyskland bör ändock vissa centrala skeden redogöras för. 

                                                 
30

Randall Lesaffer,European Legal History: A Cultural and Political Perspective s. 419. 
31

 Björn Hette, Sverker Sörlin, Uffe Østergård, Den globala nationalismen, s. 77.  
32

En tidsperiodsom iblandkallas för Pax Britannica (den brittiska freden). 
33

Sheri Berman, “The Primacy of Economics versus the Primacy of Politics: Understanding the 

Ideological Dynamics of the Twentieth Century”,Perspectives on Politics 7, no. 3, s. 566. 
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Kejsardömet som skulle komma att resa sig 1871 gjorde det ur ruinerna av det 

gamla Heliga romerska riket av tysk nations
34

 tysktalande domäner. Denna tidsperiods 

politiska strukturer förtjänar inte en alltför ingående beskrivning men de följande 

hänseendena är av intresse i rättsliga sammanhang. Det Tysk-romerska rikets medeltida 

organisering, med furstar som styrde sina respektive riken men som teknisktvar 

underställda den Habsburgska monarkin decentraliserades ytterligare genom den 

Westfaliska freden 1648 i och med bildandet av Brandenburg-Preussen, Habsburgska 

riket samt flertalet småstater.
35

 

Denna redanuråldriga politiska fragmentering återspeglades också sedan länge i 

den rättsliga kulturen. Utan en centraliserad statsmakt saknades basala förutsättningar 

för att harmonisera de olika rättsordningarna som existerade runt om i Tyskland på 

regional och lokal nivå.
36

Enligt Konrad ZweigertochHeinKötzvar den svaga kejserliga 

makten och frånvaron av en samlad tysk juristkår en drivande faktor bakom den 

romerska rättens snabba anammande, i kombination med den då gällande germanska 

rättens materiella tillkortakommanden.
37

Det fanns förvisso en högsta domstolsinstans, 

Reichhofsgericht, som åtminstone på pappret skulle ha gränsöverskridande jurisdiktion 

inom riket. Dess effektivitet var dock kraftigt begränsad på grund av dess bundenhet till 

politiska institutioner, särskilt vad gäller dess möjligheter att harmonisera motstridiga 

rättsakter. Dessa rättspolitiska tillkortakommanden avhjälptes lyckligtvis av det breda 

anammandet av den romerska rätten vilket innebar att det fanns tydliga gemensamma 

nämnare mellan de olika rättsordningarna.
38

 Överlag så innehade den traditionella 

IusCommune fortfarande under 1800-talet en dominerande ställning men det inflytande 

som följde av Frankrikes politiska och kulturella ställning medförde att också Code 

Civil var av avsevärd betydelse efter dess introduktion.
39

 

Sedan det Tysk-romerska rikets slutgiltiga upplösningi och med de Napoleonska 

krigen hade många av ”Tysklands” beståndsdelar bildat det s.k. tyska förbundet, 

                                                 
34

I fortsättningen benämnt “Tysk-romerska riket”. 
35

Peter Haldén, 1648: Den Westfaliska freden: Arv, kontext och konsekvenser, s. 13 ff. För den 

historieintresserade kan nämnas att Osnabrückavtalet, översatt till svenska, kan läsas i sin helhet på s. 149 

ff. 
36

 Konrad Zweigert, Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law, s. 133.  
37

A.a. s. 134.  
38

A.a. s. 133 f. Man kan även nämna de ekonomiska fördelar som den romerska rätten troligen hade 

jämfört med den germanska rätten då centrala företagsmässiga begrepp såsom juridiska personer inte 

hade någon motsvarighet i den germanska rättstraditionen, se t.ex. Paul Vinogradoff, 

OutlinesofHistoricalJurisprudence(Oxford University Press: 1920), s. 132 ff.   
39

Jan-Olof Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870-1914, s. 45ff.  
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enrelativt decentraliseradkonfederation tillsammans med Österike.
40

En grundläggande 

skillnad mellan denna statsbildning med det framtida kejsardömet var att det inte var en 

konstruktion ämnad att faktiskt skapa enighet bland de tyska folken. Konfederationen 

var snarare,om något, en utländsk idé som i första hand syftade till att stabilisera den 

geopolitiska maktbalansen genom att neka ett potentiellt enat Tyskland (ellerbefintliga 

europeiska stormakter såsom det ryska tsardömet eller den andra franska republiken) 

herravälde över Centraleuropa.
41

Med denna politiska kontext som de tyska rikena 

befann sig i fanns därför onekligen fler politiska drivkrafter än lokalafurstars 

självintressen som upprätthöll denna status quo. 

De första robustastegen mot ett djupare nationellt medvetande efter skapandet av 

det tyska förbundettogs mellan åren 1866-1867. Tidigare försök, som publiceringen av 

Reden an die Deutsche Nationav Johann Gotties Fichte 1808och 1848 årsdjupt 

misslyckaderevolution kan här nämnas.
42

 I boken för Fichte fram teser som 

överensstämmer med vad som kan förväntas av nationalistisk mytbildning, särskilt efter 

ett allvarligt prestigenederlag (den Napoleonska erövringen). Tyskland hade enligt 

Fichte ett särskilt öde och var utvalt för storhet,
43

vilket skulle kräva en ny statsbildning 

för att uppfyllas. 

Denna splittring bland de tyska smårikena var så djupt rotad att det dröjde fram 

till Otto von Bismarcks politiska karriär, som skulle komma att definieras av sitt 

”kejsarprojekt”, som ett sådant projekt hade goda utsikter att lyckas.
44

Detta nya tyska 

rike utropades i Versailles i direkt anslutning till det kortvariga fransk-tyskakrigets 

upphörande.
45

I och med denna nyupprättade politiska union, som fortfarande erbjöd ett 

visst mått av självständighet för de olika förbundsstaterna, fanns nya förutsättningar för 

en mer harmoniserad rätt.
46

Man kan spekulera huruvida ekonomiska hänsynstaganden 

påskyndat processen under den senare halvan av 1800-talet, när den industriella 

                                                 
40

 Geoffrey Wawro, The Austro-Prussian War(Cambridge University Press, 1996), s. 36. Se även Jan-

Olof Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870-1914(Institutet för rättshistorisk forskning: 

1987), s. 45 och Jacob Sundberg, Fr. Eddan t. Ekelöf: Repetitorium om rättskällor i Norden K (Juristförl: 

1990), s. 170. 
41

 Geoffrey Wawro, The Austro-Prussian War, s. 36. Se ävenuttalandet om det tyska enandets negativa 

påverkan på den politiska stabiliteten i Europa, Randall Lesaffer, European Legal History: A Cultural 

and PoliticalPerspective, s. 431. 
42

Se t.ex.Guntram Henrik Herb, Under the Map of Germany: Nationalism & Propaganda 1918-

1945(Routlege: 1997), s. 9. 
43

Karl Dietrich Bracher,The German Dictatorship: The Origins, Structure and Consequences of National 

Socialism(Penguin University Books: 1973), s. 38 f. 
44

Otto Pflanze, Bismarck and the Development of Germany I(Princeton University Press: 1990), s. 431 ff. 
45

A.a. s. 504 ff.  
46

Jan-Olof Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870-1914, s. 47.  

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtIz0EUrE4BJKdHc2Nw0ySzJFNgEAFZKKcCGPrAqtUhKM01MA20l9o2ycPSz8PK1cEWsl03JLE4E3YYDWn0B3qaWWlFcpg8-RMTCzNQcvHvaELSQS8_UGdjlAnY9gCaamBlCj9aB80HXTZaWIlUcboIMLKDNBEIMTKl5wgzMPonlIgwibkV6Cq4pKYl5CiVARnZqzuFtaaIM8m6uIc4euqWl8dARlXjIljioI4zEGFiAPfVUCQaF1GQD87RkC2ND4xQDk6Q0Q8tEoAsSgU0u0zTT5NRkY0kGCVymSOGWkmbgMgTWGZB-vwwDaxowXabKgjwEAPOzWxk
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utvecklingen var markant långsammare i Tyskland än i Västeuropa. Tesen att den tyska 

fragmenteringen (som även innebar handelshinder för många former av 

näringsverksamhet) var det största hindret för fortsatt utveckling av industri och handel 

framstår därför som lockande,
47

 särskilt när man jämför den ekonomiska situationen 

med 1900-talets början. 

Det som ovan har redogjorts för berör främst samhällseliten och det politiska 

etablissemangets hållning. En annan intressant (och nödvändig) aspekt att ta hänsyn till 

är hur fragmenterat det nyligen enade tyska folket var vad gäller nationellt 

medvetande,
48

 även om känslan av patriotism efter Preussens lyckade krigföring mot 

Frankrike,i vissa befolkningssegment,kan ha kompenserat för detta. Även om så var 

fallet borde Preussens utrikespolitiska förehavanden ha varit en polariserande 

omständighet då både delar av de styrande samhällsskikten och den övriga befolkningen 

i olika mån tycks ha motsatt sig den politiskautvecklingen.
49

 

Man kan spekulera att dessa lågvattenmärken i den nationalistiska rörelsen på 

andra håll i Tyskland i stor mån kan förklaras av just Preussens drivande roll. En mer 

cynisk betraktare skulle utan större intellektuell ansträngning kunna se detta politiska 

projekt som Preussisk expansionism snarare än ett altruistiskt försök att skapa en 

starkare tysk folkgemenskap. Oavsett problemets ursprung såg Bismarck likväl denna 

brist av nationell identitet som en politisk sjukdom som underminerade bildandet och 

konsoliderandet av nationalstaten.
50

Liknande uttalanden om det tyska rikets kulturella 

och demografiska heterogenitet framgår i även i andra verk,
51

vilket gav upphov till 

omfattande gränsdragningsproblem. Frågan om det tyska rikets slutliga omfattning stod 

mellan Großdeutsch, som skulle innefatta Österrike och större delar av nuvarande 

PolenellerKleindeutch som skulle minimera andelen av andra folkslag och katoliker.
52

 

I slutändan skulle det mer restriktiva alternativet väljas, antagligen för att underlätta den 

homogeniseringen som ett framgångsrikt grundande av nationalstaten skulle kräva.Detta 

                                                 
47

Att på ett adekvat sätt utreda detta påstående skulle säkerligen kräva en forskningsavhandling. Det 

verkar emellertid finnas författare som menar på att så kan ha varit fallet, se t.ex. Otto Pflanze, Bismarck 

and the DevelopmentofGermany I, s. 122 eller Mary Fulbrook, Per Lennart Måssson, Tysklands historia, 

s.121.  
48

 Se t.ex. Guntram Henrik Herb, Under the MapofGermany: Nationalism & Propaganda 1918-1945, s. 8 

ff. 
49

Jfr uttalande om kulturella motsättningar i större och demografiskt heterogena riken i Mary Fulbrook, 

Per Lennart Måssson, Tysklands historia, s. 95. 
50

Otto Pflanze, Bismarck and the Development of Germany II(Princeton University Press: 1990), s. 95 ff. 
51

Navraj Sing Ghaleigh, Christian Joerges, Darker Legacies of Law in Europe: The Shadow of National 

Socialism and Fascism over Europe and its Legal Traditions(Hart Publishing: 2003), s. 147.  
52

 Se t.ex. Guntram Henrik Herb, Under the MapofGermany: Nationalism & Propaganda 1918-1945, s. 

9. 
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försiktiga val innebar emellertid inte ett större förlitande på demokratiskt valda 

samhällsinstitutioner.De få befogenheter riksdagen hade gentemot kanslern och kejsaren 

talar onekligen för att det fanns ett, åtminstone efter moderna mått, allvarligt 

demokratiskt underskott. Man kan också, förvisso på en analysmässigtlägre nivå, 

tämligen lätt komma till slutsatsen att Bismarck, som en medlem av den preussiska 

aristokratin, antagligen saknade alltför långtgående demokratiska ambitioner. Att 

kejsardömet snarare skulle ses som en militaristisk autokrati är därför inte ett 

verklighetsfrämmande påstående. 

