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Sammanfattning 
 

Civil olydnad är en form av aktivism som innebär att man bryter mot lagen eller ett beslut i 

syfte att uppmärksamma en orättvisa eller för att driva en politisk fråga. Uppsatsen undersöker 

i vilken omfattning civil olydnad kan accepteras i Sverige som demokratisk rättsstat. Det kon-

stateras att civil olydnad inte kan rättfärdigas inom rättssystemet. Rättstillämparen ska inte ta 

hänsyn till civil olydnad som omständighet vid bedömningen av ett lagbrott, det ska varken 

vara en förmildrande eller försvårande omständighet. Civil olydnad som fenomen har dock po-

sitiva effekter på en demokratisk rättsstat, det utmanar, kritiserar och bidrar till rättens utveckl-

ing. Av den anledningen undersöks om civil olydnad kan rättfärdigas med anledning av det 

rättsstatliga kravet på legalitet och legitimitet som är avgörande för rättens giltighet. Vissa filo-

sofer, som Dworkin och Rawls, hävdar att individer har rätt att bryta mot lagen i vissa fall men 

att det krävs att det rör sig om väsentliga orättvisor eller grundläggande principer som åsido-

sätts. Legalitet ställer krav på rättens utformning och rättens sammanhang. Brister i rättens le-

galitet medför att individen får sämre möjligheter att granska statens maktutövning och att ifrå-

gasätta normer eller beslut. Legitimitet innebär att normer, institutioner och fattade beslut god-

tas av medborgarna. Genom civil olydnad introduceras ämnen som uppmanar till diskussion 

och utbildar medborgarna vilket gynnar Sverige och den demokratiska rättsstaten eftersom all 

makt utgår från folket. Brister i legalitet och legitimitet skulle kunna motivera civil olydnad 

eftersom det leder till att individens demokratiska utrymme minskar och civil olydnad kan an-

vändas för att tänja ut utrymmet. Slutsatsen är att civil olydnad inte kan accepteras inom rätts-

systemet men ska respekteras som ett fenomen som fyller en funktion inom rättsvetenskapen.  
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1. Inledning 
 

1.1 Exempelfallet 
 

Sommaren 2018 rapporterade media om en aktivist som stoppade en utvisning till Afghanistan 

och händelsen ledde till en diskussion i sociala medier och tidningar. Aktionen genomfördes 

genom att aktivisten, som passagerare på det plan som skulle transportera en person som skulle 

utvisas till Afghanistan, live-sände på sociala medier. Aktivisten vägrade, trots tillsägelser, att 

sätta sig ned när planet skulle starta och förklarade för personalen att hen inte tänkte sätta sig 

ned förrän personen som skulle utvisas fördes av planet.  

På planet hade aktivisten med sig ett fotografi på en person som skulle utvisas, dock inte före-

ställande den person som befann sig på planet. När aktivisten klev på planet hade det visat sig 

att den person vars ärende aktivisten läst in sig på hade bytt plats med en annan person som 

också skulle utvisas. Aktivisten valde att utföra aktionen trots att hen inte kände till personens 

ärende och var öppen med att fotografiet föreställde en annan person men att situationen var 

densamma. Aktivisten förklarade för kameran att hen försökte att stoppa en utvisning av en 

person som troligtvis kommer att bli dödad om personen skulle bli utvisad till Afghanistan. När 

en annan passagerare påpekade för aktivisten att ”Sveriges regler ser ut såhär” svarade aktivis-

ten att hen försöker förändra landets regler. 

Aktivistens aktion fick stor uppmärksamhet och aktivisten berättade för media att hen hoppades 

att klippet från aktionen skulle få tillräckligt stor spridning för att åstadkomma en förändring. 

Aktivisten uttalade sig också om att hen anser att Sverige behandlar flyktingar på ett oaccepta-

belt sätt och att hen i framtiden önskar se en mer rättssäker process. 

Aktivisten hindrade genom sin aktion en myndighets verkställande av ett beslut och handlingen 

kan ses som en form av civil olydnad. Aktivisten åtalades för brott mot 13 kap 4 § luftfartslagen 

(2010:500) genom att vägra lyda befälhavares order. Det krävs alltså att handlingen ska anses 

strida mot luftfartslagens bestämmelser för att aktivisten ska kunna dömas för brottet, eftersom 

det inte finns någon generell bestämmelse enligt vilken det är straffbart att hindra Migrations-

verkets verkställande av beslut. 

Efter ovan nämnda flygplansaktion var åsikterna om händelsen tydligt delade bland allmän-

heten och verksamma jurister. Vissa hyllade aktivistens mod och menade att det är sunt för en 

rättsstat att medborgare utan våld och transparent reagerar mot någonting de tycker är orättfär-

digt eller missbruk av makt. Andra förfasade sig över händelsen och hävdade att beteendet inte 

hör hemma i en demokratisk rättsstat då det urholkar demokratin och respekten för lagen. 

Att stoppa en myndighets verkställande av beslut i syfte att uppmärksamma en fråga man tror 

på väcker uppenbarligen starka reaktioner, vilket ofta är syftet med handlingen. Nämnda hän-

delse sommaren 2018 väckte också någonting hos mig, nämligen tankar som kom att leda fram 

till föreliggande uppsats. I sluttampen av författandet av denna uppsats meddelade Göteborgs 

tingsrätt dom i mål nr. B 12206-18. 
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1.2 Teoretisk utgångspunkt 
 

En generell utgångspunkt för de frågor som presenteras i uppsatsen är att individen har valt att 

leva i en stat som gör anspråk på att vara en demokratisk rättsstat. Det är med andra ord en 

grundläggande överenskommelse mellan staten och medborgaren att staten är en demokratisk 

rättsstat. Detta innebär förpliktelser både för staten och för individen. Vissa tänkare hävdar att 

när en individ väljer att vara medborgare i en stat väljer denne även att foga sig efter de rätts-

normer som finns i samhället. John Rawls, Ronald Dworkin och Jürgen Habermas är exempel 

på teoretiker som menar att det föreligger en prima facie plikt att lyda lagen. 

Ett exempel på de förpliktelser det medför är att en demokratisk rättsstat måste ställa vissa 

grundläggande krav på normer för att de ska vara giltiga och det borde ha till följd att individen 

kan ställa samma grundläggande krav för att de ska vara förpliktade att följa normerna. För att 

rättsregler ska vara giltiga finns det dels materiella och dels formella krav. Rättsreglerna i en 

demokratisk rättsstat måste ha legalitet och legitimitet och om staten inte uppfyller kraven gyn-

nas den av att det uppmärksammas. 

Frågan kan då ställas huruvida kraven på rättens legalitet och legitimitet är så pass grundläg-

gande för en demokratisk rättsstat att de kan motivera att individen handlar i civil olydnad för 

att uppmärksamma staten på bristerna och i vissa fall kräva en förändring. Denna tanke utgår 

från Rawls teori om att civil olydnad är som mest motiverat om den berör en rättviseprincip 

som upprätthåller andra rättviseprinciper. 

Finns det tillfällen då civil olydnad är motiverad måste det väl också finnas gränser för indivi-

dens motstånd. Motståndet får inte vara så pass intensivt att det motverkar den demokratiska 

rättsstaten istället för att försvara den. Kan det av den anledningen finnas ett krav på att hand-

lingen ska vara proportionerlig? Att aktivisten måste eftersträva minsta möjliga skada på staten 

till största möjliga effekt för att civil olydnad ska vara försvarligt? Detta kan jämföras med 

Dworkins argument att en olydnadshandling är försvarlig endast om den orsakar en otvivelakt-

igt större nytta än skada. 

En annan tanke är att det inte borde vara statens uppgift att möjliggöra civil olydnad utan att 

staten måste upprätthålla de värden och principer som upprätthåller konstitutionen och således 

även gynnar den demokratiska rättsstaten.  
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1.3 Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsen undersöker hur de rättsliga principer och värden som en stat strävar efter för att 

betraktas som en demokratisk rättsstat påverkas av fenomenet civil olydnad. Syftet med upp-

satsen är att pröva vilka rättsteoretiska och juridiska förutsättningar som föreligger för utövan-

det av civil olydnad i en demokratisk rättsstat i allmänhet och inom den svenska staten i syn-

nerhet. Avgörande för hur förutsättningarna ser ut är faktorer som formella regler och de juri-

diska organens tillämpning av reglerna. De formella reglerna är i sin tur beroende av räckvidden 

av rättsordningens möjlighet till tolerans. 

Följande frågor besvaras för att uppnå syftet: 

- Till vilken gräns kan civil olydnad tolereras? 

- På vilket sätt påverkar kravet på legalitet rättfärdigandet av en civil olydnadshandling? 

- På vilket sätt påverkar en bestämmelses legitimitet rättfärdigandet av en civil olydnads-

handling? 

 

1.4 Metod och material 
 

Uppsatsens syfte uppnås genom att bryta ned de begrepp som problematiseras och analysera 

dessa med utgångspunkt i olika rättsteorier. Begreppen analyseras dels från individens perspek-

tiv och dels från statens perspektiv. 

För att kunna möjliggöra en analys av begreppen fastställs först vad som är gällande rätt. I 

arbetet används en traditionell rättsvetenskaplig forskningsmetod i det hänseendet att arbetet 

utgår ifrån argument i av rätten erkända källor såsom lagar, förarbeten, praxis, generella prin-

ciper och rättsvetenskaplig litteratur. Vidare utgår arbetet ifrån ett betraktelsesätt av rätten som 

ett system.1 

Uppsatsen har en rättsfilosofisk inriktning. Den rättsteoretiska forskningsmetoden är inte juri-

disk enligt ordets traditionella betydelse utan är en egen typ besläktad med filosofin.2 Inom 

rättsfilosofin är användningen av begrepp, teorier, förklaringsmodeller och metoder från andra 

vetenskaper än juridiken en väletablerad del av forskningen.3 

För att övergripande definiera rättsfilosofi kan sägas att forskningen inriktar sig på rättens frå-

gor om vad som existerar, läran om kunskap och rättens metodologiska egenskaper. Inom rätts-

filosofin bedrivs forskning om de juridiska begrepp som finns inom rätten och rättens definit-

ionsmässiga, övriga abstrakta eller filosofiska egenskaper.4 Denna uppsats är ett bidrag till den 

                                                 
1 Sandgren, s. 39; Kaldal och Sjöberg s. 13–14. 
2 Peczenik 1995, s. 9. 
3 Nääv och Zamboni s. 429. 
4 Nääv och Zamboni, s. 434. 
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filosofiska frågan om varför vi ska följa rätten och mer specifikt om det finns tillfällen då indi-

vider inte är skyldiga att följa rätten.  

Arbetet utgår inte ifrån en generaliserad teori om rätten, utan begreppen utgör istället utgångs-

punkten för varje analys och teorierna används för att analysera dem oberoende av om de bör 

uppfattas som naturrättsliga eller rättspositivistiska. De teorier som används har sitt ursprung i 

olika historiska epoker och inte heller det historiska sammanhanget är avgörande för urvalet. 

Istället är urvalskriteriet rättsteorins förklaringsvärde för det begrepp som analyseras och på så 

sätt har begreppen varit avgörande för vilka teorier arbetet fokuserar på.  

Omfattningen av det material som finns att tillgå på rättsteorins område gör en fullständig be-

handling omöjlig varför ett urval har varit nödvändigt. Jag strävar efter att använda mig av 

tämligen kända och etablerade filosofer men det som varit avgörande för urvalet är huruvida 

litteraturen tillräckligt väl besvarar den aktuella delfrågan. Således har de begrepp som analys-

eras även varit avgörande för materialvalet. Till största del har jag använt mig av förstahands-

källor men även andrahandskällor förekommer till viss del.  

Begreppet civil olydnad erhåller ingen erkänd juridisk definition. Definitionen har dock be-

handlats inom rättsvetenskapen under en lång tid även om begreppsbestämningen skiljer sig 

något åt mellan olika tänkare. Uppsatsens definition av civil olydnad bestäms genom en sam-

manställning av ett antal rättsteoretikers definition av begreppet. Denna del av uppsatsen bygger 

på litteratur inom rättsfilosofins område.  

