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1 Inledning  

I nästan allt delar jag de uppfattningar som referenten, rigsadvokaten Jørgen Sørensen 

för fram i sitt referat. Men som korreferent är det min uppgift att för debattens skull på 

åtminstone någon punkt argumentera för ett avvikande synsätt eller i allt fall ur en 

annan synvinkel. Jag gör det främst genom att i viss mån sätta i fråga själva 

utgångspunkten, nämligen att domstolarna i princip alltid ska följa sådana 

lagstiftarens signaler som har formen av lagstiftningsförarbeten. Men jag kommer 

också att beröra en del andra aspekter. 

Enligt direktiven skall jag begränsa mig till de ramar som följer av referatet. 

Vidare skall korreferatet inte innehålla redogörelser av inhemsk rätt. Jag håller mig till 

direktiven så långt, att jag endast berör domstolarnas följsamhet med avseende på 

lagstiftarens signaler. Men jag begränsar mig inte till straffmätningsfrågor. Och jag 

tillåter mig att som illustrationer och diskussionsunderlag lägga fram några svenska 

och ett norskt rättsfall. 

 

2 Några utgångspunkter 

2.1 Lagstiftningsförarbetens konstitutionella ställning 

 

Lagstiftarens styrningsinstrument (i de hänseenden som här är aktuella) är – lag.
1
 Och 

lagen skall vara giltig, d.v.s. ha tillkommit efter vad konstitutionen kräver. En olag, 

d.v.s. vad som av lagstiftaren avsetts vara en lag men inte är det,
2
 skall domstolarna 

inte tillämpa.  Det väcker frågan om det kan finnas vissa konstitutionella krav på 

också förarbeten. 

Så är inte fallet.
3
 Förklaringen är att lagstiftning är det enda konstitutionella 

styrinstrument för domstolarnas dömande som riksdagen förfogar över. Förarbeten 

saknar bindande verkan för domstolarna. Därför behövs inga särskilda konstitutionella 

krav på vad som uttalas i förarbetena.  

                                                 
1
 Se såvitt gäller Sverige regeringsformen 8:3. 

2
 Ett (i praktiken orealistiskt) exempel kan vara att riksdagen inte har kallats samman på det sätt som 

konstitutionen föreskriver. Den text som avsetts utgörs lag skall domstolarna då betraktade den som 

icke existerande. 
3
 Jag ser här bort från vad som följer av regeringsformen 1:9 (uppgifter inom den offentliga 

förvaltningen skall utföras med beaktande av allas likhet inför lagen och med iakttagande av saklighet 

och opartiskhet) och andra mer generella principer.  
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Att förarbetena inte är bindande för domstolarna är viktigt. Den 

konstitutionella ordningen för hur en lag skall tillkomma innebär nämligen en viss 

kvalitetssäkring av lagen. Även förarbeten processas i regel noga, men det ställs inte 

samma höga kvalitetskrav på dessa som på själva lagen. 

Det förhållandet att förarbeten i stor utsträckning följs av domstolarna torde 

ha att göra med dels tradition, dels att förarbeten anses vara ett utryck för en i god 

demokratisk ordning uttryckt folkvilja. Men någon konstitutionell skyldighet att följa 

förarbeten har domstolarna inte, till skillnad från vad som gäller beträffande lag. Och 

åtminstone i Sverige kan därför ett förarbetsuttalande mycket väl bli föremål för en 

prövning som alls inte är så begränsad som en lagprövning, en prövning som kan leda 

till att domstolen av t.ex. rena lämplighetsskäl inte följer uttalandet.  

 

2.2 Krav på koppling till ny lagstiftning 

 

Att lagstiftaren (riksdagen) med anspråk på efterkommande utan samband med 

lagstiftning skulle ha gjort allmänna uttalanden i någon lagtillämpningsfråga, t.ex. om 

straffvärdet av ett visst brott, har såvitt jag kan erinra mig inte förekommit i Sverige.
4
 

Och skulle ett sådant uttalande göras bör det – trots vad som följer av 

maktfördelningsläran – lämnas därhän av domstolarna (dess betydelse för vad som 

kan kallas den allmänna rättsuppfattningen och vad det kan innebära för domstolarnas 

rättstillämpning återkommer jag till i avsnitt 4 nedan) . Förklaringen är naturligtvis 

vad som redan anförts, nämligen att lagstiftning är det enda styrinstrument som 

riksdagen förfogar över när det gäller domstolarnas dömande.  