3.3.2 Den rättsvetenskapliga utvecklingen innan 1914 

Dessa omdanade politiska skeden hade givetvis en rättslig dimension, vars 

framåtskridande nära följer den bredare samhällsutvecklingen. Trots att de rättsliga 

skolor som jag så här långt har redogjort för hör till den engelska positivismen har även 

mer naturrättsligt färgade skolor haft en roll att spela under den härtidsperioden.
53

Den 

historiska skolans egentliga plats i det övergripande politiska och rättsliga 

händelseförloppet under 1800-talet är ingenting som det förefallerråda någon djupare 

konsensus om.Exempelvis, enligt Östen Undén (som utifrån sin politiska läggning 

antagligen inte hade mycket till övers för vare sig naturrätten eller den historiska 

skolan),var det den historiska skolan som först bröt igenom den naturrättsliga 

hegemonin. Troligtvis menar han att detta skulle skett någorlunda parallellt med 

utvecklingen av den analytiska jurisprudensen i England och möjliggjorde utvecklingen 

av den positiva rätten i centrala Europa.
54

Då den historiska skolan inte delar samma 

idémässiga ursprung ochhar många fler metafysiska inslag än den analytiska 

jurisprudensen kan man ställa sig tvekande till det påståendet.
55

 

Oavsett detaljerna i dess initiala genomslagskraft kommer flera av de centrala 

teserna återfinnas i den framtida tyska rätten under 1900-talet inledning.Friedrich Carl 
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von Savignykan med rätta ses som grundaren och fortsättningsvis den ledande figuren i 

den historiska rättsskolan som i sitt berömda flygblad Vom Berufunserer Zeit 

fürGesetzgebungundRechtswissenschaft.
56

 I detta verk drog handrog direkta kopplingar 

mellan rättordningensbeskaffenhet och den tyska folksjälen. Rättens framväxt och 

utveckling är således knutet till folkets sociala medvetande snarare än jurister och 

politiker och borde därför ses som en mer kvalificerad form av sedvanerätt. Det 

ärdärför, enligt detta synsätt, inte upp till staten att godtyckligt tygla detta ständigt 

pågående fortskridande.Av den anledningen var kodifikationer i Savignys tycke 

överflödiga i ett välmående samhälle, vilket föranledde han kritiska inställning till de 

argument som fördes fram idet tidiga 1800-talets kodifikationsdebatt.
57

 

Den så kalladebegreppsjuridiken var en utveckling av den historiska skolan som 

växte fram i Tyskland på grund av dess flexibilitet i gränsöverskridande sammanhang.
58

 

Ett konstant problem som anhängare av den historiska skolan emellertid ställdes inför 

var det historiska faktum att det tyska folket, sin germanska folksjäl till trots, anammat 

Corpus Juris Civilis, som uppenbarligen är av utländskt ursprung.
59

Framåt mitten av 

1800-talet hade den historiska skolan förlorat sin relevans,
60

 det vill säga i någorlunda 

tidsmässigt samband till bildandet av kejsarriket.  

En sista aspekt som möjligtvis kan vara av intresse är det ekonomiska 

perspektivet. Den romerska rätten borde rimligen ha inneburit bättre förutsättningar till 

internationell handel med andra riken som var rättsligt snarlika.
61

 Om något borde 

sådana hänsynstaganden varit än mer viktiga under 1800-talet då ökad industriell 

förmåga och förbättrade kommunikationer erbjöd större exportmarknader. Det hade i de 

tyska staterna sedan 1700-talet funnits en kodifikationsrörelse som önskade radikala 
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rättsliga reformer, dvs. helt byta ut då gällande rättsordningars materiella innehåll.
62

 

Wienkongressen, där kodifikationsfrågan först diskuterades på en hög politisk nivå var 

för övrigt den direkta inspirationen till von Savignys flygblad på grund av kodifikation 

iverns franska ursprung.
63

Denna ideologiska konflikt skulle under det sena 1800-talet 

komma att fokuseras på harmoniseringen av Tysklands olika civilrättsliga lagar, vilket 

resulterade i BGB (BürgerlischesGesetzbuch), den nya tyska 

civilrättsbalken.
64

Liktmånga andra politiska företag var det först efter bildandet av 

kejsardömet som BGB slutligen kunde klubbas igenom.
65

I linje med de 

nationalekonomiska drivkrafter som ovan nämnts så inkluderades flertalet 

avtalsrättsliga ramverk som var av uppenbar ekonomisk betydelsei detta 

lagstiftningspaket.
66

 

Inom den rättsliga debatten i Tyskland var detta en del av den mest framträdande 

skiljelinjen som stod mellan romanisterna, som förordade den romerska rätten och 

germanisterna som önskade en mer renodlat tysk rätt. Som jag förstår det finns en 

gemensam nämnare mellan anhängarna av dessa rättsliga traditioner, vilket var strävan 

efter kontinuitet. Den i Centraleuropa vitt spridda och anrika iuscommunehör ju som 

bekant till den romerska rätten och erbjuder därigenom en rättslig kontinuitet. Den 

germanska rätten erbjuder liknande fördelar men utifrån ett mindre strikt juridiskt 

perspektiv. Från ett nationalistiskt synsätt borde en romerskt influerad rätt framstå som 

klart mindre lämplig för den nya tyska nationen. En mer utpräglat germansk rätt, som 

hämtar inspiration från de rättsordningar som varit rådande innan den romerska rättens 

introduktion, kan sägas ge ett mått av ”folklig” kontinuitet.
67

 

3.3.3 Mellankrigstiden och det nationalsocialistiska maktövertagandet 

3.3.3.1 Versaillesfredens inrikespolitiska efterdyningar 

Det Tyskland som existerade innan 1914, med sin respektingivande ekonomiska och 

kulturella ställning,
68

 måste ha framstått som ett avlägset minne när krigsröken 

skingrade sigunder december månad 1918.
69

 Den förödmjukelse som 
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Versaillesfredenförde med sig skakade onekligen samhället i dess grundvalar. 

Inkluderat dess villkor fanns en skyldighet för Tyskland att ta på sig ansvaret för 

krigsutbrottet.
70

 Det är därför svårt att underskatta den mentala chock som 

vapenstilleståndet innebar för den tyska självbilden. Det faktum (ett övertygande 

resonemang kan föras att denna uppfattning snarare var ett resultat av krigspropaganda 

och nazistiska efterkonstruktioner) att vapenstilleståndetingåtts innan den kejserliga 

armén lidit slutligt nederlag var något som gav upphov till både bitterhet och flertalet 

konspirationsteorier under den följande Weimarperiodens helhetsom i sin tur kan 

kopplas till nazistpartiets politiska framgångar.
71

 

Den djupa politiska instabilitet som den nya republiken omedelbart ställdes inför, 

kännetecknad av händelser som den revolution
72

som genomfördes i direkt anslutning 

till Wilhelms II:s abdikation ellerutropandet av den Bayerska rådsrepubliken (som 

armén behövde slå ned med vapenmakt tillsammans med frikårerna), var något som 

aldrig skulle komma att helt upphöra. Dessa problem skulle komma att förstärkas av 

den ekonomiska depressionen, som inleddes i USA under 1929 men snabbt spridits till 

marknader över hela världen. Tyskland, vars ekonomi fortfarande tyngdes av de 

krigsskadestånd som dikterats av Versaillesavtalet, drabbades synnerligen hårt med över 

6 miljoner arbetslösa under vintern 1932.
73

 

Rättssystemets övergripande struktur, som i stora drag växt fram sedan 1871, var i 

alla väsentliga avseenden intakt efter revolutionen 1918.
74

De huvudsakliga förändringar 

som skulle komma borde främst ha skett i avsikt att begränsa eventuella slitningar inom 

statsmakten på grund av politiska motsättningar.En sådan reform, som utgör en kontrast 

gentemot den indirekta politiska kontroll över domstolsväsendet som kännetecknade 

Bismarckeran, var en ökad betoning på domstolarnas självständighet.
75

Detta kan vid 

första anblick ses som ett exempel på en mer heterogen yrkeskår med större ideologisk 

mångfald. Dock kan det också vara av värde att uppmärksamma det faktum att det på 
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flera håll i litteraturen insinueras att domarkåren i stor utsträckning tidigare hadevarit 

verksamma inom det kejserliga domstolsväsendet och att det fanns tydlig kontinuitet 

vad gäller värderingar.Sett till den övergripande rättspolitiska kulturen kan man se en 

mer markant utveckling, i synnerhet vad gäller grundläggande förhållningssätt gentemot 

lagens legitimitet. Man kan fråga sig om den politiska instabilitet som 

Weimarrepubliken plågades av omöjliggjorde den känsla av kontinuitet som 

suveräntanken kräver. Det tycks ha funnits ett avståndstagande från idén om suveränen, 

där rätten i kejsarens frånvaro reducerades till en samling av politiska kompromisser.  

Uttalanden från Johannes Leeb, ordförande för det tyska domarförbundet 

(DeutscherRichterbund), ger uttryck för att sådana tankegångar i vart fall förekom inom 

domarkåren. Han uttryckte förtvivlan gentemot den politiska utvecklingen och ansåg att 

lagens majestätiska karaktär förvunnit i och med monarkins fall: ”All majesty has 

fallen, even the majestyof the law […] the new law is the lawof lies, party law, classlaw, 

bastard law.”
76

Förlusten av den monarkiska suveränen har uppenbarligen, enligt Leeb, 

skadat rättens beskaffenhet och det moraliskt korrekta i dess normer kan inte längre 

säkerställas. Även om något rättsfilosofiskt resonemang inte uttryckligen förs ger detta 

en insikt i det rättsvetenskapliga medvetandet.Inom domstolsväsendet i sin helhet tycks 

det ha funnits betydande grupperingar inom domarkåren som efter samma tankesätt inte 

erkände den folkligt valda riksdagens legitimitet som normgivare. 

Förutom kejsarens frånvaro finns andra historiska detaljer som bör 

uppmärksammas. Under tidigare årtionden i kejsardömet kunde domarkandidater nekas 

anställning om de uppvisat liberala tendenser under utbildningen eller 

praktiktjänstgöring. Det kan också tilläggas att detta var en möjlighet som staten tycks 

ha använt tämligen flitigt.
77

 Det vore av dessa anledningar inte olämpligt att anta att det 

redan då fanns en djupt rotad konservatism och politisk lojalitet till rådande 

maktstruktur inom domarkåren. Dessa mekanismer som tjänade till att säkerställa 

ideologisk korrekthet sträckte sig dock inte in på själva yrkesutövningen då 

domstolsväsendet kunde åtnjuta (åtminstone formell) självständighet gentemot den 

övriga statsmakten.
78

Enligt Michael Stolleis var de fortsatt konservativa ideologiska 
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föreställningarna anledningen till att domarkåren var så villig att acceptera 

nationalsocialistisk jurisprudens, med Führern som högsta rättskälla.
79

 

Man kan inom ramarna för diskussionen om suveränens roll dra paralleller med 

Bismarckerans politiska turbulens. De årtionden som följde efter kejsarrikets grundande 

inkluderade onekligen inslag av instabilitet och partipolitiskt käbblande. Inför 1878 års 

riksdagsval utkämpade Bismarck, som såg ett behov av att konsolidera sin 

maktställning, hårda politiska strider. Denna kamp stod dels mot socialisterna men 

också mot det liberala partiets vänsterfalang.
80

 Vad gäller Bismarcks hållning gentemot 

socialisterna var meningsskillnaderna så djupa att han drev igenom 1878 års anti-

socialistlag. Denna lagstiftning syftade till att cementera den politiska status quo genom 

att förbjuda varje form av omstörtande kritik mot den rådande politiska och sociala 

ordningen.
81

 

Man bör här, om jämförelser skall göras med Weimarrepublikens politiska klimat, 

i allra högsta grad akta sig för allt för långtgående slutsatser utan djupare 

efterforskningar. Det kan mycket väl vara så att dessa utspel av Bismarck i vissas ögon, 

på ett sätt som Johannes Leeb gav uttryck för, skadade rättens majestätiska karaktär. Jag 

är med dessa förbehåll i åtanke villig att antaga att den legitimitet som kejsarens roll 

som suverän erbjöd kunde kompensera för politikens förgiftande effekt. Efter 

monarkins avskaffande fanns inte längre en sådan stabiliserande figur i det rättsliga 

systemet, varpå de juridiskt skolade yrkesgrupperna behövde finna en ny källa av 

auktoritet. 

Ytterligare en till aspekt av den juridiskt skolade yrkeskåren var akademins 

möjligheter att bedriva fortsatt debatt utan politisk inblandning. Inom 

Weimarrepublikenåtnjöt universitetsprofessorer, landets andra demokratiska 

tillkortakommanden till trots, akademisk frihet. Detta borde om något ses som en 

markant förbättring gentemot vad som hade varit möjligt innan 1918. Även här finns 

liknande tillkortakommanden då denna frihet inte verkar ha nyttjats fullt ut av det 

akademiska etablissemanget. Det fanns bland många, åtminstone bland de mer 

framstående rättsfilosoferna, starkt konservativa läggningar med en tydlig (och i flera 

avseenden nostalgisk) vilja att återgå till ett samhälle som mer påminde om 
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kejsardömet.
82

Efter 1925 fanns det ett flertal statsrättsliga tänkare som förordade en 

sådan normprövningsrätt.
83

Mer ingående litteratur på detta område är dessvärre nästan 

uteslutande skriven på tyska. I brist på mer detaljerad information om dessa debattörers 

politiska hemvist kan man endast spekulera dessa åsikters politiska ursprung. Om 

riksdagens legitimitet som normgivare inte erkänns, som tycks ha varit vanligt 

förekommande inom högern, så skulle det vara logiskt att förespråka 

normprövningsmöjligheter för institutioner som man har mer förtroende för, såsom 

domstolarna. 