Uppsatsen behandlar en intresseavvägning av den positiva effekten att bestämmelser granskas 

genom individers motstånd kontra den negativa effekten av att individer genom motstånd mot 

statens beslut riskerar att urholka rättsordningen. För att komma fram till vilka juridiska förut-

sättningar som föreligger för utövandet av civil olydnad redogörs för relevanta delar av det 

konstitutionella regelverket och detta ställs i relation till hur domstolar tillämpar reglerna i prak-

tiken. De juridiska förutsättningarna utreds även genom att exemplifiera hur civil olydnad har 

diskuterats inom lagstiftningsarbetet. Här består materialet av författningstext, rättsfall, förar-

beten och doktrin. Analysen bygger även på litteratur inom rättsfilosofins område. 

Utgångspunkten för de rättsteoretiska möjligheterna att tolerera civil olydnad är en undersök-

ning av under vilka förutsättningar rättsteoretiker som behandlat begreppet anser att det skulle 

kunna vara befogat att utöva civil olydnad. För att utreda vilka rättsteoretiska möjligheter som 

finns inom svensk rätt studeras rättens giltighet och således vad som är avgörande för att indi-

vider inte ska bryta mot lagen. Här ställs kraven på legalitet och legitimitet i relation till civil 

olydnad. Materialet för undersökningen består av juridisk doktrin och rättsfilosofisk litteratur.  

Exempelfallet med aktivisten som stoppade verkställandet av ett utvisningsbeslut används för 

att exemplifiera vad arbetet har kommit fram till. För att pröva begreppen i teorin mot fallet 

behandlas lagstiftning inom asylrättens område. Det material som ligger till grund för analysen 

av exempelfallet är författningstext, rättsfall, förarbeten och rättsfilosofisk litteratur.  
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1.5 Avgränsning 
 

Uppsatsens frågeställningar behandlas främst utifrån ett rättsfilosofiskt perspektiv och även om 

fler juridiska perspektiv på civil olydnad hade varit möjliga har de lämnats därhän. Exempelvis 

hade det varit intressant att diskutera vilka straffrättsliga principer som styr möjligheten att be-

akta civil olydnad som en omständighet vid påföljdsval, men detta har inte behandlats närmare 

av avgränsningsskäl.  

Konstitutionell rätt behandlas översiktligt i syfte att utgöra en grund för statens perspektiv i 

analysen. Endast de grundläggande principer som har ansetts intressanta utifrån de begrepp som 

analyserats har behandlads i uppsatsen. 

Det finns många rättsteoretiker som har haft stor betydelse för vad svensk rätt är idag men 

uppsatsen har inte utrymme att redogöra för samtliga. Eftersom de begrepp som analyserats har 

varit avgörande för urvalet, har rättsteoretiker som visserligen haft betydelse för svensk rätt 

men som inte ansetts bidra till en allsidig definition av begreppet lämnats därhän.  

 

1.6 Etiska överväganden 
 

Idén till följande arbete föddes ur en verklig händelse vilken rapporterades om flitigt i media. 

Händelsen används även för att exemplifiera vad uppsatsen kommer fram till. Av respekt för 

de inblandade återges inga onödiga personuppgifter eller annan integritetskänslig information. 

En intresseavvägning av vetenskaplighet och en restriktiv spridning av personuppgifter har re-

sulterat i att inga källor till händelsen i exempelfallet, utöver tingsrättens dom, anges. Anled-

ningen till detta är att händelsen i sig inte bidrar med någonting vetenskapligt utan har endast 

till syfte att konkretisera uppsatsens slutsatser med omständigheter som lika gärna hade kunnat 

vara påhittade. En källhänvisning till händelsen hade medfört att aktivistens fullständiga namn 

samt länk till aktivistens sida på Facebook hade återgetts i uppsatsen. Således har intresset för 

den personliga integriteten i detta fall ansetts väga tyngre. 

Till grund för uppsatsen ligger publicerat rättsvetenskapligt material. En sammanställning och 

analys av detta kräver en bearbetning av materialet som medför vissa forskningsetiska svårig-

heter.5 Vid bearbetningen av materialet har strävan varit att återge teorier och resonemang på 

ett rättvist och respektfullt sätt.  

 

 

                                                 
5 Ett vetenskapligt förhållningssätt medför bland annat att författaren ska vara rättvis i sin bedömning av andras 

forskning, se Vetenskapsrådet, god forskningssed (2017), s. 8. 
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1.7 Disposition 
 

Inledningsvis, i uppsatsens andra kapitel, ges en översiktlig beskrivning av civil olydnad. I detta 

kapitel presenteras olika tänkares definition av civil olydnad samt till viss del under vilka om-

ständigheter det kan anses motiverat. Vidare ges exempel på vilka typer av handlingar som kan 

anses falla under begreppet civil olydnad. Slutligen presenteras den definition av civil olydnad 

som tillämpas i uppsatsen. 

Uppsatsens tredje kapitel ger en översiktlig bild av hur den svenska staten är uppbyggd, hur den 

konstitutionella ramen ser ut och vilka värden staten vill skydda. Kapitlet berör också relationen 

mellan lag och moral i svensk rätt. Kapitlet tar även upp ett antal rättsfall och förarbeten som 

berör civil olydnad. I slutet av kapitlet presenteras en slutsats av vad uppsatsen hittills kommit 

fram till. 

Därefter, i uppsatsens fjärde kapitel, förklaras innebörden av begreppet legalitet och dess posit-

ion i svensk rätt. I kapitlet presenteras också ett urval av vissa filosofiska tänkares tolkning av 

begreppet. Till sist analyseras huruvida kravet på rättens legalitet kan motivera civil olydnad. 

Det efterföljande femte kapitlet behandlar kravet på rättens legitimitet. I kapitlet presenteras 

olika tolkningar av legitimitet som begrepp och dess betydelse. Legitimitet bryts i kapitlet ned 

till vissa beståndsdelar där majoritetsprincipen och kravet på jämlikhet presenteras. Till sist 

analyseras huruvida kravet på rättens legitimitet kan motivera civil olydnad. 

Slutligen, i det sjätte kapitlet, görs en analys av exempelfallet som presenteras i uppsatsens 

inledning. I inledningen av kapitlet utreds huruvida exempelfallet är en civil olydnadshandling 

utifrån uppsatsens definition av civil olydnad. Därefter undersöks i vilken mån handlingen kan 

accepteras utifrån vad som har redogjorts för i uppsatsens tidigare kapitel. 

Uppsatsens analys sker löpande i texten och uppsatsen avslutas med några sammanfattande 

kommentarer. 

 

2. Om civil olydnad 
 

Civil olydnad är idag ett högst aktuellt ämne men har diskuterats ända sedan 1800-talet då för-

grundsgestalten Henry David Thoreau angrep individens rätt att göra uppror mot allmänhetens 

totala brist på civilkurage vare sig det gällde slaveri, krig eller orättvisor.6 Det finns ingen all-

män bestämd definition av civil olydnad utan det är ett omstritt begrepp som uppfattas på vari-

erande sätt. Hugo Adam Bedau har uttryckt att ”the description of an act as civil disobedience 

is likely to be ambiguous and controversial not only for the general public and the government 

                                                 
6 Thoreau s. 5–34. 
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but even in some cases for the protesters themselves”.7 De flesta är dock överens om att det ska 

röra sig om lagbrott som har ett samhälleligt, socialt eller etiskt syfte. 

H. A. Bedau och Rawls har samma definition av civil olydnad, deras version är snävare än den 

betydelse som framgår av Thoreaus essä. Rawls beskriver civil olydnad som en offentlig, fred-

lig, samvetsgrundad handling som strider mot lagen. Dessutom utförs handlingen vanligtvis för 

att åstadkomma en politisk förändring av lagen eller regeringens politik.8 

Joseph Raz definierar civil olydnad på ett liknande sätt. Enligt honom är det ett politiskt eller 

ett moraliskt motiverat brott mot lagen. Lagbrottet utförs antingen för att bidra direkt till en 

ändring av lagen eller en allmän ordning, eller för att uttrycka sin protest mot och dissociation 

från en lag eller allmän ordning.9 

Kravet på att handlingen ska vara offentlig finns i många definitioner av civil olydnad och 

innebär att den ska ske öppet för allmänheten. Månsson delar upp kravet i två delar, nämligen 

ett positivt offentlighetskriterium och ett negativt offentlighetskriterium. Det negativa offent-

lighetskriteriet innebär att aktivisterna inte försöker hemlighålla brott mot lagen, motiven för 

lagbrotten eller sin egna identitet. Det positiva offentlighetskriteriet innebär att aktivisterna ak-

tivt arbetar för att till exempel polisen, media eller allmänheten ska få kännedom om lagbrotten 

och skälen för lagbrotten.10 

Civil olydnad avgränsas ofta, men inte alltid, till att rikta sig mot en specifik orättvisa och inte 

mot systemet. Tvärtom visar snarare den som utför civil olydnad lojalitet mot det politiska sy-

stemet, vilket medför att aktivisten själv accepterar att denne bryter mot lagen och ser straffet 

som en del av den civila olydnaden. Thoreau anses vara en av de första förespråkarna för civil 

olydnad och enligt honom är straffet minst lika viktigt som själva lagbrottet.11 

Det finns många varianter av civil olydnad där några exempel är miljöaktivister som kramar 

träd för att förhindra ett vägbygge trots att de blivit beordrade att lämna platsen, militanta ve-

ganer som olagligen befriar djur som utsätts för djurförsök i forskningssyfte, personer som 

olagligen vägrar göra värnplikt på grund av etiska skäl och fredsaktivister som olagligen uppe-

håller sig på kärnvapentestområde.12  

Från individens perspektiv kan civil olydnad vara ett sätt att nå ut till allmänheten med ett pro-

blem man vill uppmärksamma. Thomas Mathiesen presenterar civila olydnadsaktioner som en 

av flera legalstrategier för att använda rätten i ett frigörande syfte. Han menar att det är en metod 

där man istället för att föra process i syfte att få rätt i sak använder domstolen som en arena i 

syfte att framföra sakens grundläggande aspekter. Denna metod inbegriper att väcka ett med-

vetande om frågan hos allmänheten och att det uppmärksammas i massmedia. Strategin innebär 

att det rättsliga perspektivet samordnas med den sociala och politiska sakfrågan.13 

                                                 
7 Bedau, s. 49.  
8 Rawls svenska, s. 346. 
9 Raz, Joseph, s. 263. 
10 Månsson, s. 46. 
11 Peczenik, s. 556. 
12 Jfr Månsson s. 41. 
13 Mathiesen, s. 173, 187–189. 



13 

 

Civil olydnad uppstår ofta på grund av att individer är missnöjda över statens agerande i en 

fråga, det kan exempelvis vara att individer uppfattar en bestämmelse som orättvis. Ingen verk-

lig stat är absolut rättvis och även normer som har skapats genom en felfritt utförd demokratisk 

process kan vara orättvisa. Således kommer orättvisor och felaktigheter att uppstå i varje stat, 

vilket kan leda vidare till frågan om hur staten vill att medborgarna ska förhålla sig till detta. 

En diskuterad rättsfilosofisk fråga som berör problemet är huruvida medborgare i en stat alltid 

är skyldiga att lyda statens lagar och vid vilka situationer en skyldighet att lyda lagen inte skulle 

inträffa. 