En annan situation är att i lagstiftningsförarbeten görs uttalanden om hur en 

annan lag än den som föreslås skall tillämpas. Det finns från domarsynpunkt enligt 

min mening anledning att vara mindre lyhörd beträffande sådana uttalanden.
5
 

Förarbetsuttalanden bör ses som ett hjälpmedel för lagstiftaren att tydliggöra vad som 

avses med den lagstiftning som introduceras och inte som ett styrinstrument i sig. Den 

normativa kraften bör därför inte sträcka sig utanför ramarna för vad som följer av 

den ifrågavarande lagen. 
Märk dock det intressanta norska rättsfallet Rt. 2009 s. 1412. I det aktualiserades frågan om 

motivstyrning av rättstillämpningen var möjlig avseende tid innan en) som antagen lagändring trädde i 

kraft (vilket skulle ske några år senare). Lagändringen syftade bl.a. till en straffskärpning för allvarliga 

våldsbrott, och att det var avsikten framgick av förarbetena. Såväl majoriteten i Høyesterett (tio 

ledamöter) som minoriteten (en ledamot) fann sig böra ta hänsyn till lagstiftarens avsikt att 

åstadkomma en straffskärpning. Majoriteten ansåg emellertid att denna skärpning borde ske successivt 

under tiden fram till lagens ikraftträdande (d.v.s. under några år) medan minoriteten ansåg att det inte 

förelåg något hinder mot att genast beakta lagstiftarens avsikt full ut (inom ramen för gällande 

straffskalor).
6
 För svenska förhållandens vidkommande vill jag sätta i fråga om en domstol alls bör 

beakta lagstiftarens avsikt före den antagna lagens ikraftträdande. Uttalandet låg ju utom ramen för 

denna.   

                                                 
4
 I Norge har dock ett sådant förslag lagts fram i Stortinget (krav på straffskärpning vid allvarliga 

våldsbrott), men det förkastades. Se Magnus Matningsdal i Rettsteori och rettsliv – Festskrift till 

Carsten Smith (2002) s. 581 ff. 
5
 Här finns en parallell till obiter dicta av Högsta domstolen. Sådana kan vara värdefulla, men de har 

inte samma normativa relevans som ratio decidendi. 
6
 Om fallet, se vidare Thomas Ekholm och Asbjørn Strandbakken i Liber amicarum et amicorum Karin 

Cornils – Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett (2010) s. 77 ff. 
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När jag i det följande talar om förarbetsuttalanden förutsätts om inte annat 

sägs att de har en direkt koppling till den föreslagna lagen.  

 

3 I vilken utsträckning bör förarbetsuttalanden följas? 

3.1 Startläget 

 

Att förarbetsuttalanden i anslutning till en lag i princip bör följas av domstolarna är 

givet. Men efterlevnaden får inte vara okritisk. 

Grundläggande är naturligtvis att ett förarbetsuttalande inte skall följas om 

det är oförenligt med lag, vare sig det gäller den lag som instiftas eller annan. Men 

uttalandet måste också vara förenligt med mer allmänna grundläggande rättsprinciper. 

Beträffande just straffmätning kan det t.ex. sättas i fråga om ett förarbetsuttalande av innebörd att 

ett brott enligt den ifrågavarande lagen skall ha ett visst normalt straffvärde bör följas, om det värdet 

framstår som helt oproportionellt i förhållande till vad som gäller för andra likartade brott (att 

rättstillämpningen måste hålla sig inom den i lag föreskrivna straffskalan är en annan sak). Visserligen 

är straffvärdet av ett brott en värderingsfråga som parlamentet äger, men när parlamentets uppfattning 

inte kommer till något annat uttryck än ett förarbetsuttalande och det stämmer illa med rättsystemet i 

övrigt – här den överordnade principen att lika fall skall behandlas lika (eller snarare att likartade fall 

skall behandlas likartat) – kan det sättas i fråga om inte domstolen skall ta större intryck av vad som 

följer av kravet på god harmoni i rättsystemet än en ett singulärt och mindre lyckat förarbetsuttalande. 

Men även om det inte kan riktas några invändningar av nu nämnt slag mot en i 

förarbetena förordad rättstillämpning behöver det inte betyda att uttalandet bör följas. 

Några olika aspekter på den frågan skall beröras i det följande. 