3.3.3.2Nationalsocialismens väg till makten 

Det tyska nazistpartiet (NSDAP)
84

 hade, efter den misslyckade ölkällarkuppen 

(derHitlerputsch) år 1923,
85

 arbetat för att åter få legitimitet hos väljarkåren. Fiaskots 

omfattning blev än mer uppenbart när partiet (om än tillfälligt) förbjöds och tvingades 

lägga ned sin verksamhet.
86

Partiets ökande popularitet och valframgångar under det 

kommande årtiondet, detta nederlag till trots, kan tillskrivas många anledningar. I 

bredare termer så kan man sammanfatta det som en blandning av nostalgi, anspelningar 

på den förlorade nationella hedern i och med den ofördelaktiga krigsutgången och den 

ekonomiska depressionen med den följande hyperinflationen.
87

 

Det var genom riksdagsvalet i november 1932 som partiet fick en pluralitet av 

rösterna och därigenom gavs möjligheten att få regeringsmakten. Med sitt stödparti, det 

Tysknationella folkpartiet, hade NSDAP tillräckligt stöd för att kunna bilda en 

majoritetsregering.
88

Mindre än en månad efter maktövertagandet den 30 januari 

1933sattes riksdagshuset i brand natten den 27 februari. En holländsk medborgare vid 

namn Marinus van derLubbe, på tillfälligt besök i landet, greps av polis strax efter att 

branden anlagts. Meningarna har sedan dess i viss mån gått isär om huruvida van 
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derLubbe faktiskt var ansvarig för branden. Oavsett svaret på denna fråga var händelsen 

onekligen en första katalysator för Tysklands förvandling och partiets 

maktkonsolidering. Inom ramarna för denna framställning kan två aspekter ges särskild 

uppmärksamhet. Dels kunde partiledningen, med motiveringen att mordbranden var en 

inledande del av en kommunistisk revolution, förmå rikspresident von Hindenburg att 

utfärda den så kallade riksdagsbrandsförordningen. Denna rättsakt, med stöd av 

Weimargrundlagens artikel 48, införde undantagstillstånd där medborgliga fri- och 

rättigheter tills vidare upphävdes.
89

 Ordningsmakten arresterade en betydande del av 

riksdagens kommunistiska riksdagsledamöter, varpå NSDAP uppnådde en egen 

majoritet.
90

Konsolideringen av den nya statsmakten skulle komma ta ungefär två år, en 

imponerande kort tid om man jämför med samtida auktoritära regimers 

maktövertaganden i Italien eller Sovjetunionen.
91

 Särskilt imponerande är det jämfört 

med sin egna auktoritära föregångare. EnligtKarlBracher lyckades aldrig det 

Wilhelminska styret fullt ut konsolidera nationalstaten, vilket nu kunde uppnås på en 

bråkdel av den tillgängliga tiden.
92

 

3.3.4 Nationalsocialistisk jurisprudens 

3.3.4.1 Ideologiska utgångspunkter 

Det 25-punktsprogram som Gottfried Federpublicerade
93

 1920 utgjorde den ideologiska 

utgångspunkten för det tidiga NSDAP:s politiska plattform. Med beaktande av flertalet 

viktiga förbehåll som kommer behandlas nedan framstår Feder av den anledningen som 

inflytelserik i utvecklingen av den tidiga nationalsocialistiska politiken. Vad gäller 

partiets syn på den tyska rätten är punkt 19 av särskild betydelse. Denna kräver att en ny 

tysk common law skall ersätta den, i deras uppfattning, ”materialistiska” romerska 

rätten som Tysklands rättsliga system tillhörde.
94

Man kan spekulera att denna 

formulering kan ses som en fortsättning av 1800-talets germanisters kritik mot 

utländska rättsinfluenser. I min mening bör man emellertid inte lägga allt för mycket 
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vikt vid denna formulering då Feder under senare år kom att tillhöra partiets mer anti-

kapitalistiska falang. Historiker som Bracher har, däribland av denna anledning, i 

bredare ordalag hävdat att Feder aldrig skulle komma att ha en tydlig påverkan på 

partiets politik under någon tidsperiod.
95

 

Det från MeinKampf som, åtminstone vid första anblick, är relevant för den här 

diskussionen är ett utdrag som ger uttryck för en tillåtande hållning gentemot romerska 

och grekiska kulturella företeelser vilket genom Karl August Eckhardts 

juristutbildningsreformer hade en fortsatt plats inom kurslitteraturen.
96

 Med det 

förbehållet i åtanke så verkar det finnas stöd för påståendet att en sådan diskussion fanns 

inom akademin efter 1933.
97

 Den nationalsocialistiska kampen mot den romerska rätten 

definierades av Carl Schmitt
98

 som en kamp mot dess monopol på grundläggande 

juridiska värderingar (dvs. lagens egentliga väsen).
99

 

Denna låga uppfattning som Feder samt flertalet professorer såsom Herbert Meyer 

m.fl. hyste gentemot den romerska rätten hade ett, från deras politiska perspektiv, 

historiskt rättfärdigande. De oförrätter de germanska stammarna tvingats utstå i och med 

den romerska expansionen norrut under århundradena kring Jesu födelse skulle enligt 

dem omöjliggöra en ordning där den romerska rätten skulle kunna ses som germansk.
100

 

Från ett nationalistiskt synsätt så borde den romerska rätten av denna anledning ha 

framstått som mindre lämplig för en tysk nationsstat.  

En sådan koppling tycks ha dragits snabbt mellan den romerska rätten och dess 

reinkarnation i CodeCivil inom partikretsar. Goebbels ord ”The year 1789 is 

hearbyeradicated from history” vittnar om en självbild där nationalsocialismen ansågs 

utgöra en motpol till de ideal som generationer tidigare hade propagerats av den franska 

revolutionen och upplysningen.
101

 Det finns således i vissa avseenden ideologisk 

överlappning med Savigny, som grundade den historiska skolan på grund av en 

liknande illvilja gentemot dessa idéer. Det tycks emellertid vara högst selektiva 
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influenser då flera centrala beståndsdelar av von Savignys teorier helt lämnats utan 

avseende, i synnerhet i hur rättens utveckling inte längre var en manifestation av ett 

förändligt folkmedvetande utan påbud från en ensam ledare.
102

 Denna betoning på 

utvecklingen av en mer renodlad tysk rätt, baserad på ett common law-liknande system, 

borde därför ses som en del av det bredare nationalistiska projektet.
103

 Den i högsta grad 

politiska dimension som denna debatt hade representeras tämligen väl av det faktum att 

kritiken mot den romerska rätten kraftigt avtog efter ingåendet av Rom-Berlin axeln, där 

närmare diplomatiska band skapades med Italien.
104

 

Ser man till mer renodlat politiska uttalanden så ger punkt 25 av partiprogrammet 

insikt i den nationalsocialistiska inställningen mot regional självständighet. Den 

nationella riksdagen skall enligt programmet kunna utöva ”obegränsad auktoritet” över 

riket.
105

 Man kan också hävda att denna hållning återspeglas i den anda av gemenskap 

som partiet genom sin retorik försökte skapa. Utifrån detta uttalande kan man 

extrapolera en vision av obegränsad kontroll över den offentliga förvaltningen, vilket 

kom att realiseras i flertalet avseenden.
106

 

I frågan om vilken vikt som kan läggas vid dessa punkter kan erinras att NSDAP:s 

partiprogram aldrig uppdaterades. Man kan debattera om huruvida detta har någon 

praktisk betydelse för de frågor som här dryftas. Min uppfattning är att man inte borde 

vara snabb att dra allt för långtgående slutsatser från dessa omständigheter.  

3.3.4.2 Den intellektuella omställningen 

Den dramatiska övergången från en dåligt fungerande demokrati till totalitär diktatur 

var så plötslig att det bland jurister fanns utbredd osäkerhet om hur lagar i fortsättningen 

skulle tolkas. Den redan internationellt erkände professorn Carl Schmitt kunde då 

erbjuda partiet en ny form av jurisprudens som var skräddarsydd efter deras politiska 

behov.
107

 Utformningen följde dessa behov i sådan utsträckning att en närmare 

beskådan av hans karriär kan vara av särskilt intresse. 
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Schmitt kunde redan innan maktskiftet räknas till en av de mest inflytelserika aktörerna 

inom den rättsvetenskapliga debatten under 1900-talet.
108

 Efter en framstående karriär 

som professor under Weimarperioden så kom han att ansluta sig till NSDAP i maj 1933. 

Under de följande åren skulle han fortsätta ha en central roll i den juridiska diskursen 

där han hade en central roll att spela i den tyska rättsstatens förfall.
109

Som politiskt 

erkännande för sin nyfunna roll som nationalsocialismens rättsvetenskaplige förkämpe 

skulle Hermann Göring komma att erbjuda Schmitt en preussisk Staatsrat-titel. Utöver 

denna ära tillkom, efter publiceringen av DerFührerschürztdasRecht, även en 

utnämning till ordförande för det nationalsocialistiska juristförbundet 

(Bundnationalsozialistischerdeutscherjuristen) och redaktör för den framstående 

juristtidningenDeutsche Juristen-Zeitung.
110

 

Det är som bekant tillrådligt att iaktta försiktighet när en enskild persons betydelse 

för ett bredare historiskt skede skall bedömas. Dessa omständigheter, tillsammans med 

de sedan tidigare redan betydande bidragen till sitt forskningsområde, borde dock tala 

för att Schmitts arbeten kan ges större utrymme än många av hans samtida 

meningsfränder.
111

 Det borde även innebära, möjligtvis i större utsträckning än de andra 

i detta arbete inkluderade författarna, att hans åsikter i grunden dikterats av 

partipolitiska hänsynstaganden. 

Schmitt hade, utöver sin kritik gentemot Bismarckerans förhållningssätt gentemot 

rätten under Weimarperioden också framfört skarp kritik mot den rättspositivism som i 

hans mening förordades av det socialdemokratiska styret.
112

 Den illvilja gentemot 

godtycklig maktutövning den kritiken ger uttryck för verkar i många avseenden vara 

helt frånvarande efter 1933. Hans idé om den ”totala staten”, en enligt honom naturlig 

och auktoritär utveckling av den liberala parlamentarismen där staten åtnjuter 

fullständig tillgång till individens privata sfär för att tillgodose politiska och sociala 

ändamål, illustrerar detta väl.
113

En motsvarande självkritik mot den totala statens (som i 
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många avseenden skulle komma att manifesteras av naziregimen) identiska 

befogenheter gentemot individen verkar emellertid inte ha förts fram av Schmitt.  

Än mer tydlig blir den rådande politiska favoritismen när man jämför det 

ovanstående med bemötandet av tänkare som inte delade samma ideologiska 

fundament. Hans Kelsens (som med sina anhängare utgjorde den så kallade 

Wienskolan) ”rena rättslära” var också av otvivelaktig, om än politiskt neutral, 

positivistisk karaktär.
114

 Dess teser om rättsvetenskapens förhållningssätt gentemot 

politiken borde således, i ett mer resonligt debattklimat, inte på något väsentligt sätt ha 

varit uppseendeväckande.
115

 Utöver det faktum att Kelsen var av judisk börd, vilket 

rimligen borde ha varit graverande nog i nazisternas ögon, var de opolitiska aspekterna 

av den rena rättsläran nog för att Kelsens idéer skulle fördömas och att han personligen 

skulle behöva lämna landet.
116

 Spörsmålen mellan Schmitt och Kelsen som under det 

tidiga 1930-talet om den totala staten måste enligt mig ses förorenade av Schmitts 

uppenbara antisemitism då det blir mycket svårt att avgöra i vilken mån hans hållning 

mot invändningarna som motiverades av genuinameningsskillnader i sakfrågor.
117

 

Också NationalsozialistischeLehrerbund, det nationalsocialistiska lärarförbundet 

förtjänar att uppmärksammas i det här sammanhanget. För att säkerställa kravet på 

politisk renlärighet inom hela utbildningsväsendet blev medlemskap i detta lärarförbund 

obligatoriskt för den samlade tyska lärarkåren, från grundskola till universitetsnivå.
118

 

Utöver detta ställdes krav på att samtliga aspekter av utbildningarna skulle ge uttryck 

för en nationalsocialistisk värdegrund och i praktiken utgöra politiska verktyg för 

staten.
119

Enligt utbildningsminister Bernhard Rustvar lärande inte möjligt utan en sådan 

värdegrund.
120

 

 

                                                 
114

 Friedman såg Kelsens rättslära som en direkt förädling av Austins ”ursprungliga” positivism, se 

Wolfgang Friedman, Legal Theory, s. 220. Se även Hans Kelsen, Den rena rättsläran(Thales: 2008), s. 

17 ff.  
115

 Se t.ex. Wolfgang Friedman, Legal Theory, s. 229, där den rena rättslärans centrala drag redogörs för.  
116

Michael Stolleis, The Law under the Swastika, s. 96 f. 
117

 Dispyten om den totala statens intellektuella beskaffenhet beskrivs i William E. Scheuerman, Carl 

Schmitt: The End of Law, s. 110 ff. Det totala avståndstagandet från tanken att rättsordningen även skulle 

erbjuda rättsligt skydd för ”främmande element” (läs: personer av annan börd än arisk) från Schmitts sida 

borde göra anklagelsen om antisemitism tämligen välgrundad.  
118

Genom 1937 årsDeutschesBeamtengesetz.  
119

 William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, s. 248 f.  
120

A.a.s. 70. 