Rawls anför i A Theory of Justice att deltagarna i ett samhälle inte bara samtycker till att foga 

sig efter regler endast om ett samhälle är fullständigt rättvist. Deltagarna samtycker till att un-

derkasta sig rättvisa konstitutionella anordningar men erkänner samtidigt att konstitutionen är 

rättvis men ofullständig. Således samtycker deltagarna till viss del till att stå ut med orättvisa 

lagar och har en plikt att lyda dem för att stötta en rättvis författning.14
 

Dock menar inte Rawls att vi måste lyda lagen oavsett vad som händer. Under ideala omstän-

digheter kan vi anta att lagen ska åtlydas fullständigt men om omständigheterna inte är ideala 

kan vi endast anta att lagen endast delvis efterlevs. Rawls har försökt klargöra under vilka om-

ständigheter civil olydnad är motiverat. Han menar att den civila olydnaden ska vara begränsad 

till instanser av väsentlig och tydlig orättvisa, såsom allvarliga överträdelser av principen om 

allas rätt till frihet och principen om rättvis jämställdhet. Vidare krävs att man först har försökt 

att överklaga majoritetens beslut i god tro enligt den vanliga ordningen men att detta har miss-

lyckats. Civil olydnad är en sista utväg och det behöver säkerställas att det är nödvändigt.15  

Rawls har ställt upp ett antal omständigheter som enligt honom berättigar civil olydnad. För det 

första ska den orätt som den civila olydnaden riktas mot utgöra en väsentlig och uppenbar orätt-

visa. Rawls menar att det är som mest motiverat om civil olydnad berör en rättviseprincip som 

upprätthåller andra rättviseprinciper. Som exempel nämner Rawls en kränkning mot en princip 

som upprätthåller orättvisor såsom att vissa minoriteter skulle nekas rätten att rösta.16 

Vidare anger Rawls att ett villkor för civil olydnad är att man innan en olydnadshandling i god 

tro har prövat normala, lagliga vägar till upprättelse men med detta misslyckats. Han menar att 

civil olydnad ska ses som en sista utväg och därav måste aktivisten först försäkra sig om att det 

är nödvändigt. Rawls kräver däremot inte att de lagliga vägarna ska vara uttömda men att de 

lagliga vägar man har försökt har visat på att majoriteten är oföränderlig och att ytterligare 

försök därav framstår som lönlösa.17  

Det krävs dock inte alltid att man har prövat de lagliga vägarna utan enligt Rawls finns det 

undantag då det kravet inte är befogat för att rättfärdiga civil olydnad. Undantaget gäller vid 

                                                 
14 Rawls svenska, s. 334–338. 
15 Rawls engelska, s. 371 f. 
16 Rawls svenska, s. 352. 
17 Rawls svenska, s. 353. 
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extrema fall som kränker en stor frihet och det inte kan förväntas att de berörda först ska an-

vända sig av lagliga metoder. Rawls exemplifierar detta med att den lagstiftande församlingen 

skulle anta en lag som förbjuder en svag och försvarslös minoritets religion.18 

Det sista villkor Rawls ställer upp för att berättiga civil olydnad är ett förbehåll för det ovanliga 

fall då flera grupper skulle vara lika berättigade att tillgripa civil olydnad. Rawls menar att 

konstitutionen kan ta allt för stor skada om inte dessa grupper i en sådan situation antar en 

gemensam plan som tar rimlig hänsyn till alla grupper. Detta berör sådana fall då gruppernas 

anspråk sammantaget överstiger vad som kan beviljas, grupperna behöver då ha en politisk 

insikt och gemensamt samordna sina handlingar så de inte skadar konstitutionen allt för 

mycket.19 

Dworkin anser att det i vissa fall är försvarbart att bryta mot lagen. Han argumenterar att indi-

vider i en demokrati som i princip respekterar individuella rättigheter har varje enskild person 

en allmän moralisk plikt att lyda alla lagar. Detta oberoende av om de vill se en lag ändrad. Det 

gynnar enskilda personer eftersom alla i samhället har samma plikt att lyda de lagar de inte 

gillar. Dock menar Dworkin att människan har andra förpliktelser än de gentemot staten och att 

dessutom även välfungerande samhällen kan ge upphov till orättfärdiga lagar och beslut, och 

därav kan inte denna allmänna plikt vara absolut.20 

De förpliktelser Dworkin syftar på är riktade mot Gud och människans samvete, och om dessa 

kommer i konflikt med människans förpliktelser gentemot staten är hen ytterst berättigad att 

göra vad hen finner är rätt. Dock påpekar Dworkin att den individ som väljer att bryta mot lagen 

även måste acceptera den dom och bestraffning som staten utmäter. En handling i civil olydnad 

undergräver respekten för lagen och därav menar Dworkin att samhället inte kan acceptera en 

sådan handling även om människan var uppriktig i sin övertygelse utan personen måste åtalas.21 

Dworkins argument är sammanfattningsvis att enskilda i vissa fall har en moralisk rättighet i 

stark mening att yttra sig i politiska frågor. Om staten sedan stiftar en lag som förbjuder enskilda 

att yttra sig i politiska frågor så har enskilda en moralisk rättighet i stark mening att bryta mot 

denna lag eftersom staten inte har rätt att införa en lag som kränker rättigheten.22 

Dworkin medger att det kan förefalla motsägelsefullt att å ena sidan har en människa rätt att 

göra vad samvetet säger är det rätta men å andra sidan har samhället rätt att avhålla människor 

från att göra detta. Medborgare i ett någorlunda rättvist samhälle har en plikt att lyda lagen 

oavsett dess innehåll. Även om denna plikt ibland kan åsidosättas så kvarstår lydnadsplikten i 

en något reducerad form och individen bör erkänna bestraffning som ett erkännande av den 

kvarvarande plikten. Vidare anser Dworkin att olydnadshandlingen är försvarlig endast om den 

orsakar en otvivelaktigt större nytta än skada för samhället.23 

                                                 
18 Rawls svenska, s. 354. 
19 Rawls svenska, s. 354–355. 
20 Bauhn, s. 84–85. 
21 Bauhn, s. 84–85. 
22 Dworkin, s. 186–197. 
23 Bauhn, s. 86–90; Peczenik, s. 558. 
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Jürgen Habermas uttrycker att civil olydnad är den demokratiska rättsstatens grundbult. När en 

kampanj fördes fram i Västtyskland om en skärpt demonstrationslagstiftning som skulle om-

fatta passiv civil olydnad och ohörsamhet vid okonventionella former av opinionsbildning, kri-

tiserades dessa åsikter starkt av Habermas. Han framför att civil olydnad ska vara en rättighet i 

en demokratisk rättsstat eftersom författningsstaten endast kan förvänta sig medborgarnas lag-

lydnad så länge den stödjer sig på ansenliga principer som ger normer legitimitet. De legitime-

rande författningsprinciperna måste, för att rättfärdigas, uttrycka ett allmänt omfattande intresse 

och måste således kunna få ett välgrundat samtycke av alla berörda. Samtycket i sin tur är be-

roende av en rationell opinionsbildningsprocess. En demokratisk rättsstat kan inte kräva en 

ovillkorlig laglydnad utan endast en kvalificerad laglydnad från sina medborgare om inte rätts-

statens legitimitet bygger på ren legalitet. Habermas uttrycker även att varje rättsstatlig demo-

krati som är säker på sig själv ser på civil olydnad som någonting normalt och någonting som 

utgör en nödvändig komponent i det politiska systemet.24 

Arbetets definition av civil olydnad utgår från de tankar som redogjorts för i detta kapitel. Den 

definition av civil olydnad som tillämpas i föreliggande arbete förutsätter att det är en handling 

utan våld eller hot om våld som öppet och medvetet bryter mot lagen. Vidare krävs att hand-

lingen utförs i syfte att uppmärksamma en orättvisa eller för att driva en politisk fråga. Frågan 

om det ibland är befogat för individer att bryta mot lagen och om civil olydnad kan ha en plats 

i rättssystemet ska utredas vidare i arbetets kommande kapitel. 

 

 

3. Den demokratiska rättsstaten 
 

I föregående kapitel har framgått att de flesta rättsteoretiker anser att det går att förena tanken 

på en demokratisk rättsstat och den respekt och åtlydnad av lagen som det medför med tanken 

på att det ibland är motiverat att bryta mot lagen. Hur denna fråga besvaras utifrån tankarna 

bakom svensk rätt är svårt att reda ut men under det senaste seklet har bland annat utvecklingen 

av ett tydligare lagstadgande av de mänskliga rättigheterna medfört ett tydliggörande av när det 

kan vara befogat att bryta mot lagen. 

Nedan ska frågan om vilka möjligheter att utöva civil olydnad som finns i det rådande juridiska 

systemet behandlas. Följande kapitel ger en överblick av hur den svenska staten är uppbyggd, 

vilka principer den grundar sig på, vilka värden den ytterst strävar efter och hur det konstitut-

ionella ramverket ser ut. 

Kapitlet syftar även till att ge en bild av hur den svenska staten är kopplad till legalitet och vad 

som motiverar kravet på bestämmelsers legitimitet. Slutligen ger kapitlet en bild av hur civil 

olydnad har behandlats under modern tid. 

 

                                                 
24 Habermas 1986, s. 1, 6, 8–9.  
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3.1 Allmänt om en demokratisk rättsstat 
 

Den svenska staten strävar efter att vara en demokratisk rättsstat och ett vanligt argument mot 

civil olydnad är att det utgör ett hot mot demokratin eller rättsstaten.25 Det finns också de som 

hävdar motsatsen, att civil olydnad är en självklar del i en demokratisk rättsstat och att det till 

och med kan ha en positiv verkan för statens intressen. Innan dessa tankar behandlas närmare 

ska någonting sägas om vad en demokratisk rättsstat innebär. 

Innebörden av en rättsstat varierar mellan länder och över tid. En rättsstat avser en stat som dels 

är bunden och dels är begränsad. En stat måste uppfylla vissa formella och materiella krav för 

att utgöra en rättsstat. De formella kraven delas ibland upp i rättssäkerhet och maktdelning. De 

materiella kraven yttrar sig i bestämda krav på lagstiftningens innehåll och den offentliga mak-

ten begränsas av hänsyn till den enskildas fri- och rättigheter.26 

En konstitution som bygger på konstitutionalism och demokrati innehåller oftast regler som 

strävar efter att staten ska betraktas som en rättsstat. Att en stat även är en rättsstat innebär att 

staten ska sträva efter att upprätthålla särskilda rättsliga principer samt ett skydd mot statens 

tvingande makt för medborgarna. Det har länge funnits skilda meningar om vad som avses med 

begreppet rättsstat men under senare år har samsynen kring begreppet ökat. Inom Europaråds-

samarbetet har en definition tagits fram om vad begreppet innebär.27 

Enligt denna definition utgörs de huvudsakliga elementen av rättssäkerhet, förbud mot god-

tycke och krav på legalitet som även innefattar en transparent, ansvarig och demokratisk pro-

cess för lagstiftande. Ett annat huvudsakligt element är tillgång till rättslig prövning framför 

självständiga och opartiska domstolar, vilket också inkluderar rättsprövning av myndighetsbe-

slut. Vidare är respekt för mänskliga rättigheter, ickediskriminering och likhet inför lagen vik-

tiga element inom begreppet rättsstat.28 

Rättsstaten kan sägas inrymma två dimensioner som kan beskrivas som en första dimension i 

form av en ram som bildas av konstitutionens regler och principer och en andra dimension i 

form av ett ideal där konstitutionen blir ett verktyg för att staten ska nå fram till målet. Genom 

rättsstatsbegreppet inrättas minimikrav på processuell och materiell rättvisa.29 

Demokrati gynnas av en välfungerande rättsstat. För att medborgare ska ha inflytande i de be-

slut som fattas i en stat är det en förutsättning att dessa åtnjuter grundläggande fri- och rättig-

heter. Att varje individ kan framföra sina åsikter utan hot om repressalier garanteras genom 

                                                 
25 Att Sverige är en rättsstat framgår bland annat av 1 kap 1 § 3 st RF och 1 kap 9 § RF.  
26 Petersson, s. 21–24. 
27 Derlén, Lindholm och Naartijjärvi, s. 35 f. 
28 Europarådets Venedigkommission, CDL-AD(2011)003rev-e, Report on the Rule of Law, antagen vid dess 

86:e plenissesion, mars 2011, s.10. 
29 Derlén, Lindholm och Naartijjärvi, s. 36 f. 
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rättsstaten. I en demokrati som inte definieras som en rättsstat tillåts majoriteten bryta mot rätts-

säkerhetens krav och att minoritetens och enskildas integritet kränks genom att all offentlig 

makt samlas i en enda punkt. 30  

Att enskilda har möjlighet att framföra sina åsikter är inte bara ett skydd mot minoriteter utan 

staten gynnas på många sätt av aktiva medborgare. Habermas beskriver allmänheten som en 

resonansbotten för problem som sedan måste processas av det politiska systemet. Allmänheten 

är på så sätt ett varningssystem som har sensorer som visserligen inte är specialiserade men som 

finns överallt i samhället och dess uppgift är att signalera för problem som upptäcks.31 Det finns 

dock gränser för inom vilka enskilda får framföra sina åsikter för att inte anses motarbeta staten 

och dessa gränser definieras senare i kapitlet. 