 

3.2 Krav på generell nivå? 

 

I likhet med referenten anser jag att det i princip inte på konstitutionella grunder finns 

någon gräns för hur detaljerad en lagstiftning får vara. En annan sak är att en mycket 

detaljerad lagstiftning ökar risken för en mindre strömlinjeformad rättstillämpning, 

bl.a. därför att det vid en låg abstraktionsnivå ligger nära till hands att andra 

förhållanden än dem lagstiftaren framhållit i det enskilda fallet framstår som 

avgörande. Det kan föranleda ett behov av att domstolarna genom utfyllande eller 

inskränkande rättstillämpning slätar ut de värsta ojämnheterna. Men även i fråga om 

detaljer i normgivningen – genom lag eller motiv i anslutning till lag – gäller ett krav 

på generalitet.  

Ett rättsfall från Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen), RÅ 

1997 ref. 18, kan illustrera det sagda. Målet gällde, förenklat, om en trafikled skulle få 

anläggas i en tunnel under en viss nationalstadspark. Den tillämpliga lagen föreskrev
 

vissa krav för det. I förarbetena till lagen (prop. 1994/95 s. 45 f.) gjorde regeringen 

bedömningen att just den tilltänkta utbyggnaden uppfyllde kraven. Regeringsrätten 

gjorde emellertid en egen bedömning som utföll annorlunda och följde alltså inte 

förarbetsuttalandet. 

Fallet är ganska extremt, och att ett motsvarande specifikt uttalande skulle 

göras i en straffmätningsfråga framstår inte som sannolikt. Men det tydliggör en 

distinktion mellan normgivning och normtillämpning. Förarbetsuttalandet avsåg 

således inte ett generellt normgivningsförtydligande utan en konkret 

tillämpningsanvisning avseende en viss situation. Men en sådan bedömning 

ankommer i princip på domstolen att göra. 
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Ett annat avgörande av intresse i sammanhanget är plenimålet NJA 2005 s. 

738, som rörde kränkningsersättning. I det aktualiserades frågan hur stor vikt som 

borde fästas vid ett förarbetsuttalande som tog sikte på en helt speciell, om än 

typiserad, situation. Det hela började med rättsfallet NJA 1999 s. 725. I det fallet 

ansågs en polisman, som i samband med ett omhändertagande blivit spottad i ansiktet, 

inte berättigad till ersättning. I samband med vissa ändringar av den tillämpliga lagen, 

som beträffande den aktuella ersättningsfrågan var av redaktionell karaktär,
7
 

redogjorde regeringen i propositionen för 1999 års rättsfall och uttalade därefter bl.a. 

att även om det ingår i en persons normala arbetsuppgifter att hantera våldsamma och 

stökiga personer, ersättning ofta borde kunna ges vid en brottslig kränkning som är 

skymflig och direkt angriper den privata sfären, t.ex. ett renodlat kränkande angrepp 

som att bli spottad rakt i ansiktet (prop. 2000/01:68 s. 50, se även s. 66). I plenifallet 

kom frågan upp igen. Majoriteten (nio ledamöter), som biföll ersättningsyrkandet, 

framhöll att uttalandena i lagmotiven borde beaktas. Det var därför naturligt att den 

ändrade lagstiftningen medförde en viss förskjutning av praxis, så att vissa angrepp 

som tidigare kunde sägas ha legat strax under gränsen för kränkningsersättning kunde 

berättiga till sådan ersättning. Minoriteten (sex ledamöter) framhöll däremot bl.a. att 

uttalandena i propositionen inte kunde antas ge uttryck för en allmän regel om att t.ex. 

en polis som blir spottad i ansiktet i samband med ett ingripande alltid skulle ha rätt 

till kränkningsersättning; bespottning var ett exempel på en ersättningsgrundande 

kränkning. Om angreppet hade en mera personlig karaktär och kunde sägas utgöra ett 

klart angrepp på offrets privata integritet, måste emellertid ersättning kunna utdömas, 

även om den som utsattes för angreppet tillhörde någon yrkesgrupp som var särskilt 

utsatt för brott i tjänsten. Ofta torde dock omständigheterna då vara sådana att någon 

allvarlig kränkning av den privata sfären inte kunde anses vara för handen. Så befanns 

situationen vara i fallet. 