  31 

 

3.3.4.3Ombildningen av statsapparaten 

Den nationalsocialistiska ombildningen av rättsstaten som ärvts från Weimarrepubliken 

kan sammanfattas av två centrala politiska reformer. Den främsta av dessa var 

”strömlinjeformningen” av lagstiftningsprocessen på så vis att regeringen i praktiken 

tog över riksdagens lagstiftningsbefogenheter. Genom hot och trakasserier (vågen av 

arresteringar under 1933 måste också ha haft en avskräckande verkan på motvilliga 

riksdagsledamöter) kunde socialdemokraterna förmås att rösta för 

fullmaktsförordningen. Dess införande innebar att regeringen nu egenhändigt kunde 

utfärda lagstiftning vilket medförde en total maktförskjutning till den exekutiva delen av 

statsmaktenvarpå riksdagen i fortsättningen, i alla väsentliga avseenden, förpassades till 

en ceremoniell roll.
121

Parallellt med detta så lades en positiv skyldighet på domare att 

göra långtgående lagtolkningar utifrån för stunden gällande politiska värderingar.
122

 

Den så kallade ledarprincipen (Führerprinzip) var en tolkningsprincip som 

innebar att Hitler personligen utgjorde en överordnad rättskälla om det förelåg tvivel vid 

tillämpning av lagstiftning inom domstolsväsendet eller övriga delar av statsmakten.Det 

förefaller dock bland samtida källor finnas vissameningsskiljaktigheter om 

ledarprincipens egentliga syfte och därigenom i vilken mån den är relevant. Ser man 

exempel till Herman Görings vittnesmål vid Nürnbergtribunalen (när det förvisso fanns 

ett intresse från hans sida att tona ned nazistiskt maktmissbruk) så verkar det, 

åtminstone vid första anblick, som att principen i första hand var avsedd att gälla 

maktfördelning inom statsapparaten.
123

 

Bland flertalet framstående juridiska tänkare under 1930-talet så 

verkarledarprincipen ha innehaft en mycket mer grandios funktion.Enligt professor i 

statsrätt Ernst Forsthoff så gav dessa lagstiftningsbefogenheter snarare uttryck för en 

djupare koppling mellan Hitlers roll som ledare för det tyska folket och den 

nationalsocialistiska rörelsen.
124

Carl Schmitt instämde med dennabredareacceptansge-

nomattbeskrivaprincipensanvändningsomenrättssäkerhetsfråga:“The Führer protects the 
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law from its worst abuse when in moment of danger he, by virtue of his domain as 

Führer and as the supreme judicial authority, directly creates law.”
125

 

Den redan framträdande effekten av gruppolarisering framstår som ganska tydlig 

vid beaktande av Hans Franks
126

 framförda kritik gentemot Carl Schmitts eftergifter i 

frågan vad gäller Hitlers lagstiftningsbefogenheter, som enligt Frank var 

otillräckliga.
127

Även Professorn Ernst Rudolf Huber
128

 försvarade, med liknande 

argumentation, det juridiskt korrekta i begagnandet av denna princip genom att hävda 

att ledaren förkroppsligar folkets vilja vilket i sin tur bör diktera 

rättstillämpningen.
129

Oavsett principens egentliga väsen på en djupare nivå är detta ett 

intressanträttsligt och statsvetenskapligt fenomen då det gör ett i våra ögon (vars 

synsättrörande maktdelning förmodligen ligger närmare Montesquieu) besynnerligt 

anspråk på demokratisk legitimitet.Utöver de rent legala aspekterna vis-á-vis 

grundlagen var dess införande av uppenbara skäl inte utan historisk motsvarighet i tysk 

rättshistoria då dess monarkiska förflutna innehållit motsvarande 

maktkoncentrationer.
130

 

Avseende domstolsväsendet under den här perioden fanns det inledningsvis bland 

flertalet framstående domare en stark osäkerhet inför den nya regeringen och dess 

förhållningssätt gentemot rättstillämpningen.
131

Då den av partiet önskade domen i 

Lubbemålet inte gavs beslutade Hitler att reformera domstolsväsendet genom införandet 

av folkdomstolarna (Volkgerichtshof).
132

 Dessa domstolar stod under starkare politisk 

styrning än sina föregångare då domarna fritt kunde bytas ut från högre politisk ort om 

de inte utförde sitt arbete i rätt ideologisk anda. Dåvarande ordföranden för det tyska 

domarförbundet Karl Linz farhågor att NSDAP skulle komma att inskränka på 
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domstolarnas självständighet kom däförsnabbt att uppfyllas,
133

 tidigare än vad han 

möjligen hade kunnat föreställa sig. Under de kommande 12 åren så skulle 

folkdomstolarna ha en särskild roll i statens ansträngningar att undertrycka varje form 

av politisk opposition.
134

 

Det faktum att domarkåren var föremål för direkt politisk kontroll efter 

folkdomstolarnas införande samt den trohetsed som bland annat domarkåren var 

tvungna att avlägga är självfallet något som rimligen talar för att denna medgörlighet 

åtminstone i viss utsträckning inte skedde frivilligt.
135

 I vilken utsträckning det fanns 

politiska motsättningar är svårt att avgöra. Exempel på det tämligen begränsade 

entledigandet av anställda inom domstolsväsendet och åklagarkåren är Preussen, där 

endast 300 sades upp med hänvisning till politiska tillkortakommanden.
136

 Detta om 

något visar i vilken utsträckning partiet antingen kunde påverka yrkesgruppernas 

politiska övertygelser eller åtminstone påtvinga konformitet gentemot den nya 

ordningen.  

Som redan har redogjorts för kan den nostalgi för det förflutna som partiet 

onekligen spelade på, som inkluderade en stark ledarfigur utan egentlig demokratisk 

legitimitet, kan mycket väl ha lindrat de invändningar som domare kan ha hyst mot 

regimen.Roland Freisler, som för övrigt skulle komma att representera den 

tillförordnade justitieministern Franz Schlegelberger på Wannseekonferensen och 

senare omkomma i en lufträd under krigets avslutande skede, sade stolt det följande 

1935: 

The German judicial system can take pride in its personnel policies, first branch of the 

government in the Third Reich to carry out in its personnel policies, throughout the Reich 

and at all levels of the civil service, the principle that the movement, the people and the 

state are one.
137

 

En beskrivning av domarens tilltänkta roll i den nya nationalsocialistiska rättsordningen 

gavs redan 1933 av Hans Frank. Istället för att strikt hålla sig till lagtext och 
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lagstiftarens då gällande avsikter skulle domarens främsta uppgift snarare att i största 

möjliga mån främja det tyska folkets rasmässiga intressen genom att underminera 

dessfiender.
138

Lagstiftningen som möjliggjorde omorganiseringen, 

GesetzzurWiederherstellung des Berufsbeamtentums,
139

innehållför övrigt flertalet regler 

som uteslöt icke-arier från offentlig anställning.
140

 

På samma sätt som för den övriga förvaltningen fall fanns det från Hitlers sida en 

tydlig vilja att forma ideologisk homogenitet inom advokatkåren.
141

 Man kan här anta 

att denna strävan gick utöver simpel politisk hängivenhet utan också inkluderade en 

önskade att upplösa det kontradiktoriska förfarandet inom domstolsprocesserna. Ett 

talande tecken på juristkårens snabba politisering efter det nationalsocialistiska 

maktövertagandet från den politiska aversion som präglat mellankrigstiden var en 

rikstäckande juristkonferens i Leipzig i oktober 1933 där 10 000 jurister, med högra 

armen rest, avlade trohetsed till Hitler.
142

 

3.4 Sverige 

3.4.1 Arbetarrörelsenoch bildandet av ett enat Sverige 

3.4.1.1 Parlamentarismens framväxt och den begynnande demokratin 

När man talar om början på slutet av monarkinstidevarv kan det vara svårt att finna en 

lämplig startpunkt. Det folkliga stödet för monarkin har självfallet aldrig varit konstant 

under någon del av Sveriges historia men dess ställning sedan det stora nordiska krigets 

avslut 1718 ställdes inför särskildt hårda utmaningar.
143

Gustav III:s maktkupp 1772 

hade, utöver att sätta punkt för den upplysningsvurmande frihetstiden, tillfälligt 

återupplivat kungahusets autokratiska ställning.
144

 Utöver de sociala, ekonomiska och 

utrikespolitiska prövningar som det försvagade riket ställdes inför skulle även bredare 

geopolitiska utvecklingar påverka kungahusets förmåga att vidmakthålla sitt 

maktmonopol. På ett liknande sätt som nere på kontinenten, om än i mindre 

utsträckning,så föranleddeNapoleonkrigen omvälvande politiska förändringar också i 

Sverige, då det autokratiska grepp kungahuset haft om riksdagen började luckras 
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upp.
145

Det tidsmässigt parallella kriget mot Ryssland 1809 måste också onekligen ha 

försvagat monarkinytterligare och svepte undan de sista tvivlen om Sveriges 

förtvinande roll i Europa sedan det stora nordiska kriget nästan ett århundrade 

tidigare.
146

 

Även om Sverige i senare tidsvarv skulle förvandlas till ett mycket mer öppet 

samhälle skulle det dröja långt in på 1800-talet innan den fortfarande begynnande 

demokratiseringsprocessen resulterade i riktiga landvinningar.
147

1866 års 

riksdagsreformer, som utifrån tysk modellersatte de befintliga fyra kamrarna med två, 

förbättrade endast blygsamt representationsaspekten då blott 6 000 (manliga) svenskar 

mötte de egendomskrav som krävdes för att kunna rösta i förstakammarvalen.
148

Berman 

går så långt att säga att Sverige var ett av de minst demokratiska länderna i Europa 

under den senare delen av århundradet.
149

 Socialdemokratinsinträde på den politiska 

arenan, särskiltgenom dess markvinningar i andra kammaren under 1890-talet, borde 

därför ses som centralt för den följande politiska utvecklingen. 

Inom den filosofiska världen hade naturrätten fortfarande en stark ställning, om än 

av i vissa avseenden annorlunda karaktär.En väsentlig skillnad gentemot de 

naturrättsliga skolor som florerat på kontinenten borde med viss säkerhet kunna sägas 

vara den relativa avsaknaden av katolska influenser. Uppsalaprofessorn Christopher 

Jakob Boström innehade en framträdande roll idenna filosofiska värld genom sin plats 

inom den så kallade ”gamla” Uppsalaskolan.”Boströmismens” statsfilosofiska 

dimenson likställde samhället med en person, som monarken genom sin ställning 

representerade. Förutom dess tämliga tydliga religiösa förtecken var den politiska 

målsättningen således att främja kungahusets intressen och förorda den gamla status 
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quo.
150

 Även om monarkens roll i vissa avseenden närmar sig den engelska 

positivismens suverän så borde inga långtgående slutsatser dras från dessa. 

Att söka samband med tysk rätt borde rimligen vara ett mer givande åtagande. Förutom 

att utgöra inspirationskälla vid bland annat de ovanstående politiska reformerna sträckte 

sig tyskt inflytande onekligen in på det mer renodlat rättsfilosofiska området. Även om 

den romerska rätten, som aldrig fick samma djupa genomslag i Sverige som i de 

utpräglade civil law samhällena som Frankrike och Tyskland,
151

 fanns tydliga tyska 

influenser. Begreppsjurisprudensen, som hade sitt ursprung i den historiska skolan,
152

 

erhöll under 1800-talet framgångar även i Sverige, vilket bland annat sinkade flera 

kodifikationsprojekt.
153

 

Det är i denna miljö som den socialdemokratiska rörelsen,genom ett närmast 

exponentiellt ökande väljarstöd,skulle komma att åstadkomma långt gående 

förändringar av svensk demokrati och rättsåskådning, vilket kommer att redogöras för 

härnäst. 

3.4.1.2 Socialdemokratin och dess roll i det svenska nationsbyggandet  

Socialdemokrati som politisk ideologi har sitt ursprung imeningsskiljaktigheter inom 

den ortodoxa marxismen under det sena 1800-talet. Den skiljer sig åt från många av de 

tidigare uppkomna delarna av den socialistiska rörelsen med sin betoning på att 

demokratiseringen av produktionsmedlen samt de övriga önskade 

samhällsförändringarna gradvis skall ske genom reformer, snarare än genom revolution. 