 

3.2 Svenska statens konstitution 
 

För att undersöka vad en stat kan tänkas tolerera är det nödvändigt att titta på vad den grund 

staten står på utgörs av och vilka värden staten eftersträvar. Varje stat och rättsordning måste 

ha en konstitution. Konstitutionen skapar ett självständigt politiskt samhälle genom att skänka 

legitimitet åt den politiska och rättsliga ordning den skapar. Alla normer som direkt eller indi-

rekt påverkar hur den offentliga makten utövas är konstitutionen. Dessa normer ger olika aktö-

rer offentlig makt samt reglerar dels förhållandet sinsemellan de offentliga aktörerna och dels 

förhållandet mellan de offentliga aktörerna och medborgarna.32 

Vår stats demokratiska system har som utgångspunkt att folkets suveränitet är absolut och att 

folket som kollektiv är klokare än enskilda individer. Folket ska kunna bestämma vad som helst 

om det ges tillräckligt med tid och det finns ett tillräckligt stort stöd inom gruppen. Konstitut-

ionens funktion är dels att understödja och upprätthålla folkstyret och dels en motsatt funktion 

att begränsa folkviljans genomslag för att skydda minoriteter från majoritetens tyranni.33 Tan-

ken om folkviljan behandlas vidare i uppsatsens senare delar i samband med att rättens legiti-

mitet diskuteras.   

Det finns vissa konstitutionella synsätt som präglar den idag gällande konstitutionella rätten. 

Dels finns ett tydligt fokus på folksuveräniteten och folkets gemensamma och fria inflytande 

över statsmakten. Detta synsätt inkluderar även parlamentarism, offentlighetsprincipen och 

tryckfrihet. Den konstitutionella rätten präglas även av synen på individuella rättigheter i all-

mänhet och grundläggande fri- och rättigheter i synnerhet. Utöver dessa två synsätt har även 

synen på en mångfald av olika konstitutionella lösningar kommit att få en betydande position 

med anledning av EU-samarbetet.34 

                                                 
30 Petersson, s. 29, 31. 
31 Habermas 1997, s. 359. 
32 Derlén, Lindholm och Naartijjärvi, s. 28 f. 
33 Derlén, Lindholm och Naartijjärvi, s. 33. 
34 Derlén, Lindholm och Naartijjärvi, s. 47. 
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Balansen mellan dessa tre synsätt måste ske inom den ram som rättsstatligheten formar. Rätts-

statligheten medför att staten måste leva upp till vissa krav på hur staten agerar, en formell 

rättsstat kräver att staten agerar på ett rättssäkert sätt. En formell rättsstat ställer även ett krav 

på en viss maktdelning såsom ett självständigt rättsväsende och att rättsväsendet kan granska 

den offentliga maktens utövande. Rättsstatligheten medför även krav på vad staten får göra, där 

det materiella rättsstatsbegreppet kräver att staten åtminstone i viss mån respekterar vissa 

grundläggande fri- och rättigheter. Att en individ ska ha ett rättsligt skydd mot kränkningar som 

orsakas av maktutövning från statens sida är en viktig utgångspunkt för rättsstatsidealet.35 

De som handlar i civil olydnad har som tidigare nämnts oftast en grundläggande tro på systemet 

och därför är statens värden och intressen av stor betydelse från individens perspektiv. En indi-

vid som har en grundläggande tro på staten och rättssystemet får även antas ha en tilltro til l 

grundnormer och generella principer samt de krav som ställs på en stat som rättssystemet till-

lämpar eftersom det är de grundläggande principerna som har format staten. Bestämmelser 

måste stämma överens med de grundläggande principerna för att staten ska kunna motivera att 

individer inte ska bryta mot dem.  

 

3.2.1 Konstitutionen och civil olydnad 
 

Att statens konstitution har stor betydelse för synen på civil olydnad illustreras tydligt i rätts-

praxis och kan exemplifieras genom Högsta domstolens (HD) argumentation i NJA 1982 s. 

621. I målet, som berör uppsatsens definition av civil olydnad, understryker domstolen vikten 

av att upprätthålla den konstitutionella ordningen och folksuveränitetens betydelse. Bakgrun-

den i målet är att en aktionsgrupp hindrat arbetsfordon att komma fram till en plats där prov-

borrningar skulle genomföras efter att staten beslutat att förvara radioaktivt avfall från kärn-

kraftsindustrin i urberget. Aktionsgruppen genomförde aktionen genom att sätta sig på en trans-

portväg för att på så sätt hindra framkomligheten för arbetsfordonen. Aktivisterna dömdes till 

egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § 1 st Brottsbalken (BrB). 

I målet prövades frågan om deltagarna i aktionen handlat i nöd, frågor om påföljdens eftergift 

samt om särskilt beaktande av det politiska syftet då påföljden bestäms. Aktivisterna menade 

att de handlat i en nödsituation då förvaringen skulle innebära förödande risker för människors 

liv och hälsa samt för naturmiljön.  

HD argumenterade att verksamhet som innefattar potentiella risker för människors liv och hälsa 

eller för skada på andra viktiga intressen bedrivs i vid omfattning i det moderna samhället. 

Sådan verksamhet bedrivs efter att myndigheter gjort en intresseavvägning under vilka förut-

sättningar verksamheten ska tillåtas och således vilken mån riskerna ska accepteras. HD klar-

gjorde att det ytterst är statsmakterna som genom lagstiftning ansvarar för att avgöra frågor om 

vilka skaderisker som ska tolereras i samhället. 

                                                 
35 Derlén, Lindholm och Naartijjärvi, s. 49. 
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Följden av detta var enligt HD att den utsträckning av godtagande av skaderisker som samhället 

ger uttryck för i regleringar även medför en skyldighet för den enskilde medborgaren att accep-

tera att den enskilde själv och andra blir utsatta för riskerna. Därmed menade HD att en person 

inte kan åberopa nödreglerna för att legitimera handlingar som stridit mot lag, oavsett hur all-

varliga den enskilde bedömer att riskerna är.  

HD anförde att en olaglig handling som syftar till att påverka det politiska beslutsfattandet inte 

kan medföra en mildare bedömning av påföljdsfrågan och att således inga omständigheter ta-

lade för att påföljdseftergift ska tillämpas. Anledning till detta var enligt HD den grundläggande 

betydelsen av att den konstitutionella ordningen för hur beslut fattas respekteras av samhällets 

medborgare. HD menade att det finns en risk att en mildhet i bedömningen vid sådana hand-

lingar på lång sikt skulle kunna äventyra de politiska organens möjlighet att utöva sin verksam-

het i konstitutionell ordning och i enlighet med vad folkviljan har uttryckt i demokratiska val. 

HD underströk också vikten av att det vid bedömning av händelser av detta slag klart uttrycks 

att samhället inte tolererar straffbara handlingar som instrument för politisk opinionsbildning. 

I rättsfallet råder det enighet om att det finns en risk, men aktivisterna anser att staten har agerat 

fel när man fattat ett beslut som innebär att risken accepteras. Argumentationen HD för i rätts-

fallet är i linje med Rawls tanke om att den individ som valt att vara medborgare i samhället 

samtycker till att underkasta sig konstitutionella anordningar.36 Enligt Rawls måste individen 

till och med acceptera att konstitutionen är ofullständig och att den ibland kommer att innehålla 

saker som individen inte tycker är rätt. En utvidgning av Rawls tanke kan tala för att individer 

också får acceptera att staten väljer att utsätta samhället för vissa risker vilket är vad HD anför 

i domskälen.  

Aktivisten åberopar att denne handlat i nöd, vilket enligt min åsikt kan ses som ett tecken på att 

man respekterar rättssystemet men försöker uttänja det utrymme inom vilket enskilda får delta 

i den politiska debatten. 

En annan aspekt av argumentationen i rättsfallet är att domstolen understryker vikten av att 

individer respekterar hur beslut fattas inom den svenska staten och att det inte finns utrymme 

för individen att själv göra den intresseavvägning som föranleder beslutet. En möjlig tolkning 

av argumentationen är att domstolen ser civil olydnad som ett potentiellt hot mot demokratin 

och folksuveränitetsprincipen. Enligt vad som anförts ovan är en funktion för konstitutionen att 

understödja och upprätthålla folkstyret. Av domskälen framgår att HD väljer att prioritera den 

funktionen framför konstitutionens motsatta funktion, att begränsa folkviljans genomslag till 

skydd för minoriteten.  

Det kan diskuteras huruvida ett motstånd mot just förvaring av kärnkraftsavfall kan anses vara 

i enlighet med folkviljan. Med begreppet folkviljan syftar HD till vad som framkommit i all-

männa demokratiska val vilket aktualiserar frågan vilken majoritet som avses. Är det en majo-

ritet av svenska folket eller i det län där avfallet förvaras som är betydande? Dessutom hänförs 

beslutet från förtroendevalda som folket har röstat på i hopp om att de ska ta beslut som är 

                                                 
36 Se om Rawls i uppsatsens andra kapitel. 
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förenliga med folket vilja. Förvaringen av avfallet föranleds inte av ett direktdemokratiskt be-

slut som vore ett tydligare utryck för folkets vilja. Det torde även krävas att partierna har handlat 

i enlighet med sina vallöften för att beslutet ska anses spegla folkviljan. 

Argumentet att handlingarna kan äventyra de politiska organens möjlighet att utöva sin verk-

samhet i enlighet med folkviljan är ett argument för att civil olydnad är ett demokratiskt pro-

blem som Månsson benämner som hinderinvändningen. Hans definition av invändningen är att 

de som utövar civil olydnad hindrar, eller försöker hindra, genomförandet av något beslut som 

de folkvalda har på sitt politiska program.37 Enligt min mening framgår det inte hur den olagliga 

handlingen skulle kunna äventyra folkviljan på annat sätt än en laglig demonstration med 

samma syfte. Både en laglig och en olaglig handling skulle försöka förhindra genomförandet 

av de folkvaldas beslut. I och för sig argumenterar inte heller domstolen för att syftet ska utgöra 

en försvårande omständighet utan gärningen behandlas på samma sätt som samma brott med 

ett neutralt motiv. 

 

3.3 Lag och moral i Sverige 
 

Vid civil olydnad är det oftast känslan av att en bestämmelse i något avseende är felaktig eller 

orättvis som utgör drivkraften bakom ett lagbrott. Eftersom civil olydnad föds ur en kollision 

mellan rätten och individens moral ska någonting kort sägas om hur relationen mellan lag och 

moral ser ut inom svensk rätt. 

Svensk rättspraxis präglas av den filosofiska ståndpunkten att det inte finns några universella 

värden såsom en objektivt giltig moral.38 Detta är kärnan i Hägerströms filosofi om rätten. En-

ligt honom finns det varken etiska eller estetiska värden. Hägerström menar att en utsaga att en 

handling är moraliskt rätt eller fel inte är något mer än ett uttryck för subjektiva känslor hos den 

person som yttrar det och känslor är inte samma sak som beskrivning av fakta. Han anser att 

värdesatser varken är sanna eller falska, utan att de saknar sanningsvärde.39   

Hägerström tror inte på att moraliska värden ska skyddas av rättsordningen, men han tror på att 

lagstiftningen bör värna om det som är nyttigt för samhället. Han menar att samhället är män-

niskor som har organiserat sig utifrån de värden de anser nödvändiga såsom säkerhet till liv och 

skydd för egendom, och att rättsordningen bör skydda dessa värden.40 Nergelius menar att det 

är svårt att bevisa att det är Hägerströms tankar som influerat hur domare agerar idag men in-

ställningen till objektiva värden stämmer väl överens med Hägerströms tankesätt. De viktigaste 

oskrivna principerna bakom svensk rättspraxis är värderelativism och domstolars långtgående 

lojalitet mot lagstiftaren.41 

                                                 
37 Månsson, s. 52. 
38 Nergelius, s. 143. 
39 Nergelius, s. 136–137. 
40 Bauhn SvJT, s. 324. 
41 Nergelius, s. 143. 
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Sedan Sverige upphöjt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna till lag har man tvingats erkänna att det finns moraliska normer 

som lagstiftaren inte kan bortse ifrån. Detta har gjort att det positivistiska förhållningssättet har 

luckrats upp något. Dock rör de moraliska normer man erkänt främst förhållandet mellan staten 

och medborgaren, och inte förhållandet mellan medborgare emellan. Således är den positivist-

iska inställningen till moralfrågan en levande del av den svenska lagstiftningstraditionen.42 

Lagar kan syfta till att skapa moral i samhället och påbjuda ett visst beteende, såsom att hjälpa 

till när någon befinner sig i nöd. I Sverige existerar ingen lagstiftning rörande civilkurage. Per 

Bauhn uttrycker att ett moraliskt perspektiv på lagen inte behöver betyda att allt som är omora-

liskt kriminaliseras. Han menar att moralen går utanpå lagen dels i det avseendet att man utifrån 

normativa moraliska utgångspunkter kan värdera och kritisera stiftade lagar och dels i det av-

seendet att moralen kan påbjuda plikter som varken behöver eller bör uttryckas i lag. Som ex-

empel anger han att om en person underlåter att hjälpa en person i nöd kan den sociala utstötning 

som detta kan medföra vara ett mer passande straff än böter och fängelse.43 

 

3.3.1 Inställningen till objektiva värden och civil olydnad 
 

Relationen mellan lag och moral illustreras vidare i domstolens bedömning av lagbrott som 

utförts i civil olydnad. Ett exempel som illustrerar detta är NJA 2000 s. 302 där några aktivister 

följde sina moraliska instinkter och bröt mot lagen till skydd för naturen. Liksom i målet om 

kärnkraftsavfall håller domstolen fast vid att ett politiskt eller ideologiskt syfte inte kan utgöra 

en omständighet som medför en mildare bedömning. Dock illustrerar en i målet skiljaktig me-

ning en något annorlunda uppfattning. Domen utgör ett ytterligare exempel på när HD återigen 

argumenterar för att skydda den konstitutionella ordningen.  