Det är inte självklart att majoriteten och minoriteten här hade olika 

uppfattningar om ett förarbetsuttalandes principiella tyngd. Minoriteten tar avstånd 

från att ge förarbetsuttalandet innebörden av en precis regel. Majoriteten tillämpar 

emellertid inte heller en sådan regel utan gör en bedömning grundad på samtliga 

omständigheter. Skillnaden mellan majoriteten och minoriteten synes således främst 

gälla hur kränkningen skulle graderas, där majoriteten med stöd av lagmotiven har 

ansett att en gradförskjutning i förhållande till 1999 års fall var motiverad. Det leder 

emellertid till den i detta sammanhang intressanta slutsatsen att inte heller majoriteten 

har fullt ut följt den närmast entydiga regel som uttalas av regeringen, nämligen att 

den polisman som i samband med ett ingripande blir spottad i ansiktet är berättigad 

till kränkningsersättning. Förklaringen synes vara, att även om uttalandet har 

normgivningskaraktär är det på en gång för detaljerat och för reservationslöst för att 

kunna fungera som en god norm. 

 

3.3 Uttalanden som närmar sig faktapåståenden  

 

Ett förarbetsuttalande kan bygga på både värderingar och fakta. Ett exempel är 

narkotikas farlighetsgrad. Hur farligt ett narkotikum skall anses vara i straffrättsligt 

                                                 
7
 I lagtexten ersattes ordet lidande av uttrycket allvarlig kränkning. 
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hänseende beror dels på vilka kriterier som är relevanta för bedömningen av 

narkotikas farlighetsgrad, dels vad som beträffande dessa kriterier gäller för den 

narkotikaart det är fråga om. Det förra är en rättsfråga, det senare en faktafråga.
8
 Ett 

uttalande om ett visst narkotikums farlighetsgrad innebär därför med nödvändighet ett 

ställningstagande till faktiska förhållanden. Därvid märks att kunskapen om ett 

narkotikums verkningar kan förbättras över tiden.  

Av det anförda följer att ett förarbetsuttalande som rör hur farliga vissa 

narkotika är i förhållande till varandra – liksom motsvarande ställningstaganden i 

praxis – kan behöva justeras. Sådana justeringar måste anses falla inom domstolarnas 

kompetensområde. Det sagda gäller f.ö. också den farlighetsgradering som utvecklats 

i domstolspraxis. En underrätt bör således på grundval av nya vetenskapliga rön 

kunna frångå fast praxis avseende en viss narkotikaarts farlighetsgrad. 

 

3.4 Betydelsen av systemhänsyn 

 

Ytterligare en aspekt är systemsättningen. Rättsordningen utgör (i bästa fall) ett 

koherent system av normer – över-, under- och sidoordnade – som ger stadga och 

förutsebarhet i rättstillämpning. Ett förarbetsuttalande som inte låter sig passas in i 

systemet eller rent av skulle verka systemförstörande om det följdes kan det finnas 

anledning att fästa mindre vikt vid.  

Ibland kan det emellertid förhålla sig så lyckligt att de intentioner som 

lagstiftaren gett uttryck för i förarbetena låter sin implementeras på ett annat och 

mindre systemskadligt sätt. Ett nyligen avdömt mål i Högsta domstolen angående 

gradindelning och straffvärdebedömning kan ses som ett exempel på detta.
9
 

I Sverige, liksom i andra länder i Norden, finns det en tendens att kräva 

straffskärpning för allvarliga våldsbrott. År 2010 gjordes vissa lagändringar som 

enligt motiven (prop. 2009/10:147) bl.a. syftade till att höja straffen för sådana brott. 

Ett medel för att uppnå detta var en ny föreskrift i 29 kap. 1 § andra stycket 

brottsbalken om att det vid bedömningen av straffvärdet särskilt skulle beaktas om 

gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till 

person. Högsta domstolen konstaterade att det kunde diskuteras i vad mån den nya 

regleringen var förenlig med principerna om förhållandet mellan gradindelning och 

straffvärdebedömning.
10

 Det var dock klart att reformen syftade till en markerad 

höjning av straffnivåerna för allvarliga våldsbrott. Domstolen förklarade att detta syfte 

borde vid rättstillämpningen respekteras inom ramen för vad som var förenligt med de 

genomförda lagändringarna. Så kunde på ett systemkonformt sätt (ett uttryck som 

dock domstolen inte använde) ske genom en förskjutning mellan de olika graderna av 

exempelvis misshandelsbrott, så att något fler fall än tidigare kommer att bedömas 

som grova brott.  

Innebörden är att vad lagstiftaren åsyftade åstadkoms på ett delvis annat 

rättssystematiskt sätt än vad som förutsattes i lagmotiven.  