Det socialdemokratiska arbetarpartiets (SAP) väg till makten var inte utan väsentliga 

svårigheter, bland annat grund av riksdagsvalens demokratiska tillkortakommandensom 

gav partiet oproportionerligt få mandat. Demokratiseringsprocessen (genom ett 

förordande av allmän rösträtt) blev därför en självklar målsättning i partiets arbete.
154

 

Precis som i Tyskland, dock till en mycket mildare grad, behövde både vänstern 

och högern förhålla sig till de politiska realiteter som krigsslutet förde med sig. Den 

svenska vänstern slapp den identitetskris som under mellankrigstiden drabbade 
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arbetarrörelserna i de krigförande länderna. Då många av dessa socialistiska partier i 

stor utsträckning kom att stödja krigsansträngningarna underminerades deras legitimitet. 

Utöver denna källa till självförtroende kan socialdemokratins framgångar i Sverige i 

viss mån tillskrivas den flexibilitet som uppvisades genom avståndstagandet från den 

mer traditionella klasskampen. Under Hjalmar Branting blev SAPstörsta parti i den 

andra kammaren i och med 1914 års riksdagsval.
155

 Socialdemokraterna kunde 

emellertid inte skapa en koalitionsregering och skulle därför komma att regera i 

minoritet i korta etapperfram tills 1936 då partiet genom den så kallade krisuppgörelsen 

kunde skapa koalition med bondeförbundet. Detta skulle innebära det avgörande 

ögonblicket för socialdemokratins politiska genomslag.
156

 

Socialdemokraternas politiska flaggskepp, det så kallade folkhemmet, 

presenterades av Per Albin Hanson redan på 1920-talet. Nu hade partiet det politiska 

kapital för att genomföra den omfattande utvidgningen av sociala skyddsnät och 

arbetsmarknadsåtgärder.
157

 De intrång i egendomsskydd och näringsfrihet som detta 

skulle komma att innebära hade, inte helt överraskande, mött hårt motstånd från den 

politiska högern. Det fanns därför flertalet potentiella problem när dessa reformer skulle 

sättas i verket, däribland från rättsväsendet. Politikens rättsliga dimension var i flera 

avseenden representerad av den så kallade skandinaviska rättsrealismen 

somhuvudsakligen utarbetades av professorer vid Uppsala universitet.Den utsträckning 

som dessa kopplingar kan sägas ha förelegat kan förvisso inte uppskattas utan 

ytterligare analys, vilket kommer att presenteras härnäst. 

3.4.2 Den skandinaviska rättsrealismen 

3.4.2.1 Ideologiska utgångspunkter 

Motståndet mot den liberala jurisprudensen (ett begrepp som inte tycks ha någon klar 

definition inom dåtida litteratur) skulle inte endast komma från den politiska högern. 

Denna motsättning bottnar i den socialistiska övertygelsen att en omställning till ett 

socialistiskt samhälle nödgar omvälvande förändringar av jurisprudensen.
158
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Den skandinaviska rättsrealismen, som syftade till att åstadkomma sådana 

förändringar, har sitt omedelbara ursprung ien av Boströms forna lärjungar, professorn 

Axel Hägerströms verk.
159

 För att få en adekvat bild av detta filosofiska ramverk måste 

dess huvudsakliga komponenter, den epistemologiska analysen av normer och dess 

rättspolitiska dimension, hållas isär. I likhet med sina rättsvetenskapliga meningsfränder 

inom positivismen såg Hägerström rätten som ett sociologiskt fenomen snarare än ett 

uttryck för fasta moraliska värden.
160

Detta kombinerades med den så kallade 

axiologiskanihilismen (värdenihilism) som han också formulerade, ett moraliskt 

ramverk med en klart distinkt separation mellan objektiv sanning och subjektiva 

moraliska föreställningar.  

Hägerström menade utifrån dessa idéer att den analytiska jurisprudensen, även om 

den till ytan var positiv, fortfarande byggde på vissa naturrättsliga förutsättningar.
161

 

Den omfattande maktförskjutning till staten som denna ideologi innebar skulle 

möjliggöra radikalasamhälleliga förändringar till arbetarklassens förmån, vilket klart 

lades fram som den politiska målsättningen. Vid tiden för denna ”nya” Uppsalaskolans 

grundande så saknades emellertid politiska förutsättningar för dess genomslag, varpå 

dess idéer än så länge var förpassade den akademiska världen. 

Även om socialismen, sedan Marx och Engels publicerat sina första verk, allt efter 

som fått politiskt inflytande i Europa så hade detta inte omedelbart kunnat omsättas till 

relevans inom den rättsvetenskapliga debatten. I Sverige, trots att Hägerström och andra 

tänkare varit aktiva under flertalet år, dröjde det tills första världskrigets slut innan 

socialismen kunde forma debatten, en bedrift som Uppsalaprofessorn Vilhelm 

Lundstedt förtjänar erkännande för.
162

Lundstedt varefter att ha studerat under 

Hägerström,
163

 en framstående aktör inom Uppsalaskolan, tillika socialdemokratisk 

riksdagsledamot mellan 1929 och 1948.
164

Hans vidarearbetning av Hägerströms 

filosofiska ramverk skulle ge den en klarare politisk dimension, där samhällsnyttan 

utgjorde den drivande variabeln när en viss handlings moraliska beskaffenhet skulle 
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beräknas.
165

 Dessa teorier skulle komma att få en inflytelserik ställning inom partiet och 

påverka dess förhållningssätt gentemot rätten.
166

I en ledarartikel i Socialdemokraten 

inför 1928 års riksdagsval, i anslutning till debatten om införandet av en markant mer 

progressiv arvsskatt, anförde Lundstedt i denna anda det följande:  

Det gäller för socialdemokraterna att så fullständigt som möjligt frigöra sig från 

liberalismens känsloströmningar och dess oförnuftiga idéer om vissa naturliga rättigheter 

och om rättfärdigande och rättvisa såsom liggande till grund för lagarna. […] Själva 

rättsidén, idén om vad som är rättvist eller rättfärdigat kan aldrig i längden ha någon 

betydelse, såvida den icke överensstämmer med vad som kräves för samhällets 

utveckling till en kraftigare och högre produktionsordning.
167

 

Istället för de liberala föreställningar som enligt honom genomsyrade de flesta rättsliga 

traditioner förordade Lundstedt en rättsidé som var centrerad runt vissa, i hans mening, 

allmänt hållna värderingar såsom materiel välfärd och säkerhet.
168

Han definierar rätten 

som resultatet av en kamp mellan ideella och realiserbara intressen där företeelser som 

naturliga rättigheter tillhör det tidigare. De realiserbara intressena är de som framgår av 

lagstiftning eller lagstiftarens intentioner. Det är dessa som juristen i sin yrkesroll bör 

främja.
169

Att omforma rätten på ett sådant sätt som var konformt med 

socialdemokraternas politiska projekt var därför att gagna den samhällsnytta som 

Lundstedt satte i centrum för den rättsliga idén.  

Med utgångspunkt i den socialdemokratiska klassanalysen så är det således 

arbetarklassens ekonomiska intressen som dikterar om ett visst agerande gentemot övre 

samhällsklasser är motiverat eller inte, snarare än konceptet om 

egendomsskydd.
170

Detta skulle på sikt, troligen i kombination med rätt politiska 

åtgärder, underbygga ansträngningarna att bygga samförstånd över klassgränserna. 

Lundstedt hävdar därom:”När en mera förnuftig rättsåskådning hunnit genomsyra 

samhällena, kommer den nu rådande rättsliga motsättningen mellan arbetarklassen och 

övriga medborgare att i högst betydande grad mildras.”
171
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Vad gällde debatten rörande begränsningar av medborgliga fri- och rättigheter 

enligt denna samhällsnytteorienterade syn på rätten tog Lundstedt en för 

socialdemokraterna i övrigt långtgående ställning. Under det andra världskriget, när 

risken för nazistisk och kommunistisk agitation oroade, argumenterade han för att 

demokratiska rättigheter endast borde skydda demokrater. Detta ställningstagande 

skulle, som han själv klargjorde, innebära att varje form av inskränkning av dessa 

gruppers rättigheter skulle vara grundlagsenliga.
172

 Man måste här vara tydlig med att 

dessa åsikter, rättsfilosofins mer allmänna popularitet till trots, inte förefaller ha legat i 

linje med partiets. Förutom det faktum att inga lagförslag med detta innehåll någonsin 

lades fram kan man se till mer centristiska socialdemokrater som Östen Undén, som inte 

höll med Lundstedt i denna fråga.
173

 

Om huruvida den skandinaviska rättsrealismens idéer fick genomslag inom 

juristkåren under den här tidsperioden är någonting endast med viss svårighet kan 

bestämmas. Ser man till senare uttalanden av Jan Hellner så tycks denna påverkan ha 

varit betydande: 

För svenska jurister har modern, kritisk rättsfilosofi länge varit detsamma som 

Hägerströms, Lundstedts och Olivecronas filosofi. Dessa författare har tryckt sin stämpel 

på diskussionen både genom det intresse deras åsikter väckt och genom det sätt på vilket 

de framförts. Icke minst har inverkan deras anspråk på att komma med något helt nytt, 

något som radikalt skiljer sig från äldre uppfattning om rätten och vars genomförande 

skulle leda juridiken in på nya banor. Deras kamp mot begreppsjuridiken och naturrätt 

och deras strävan efter realism har inte kunnat undgå att göra djupt intryck på alla som 

haft ambitionen att pröva riktigheten av sitt tänkande inom juridiken.
174

 

Detta citat är självfallet inte nog för att denna rättsskola ska ses som dominerande inom 

dåvarande svensk rättsfilosofi. Det har exempelvis observerats att förhållandevis få 

artiklar om värdenihilsmen publicerades i Svensk Juristtidning mellan 1917-1967, 

särskilt om man bortser från författare utan direkt koppling till Uppsalaskolan.
175

 Sett 
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det nedan behandlade spörsmålet (innebörden av termer som äganderätt och fordran). Men arbetet härpå 

har bragt mig till insikt om hur vanskligt det är för en jurist att syssla med rättsfilosofi. För den som har 

att ägna sig åt positivrättsliga problemär det svårt att få tid att hålla sig à jour med utvecklingen inom en 

vetenskap som ligger juridiken så fjärran som filosofin.” Om detta är en rimlig beskrivning av rådande 

intresse i rättsfilosofiska spörsmål så skulle banden mellan Uppsalaskolan och den politiska sfären vara 

nog för att påverka rättstillämpningen. Det bör även uppmärksammas att den hårda kritiken som riktades 
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till dess politiska kopplingar och övriga omständigheter vill jag ändå mena på att ett 

påtagligt inflytande fanns och att en fortsatt analys av detta inflytande pårättssystemet 

därför är berättigad. 

3.4.2.2 Det svenska rättsväsendet och normprövning 

En parallell frågeställning, som även lyfts i redogörelsen för den motsvarande tyska 

rättshistorien, är vilken roll domstolsväsendet fick i det väldigt positivistiska system 

som introducerades från politisk ort. Av förståeliga skäl är den svenska debatten inte 

lika dramatisk men kan likväl belysa i vilken mån den politiska sfären var villig att ge 

ifrån sig inflytande. 

Vad gäller frågan om vilket manövreringsutrymme domstolsväsendet kunde 

åtnjuta vid tillämpningen av ”moraliskt bristfällig” lagstiftning är den debatt som fördes 

angående normprövning självfallet av särskilt intresse.
176

 Behovet av denna debatt kan 

spåras till det tämligen svaga rättighetsskydd som framgick av 1809 års Regeringsform. 