I målet stoppade några personer en skogsavverkning på ett område genom att kedja fast sig 

själva vid skogsmaskiner. Aktivisternas syfte var att skydda skogen som strax efter gärningarna 

blev naturreservat med avverkningsförbud. En tid efter händelsen sades i ett pressmeddelande 

från länsstyrelsen och landstinget att hela skogsområdet blivit förstört om inte avverkningsför-

budet hade meddelats två dagar efter gärningarna. 

Bakgrunden till händelsen var att en fastighet sålts och ett tillstånd till skogsavverkning på fas-

tigheten meddelats strax därefter. Ett företag anlitades för avverkningen på fastigheten och ar-

betet påbörjades innan händelserna i målet inträffade. I syfte att stoppa avverkningen begav sig 

två personer till fastigheten och kedjade fast sig själva i en skogsmaskin och företaget hindrades 

på så sätt att fortsätta avverkningen. Personerna ansåg att området var värdefullt från natur-

vårdssynpunkt och därför borde vara skyddat mot avverkning. Under tiden aktionen genomför-

des pågick även förhandlingar om att området som avverkades skulle bli ett naturreservat, något 

som de fastkedjade personerna visste om.  

                                                 
42 Abrahamsson, s. 4; Nääv och Zamboni s. 106–108. 
43 Bauhn SvjT, s. 336. 



22 

 

HD fastslog att handlingen omfattas av brottsbeskrivningen i 8 kap 8 § BrB som behandlar 

egenmäktigt förfarande, då personerna olovligen hindrat företaget att använda skogsmaskinen 

och därmed rubbat företagets besittning till den. Frågan i målet var om personerna skulle gå 

fria från straffansvar på grund av att de begått gärningen i nöd. 

HD anförde att det i första hand är myndigheter på statlig eller kommunal nivå som ska avväga 

allmänna intressen såsom naturskydd gentemot eventuella motstående intressen. Det är deras 

ansvar att med tillämpning av gällande lag vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Vidare menade 

HD att det finns ett utomordentligt begränsat utrymme för enskilda personer att göra en intres-

seavvägning och hindra utövningen av enskild rätt till skydd för allmänna intressen. Endast 

undantagsvis kan det bli aktuellt att fria från ansvar på grund av nöd enligt 24 kap 4 § BrB. 

Eftersom det vid tillfället för gärningarna inte fanns något beslut som hindrade avverkning an-

såg HD att det inte kunde anses skyddat av rättsordningen och därmed förelåg ingen nödsituat-

ion som avses i 24 kap 4 § BrB. 

Justitieråd Torgny Håstad var skiljaktig och ansåg att påföljdseftergift borde meddelas enligt 

29 kap 6 § BrB. Paragrafen stadgar att om det med hänsyn till någon sådan omständighet som 

avses i 5 § är uppenbart oskäligt att döma till påföljd, skall rätten meddela påföljdseftergift. 

Håstad menade att eftersom det egenmäktiga förfarandet bidragit till att förverkliga syftet med 

naturreservatet framstår det som uppenbart oskäligt att utdöma påföljd. 

Håstad hänvisade inom parantes till 5 § 1 st. 8 p. (nuvarande 9 p.). Bestämmelserna i 5 § innebär 

att rätten vid straffmätningen i skälig omfattning ska ta hänsyn till vissa omständigheter som är 

hänförliga till gärningsmannens person eller hans handlande efter brottet. Punkten 9 är allmänt 

hållen och ger möjlighet att beakta andra omständigheter än de som räknas upp i punkterna 1-

8. Dock ska omständigheterna vara hänförliga till gärningsmannens personliga situation eller 

ha inträffat efter brottet.44 Detta får tolkas som att Håstad anser att den tilltalades motiv att 

skydda det viktiga skogsområdet är en omständighet som påkallar ett mildare straff. En avgö-

rande omständighet för Håstads bedömning tycks dock vara att skogsområdet efter tidpunkten 

för det begångna brottet utsetts till naturreservat. Hade inte något beslut fattats om att området 

skulle bli naturreservat hade troligen inte dissidentens bedömning blivit densamma. Det goda 

syftet skulle med andra ord inte vara tillräckligt, utan det faktum att aktivisterna enligt rättssy-

stemet hade rätt var avgörande. Av denna anledning skiljer sig inte Håstads förhållande till 

etiska motiv på ett uppseendeväckande sätt från majoritetens, även om han gläntar på dörren en 

aning. 

När NJA 2000 s. 302 publicerats skrev Martin Borgeke, som utsågs till justitieråd året därpå, 

några reflektioner mot bakgrund av rättsfallet. I artikeln ställer han bland annat frågan om gär-

ningarna verkligen utgjort brott och om det finns någon annan ansvarsfrihetsgrund än nöd som 

skulle kunna vara tillämplig i målet. Han argumenterar att HD borde ha fortsatt diskussionen 

efter att de konstaterat att nödbestämmelsen inte var tillämplig och undersökt om det fanns 

någon oskriven ansvarsfrihetsgrund som var möjlig att tillämpa. Enligt honom hade det i detta 

fall varit lämpligt att tillämpa en ansvarsfrihetsgrund eller att formulera en ytterligare ansvars-

frihetsgrund om det skulle visa sig finnas ett behov av det. Borgeke ifrågasätter vidare om det 
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verkligen är rimligt att utkräva straffansvar för denna typ av gärning. Han menar att personerna 

som hindrade avverkningen av ett värdefullt skogsområde gjorde någonting hjältemodigt. Bor-

geke anser att det är svårt att genom lagstiftning täcka upp alla olika situationer då straffbe-

stämmelserna inte bör tillämpas på grund av ett motstående intresse. Han uttrycker att det alltid 

måste finnas ventiler i form av livets regler, social adekvans och liknande.45 

Det finns också exempel på att domstolen inte heller anser att religiösa motiv ska tas i beaktande 

vid rättstillämpningen. Ett av dessa är dom från Göta hovrätt i mål B 2960-14. Målet har av 

media fått namnet ”psalmsångarna” och berör en grupp kristna individer som genomförde en 

gudstjänst med ett politiskt budskap på gatan för att stoppa en demonstration som Svenskarnas 

parti arrangerade. De tilltalade angav att de utförde handlingarna för att framföra det kristna 

kärleksbudskapet och för att protestera mot främlingsfientlighet och nazism. De menade att de 

som kristna hade en moralisk plikt att förhindra nazismens framfart. Aktivisterna hävdade att 

de agerat i nöd eller nödvärn eftersom Svenskarnas partis demonstration utgjorde hets mot folk-

grupp. Målet är ett exempel på civil olydnad där ett lagbrott motiveras med ett dels politiskt 

men främst religiöst syfte. 

I bedömningen hänvisade hovrätten till förarbetena till bestämmelsen 29 kap 5 § BrB om 

förmildrande omständigheter hänförliga till gärningsmannens person respektive till hens hand-

lande efter brottet som ska beaktas vid straffmätningen. Hovrätten ansåg att det inte framkom-

mit några omständigheter som hänför sig till de tilltalades personliga förhållanden som skulle 

motivera en särbehandling i påföljdshänseendet. Vidare konstaterade domstolen att de tilltala-

des motiv till gärningen knappast är sådana omständigheter som faller inom paragrafens till-

lämpningsområde. 

Ytterligare ett exempel på att etiska motiv inte vägs in i bedömningen är NJA 1989 s. 308. Detta 

mål väcker också frågan om vilka svårigheter i bedömningen ett hänsynstagande till etiska mo-

tiv skulle kunna medföra. I målet hade en folksamling tagit sig in på en arbetsplats för ett mo-

torvägsbygge i syfte att hindra bygget. Händelsen kan definieras som civil olydnad. Polisen 

uppmanade folksamlingen att lämna arbetsplatsen men personerna vägrade och dömdes i HD 

för ohörsamhet mot ordningsmakten enligt 16 kap 3 § BrB. Det var Vägverket som projekterade 

byggandet av en ny motorväg på uppdrag av regeringen. Folksamlingen uppgav att de var på 

arbetsplatsen för att protestera och skapa en opinion mot vägbygget i syfte att få regeringen att 

avbryta det. De underlät att följa polisens uppmaning eftersom de ansåg att de var berättigade 

att försöka stoppa bygget då det förelåg en nödsituation med anledning av den känsliga naturen 

i området och att motorvägen utgjorde ett hot mot detta. De ifrågasatta även om beslutet om 

motorvägsbygget kommit till på lagligt sätt, eftersom det utgjort resultatet av påtryckningar 

från bilindustrin och aktivisterna ansåg därför att det var i strid mot demokratiska principer. 

HD fastslog att deltagarna i folksamlingen stört allmän ordning genom att de avsiktligt omöj-

liggjort för Vägverket att arbeta med bygget. Vidare påpekade HD att polisens uppmaning var 

avsedd att upprätthålla den allmänna ordningen. Därmed har underlåtenhet att följa uppma-

ningen inneburit en kränkning av den ordning och säkerhet som rättsordningen ska garantera.  

                                                 
45 Borgeke, s. 409–416. 
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HD konstaterade också att handlandet inte kan vara straffritt enligt reglerna om nöd i 24 kap 

BrB på grund av att aktivisterna uppfattade att motorvägsbygget innefattade ett allvarligt hot 

mot miljön i området. Domstolen gav ingen närmare motivering till varför handlingen inte 

kunde anses vara straffri. Detta skulle kunna förklaras dels av omständigheten att huvudfrågan 

i målet tycks handla om ohörsamhet mot ordningsmakten och dels av att HD tidigare prövat 

tillämpligheten av nödregeln med hänvisning till miljöhot i ovan nämnda fall om kärnkraftsav-

fall. 

Om frågan om nöd hade utvidgats och prövats föreligger ett problem i hur domstolen skulle ta 

hänsyn till gruppens etiska motiv. Det är troligt att anledningen till varför man väljer att gå med 

i aktionen skiljer sig från olika individer i en folksamling på hundratals personer. Det kan finnas 

andra motiv än miljöskydd som kan göra att individer väljer att ansluta sig till folksamlingen, 

såsom att man har en närliggande fastighet vilken skulle störas av motorvägens buller. Skulle 

då bara de individer som genomförde aktionen i syfte att rädda miljön gå fria från straff? 

Rättsfallet kommenterades några månader efter att det publicerats i en artikel av Hans 

Thornstedt. Han uttrycker att domen är välmotiverad ur rättspolitisk synpunkt men han lyfter 

även aspekten att den representativa demokratin är bristande i vissa avseenden. Han framhåller 

att det i praktiken finns mycket små möjligheter till personval till beslutande församlingar samt 

att politisk verksamhet är så tids- och arbetskrävande att de nästan bara kan bedrivas av politiker 

och organisationsfunktionärer som är sysselsatta på heltid. Trots dessa brister menar han att 

man ännu inte kommit till en sådan position att det kan accepteras att enskilda grupper begår 

lagstridiga handlingar med ideologiska motiv för att nå sina politiska mål. Tvärtom har de till-

räckliga möjligheter att skaffa sig politiskt inflytande genom lagliga demonstrationer och på 

annat sätt utnyttjande av yttrande- och tryckfriheten.46 Med andra ord menar även Thornstedt 

att olagliga handlingar med ett ideologiskt syfte kan vara motiverat och han tycks anse att bris-

tande demokrati är ett skäl som kan motivera det. Dock anser han att bristerna inte är tillräckligt 

stora vid tidpunkten för fallet. 