                                                 
8
 Jfr Högsta domstolens avgörande den 16 juni 2011 i mål B 5412-10 punkt 30. 

9
 Högsta domstolens avgörande den 19 april 2011 i mål B 53-11. 

10
 I det svenska systemet är ett brott är i regel indelat i olika grader med ett visst straffintervall för varje 

grad (t.ex. är misshandelsbrottet utöver normalgraden indelat i ringa, grov och synnerligen grov 

misshandel). Straffvärdebedömning ska göras inom ramen för den aktuella gradindelningen. 
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3.5 Betydelsen av allmänna värderingsuttalanden 

 

Som redan framgått av det föregående har det förekommit att den svenska lagstiftaren 

önskat att i visst hänseende få genomfört en generell förskjutning i 

bedömningsnivån.
11

 Utöver de fall som redan berörts kan det finnas anledning att 

nämna nivån på diskrimineringsersättning. 

Utgångspunkten är rättsfallet NJA 2006 s. 170. Två kvinnor hade i en kö till 

en restaurangtoalett pussats och kramats. En av dem avvisades av en 

restauranganställd och befanns för det berättigad till diskrimineringsersättning. När 

det gällde ersättningens storlek påpekade Högsta domstolen att enligt praxis 

kränkningsersättning vid försök till mord normalt ligger på nivån 100 000 kr och vid 

våldtäkt 75 000 kr. Utan särskilt lagstöd borde, fortsatte domstolen, ersättning för 

kränkning i ett fall som det föreliggande inte fjärmas alltför mycket från 

ersättningsnivåerna enligt skadeståndslagen i jämförbara fall. Ersättningen bestämdes 

till 15 000 kr. 

I samband med att olika lagar om skilda former av diskriminering fördes 

samman till en allmän diskrimineringslag uttalade emellertid regeringen (prop. 

2007/08:95 s. 391) att kopplingar till den allmänna skadeståndsrätten var mindre 

lämpliga, eftersom kränkningsersättning vid diskriminering fyllde delvis andra 

ändamål än skadestånd vid brott. För att tydliggöra att påföljden vid överträdelser av 

den nya diskrimineringslagen också skulle avskräcka från diskriminering borde en ny 

form av påföljd införas i lagen, diskrimineringsersättning, som både skulle utgöra 

ersättning för den kränkning som överträdelsen innebar och avskräcka från 

diskriminering. 

Otvivelaktigt har genom dessa uttalanden klarlagts att lagstiftaren förväntar 

sig att ersättningsnivån för en sådan kränkning som förekom i 2006 års fall nu skall 

ligga högre. Och det måste antas att domstolarna kommer att förhålla sig lojala till det 

inriktningsbeskedet. Allmänna värderingsuttalande av det slag som här diskuteras i en 

lags förarbeten måste således i och för sig anses fylla en meningsfull instrumentell 

funktion. 

Men vilken ledning får egentligen domstolen? Hur mycket högre är nu 

ersättningsnivån i det aktuella fallet? Och skall bara ske ett påslag för ”boten” (d.v.s. 

den del av ersättningen som uteslutande har ett preventivt syfte) eller skall också 

göras en omvärdering av integritetskränkningen som sådan? 

Möjligen kan det sägas att den underförstådda kritik mot lagstiftaren som 

frågorna ger uttryck för är obefogad, eftersom att det ankommer på domstolarna att 

besvara dem. Lagstiftaren har angett färdriktningen i förlitan på att domstolarna lojalt 

och klokt och kommer välja de rätta vägarna. Och det finns också anledning att räkna 

med att så kommer att ske. 

 

 

                                                 
11

 Det viktigast fallet gäller straffskärpning för allvarliga våldsbrott, se 3.4 ovan. Men även i frågan 

vilken kränkning som krävs för att kränkningsersättning skall utgå (om det, se 3.2 ovan) hör hit. 
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4 Betydelsen av lagstiftarens synpunkter utom lagstiftningsprocessen 

4.1 Nya samhällsvärderingar 

 

Att domstolarna i sin rättsbildning inom de ramar som följer av lag skall på lämpligt 

sätt visa en viss lyhördhet för ändrade samhällsvärderingar är klart. Ett tydligt 

exempel på det är att kön (genus) numera i olika sammanhang spelar en mycket mer 

underordnad roll än vad som gällde förr, t.ex. beträffande en förälders lämplighet som 

vårdnadshavare. 