Dess 16 § ställer förvisso upp ett legalitetskrav, som då skyddar individen från 

godtyckliga rättsföljder, men inga riktiga mekanismer för domstolarna att underlåta att 

tillämpa lag framgår av lagtexten. Frågan skulle sedermera komma att behandlas av 

flertalet betänkanden av lagutskottet under de följande årtiondena.
177

Av platsbristskäl 

kan ingen djupare analys göras av denna debatt men det centrala är att domstolarna i 

slutändan inte ansågs ha något direkt stöd för normprövning vid 

sekelskiftet.Anledningen till utskottets reservationer uppgavs vara av hänsyn för 

rättssäkerheten och bedömde således att lagändringar var att föredra om viss lag var att 

anse som undermålig.
178

I doktrin och praxis kan man under det sena 1800-talet och 

framåt allt eftersom urskönja en begynnande trend där domstolar med hänvisning till 

doktrin tilldelar sig begränsade normprövningsbefogenheter.
179

Två författare som under 

                                                                                                                                               
mot denna artikel i Åke Frändberg, ”Hägerström och juridiken – en kommentar”, SvJT 2011 s. 94 inte 

verkar ha berört de i detta arbete hänvisade avsnitten. 
176

 Karin Åhman, Normprövning: Domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och 

europarätten 2000-2010(Norstedts Juridik: 2011), s. 22 f. Observera att verket i sin helhet fokuserar på 

samtida rätt men har grundläggande redogörelser för allmänna grunder och normprövningens tidiga roll) 
177

Se exempelvis lagutskottets betänkande n:o 34 under riksdagen 1828-1830 samt n:o 124 under 

riksdagen 1840-1841.  
178

Lagutskottets betänkande n:o 4 under riksdagen 1853 –1854. 
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SOU 2007:85 s. 16 ff.  
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1880-talet gjorde framstående bidrag till debatten var Blomberg och Naumann, som 

båda ställde sig positiva till en bred normprövningsrätt.
180

 

Att peka på domstolarnas begränsade normprövningsmöjligheter efter 

socialdemokraternas valframgång 1932 (då socialdemokraterna kom till makten) och 

genast associera detta med den socialdemokratiskt färgade rättsrealismen är utifrån det 

ovanstående ingenting som utan vidare låter sig göras. Då rättsrealismen hade en 

etablerad plats inom juristkåren innan 1932 kan detta möjligen anses vara en kodifiering 

av en redan existerande ideologisk hållning i frågan. Man kan å andra sidan fråga sig 

om socialdemokraternas nyfunna samhällsställning bromsade upp en annars snabbare 

utveckling av normprövningsinstitutet. Den politiska debatt som fördes under denna 

tidsperiod kan ge vägledning i den frågan. Under 1938 framförde högeroppositionen en 

motion som syftade till att förstärka skyddet för fri- och rättigheter. Även om det i sig 

talar för att det fanns vissa invändningar mot den rättspositivistiska synen på rättigheter 

framgick det av motionen att den inte avsåg att införa en allmän lagprövningsrätt.
181

 

Från en politisk synpunkt tycks det ha funnits socialdemokratiska farhågor att 

borgliga intressen, såsom egendomsskydd, skulle främjas om domstolarna skulle 

underlåta att tillämpa lagar som fördelningspolitiken vilade på.
182

Debatten skulle 

komma att nå sin zenit i och med NJA 1934 s. 515 som, även fast käranden inte fick 

rätt, slog fast att materiella prövningar av lagars förenlighet med högre rätt var möjliga. 

Den så kallade Tingstenska utredningen (för någon mer politiskt cyniskt lagd kan det 

vara av intresse att utredningen beställdes under socialdemokratiskt styre) skulle ett 

antal år senare kasta tvivel över om huruvida en legitim utveckling faktiskt skett.
183

 

Det finns annan viktig aspekt av den här diskussionen man bör ha i åtanke om 

man ser normprövningen utifrån ett rättighetsperspektiv. Möjligheten att pröva lagars 

förenlighet med ovanstående rätt behöver inte i sig innebära att domstolarna anpassar 

sin rättstillämpning efter individuella fri- och rättigheter. Som redan framlagt så erbjöd 

då gällande grundlag, även efter dess sedan 1809 ändringar, ett efter moderna 

måttstockar bristfälligt skydd.   

                                                 
180

 Joakim Nergelius, Svensk statsrätt(Studentlitteratur: 2010), s. 239, se även t.ex. Christian Naumann, 

Svensk författningsrätt, s. 182 ff samt Hugo Blomberg, ”Om de konstitutionella garantierna för 

domstolarnesoafhängighet och själfständighet”, Tidsskrift for rettsvitenskap 1896, s. 59 ff. 
181

 Joakim Nergelius, Svensk statsrätt, s. 245. 
182

 Se t.ex. Bertil Bengtsson, ”Om domstolarnas lagprövning”, SvJT 1987 s. 230.  
183

 SOU 1941:20, s. 16. 
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4 Rättspositivismen som politiskt verktyg 

4.1 Introduktion 

Det de kommande jämförelserna syftar till att belysa är först, under rubrik 4.2, i vilken 

mån anammandet av rättspositivism är tillrådigt vid bildandet av nationalstaten. Den 

följande rubrik 4.3 utreder i vilken mån det fanns rättspolitisk överlappning mellan 

Sverige och Tyskland. Avslutande reflektioner i 4.4 begrundar frågan om ett statsmakt 

starkt präglad av positivistiska värderingar kan sägas vara berättigad demokratisk 

legitimitet. 

Två sakfrågor bör klargöras innan dessa jämförelser genomförs, dels varför just en 

likhetsgranskning mellan Sverige och Tyskland skulle vara större intresse än andra 

landskonstellationer och dels vilka problem som en sådan granskning ställs inför. 

Den främsta omständighet som enligt mig gör en jämförelse mellan de politiska 

och rättsfilosofiska värderingar som styrt de respektive samhällsbyggena i just dessa två 

länder lockande är frånvaron av politisk överlappning, precis det som vid första anblick 

kan få frågan att framstå som opassande. Hade analysen istället gälltNazityskland och 

Mussolinis Italien hade sådana gemensamma drag mellan sig hade, även om ämnet i sig 

fortfarande förtjänar eftervärldens uppmärksamhet, dessa kunnat avfärdas som ett 

resultat av politiska likheter. Genom att välja samhällen från skilda delar av det 

politiska spektrumet och med olika förhållningssätt gentemot grundläggande 

värderingar tas därför flertalet variabler, som annars kastar tvivel över resultatet, bort 

från analysen.Än mer intressant blir jämförelsen då den skandinaviska rättsrealismen 

och nationalsocialistisk rätt på ett liknande sätt har sina ursprung i rivaliserande 

idérörelser, upplysningen och romantiken. 

Trots denna lämplighet på ett mer allmänt plan uppstår likväl problem vars 

påverkan på förhand bör uppskattas. Med beaktande av Tysklands kulturella status, 

vilket i viss mån redogjordes för i rubrik 3 kommer en jämförelse mellan svensk och 

tysk rätt också oundvikligen att erfordra en bedömning av i vilken mån tysk 

rättsvetenskap kunde utöva inflytande i Sverige. Om sådana influenser skulle visa sig 

vara alltför påtagliga skulle den följande analysen försvåras avsevärt då eventuella 

likheters ursprung inte lätt kan identifieras.Något som talar för att sådana influenser, 

åtminstone inom den tidiga skandinaviska rättsrealismen, var någorlunda begränsade är 

den omständigheten att Hägerström inte verkar ha fördjupat sig nämnvärt itill exempel 

Schmitts arbeten fram till och med 1920-talet. Intressant nog förefaller det trots detta 
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finnas klar överlappning mellan dem i särskilda frågor, i synnerhet vad gäller 

PolitischeTheologie, där de tycks ha närliggande åsikter om suveränbegreppet.
184

 

Ett närliggande problem, utan direkt koppling till det ovanstående men likväl 

förtjänar omnämnande, är hur olika författares verk ska jämföras med varandra. Vad 

gäller allmänt språkbruk, definitioner av begrepp och förhållningssätt gentemot centrala 

lärosatser finns ofta stora skillnader, även när författarna i fråga tillhör samma eller 

närliggande tankeskolor. Även när man kan urskilja tydliga gemensamma nämnare 

mellan de positivistiskt präglade rättsskolorna som behandlats i detta arbete, som de 

anti-metafysiska drag som präglar Bentham och Austins verk liksom Hägerströms, så 

har de ändock har betydande avvikelser. 

Ett bra exempel på de svårigheter som kan uppstå när paralleller skall dras mellan 

olika rättsskolor framgår av det berömda utbytet i Svensk Juristtidning mellan Alf Ross 

och Wilhelm Lundstedt, där Lundstedt lovordade Benthams kritik mot vad han beskrev 

som ”naturrättens grövre rättsvetenskapliga vidskepelser”.
185

Med denna reservation 

kritiserade han likväl Benthams och Austins åsikter om rättens väsen.
186

 Ser man till 

andra verk har han även uppgivit sig ha långtgående meningsskiljaktigheter med 

Bentham vad gäller rättighetsbegreppet,
187

 vilket då resulterat i att överlappning i 

sakfrågor inte i något avseende skulle ha funnits inom straffrätten, skadeståndsrätten 

eller avtalsrätten.
188

 

Vad gäller specifikt suveränbegreppet så förde Lundstedtslärjunge Karl 

Olivecrona stundtals vass kritik mot Bentham och Austins idéer om suveränen som 

upprätthållare av lagens samhällsställning genom en hänvisning till samhällenas 

faktiska maktstrukturer i normgivningssammanhang.
189

 Istället förordades, föga 

förvånande, Uppsalaskolans viljeteori.Denna kritiska inställning var emellertid inte 

endast förbehållen Olivecrona. Man kan spekulera att Hägerström och Lundstedt tycks 

ta avstånd från Benthams och Austins suveränbegrepp på grund av politiska 

                                                 
184

Patricia Mindus, A Real Mind: The life and Work of Axel Hägerström, s. 158.Observera att Schmitts 

verk i fråga, PolitischeTheologie, publicerades redan 1922. En djupare analys om varför dessa likheter 

kan ha funnits, även om det uppenbarligen befinner sig inom de bredare ramarna för detta arbete, har 

dessvärre inte varit möjlig då jag inte har lyckats finna en översatt kopia. Detta förefaller vara en utmärkt 

utgångspunkt för mer kvalificerade forskningsansträngningar på området. 
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 Vilhelm Lundstedt, ”Metafysik att beakta samhällets intressen i rättsvetenskapen?”, SvJT 1932, s. 551.  
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A.a. s. 538. 
187

 Detta uttalades med i min mening förvånansvärt starka ord då det faktiskt fanns överlappning mellan 

dem i bredare ordalag. Ett exempel på dessa överlappningar är Lundstests uttalanden om rättigheter, som 

starkt påminner om Benthams kommentar omDeklarationen om människans och medborgarens 

rättigheter som beskrivs i rubrik 2.2. 
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 Vilhelm Lundstedt, ”Beaktandet av samhällsnytta inom juridiken”, SvJT 1933 s. 130. 
189

 Karl Olivecrona, Law as Fact (Munksgaard: 1939), s. 77.  
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hänsynstaganden.
190

 Socialismen hade som bekant inte nått några större landvinningar 

(sett till dess direkta inflytande i riksdagen) i Sverige vid den tidpunkt då 

Uppsalaskolans idéer först formulerades. Suveränen i ett kapitalistiskt samhälle borde, 

utifrån ett socialistiskt synsätt, utgöras av samhällets styrande elit som saknar materiellt 

intresse i större klassrättvisa. Att istället (om än indirekt) ge den bredare allmänheten 

makten att legitimera lagstiftning efter ett socialdemokratiskt maktövertagande skulle 

således vara politiskt gynnsamt. Det krävs således ett visst mått av fingertoppkänsla när 

dessa verk skall analyseras. 

Dessa motsättningar kan vid första anblick ge intrycket att jämförelser mellan 

dessa författare är dömda till misslyckande. I min mening borde emellertid de 

grundläggande dragen i den engelska positivismen,
191

 trots dessa meningsskiljaktigheter 

i materiella frågor, ändå ses som nödvändiga intellektuella förutsättningar för de i detta 

arbete följande rättsskolorna.
192

 

4.2 Förhållandet mellan politik och juridik 

4.2.1 Betoning på politisk lojalitet 

En jämförelsemed Tyskland gällandekrav på ideologisk homogenitet behöver rimligen 

inte begrundas alltför djupgående innan ett adekvat svar kan ges. Även om det skulle ha 

etablerats en socialdemokratisk klick som dominerade debatten så innebär det inte i sig 

att opponenter skräms till tystnad. Detsamma kan självfallet inte sägas om 

Nazityskland, varpå jämförelsen blir tämligen ensidig. Ändock anser jag att frågan är av 

intresse då det kan besvara om basala förutsättningar för intellektuellt utbyte i någon 

utsträckning existerade. Om så inte var fallet kan de nazistsympatiserande professorer 

som legitimerat den nationalsocialistiska rättssynen sägas ha självmant givit upp sin 

yrkeskårs tankemässiga frihet. Domarkårens situation har redan redogjorts för. För att 
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Se exempelvisHägerströmskritik mot AustinsformuleringavcommandbegreppetH.L.A Hart, “Positivism 

and the Separation of Law and Morals”, Harvard Law Review, s. 605.Lundstedts kritik mot Austin 

framgår av t.ex. Vilhelm Lundstedt, ObligationsbegreppetIII, s. 44 ff. 
191

 I synnerhet kritiken mot metafysiska förklaringar till rättens legitimitet och förlitande på moraliska 

hänsynstaganden. Sett specifikt till genemsamma nämnare till den skandinaviska rättsrealismen måste 

man även uppmärksamma de utilitaristiska drag som kan utläsas av samhällsnyttebegreppet och dess roll i 

bedömningen om en viss rättsakt är rättfärdigad. 
192

 Kopplingen mellan den engelska positivismen och den skandinaviska rättsrealismen har på sina håll 

utretts i litteraturen. Exempelvis kom Mindus till slutsatsen att en sådan koppling borde anses vara 

närvarande genom att dels se till de gemensamma dragen och dels den mån som Uppsalaskolans författare 

behövt förlita sig på att bemöta den engelska positivismens idéer för att på så vis utveckla sina egna, se 

MichaelFreeman, Patricia Mindus, The Legacyof John Austins Jurisprudence, s. 76 f. 



  46 

 

adekvat visa den synnerliga vikt som partiet lade vid att säkerställa fullständig lojalitet 

kan likväl det följande vara av intresse. 