 

3.4 Demokratins aktiva medborgare  
 

Det framstår som ganska klart att individer som begår civil olydnad inte kan frias från det lag-

brott handlingen medför på grund av det bakomliggande syftet. Men var går gränsen för vilka 

som ska anses ansvariga för en handling i civil olydnad? Många gånger sker civil olydnad ge-

nom att individer organiserar sig i grupper där alla vill uppnå samma syfte, och i sådana situat-

ioner behöver inte alla i gruppen nödvändigtvis bryta mot lagen. 

Ett rättsfall som behandlar gränsdragningen för ansvarsfrågan är RH 2013:4. Målet berör en 

Greenpeace-aktion där ett antal aktivister tagit sig in på ett skyddsområde i syfte att påverka 

Sveriges riksdagsledamöter att rösta nej till ny kärnkraft. Aktionen syftade också till att sprida 

ett budskap till omvärlden med hjälp av media. Hovrätten tar i målet ställning till om de perso-

ner som inte tog sig in på området utan agerade utanför det avspärrade området har gjort sig 

                                                 
46 Thornstedt, s. 125. 



25 

 

skyldiga till brott. Dessa personer hade stått utanför området med plakat och i egenskap av 

sjuksköterskor varit redo att hjälpa till. Vissa av personerna befann sig på en båt med en ban-

deroll utanför skyddsområdet och andra videofilmade aktionen samt förmedlade information 

till media. Det väsentliga i målet var huruvida aktivisterna kan anses ha främjat det olaga in-

trånget på ett sådant aktivt sätt att de omfattades av reglerna om utvidgat gärningsmannaskap 

eller är att bedöma som medhjälpare till gärningen. 

Hovrätten konstaterade efter en samlad bedömning att det vore att gå för långt att straffbelägga 

handlandet för de Greenpeace aktivister som inte gjorde intrång på området. Domstolen menade 

att aktivisternas handlande måste ses i ljuset av den grundlagsstadgade yttrandefriheten, inform-

ationsfriheten, mötesfriheten och demonstrationsfriheten. Hovrätten påtalade även att Europa-

domstolen i flera avgöranden har framhållit att yttrandefriheten utgör en av de väsentliga grund-

valarna för ett demokratiskt samhälle. 

Rättsfallet belyser vikten av att ett skydd av staten och rättssystemet inte får medföra onödiga 

inskränkningar av de grundläggande friheterna. Det illustrerar fria och aktiva medborgares be-

tydelse för demokratin. Detta perspektiv har även lyfts i lagstiftningsarbetet där aktiva men 

också olydiga medborgare diskuterats. Under september 1997 beslutade regeringen att en parla-

mentarisk kommitté skulle tillkallas med uppgift att belysa de nya förutsättningar, problem och 

möjligheter som den svenska demokratin skulle möta inför 2000-talet. Utredningen kom att 

kallas demokratiutredningen och bestod av ledamöter från samtliga riksdagspartier samt med-

verkande sakkunniga. Arbetet resulterade bland annat i en skriftserie bestående av 13 forskar-

volymer och 32 småskrifter.47 

Demokratiutredningens skrift nr 27 diskuterade aktiva medborgare som använder sig av olag-

liga medel för att påverka samhället.48 Författarna till studien har intervjuat djurrättsaktivister 

och flyktinggömmare med det sociologiska syftet att försöka förstå och tolka dessa rörelser som 

samhälls- och samtidsfenomen.49 De intervjuade grupperna betonade individens ansvar, att man 

inte kan lämna politiken åt andra utan att man själv måste agera. Studien visar också att akti-

visterna har ett kollektivt fokus och en vilja att strida för de man uppfattar som svagast och har 

störst behov av hjälp i samhället. Många av intervjupersonerna uttryckte tvivel på det represen-

tativa politiska systemet och politikers förmåga att lösa vad aktivisterna ser som problem. Flera 

av de aktiva var dock aktiva i organisationer och vissa i politiska partier.50 

Aktivisterna i studien kritiserade generellt hur lagarna tillämpas snarare än de förde fram kritik 

mot lagstiftningen eller det lagstiftande systemet. De är beredda att bryta mot lagen av mora-

liska skäl men det ska ske fredligt och öppet enligt principerna för civil olydnad. Nästan alla 

aktivisterna betonade i intervjuerna vikten av att aktionerna inte fungerar avskräckande utan att 

de istället ska inbjuda till en konstruktiv diskussion. Djurrättsaktivisterna i studien betraktade 

sin kamp som en fortsättning av historiens kamp för att utvidga rättigheter i form av till exempel 
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48 SOU 1999:101. 
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kvinnorörelsen eller avskaffandet av slaveriet, och djurrättsaktivisterna ville utvidga rättighet-

erna till att omfatta djur.51 

I demokratiutredningens slutbetänkande menade man att den civila olydnadens största fördel är 

att den öppet utmanar den representativa demokratin. Utredningen kom fram till att civil olyd-

nad bör ses som en symbolisk och öppen handling som bör syfta till att väcka frågor och skapa 

en dialog. Vidare menade man att civila olydnadsaktioner bör ses som ett naturligt inslag i en 

mogen demokrati och underströk följaktligen vikten av en öppnare dialog om den civila olyd-

nadens plats i den moderna demokratin. Dock påpekade utredningen att en handling som inklu-

derar våld, hot om våld eller skadegörelse aldrig kan tolereras eller försvaras, oaktat hur gott 

det bakomliggande syftet är.52 

Utredningen lyfter positiva aspekter av civil olydnad och berör andra demokratiska värden än 

de som aktualiseras i ovan refererade rättsfall. Istället för vikten av respekt för majoritetens 

vilja och den konstitutionella ordningen kan de åsikter som förs fram i utredningen tolkas som 

en uppmaning att främja offentlighetsprincipen och skyddet för statens maktutövning.  

 

3.5 Risker civil olydnad medför för staten 
 

Det har framhållits att det är fördelaktigt att civil olydnad utmanar den representativa demokra-

tin men liksom de flesta utmaningar medför det även vissa risker. Till exempel är det inte alltid 

aktivisterna kan kontrollera det handlingen medför och följderna av civil olydnad riskerar att 

åstadkomma en betydligt större skada på staten än kritiken som gynnar den. Ett rättsfall som 

kan illustrera detta problem är RH 2005:48. 

Målet berör fråga om ansvar för en aktivist i plogbillsrörelsen för förberedelse till sabotage och 

brott mot lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m., alternativt förbe-

redelse till grov skadegörelse. Aktivisten i fallet klippte under nattetid upp ett staket och gjorde 

intrång på SAAB:s flygfältsområde vilket utgör ett skyddsobjekt. Aktivisten samlade inform-

ation om de flygplan som fanns uppställda på området och antecknade delar av serienummer 

på sammanlagt fem JAS-plan. Aktivisten uppgav att gärningen utfördes som ett led för en fram-

tida avrustningsaktion riktad mot exportflygplan men att det inte funnits några sådana flygplan 

på området. Vidare uppgav aktivisten att hen i vart fall handlat i nöd för att ingripa mot en 

lagstiftning som tillåter tillverkning och export av krigsmaterial som kan användas för att döda 

människor. 

Hovrätten konstaterade till en början att situationen inte var sådan att ansvarsfriande nöd var 

för handen. Vidare ansåg hovrätten att aktivistens anteckningar inte var tillräckliga för att upp-

fylla kraven på en straffbar sammanställning av insamlad information. Däremot dömdes akti-

visten för olaga intrång, grovt brott enligt 4 kap 6 § 2-3 st BrB. Vid bedömningen av brottets 

svårighetsgrad tog hovrätten främst hänsyn till att aktivisten inte endast brutit sig in för att 

                                                 
51 SOU 1999:101 s. 105–110. 
52 SOU 2000:1 s. 204–206. 
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protestera utan för att inhämta information inför ett planerat framtida angrepp mot egendom på 

skyddsområdet. Även det faktum att aktivisten klippt upp två stängsel får enligt hovrättens be-

dömning ses som ett försvårande moment i det olaga intrånget. 

Enligt uppsatsens definition av civil olydnad ska individen öppet bryta mot lagen. Detta krav 

är inte uppfyllt i detta mål eftersom aktivisten smugit in under natten för att samla information. 

Dock utgjorde gärningen en förberedelse för en möjlig framtida civil olydnadshandling varför 

det ändå är intressant inom ramen för uppsatsen. En intressant aspekt av rättsfallet är att syftet 

med aktivistens handling fick betydelse för straffvärdet och utgjorde en försvårande omstän-

dighet. Denna bedömning skiljer sig från domstolens tidigare bedömning då syftet oftast inte 

påverkar påföljden. Av rättsfallet kan utläsas att det får betydelse vilken typ av civil olydnads-

handling som genomförs och framförallt de risker handlingen medför. 

En möjlig reflektion skulle kunna vara att man liksom Rawls anser att en civil olydnadshandling 

måste vara proportionerlig och ta hänsyn till vad staten klarar av.53 Insamlande av uppgifter om 

statens försvar kan givetvis orsaka mer skada för staten än en civil olydnadshandling där akti-

visten genomför ett mindre brott som att exempelvis bränna flaggor. Det vore relativt enkelt för 

personen som gör intrång att hävda att hen är en fredsaktivist som förbereder en aktion men 

som i själva verket samlar information i ett annat syfte. 

Tankar om de risker civil olydnad kan medföra diskuteras även inom lagstiftningsarbetet. Detta 

exemplifieras i propositionen till den ändring av skyddslagen (2010:305) som nyligen genom-

fördes, där riksdagen beslutade att skärpa straffen för obehöriga som tar sig in till skyddsobjekt. 

I propositionen uttrycks att intrång på skyddsobjekt kan ske som ett led i en verksamhet som 

har till syfte att på ett obehörigt sätt påverka eller tvinga offentliga organ att vidta en åtgärd. 

Verksamheten kan också ha till syfte att framkalla fruktan hos befolkningen. Dessa syften kan 

i förlängningen hota grundläggande demokratiska värden enligt propositionen.54  

Enligt propositionen har hoten mot verksamhet som driver kärnkraft ökat. Det har under senare 

år blivit vanligare att personer obehörigen tar sig in till kärnkraftverk i syfte att protestera mot 

kärnkraft eller mot vad personer uppfattar som bristande säkerhet på kärnkraftverken. Enligt 

propositionen måste man se allvarligare på intrång på kärntekniska anläggningar som utgör 

skyddsobjekt än tidigare. Man påpekar att det finns en potentiell risk att personer som tillhör 

terroristgrupper infiltrerar organisationer som protesterar mot kärnkraft genom att begå intrång 

och att de som sympatiserar med terroristbrotten på så sätt uppnår sina syften. Det finns även 

en risk att intrångsaktioner av kärnkraftsmotståndare råkar förmedla information om svagheter 

i skyddet av anläggningarna till personer som bedriver terroristverksamhet genom att uppgif-

terna sprids.55  

Eftersom syftet med ett intrång ofta har ett politiskt eller ideologiskt syfte berör även proposit-

ionen den begränsning av grundlagsfästa fri- och rättigheter som en skärpt lagstiftning skulle 

medföra. Vid utformningen av bestämmelserna har man beaktat detta genom att bland annat i 

                                                 
53 Se om Rawls i uppsatsens andra kapitel. 
54 Prop. 2017/18:102 s. 26. 
55 Prop. 2017/18:102 s. 26 f. 
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18 § 2–3 st skyddslagen föreskriva att beslut i frågor om skyddsobjekt inte får göras mer ingri-

pande eller omfattande än vad som behövs för att tillgodose det aktuella skyddsbehovet och att 

det så långt det är möjligt ska ses till att ett beslut inte kommer att medföra skada eller annan 

olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen.56 

Dock understryker utredningen att den omständighet att ett intrång på ett skyddsobjekt skett i 

ett politisk eller ideologiskt syfte inte innebär att intrånget är straffritt för det fall förutsättning-

arna för att anse handlingen som en överträdelse av tillträdesförbudet är uppfyllda. Man under-

stryker i propositionen att syftet med lagstiftningen är att skydda samhällsviktig verksamhet 

från olämpliga uppföranden oberoende av om uppförandet utgör aktivism eller en handling som 

utgör ett säkerhetshot på annat sätt. Däremot anser man att syftet ska beaktas vid bedömningen 

av brottets straffvärde. Som exempel anger man i propositionen att ett syfte att demonstrera är 

mindre allvarlig än ett syfte att sondera inför kommande sabotage.57 

Lagändringen kan ses som en strängare syn på civila olydnadshandlingar från lagstiftarens sida 

eftersom man tydligt i förarbetena anger att en skärpning av straffen behövs för att det har blivit 

allt vanligare att demonstranter gör intrång på skyddsområden för att demonstrera mot verk-

samheten. Det framgår dock relativt tydligt att det inte är aktivisternas uppror mot staten man 

fruktar utan istället vad detta indirekt kan föra med sig. Snarare understryker man i förarbetena 

vikten av yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet för de aktivister som bryter mot 

lagen i ett politiskt eller ideologiskt syfte. De strängaste påföljderna ska inte drabba dem som 

bryter mot bestämmelserna för att demonstrera utan de gärningar som möjliggör direkta an-

grepp mot staten. 