Det finns emellertid anledning att visa en betydande återhållsamhet med att 

låta nya strömningar i värderingsfrågor få genomslag i domstolspraxis. Ett skäl för det 

är att opinioner inte behöver vara uttryck för en bestående förskjutning av en 

värdegrund. Ett annat skäl är att det kan vara svårt för en domstol att bedöma om och i 

så fall i vilken mån en värdeförskjutning har skett och hur stabil den är. 

Det finns emellertid en tredje och enligt min mening i detta sammanhang mer 

intressant aspekt på frågan. Och det är att vad som är en relevant värdegrund i hög 

grad är en samhällspolitisk fråga. En värdeförskjutning som argument för en däremot 

svarande normförskjutning, med en förändring av rättstillämpningen som följd, bör 

därför i första hand lagstiftaren ge uttryck för i god konstitutionell ordning.  

Av det angivna skälet ställer jag mig frågande till om Högsta domstolen efter 

signaler från de politiska organen skulle på det som skett i Danmark ha ändrat 

straffvärdebedömningen av mord i samlevnadsförhållanden. 

  

4.2 Signaler från de lagstiftande organen 

 

Som framhållits i det föregående kan lagstiftaren motivvägen ge anvisningar som 

ligger utanför tillämpningsområdet för den ifrågavarande lagen. Och såsom redogjorts 

för i referatet kan åsikter om rättstillämpningen från den politiska arenan föras fram 

på andra sätt. Kan det finnas någon anledning att fästa vikt vid sådana signaler?  

I och för sig kan signaler av ifrågavarande slag – som efter vad som klart 

framgår av referatet kan vara av mycket olika slag – ofta ses som uttryck för eller i allt 

fall indikationer på en härskande värderingsgrund. Men som jag redan framhållit 

menar jag att domstolarna bör visa stor försiktighet med att grunda en praxisändring 

på att en värderingsförskjutning skulle ha skett. Om inte värderingsförskjutningen 

framstår som inte bara alldeles klar utan också beständig bör den i regel legitimeras av 

lagstiftaren för att bli beaktad. Men det bör, som också framhållits, då ske i god 

konstitutionell ordning, d.v.s. genom lag eller motiv i anslutning till lag. 

 

5 Sammanfattande och avslutande synpunkter 

Man kan alltså på främst konstitutionella grunder argumentera för att de enda signaler 

från lagstiftaren (utöver lag) som en domstol bör betrakta som i någon mån 

auktoritativa är normförtydligande motivuttalanden som håller sig inom ramen för den 

ifrågavarande lagen. Men inte ens inom den ramen är ett motivuttalande bindande, 

och det kan alltså, om det finns skäl för det, sättas åt sidan. 

Men är det då lämpligt att med en sådan begränsad lyhördhet? Ett argument 

för det är att en domare i varje fall när ett avgörande förutsätter ett mått av 



Stefan Lindskog 

812 

 

normskapande bör eftersträva att den rättsbildning som det innebär låter sig väl 

inpassas i det normsystem som gäller för rättsområdet. En lösning som passar bättre 

än en annan, som indikeras i ett förarbetsuttalande, kan då inte sällan vara att 

föredra.
12

 I ett vidare perspektiv kan sägas att det följer av att domstolarna har ett 

ansvar för att vårda normsystemet så att det så långt som möjligt uppfyller goda 

rättsstatliga krav. 

Med det angivna synsättet skapas också en viss dynamik i förhållandet 

mellan lagstiftarens och domstolarnas normgivning. Om lagstiftaren ogillar 

domstolarnas rättsbildning kan han ju ingripa genom lagstiftning. Men för att ett 

ingripande skall framstå som legitimt bör lagstiftaren ange goda grunder för den 

ändring av rättsläget som önskas. Även om lagstiftaren är suverän fordrar tilltron till 

rättssystemet att ny lagstiftning motiveras på ett övertygande sätt, inte minst när 

lagstiftningen bryter mot domstolspraxis. En viss självständighet från domstolarnas 

sida, när det gäller följsamheten mot lagförarbeten som framstår som mindre lyckade 

från den ena eller andra synpunkten, leder därför i riktning mot vad maktdelningsläran 

ytterst syftar till – kontroll och balans av makten.  

                                                 
12

 Jag ser här bort från de i förevarande sammanhang förmodligen sällsynta fall när ett 

förarbetsuttalandet kan ha skapat berättigade förväntningar med avseende på rättsläget och där alltså 

förarbetsuttalandet bör följas av förutsebarhetsskäl.  