Efter det nationalsocialistiska maktövertagandet finns flera utvecklingar som 

rimligen måste ha omöjliggjort en någorlunda fri debatt mellan akademiker. I det 

politiska klimatet efter införandet av riksdagsbrandsförordningen, med sina utbredda 

frihetsberövanden av dissidenter, är det inte svårt att föreställa sig att många 

oppositionella inte var angelägna att uttrycka sitt missnöje. Bland socialdemokratiska 

professorer i statsrätt var det många som valde att emigrera eller gå i pension snarare än 

att riskera arrestering, inklusive den”rena rättslärans” grundare Kelsen.
193

 

Även om man skulle bortse från de som valt att gå exil återstod fortfarande en 

synnerligthög omsättning av juridikprofessorer mellan 1933-1939. Under denna period 

tillsattes så många nya professorer att under 1939 hade 60 % tillsatts efter det nazistiska 

makttillträdet. Att lärare på universiteten byttes ut i hög uträckning var ingenting som 

var specifikt för just de juridiska institutionerna men dessa var drabbade i högre 

grad.
194

Efter att denna betydande del av juristprofessorer på universiteten avskedas 

fanns onekligen ett incitament till politisk konformitet bland kvarvarande personal. 

Också den ed som efter 1933 behövde avläggas, vilket påbjöd strikt lojalitet gentemot 

partiet och nationalsocialistiska ideal, måste rimligen ha haft en avsevärd påverkan 

Sammanfattningsvis kan man nästan säkert hävda att den del av juristkåren som 

förordat denna form av rättspositivism innan det nationalsocialistiska maktövertagandet 

skulle inte ha kunnat argumentera för korrigeringar. Då det inte förefaller ha funnits 

något motsvarande intresse från svensk socialdemokrati att tysta dissidenter på detta sätt 

framstår det tämligen klart varför man på annat sätt ville tillförsäkra sig att partiets 

reformer inte skulle bli föremål för normprövning. Detta måste emellertid (förutom att 

ge den en distinkt karaktär) ses som en grundläggande förutsättning för att den 

nationalsocialistiska jurisprudensen skall fungera i praktiken och förtjänar här särskild 

uppmärksamhet. 

En betraktelse som Friedman gör, och som jag själv instämmer i, är att även strikt 

auktoritära regimer historiskt sett har föredragit att försöka ge sina påbud legitimitet 

genom att meddela dem som lag, efter att deras maktbas konsoliderats.
195

 

Nationalsocialistisk jurisprudens är, som har visats, något av ett undantag till den 
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Michael Stolleis, The Law under the Swastika, s. 96 f.    
194

Ingo Müller, Hitler’s Justice: The Courts of the Third Reich, s. 235, se även Richard J. Evans, The 

Coming of the Third Reich, s. 251. 
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Wolfgang Friedman, Legal Theory, s. 335.  
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tumregeln. Regeringen utfärdade förvisso sina befallningar i form av lagstiftning. Dock 

har det visats men har nedmonterade krav på legalitet inom domstolarnas yrkesutövning 

var en av grundstenarna i det nya Tysklands förvaltning. Detta ställer sig på kant med 

många andra positivistiska system, där man föredrar att genom en mer generell 

maktförskjutning till normgivaren.Ett för sammanhanget passande citat av Schmitt kan, 

med den kontext som framgår av rubrik 3.3.4, sägas fånga domstolsväsendets prekära 

position gentemot statsmakten:  

The whole of German law today […] must be governed solely and exclusively by the spi-

rit of National Socialism […] every interpretation must be an interpretation according to 

National Socialism.
196

 

Att den politiska sfären i denna utsträckning skall kunna råda över tillämpningen av lag 

kan i viss mån jämföras med den klassiskt svenska besattheten av förarbeten. 

Skillnaderna mellan länderna blir dock uppenbara när man ser till den tyska 

målsättningen att domare skulle befrias från den skrivna lagens begränsningar och 

istället direkt anpassa sin yrkesutövning efter regeringens politik.
197

 

Sett till specifikt den skandinaviska rättsrealismen kan uttalandet jämföras med 

exempelvis Lundstedts hållning att lagen måste tolkas i enlighet med samhällsnyttan, 

vilket i sin tur (i praktiken) dikteras av politikens målsättningar. Sett till svenska 

traditioner i bredare termer kan förarbetens dåvarande och fortsatt starka ställning i 

Sverige kan i förlängningen anses ge uttryck för likartade värderingar då lagstiftarens 

ideologiska övertygelser uppenbarligen färgar den utfyllande information som förs 

fram. En betydande skillnad som snabbt framkommer jämfört med Schmitt är att äldre 

förarbeten som givits ut av då styrande partier av annan politisk färg fortfarande ansågs 

giltiga.  

Dessa ambitioner vad gäller flexibilitet vid tillämpning av lag sträckte sig även till 

straffrättens område och var, tillsammans med denna breda förlitan på politiskt lojala 

men normmässigt obundna domare, minst sagt radikala. En mer passande variant av 

rättsstatens klassiska maxim nullumpoenasinelege(inget straff utan lag) skulle utifrån 

hans synsätt snarare vara inget brott utan straff, då domarens rättviseskipande uppdrag 

(särskilt i rasmässiga och politiskt laddade frågor) inte skulle behöva begränsas av 

                                                 
196

Carl Schmitt, “Nationalsozialismusund Rechtsstaat”, Juristische Wochenschrift 63, s. 713. Över-

sättningfrån Ingo Müller, Hitler’s Justice: The Courts of the Third Reich, s. 70 
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Ingo Müller, Hitler’s Justice: The Courts of the Third Reich, s. 73. 
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legalitetskrav.
198

Att rättsväsendet skall iaktta härskande politiska värderingar inom 

ramarna för dess maktutövning har onekligen också varit förekommande i Sverige, om 

än inte i samma mån på straffrättens område. Med det mindre förbehållet måste ändå 

med tydligast möjliga ord understrykas hur extrem denna hållning är då rättsstatens 

fundament omedelbart omintetgörs. 

4.2.2Attityder gentemot rättighetsinskränkningar 

Med de ohyggliga brott mot mänskligheten som den nazistiska regimen utförde under 

sina 12 år vid makten i åtanke så kommer ofrånkomligen det rättsliga utrymmet för 

rättighetsbegränsningar att få en framträdande roll när rätten ska diskuteras. Förintelsen, 

förtrycket av politiska oliktänkande och upphävandet av medborgliga fri- och rättigheter 

har ingen direkt motsvarighet i svensk historia men vissa här diskuterade aspekter av 

den svenska politiska debatten, från Uppsalaskolans perspektiv, rör likartade 

grundtankar. 

Det är svårt att i efterhand avgöra hur allvarlig Lundstedt var i uttalandet att varje 

form av rättighetsinskränkning är motiverad för att skydda staten från odemokratisk 

opposition. Denna hållning, om den i kammaren fått genomslag, skulle onekligen varit 

mer än beklämmande i kombination med Lundstedts övriga ideologi. Om det är 

”samhällsnyttan” (vilket i praktiken av lagstiftaren) som i slutändan dikterar vad som är 

moraliskt korrekt så borde även definitionen av ”demokrat” definieras på samma sätt. 

Lundstedts inställning förefaller därför, i ett hårdare politiskt klimat, i ännustörre mån 

resultera i att den styrande politiska eliten kan isolera sig själv från oppositionen.  

Det går inte att bortse från det faktum att den socialdemokratiska politik han 

avsåg att främja i sig är oändligt mer tilltalande än den nationalsocialistiska 

motsvarigheten och att dessa former av frihetliga övergrepp åtminstone i viss mån blir 

mer försvarbara. Det är nog trots det tillrådigt att inte vara för snabb att bortse från det 

historiska sällskap man hamnar i om sådana tankar faktiskt sätts i verket.Under 

Nürnbergprocessen ställde åklagare Robert H Jacksonen serie av frågor till Göring 

rörande de frihetsberövanden av kommunistiska riksdagsledamöter samt andra delar av 

den politiska oppositionen som skedde i anslutning till maktövertagandet. Göring 

rättfärdigade dessa rättighetsinskränkningar med att hävda att dessa personer potentiellt 
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skulle ha kunnat äventyra revolutionen och därmed det nationalsocialistiska 

statsbyggandet.
199

 

Man ska heller inte vara för snabb med att tillskriva det socialdemokratiska partiet 

dessa idéer. Att Lundstedt inte hade det bredare partiet bakom sig i många sakfrågor 

verkar inte vara ett kontroversiellt uttalande.
200

Även om Per Albin Hansson inte verkar 

ha haft långtgående överlappning med honom tycks han fortfarande ha varit villig att 

offentligt hylla Lundstedts, i Hansons mening, mer ärbara sidor.
201

De övergripande 

målsättningarna är dock desamma vilket klart framgår av partiprogrammen. 

Det är […] en allmän mening inom partiet att efter den politiska demokratins 

genomförande är det den socialdemokratiska politikens förnämsta uppgift att aktualisera 

den sociala och ekonomiska demokratins problem och bringa den till lösning […] Det 

ligger i själva ordet att den sociala och ekonomiska demokratin avser ett nedbrytande av 

klassgränserna, utjämning av motsatserna och en rättvis fördelning.
202

 

Dessa målsättningar skulle med de av partiet valda lösningarna komma att innebära 

uppenbara etiska problem. Något man bör ha i åtanke när mindre smickrande aspekter 

av svensk politisk historia analyseras är att det fanns blocköverskridande stöd bakom 

många av de mer svårförsvarliga politiska åtagandena, såsom 

steriliersingprogrammen.
203

Det vore således intellektuellt ohederligt att enbart 

skuldbelägga den skandinaviska rättsrealismen genom hävda att övergrepp på 

marginaliserade grupper skulle ha varit omöjliga med en mer högerorienterad 

jurisprudens. Sett till samhällsnyttan såsom övergripande prioritering i etiskt 

svårförsvarliga frågor är det emellertid av intresse att det endast var socialdemokratiska 

riksdagsledamöter som argumenterade för den mer omfattande 1941 års steriliseringslag 

med hänvisning till dess påstådda socio-ekonomiska fördelar.
204

 Att förespråka 

tvångsmässig sterilisering för att individens framtida avkomma på förhand befaras bli 

en nettokostnad för välfärdsstaten är uppenbarligen en av samhällsnytteargumentets mer 

olustiga användningsområden. Man kan således dra slutsatsen att altruistisk humanism 

inte nödvändigtvis måste vara en styrande princip i välfärdsstatens alla områden trots att 
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den övergripande politiska visionen är konform med konceptet om mänskliga 

rättigheter.  

4.3 Är rättspositivismen nödvändig för nationalstatens konsolidering? 

Shirers ord ”Den tyska nationen skapades genom naket våld och hölls ihop genom 

naken aggression”
205

 sammanfattar väl de problem som den begynnande nationalstaten 

ställdes inför och dess valda lösning, sin frikostiga användning av sitt våldsmonopol. 

Rättspositivismen kan på ett liknande sätt ses som ett annat maktmedel i statens arsenal 

som användes för att hålla ihop en på många sätt onaturlig konstruktion. I vilken 

utsträckning detta är allmängiltigt för nationalstaten som konstruktion är likväl en öppen 

fråga. Ser man till verk som Den globala nationalismen
206

 så uppvisas inget större 

förtroende för nationalstatens långvariga stabilitet eller moraliska legitimitet. Sverige är 

otvetydigt ett mindre extremt exempel än Tyskland men samma grundläggande 

maktdynamik kvarstår. 

Om man tillåter sig att i bredare drag begrunda i vilka sammanhang en djupare 

förändring av rättsfilosofisk grund är möjlig, utifrån denna maktdynamik, kan följande 

tilläggas. En intressant fråga attöverväga är om huruvida naturrätten, där rätten i 

slutändan härrör från det religiösa etablissemanget, är bättre lämpad i mindre socialt 

utvecklade samhällen kännetecknade av låg sammanhållning men stark religiositet. I ett 

sådant samhälle skulle det finnas incitament hos befolkningen att följa lagen även om de 

inte har något egentligt politiskt intresse i att tillmötesgå den styrande eliten. En naturlig 

följd av det förnyade sociala kontrakt som utvecklades under 1800-talet skulle således, 

förutsatt att en tillräckligt stark politisk vilja att förändra den rådande status quo är 

närvarande, vara ett vidgat manövreringsutrymme för politiska makthavare att utvidga 

sitt samhällsinflytande. Med religionens betydelse för naturrättens vidmakthållande i 

beaktande kan analyserandet om ett sådant händelseförlopp skett i Tyskland och Sverige 

därför understödja besvarandet av den övergripande frågeställningen. 