 

3.6 Delslutsats  
 

Det kan hittills konstateras att lagstiftare och domstolar förefaller vara någorlunda eniga om att 

det inte finns möjlighet att ta hänsyn till ett religiöst, ideologiskt eller politiskt syfte hos en 

tilltalad som har brutit mot lagen. Eftersom detta är vad som särskiljer civila olydnadshand-

lingar från andra brott betyder det att domstolen inte gör någon skillnad på brott under vanliga 

omständigheter och brott som definieras som civil olydnad. Inom rättstillämpningen vill man 

undvika diskussioner om vad som är etiskt riktigt eller rättvist. Det är förståeligt eftersom det 

skulle vara svårt att upprätthålla kravet på förutsägbarhet om en värdering av den tilltalades 

motiv ska ligga till grund för bedömningen. Rättssystemets inställning kan tolkas som att lag-

brott i civil olydnad å ena sidan inte rättfärdigas av systemet, men å andra sidan verkar inte 

heller rättstillämpare och lagstiftare för att aktivt motverka förekomsten av civil olydnad. 

Av redogjord rättspraxis framgår även att domstolen lägger stor vikt vid upprätthållande av 

medborgarnas respekt för den konstitutionella ordningen och man menar att en mildare syn på 

                                                 
56 Prop 2017/18:102 s. 27 ff. 
57 Prop 2017/18:102 s. 28. 
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brott med etiska motiv kan medföra att den respekten minskar. Detta anser jag är rimligt, dom-

stolen följer och upprätthåller rätten med syfte att skydda förtroendet till rättssystemet. 

Sammantaget konstateras att civil olydnad är en omständighet som varken utgör en försvårande 

eller förmildrande omständighet i rättstillämpningen – det ska vara en neutral omständighet i 

bedömningen. De definitioner av civil olydnad som har studerats i det här arbetet ställer inga 

krav på vilket typ av lagbrott som ska begås vid civil olydnad. Däremot ställer vissa tänkare, 

som Rawls, ett krav på att brottet ska vara proportionerligt. Det finns därmed väldigt stora skill-

nader i hur allvarliga brott som begås och hur skadliga dessa är för samhället och staten. Om 

civil olydnad som omständighet skulle medföra att den som begått ett brott går fri från straff 

eller får ett mildare straff finns det en risk att domstolen inte skulle ha något verktyg att kon-

trollera att en handling i civil olydnad inte blir oproportionerlig. Särskilt viktigt är det att kunna 

döma aktivister som begått ett lagbrott i civil olydnad som medför en fara för samhällets säker-

het, såsom intrång i kärnkraftverk eller brott som kan medföra att hemliga uppgifter sprids till 

grupper som vill skada staten. Dock är det inte aktivistens syfte som är faran utan lagbrottet i 

sig.  

Om civil olydnad som omständighet å andra sidan skulle medföra att den som brutit mot lagen 

får ett strängare straff skulle det innebära en begränsning av yttrandefriheten, mötesfriheten och 

demonstrationsfriheten. Detta skulle motverka civil olydnad som fenomen och den demokra-

tiska rättsstaten skulle gå miste om de positiva aspekter som lyfts, bland annat inom lagstift-

ningsarbetet. En jämförelse mellan rättstillämparen och lagstiftarens syn på civil olydnad kan 

möjligen avspegla de olika synsätt som ska balanseras inom statens system. Kanske finns det 

ett större utrymme för lagstiftaren än domstolen att tolerera civil olydnad. Möjligtvis illustrerar 

det även att civil olydnad måste avgränsas till en plats i rättssystem för det fall det överhuvud-

taget ska respekteras. Även om brott som begås i civil olydnad måste avfärdas av den dömande 

makten kanske det ändå finns en plats för civil olydnad någonstans i rättssystemets yttersta 

hörn. 

Om civil olydnad inte kan accepteras av lagen men ändå fyller en funktion i den demokratiska 

rättsstaten borde handlingen ändå vara rättfärdigad på något sätt – frågan är hur. I uppsatsens 

följande kapitel undersöks om civil olydnad kan rättfärdigas i kopplingen mellan lagen och den 

demokratiska rättsstaten, närmare bestämt det som ger rättsreglerna dess giltighet. 

 

 

4 Legalitet 
 

Ett krav för att en stat ska betraktas som en rättsstat är legalitet. Legalitetsprincipen har en stark 

ställning i den svenska grundlagen och kommer till uttryck i 1 kap 1 § 3 st Regeringsformen 

(RF) som kungör att den offentliga makten utövas under lagarna. Allmänt innebär den svenska 
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legalitetsprincipen att all maktutövning ska vara grundad på en författning och stödets styrka 

varierar efter maktutövningens närhet till de enskilda.58  

I 2 och 8 kap RF finns bestämmelser om att vissa typer av intrång i individens intressesfär 

kräver stöd i lag. Utöver detta uttrycks i 5 § förvaltningslag (2017:900) att en myndighet endast 

får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. Även Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna uttrycker ett krav på lagstöd vid 

inskränkning av rättigheterna i art. 8–11. 

Sterzel åskådliggör hur legalitetsprincipens krav varierar med fyra cirklar som alla har legali-

tetsprincipens kärna som cirkelns medelpunkt. Den innersta cirkeln innefattar maktutövning 

som medför ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter. Maktutövning inom den innersta cir-

keln kräver stöd i lag. Utanför den innersta cirkeln finns maktutövning som är betungande för 

den enskilda men som inte innebär ingrepp i fri- och rättigheter, det är maktutövning som sker 

genom de föreskrifter regeringen meddelar enligt 8 kap 3 § RF. Maktutövning inom den andra 

cirkeln kräver stöd i lag, i en förordning som regeringen har utfärdat efter bemyndigande av 

riksdagen eller i en författning som en myndighet har beslutat efter ett bemyndigande av rege-

ringen med riksdagens medgivande. Utanför den andra cirkeln men innanför den yttersta finns 

ett område som innefattar maktutövning som berör enskilda men som inte faller under 8 kap 3 

§ RF. Det är maktutövning som inte är betungande för enskilda utan istället gynnande alternativt 

neutral. Den yttersta cirkeln innefattar maktutövning som inte berör enskilda. För maktutövning 

innanför den tredje och fjärde cirkeln räcker det med stöd av en förordning eller föreskrift av 

myndighet efter bemyndigande av regeringen. I vissa fall räcker det med stöd i en myndighets 

instruktion.59 

Legalitetsprincipen är därmed en viktig maktdelningsprincip som skildrar de offentliga aktö-

rernas normbundenhet och kan ses som en rättssäkerhetsprincip eftersom den ökar förutsägbar-

heten samt minskar godtyckligheten vid utövandet av offentlig makt.60  

Det finns även en mer utvidgad förståelse av legalitet än vad som framgår av den formella 

betydelsen av legalitetsprincipen som Markus Naarttijärvi benämner som ”kvalitativ legalitet”. 

Den utvidgade förståelsen innebär krav på rättsreglernas tillgänglighet, klarhet, precision, icke-

retroaktivitet, generella tillämpning och undvikande av godtycke. Dessa krav på rättsreglerna 

kan beskrivas som rättsstatliga.61 

Naarttijärvi menar att strängt upprätthållande av de kvalitativa legalitetskraven kan möjliggöra 

att den demokratiska debatten om lagstiftning i samhället baseras på rimliga nivåer av förutsäg-

barhet angående lagstiftningens effekter i förhållande till exempelvis grundläggande rättigheter. 

Genom att den kvalitativa legaliteten framtvingar en miniminivå av klarhet och förutsägbarhet 

ökar lagstiftarens medvetenhet om vad den lagstiftar om och är uttrycklig med detta. Vidare 

innebär det för individen att lagstiftarens agerande kan diskuteras i en demokratisk debatt och 

                                                 
58 Bull och Sterzel, s. 49. 
59 Sterzel, s. 84.  
60 Derlén, Lindholm och Naartijjärvi, s. 141. 
61 Naarttijärvi, s. 207 ff. 
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individen kan lättare förutse vilka effekter bestämmelser får för grundläggande rättigheter och 

friheter. Klarheten ger även individen möjlighet att formulera en fråga eller använda demokra-

tiska rättsmedel vilket är positivt för demokratin. Enligt Naarttijärvi hjälper kvalitativ legalitet 

till att upprätthålla kopplingen mellan den demokratiska debatten och rättens effekter.62 

En annan aspekt av legalitet är Lon Fullers teori om rätten och i den har de kvalitativa dimens-

ionerna av legalitet av grundläggande betydelse. Fuller har utarbetat ett antal minimumkriterier 

för vilka krav som kan ställas på lagstiftning, dessa uttrycks i åtta negativa kriterier som mer 

eller mindre individuellt eller sammanräknat indikerar att lagstiftningen har misslyckats. Det 

första kriteriet är att man misslyckats med att överhuvudtaget upprätta regler, vilket leder till 

fullständig osäkerhet. Det andra kriteriet är att man misslyckats med att göra regler offentliga 

för dem som de riktar sig till. Fullers tredje kriterium är att man felaktigt använt sig av retroaktiv 

lagstiftning. Vidare är det fjärde kriteriet att man misslyckats med att göra reglerna begripliga. 

Det femte kriteriet som indikerar att lagstiftningen har misslyckats är att man skapat regler som 

säger emot varandra. Det sjätte kriteriet är att man skapat lagar som ställer krav som är omöjliga 

att efterleva. Det sjunde kriteriet är att man ändrar lagstiftningen så ofta att det råder fullständig 

oklarhet om vilket uppförande som krävs. Det sista kriteriet är att det inte finns något samband 

mellan de stiftade lagarna och deras praktiska administrering. Fuller menar att ett system som 

helt fallerar på någon av punkterna inte kan kalla sig ett rättssystem överhuvudtaget, utan istället 

ska uppfattas som ett annat sätt att styra.63 

Rättsnormers giltighet hör samman med normernas ursprung och rättskälleläran ger rättsnor-

merna dess formella giltighet. Det finns en enorm mängd teorier som berör rättskälleläran och 

dess legitimitet samt legalitet. De som redovisas nedan utgör endast ett urval som kanske inte 

har haft ett omedelbart inflytande på svensk rätt men som har varit betydelsefulla bidrag till 

teorierna om rätten. 

En känd teori är Hans Kelsens avsatsteori, enligt vilken rätten kan ses som en byggnad med 

olika nivåer. En norm får sin giltighet om den skapats i överrensstämmelse med en norm på en 

högre nivå, en mer generell norm. Detta system känner vi igen från huvudteorin om gällande 

rätt inom vårt rättssystem.64 Förutom detta krav anser Kelsen även att det system normen tillhör 

måste vara effektivt för att normen ska vara giltig. Att den rätt som har instiftats i stort måste 

vara effektiv betyder att rättsreglerna på det hela taget måste följas eller åtminstone tillämpas. 