Sedan katolicismens konsolidering i Europa hade kyrkan som institution innehaft 

en stark roll som normgivare. Detta var, som rubrik 2 redogjorde för, emellertid en 

maktställning som skulle komma att allt eftersom förtvina, i synnerhet i Nordeuropa. I 

och med den bredare moderniseringen i Europa inleddes en maktstrid mellan i allt högre 
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utsträckning sekulära makthavare och den katolska kyrkan.
207

 Denna utveckling hör, 

åtminstone tidsmässigt, nära ihop med bildandet av 1800-talets nya nationalstater, som 

till exempel Italien och Tyskland.  

Under åren som följde det tyska kejsardömets grundande 1871 drev Otto von 

Bismarck på denna sekularisering genom att driva igenom aggressiv lagstiftning som 

syftade till att inskränka kyrkans samhällsställning.
208

 Denna politiska uppgörelse skulle 

komma att ges namnet kulturkampen (Kulturkampf). Den lagstiftning som kom att 

symbolisera kulturkampen var den s.k. Kanzelparagraph som stadgade att katolska 

präster som gav uttryck för politiska åsikter inom ramarna för kyrklig verksamhet kunde 

dömas till upp till två års fängelse.
209

 Man kan i viss mån ifrågasätta i vilken mån dessa 

metoder var effektiva (eller istället rent av kontraproduktiva) då det förutom de 

diplomatiska spänningarna med Vatikanen skapade splittringar mellan den 

protestantiska majoritetsbefolkningen och katolska minoriteter som främst bodde i södra 

Tyskland samt områden i nutida Polen.
210

Man bör också iaktta viss försiktighet vid 

åberopandet av detta händelseförlopp och dess relevans för uppsatsens ämne. Bismarcks 

avsikter bakom dessa ansträngningar var säkerligen i första hand att i bredare 

sakpolitiska frågor bekämpa den ”politiska katolicismen”.
211

 

Med detta förbehåll så borde den kulturella påverkan detta inrikespolitiska projekt 

hade inte underskattas. I min mening är denna politiska utveckling (dvs. en 

sekularisering av statsmakten och samhället i stort) en av flera politiska och kulturella 

förutsättningar för att en djupt gående förändring av gällande rättsliga värderingar skall 

vara möjlig då staten inte längre behöver rättfärdiga sin makt genom gudomligt mandat.  

Det förefaller, med avseende på kopplingen till rättspositivismen, finnas indirekt 

stöd i litteraturen för ett sådant samband. I sin redogörelse för den skandinavisk 

rättsrealismen gav Friedman särskild betydelse till den katolska kyrkans svaga ställning 

i Nordeuropa. Samhälleliga förutsättningar för ett totalt avståndstagande från 
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naturrättsliga föreställningar var därför enligt honom, förmodligen tillsammans med 

andra nödvändiga företeelser, således närvarande.
212

 

Kulturkampen kan efter dessa tankegångar jämföras med den svenska 

socialdemokratins tämligen parallella ambition att sekularisera statsmakten genom att 

avskaffa statskyrkan.
213

 Även om detta var den officiella partilinjen som tydligt 

framgick av partiprogrammet skulle inget verkställande komma efter makttillträdet. 

Tämligen tungt vägande intern kritik, från den framstående riksdagsledamoten Arthur 

Engberg,
214

 mot avskaffandet fördes fram under ett anförande i den andra 

riksdagskammaren med förklaringen att katolicismen i så fall skulle kunna göra sociala 

och politiska landvinningar. Istället förordade Engberg ”ett järnhårt och slutet svenskt 

statskyrkosystem”, ett förslag som bl.a. Wilhelm Lundstedt instämde med i följande 

anföranden.
215

Man kan således, enligt mig, urskilja ett mönster där politiska rörelser, för 

att åtstadkomma långtgående sociala förändringar, söker dylika medel att påverka rätten 

och därigenom underminera rivaliserande samhällsinstitutioner. Detta borde därför i 

vilket fall ses som en förutsättning för nationalstatens konsolidering. Ett mer preciserat 

svar, om borde ses som en direkt nödvändighet eller ej samt om den förändrade 

maktdynamiken mellan stat och religion är allmängiltigt bland nationalstater, kräver 

mer noggranna efterforskningar bortom detta arbetes ramar.  

Vad gäller specifikt socialdemokrati och nationalsocialism är en tydlig genensam 

nämnare just den positiva hållningen gentemot nationalstaten. Den svenska 

socialdemokratin tycks inte ha haft samma betoning på den gränsöverskridande 

arbetarkampen som kännetecknat många mer ortodoxa socialistiska rörelser.
216

Denna 

mer återhållsamma inställning gentemot samhällets organisering ges bl.a. uttryck i 

välfärdsstatens utformning, till exempel genom att icke-medborgare inte getts samma 

tillgång till förmåner. Samhällsekonomiska förutsättningar spelar självfallet en 

avgörande roll men den politiska diskursen borde ändå anses blottlägga systemets väsen 

så som det förhåller sig gentemot nationalstatens existens.  
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Sett till en mer sakpolitisk dimension kan man förenkla skillnaderna mellan 

ideologierna till en huvudsaklig skiljelinje mellan klassocialism och folksocialism.
217

 

Nationalsocialismens extrema förakt för demokratiska grundsatser färgar kraftigt en 

potentiell jämförelse mellan de två ideologierna men vissa likheter kan urskönjas, 

åtminstone när det kommer till specifika ekonomiska och sociala frågor. Dessa 

överlappningar innebär att liknande hinder uppstår när de politiska visionerna skall 

realiseras som omöjliggör eller i vart fall förhalarönskade reformer.  

Vid en djupare analys uppstår problem förvisso omedelbart när radikaliteten i 

politiska förslag ska bedömas. Betraktarens politiska övertygelser kommer onekligen, 

åtminstone i viss mån, färga utfallet av en sådan bedömning. Att i historiska 

sammanhang analysera en given idés beskaffenhet genom att se till de reaktioner som 

gavs i dess samtid kan ge liknande resultat. Ett bra exempel är det Allmänna 

valmansförbundets svar på den socialdemokratiska arvskattsförslaget inför 1928 års 

riksdagsval, vilket var att hävda att lagförslaget var av sådan radikal art att den endast 

kunde överträffas av Sovjetunionen.
218

 Det nödvändiga i maktförskjutningar till det 

styrande partiet blir således svårt att fastslå. 

Det socialdemokratiska folkhemmet hade i Tyskland en motsvarande betoning på 

statligt finansierad utbildning och sjuk- och äldrevård. Med den katastrofala 

ekonomiska situation som rådde under början av 1930-talet, när detta sociala skyddsnät 

måste ha varit fullständigt inadekvat, fanns en utbredd vilja bland politiska och rättsliga 

teoretiker att byta ut Weimars svaga välfärdsstat mot en mer robust auktoritär 

motsvarighet.
219

 Man skulle kunna jämföra denna önskan med den svenska 

vänsterorienterade viljan att skapa förutsättningar för staten att utföra sådana uppgifter 

mer effektivt. Också nationalisering av vissa industrier och omfattande protektionism 

innefattar ingripanden i näringsfriheten som i en samhällsordning präglad av den 

tidigare dominerande ”liberala jurisprudensen”, som både Schmitt och Lundstedt 

utryckte sig, hade kunnat göras om intet av domstolarna. 

Även i detta avseende är det svårt att utifrån den tillgängliga informationen komma till 

ett tydligt svar på om rättspositivistiska värderingar var nödvändigt för att de respektive 

nationalstaternas bildande skulle vara framgångsrika. Jag vill ändock med det ovan-
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stående mena på att intressanta mönster i vart fall föreligger och att tesen i ljuset av den 

informationen förtjänar ytterligare uppmärksamhet.  

4.4Reflektioner om rättspositivismens demokratiska legitimitet 

Det, i både politisk och rättslig mening, moraliskt klandervärda i en totalitär och 

förtryckande stats maktutövning är uppenbar. En mer öppen och därav intressant fråga 

är det följande: Finns det utrymme för demokratisk legitimitet för ett system som delar 

liknande underliggande mekanismer men utövas med ett demokratiskt mandat? 

Från en politikers perspektiv finns onekligen någonting lockande i Hägerströms 

och Lundstedts grundläggande idéer, att kunna forma världen i sin egen avbild utan att 

behöva begränsas av sina föregångares politiska arv eller föråldrade värderingar. Det 

faktum att rättspositivism lyfts fram så högt i anslutning till dessa omvälvande politiska 

rörelser ter sig, i ljuset av detta, inte vara någonting förunderligt. Det borde även hållas 

fram att förpassandet av moraliska hänsynstaganden till den politiska sfären, åtminsone 

enligt mig själv, inte i sig måste ses som något illasinnat.Detta hänger givetsvis på att 

man kan försäkra sig om att den förda politiken ger uttryck för sunda värderingar. 

Filosofen Gunnar Hägglöfs dräpande kommentarer efter att ha närvarat på flertalet 

föreläsningar av Hägerström sammanfattar den välförtjänta skepsis som bl.a. liberaler 

kan känna mot värdenihilismen:  

Efter många föreläsningar och än flera dispyter med kamrater har jag nu kommit till den 

bestämda slutsatsen att Hägerströms rättsfilosofi är en riksfara. Den kan tjäna som 

motivering för bolsheviker [sic] lika väl som för fascister.
220

 

En ytlig analys kan i vilket fall visa att den kritiken inte är uppenbart 

grundlös.
221

Inskränkandet av rättigheter i politiska syften är självfallet i sin tur något 

som är vanligt förekommande även i vår samtid, trots ett förhållandevis starkt åtagande 

att skydda individens fri- och rättigheter;den egentliga variabeln är i vilken mån sådana 

inskränkningar anses försvarliga. Dessa bedömningar grundar sig dels i vilken mån de 

inkräktar på den enskildes intressesfär men det finns (förhoppningsvis) ett 

förhållandevis större krav på att iakttaall möjlig mothänsyn. Östen Undéns kritik mot 
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Lundstedts slutsatser i sin utredning
222

 om fastighetsägares förfoganderätt fångar den 

godtycklighet som lätt kan få fäste i en politisk rörelse med för mycket självförtroende:  

Jag tror att Lundstedt tar för liten hänsyn till de intressemotsättningar som leda 

människor till helt olika resultat vid bedömandet av samhällsnyttans krav. Man har ibland 

intrycket att Lundstedt anser sig på rent logisk väg överbevisa husägarna att deras 

vidsträckta förfoganderätt över sina fastigheter är någonting ”oförnuftigt” och mot 

samhällsnyttan stridande, ehuru det sannolikt förhåller sig så att husägarna i allmänhet ha 

en bestämd uppfattning om det legitima från samhällsnyttans synpunkt i deras anspråk på 

största möjliga frihet vid disponerandet av lägenheterna i en fastighet.
223

 

Ett till exempel på den politiskt flexibla natur dessa idésystem kan erhålla ärKarl 

Olivecrona, en av Lundstedts lärjungar vid Uppsala universitet. Trots de starka 

socialistiska förtecken som präglade den skandinaviska rättsrealismen hyste Olivecrona 

starka tyskvänliga sympatier. Den akademiska gärning som han utvecklat från sina 

idémässiga föregångare skulle tillsammans med hans existerande politiska läggningar 

resultera i ett närmande med Tyskland genom det under kriget publicerade verket 

England eller Tyskland. Även om det under denna tidsperiod fanns ett starkt väljarstöd 

för socialdemokratin är framtida politiska vindar svåra att förutse. Om ett mer 

auktoritärt parti skulle, med den maktbalans som redan etablerats, tagit makten efter den 

socialdemokratiska konsolideringen skulle de rimligen haft avsevärt lättare att utöva sin 

vilja genom att hänvisa till redan gällande system. 

Det har även på senare år hävdats att det rättspositivistiska arvet fortfarande har en 

stark ställning inom den svenska politiska och rättsliga kulturen, även om man numera 

hellre talar om värdegrunder eller mänskliga rättigheter. Detta ska då enligt vissa, även 

om värderingarna i sig är annorlunda, ge uttryck för ungefär samma förhållningssätt.
224

 

Det må stämma att rättsordningen är grundligen sekulär och på så vis positivistisk i 

Austins mening. En helt avgörande skillnad gentemot då gällande rätt är den starkare 

närvaron av högre normer, exempelvis genom Europakonventionen, vars funktion som 

kontrollmekanismer avhjälper den positivistiska rättens demokratiska 

tillkortakommanden.Paralleller kan dras med Radbruchs slutsatser från sin genomgång 

av rättspositivismens inverkan på det tyska rättsväsendet, där han rekommenderar 
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robusta normprövningsbefogenheter.
225

Den numera grundlagsstadgade rätten till full 

ersättning vid expropriation visar i samma anda på att den enskilde inte på samma sätt 

måste underkasta sig kollektivet som förr. 

Kanske den bästa sammanfattningen av de moraliska problem som även den 

svenska politiken, med den gamla autokratin, den skandinaviska rättsrealismen och 

flertalet högerkrafter, i varierande månbehövt förhålla sig till är Lord Actons odödliga 

ord “Power tendstocorrupt, and absolute powercorruptsabsolutely”.  

                                                 
225

Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law”,Oxford Journal of Legal Studies, 
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