Kelsens rättslära är beroende av den så kallade grundnormen, vilken är en förutsatt norm som 

utgör den yttersta giltighetsgrunden för hela rättsordningen. Det är grundnormen som ger rätts-

ordningens högsta positiva normer dess giltighet.65 Kelsens avsatsteori får tydliga kopplingar 

till den svenska principen om legalitet då all lagstiftning är kopplad till grundlagen i svensk rätt 

vilket motsvarar tanken om grundnorm i Kelsens avsatsteori. 

Även Razs definition av ”the rule of law” kan jämföras med den svenska definitionen av lega-

litetsprincipen.66 Raz menar att den direkta beskrivningen av ”the rule of law” består av två 

                                                 
62 Naarttijärvi s. 231 ff. 
63 Fuller, s. 39. 
64 Peczenik, s. 116; Kelsen s. 222 ff. 
65 Nergelius, s. 109–111.   
66 Zila SvJT, s. 304.  
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grundläggande aspekter. Dels innebär den att lagarna ska regera över folket, att de ska lyda 

dem. Dels att lagarna ska vara sådana att det är möjligt för folket att bli vägledda av dem. Raz 

klargör att läran inte bestrider att ett rättssystem ska bestå av både detaljerade och generella, 

öppna samt stabila normer. Läran förespråkar istället att de specifika normerna ska vara under-

ställda de generella och stabila. En av de viktigaste principerna i ”the rule of law” menar Raz 

är att stiftandet av specifika lagar och normer ska vägledas av stabila och generella regler.67 Raz 

diskuterar även godtycklig makt och konstaterar att ”the rule of law” kan bidra till att tygla den 

typen av godtycklig makt som använder offentliga befogenheter för att gynna sina egna intres-

sen.68 Således överensstämmer många av Razs tankar om vad ”the rule of law” kan åstadkomma 

med syftet bakom kravet på legalitet inom svensk rätt. 

Legalitetsprincipen är starkt sammankopplad med rättssäkerhet och rättsstaten men utöver detta 

har den även en tydlig koppling till demokratin. Genom att kräva lagstöd för vissa åtgärder 

ställs även ett indirekt krav på demokratiska beslut av den lagstiftande makten.69 Upprätthål-

lande av legalitet blir således genom sitt krav på lagstöd avgörande även för folksuveränitets-

principen som behandlas närmare längre fram i uppsatsen. 

 

4.1 Förhållandet mellan legalitet och civil olydnad 
 

En föreskrift som strider mot legalitetsprincipen kan oftast uppmärksammas genom lagliga me-

del. Det finns ett befintligt skydd för sådana situationer inom rättssystemet som verkar för att 

kravet på legalitet upprätthålls. Om ett beslut från en myndighet exempelvis saknar ett uttryck-

ligt författningsstöd kan detta överklagas och eventuellt upphävas i högre instans. De formella 

kraven på legalitet iakttas noga i vart fall genom strikt lagtolkning av de högsta domstolarna.70 

Det får således anses finnas goda möjligheter att uppmärksamma och pådriva en förändring av 

bestämmelser som strider mot den formella legaliteten. Ansluter man sig till Rawls uppfattning 

om att de lagliga medlen ska vara uttömda innan det är motiverat för en individ att använda sig 

av civil olydnad så leder det till slutsatsen att det är väldigt få situationer där civil olydnad skulle 

kunna rättfärdigas av formell legalitet eftersom många formella brister kan åtgärdas med lagliga 

metoder. Dessutom kan det ifrågasättas om de olagliga medlen verkligen är effektiva för att 

åstadkomma en förändring. Ett exempel är Thomas Mathiesens ovan nämnda presentation av 

legalstrategi där individen, efter att ha brutit mot lagen, använder domstolen som en arena för 

att framföra sakens grundläggande aspekter i stället för att föra process för att få rätt i sak. 

Mathiesen har framfört de negativa aspekterna med denna typ av legalstrategi utifrån aktivis-

tens perspektiv. När aktivisten får sin sak prövad av rätten medför den rättsdogmatiska metoden 

att frågan måste skalas ner till det som är rättsligt relevant. Mathiesen menar att detta kan redu-

                                                 
67 Raz s. 212 f.  
68 Raz s. 219 f. 
69 Se Naarttijärvi s. 207 ff. 
70 Se Sterzel, s. 94 f.; Se även exempelvis RÅ 2004 ref 54; RÅ 2003 ref 69; RÅ 2010 ref 5. 
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cera effekten av civil olydnad som en legalstrategi. Det samhälleliga sammanhanget som akti-

visten framför som stöd för de rättsliga argumenten riskerar att försvagas om rätten anser det 

vara irrelevant för frågan som prövas. Aktivistens ståndpunkt kan många gånger bestå av mo-

raliska eller värdemässiga komponenter och det borde finnas en, i vart fall betydande, risk att 

de sorteras bort av rätten. Den politiska frågan som drivs ombildas, då den rättsliga frågan över-

ordnar konfliktens politiska aspekter, vilket kan medföra att man mister kontakten med aktion-

ens ursprungliga syfte.71 Därmed kan det diskuteras om inte de formella bristerna mest effektivt 

åtgärdas genom en rättsprocess som syftar till att pröva bristerna istället för att använda dom-

stolen som en arena.  

Civil olydnad kan dock utövas på annat sätt än att domstolen används som en arena. Aktivismen 

kan till exempel fokusera på att få medias uppmärksamhet för att nå ut till allmänheten med vad 

man anser är en orättvisa för att på så sätt väcka allmänhetens intresse och uppmuntra till lä-

rande om den politiska frågan. Att uppmärksamma en politisk fråga kan leda till att politiker 

tar upp det i sina politiska program för att vinna väljarnas förtroende eller kanske att en forskare 

inom rättsvetenskap upptäcker en intressant fråga i det uppmärksammade problemet. 

Med beaktande av det som anförts ovan finns det fortfarande brister i legalitet som torde kunna 

motiveras av civil olydnad. Naarttijärvi menar att brister i den kvalitativa legaliteten kan leda 

till att medborgare och parlamenten inte förstår lagstiftningens effekter. Detta i sin tur leder till 

att medborgare får minskad möjlighet att formulera ifrågasättande av lagen och att använda 

tillgängliga rättsmedel för att kontrollera att maktutövning sker inom de givna konstitutionella 

och rättsliga ramarna.72 Detta är uppenbarligen en fara för rättssäkerheten. 

Med detta i beaktande framstår det som rimligt att individen agerar mot någonting som minskar 

dennes utrymme i demokratin. Den olagliga handlingen sker då i syfte att tänja ut gränserna för 

individens rum i debatten vilket får ses som särskilt befogat om rummet tenderar att krympa.  

Cohen och Arato menar att civil olydnad antingen syftar till att utvidga och försvara rättigheter 

eller till att utvidga och försvara demokratin. Det fyller en funktion av att utmana tabu och 

gränser som sätts upp i demokratiska diskussioner samt genom att föreslå nya värden som kan 

institutionaliseras till nya politiska normer eller grundläggande rättigheter.73 Demokratin och 

rätten är en ständig läroprocess som utvecklas, och det är det civila samhället och till viss del 

utmanande handlingar som driver fram utvecklingen.  

Civil olydnad skulle kunna motiveras av brister i legalitet om det inte är frågan om uppenbart 

formella brister som kan uppmärksammas och åtgärdas genom en laglig normal process. 

 

 

 

 

                                                 
71 Mathiesen, s. 181 f. 
72 Naarttijärvi s. 231 ff. 
73 Cohen och Arato s. 503–504. 
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5 Legitimitet 
 

I föregående kapitel fastställdes att det för att rätten ska vara giltig, och således kunna kräva 

åtlydnad, ställs vissa krav på dess utformning och koherens. Legaliteten är dock inte ett till-

räckligt svar på frågan varför individen är skyldig att följa rättsreglerna. Om en regel får sin 

giltighet för att en högre norm säger att man ska följa den regeln når man till slut en punkt där 

frågan ställs varför individen ska lyda rättssystemet i stort. Rättssystemet kan ge giltighet inom 

sig men någonting måste också förbinda individerna till skyldighet att lyda rättssystemet och 

därför är det relevant att undersöka rättens legitimitet. 

Legitimitet som begrepp har olika betydelse i olika sammanhang och av den anledningen är det 

svårt att ge det en generell definition. Den huvudsakliga innebörden av begreppet legitimitet är 

att normerna, institutionerna och fattade beslut godtas av medborgarna. Rättsordningen ska ha 

hög legitimitet i ett välfungerande samhälle. För att rätten ska anses legitim krävs att den är 

förbunden med rättsstaten och demokratin.74 

Det är dock svårt för den enskilde att ha kunskap om, och därvid godkänna, den rättsliga nor-

meringen. För det första är samlingen normer mycket omfattande vilket gör det omöjligt att 

känna till alla och för det andra är många normer tekniskt komplicerade vilket försvårar den 

enskildes möjlighet att ha förståelse för normernas innehåll, syfte och konsekvenser. Följaktli-

gen får många normer sin legitimitet genom ett allmänt systemförtroende. Det räcker att med-

borgarna har tilltro till systemet och därigenom dess produkter för att normer ska ha tillkommit 

i laga ordning. Ett allmänt systemförtroende kan dock inte anses fullt tillräckligt i rättsområden 

där normerna direkt påverkar den enskildes vardag, exempelvis inom familjerätten och straff-

rätten. I rättsområden som anknyter till vardagslivet är legitimiteten beroende av den enskildes 

sociala medvetenhet, värdeskalor och värderingar – legitimiteten är etisk. En normering som 

inte uppnår denna typ av legitimitet kommer förr eller senare att möta ett motstånd som vill 

förändra.75 

Legitimitet kan beskrivas som rättsnormens djupgående rättfärdigande och behandlar frågan 

om varför en norm bör följas. Ofta förespråkas att vid besvarande av frågan om en rättsnorms 

giltighet ska två normer tas i beaktande, dels den norm vars giltighet diskuteras och dels den 

norm som bestämmer giltigheten. Den giltighetsbestämmande normen kan exempelvis vara en 

grundlagsnorm, en etisk norm eller en samhällelig norm.76 

Rättsnormernas innehåll är också avgörande för giltigheten och det är huvudsakligen etiska 

krav som bestämmer innehållets giltighet. Detta giltighetsbegrepp är exempelvis aktuellt vid 

bestämmande av oskrivna rättsprincipers och praxis giltighet. I dessa fall krävs att normerna 

åtminstone är någorlunda etiskt godtagbara för att de ska vara giltiga.77 

                                                 
74 Peczenik, s. 47–48, 50. 
75 Peczenik, s. 48–49. 
76 Peczenik, s. 182. 
77 Peczenik, s. 185. 
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Bauhn anser att för att rättsregler ska vara giltiga krävs även att de är förenliga med moraliska 

rättigheter. Med moraliska rättigheter menar Bauhn en rättighet oberoende av den stiftade la-

gens innehåll som är av moralisk natur som syftar till vad människor är förpliktade att göra eller 

att avstå från att göra mot varandra. Stiftade lagar eller politiska beslut måste vara förenliga 

med de moraliska rättigheterna för att kunna kräva att individer ska efterleva och lyda lagen 

eller beslutet.78 

Habermas menar att för att en rättsregel ska vara giltig och tillkommit i demokratisk ordning 

krävs att den demokratiska processen uppfyller diskursetikens krav. Diskursetiken är Habermas 

moralteori som säger att en offentlig norm har moralisk giltighet om den hade kunnat vara 

produkten av en rationell diskurs. Med detta menar Habermas att det ska vara tänkbart att alla 

som berörs av normen hade kunnat komma överens om att normen bör gälla. Det krävs alltså 

inte att alla faktiskt ska ha kommit överens utan att det finns förutsättningar att alla, hypotetiskt 

sett, skulle kunna komma överens. Alla ska ha fått tillfälle att delta i den samhälleliga diskur-

sen.79 Habermas menar att rätten endast är legitim om medborgarna kan känna att de har varit 

med och skapat de rättsregler som berör dem. 

Vidare anser Habermas att civil olydnad inte kan motiveras med vilka privata världsåskådningar 

som helst, utan det måste motiveras av den demokratiska rättsstatens grundprinciper. Detta me-

nar Habermas är nödvändigt eftersom det handlar om att minoriteten vill uppmärksamma ma-

joriteten till insikt och vad de anser är rätt samt att handlingen inte ska syfta till att störta de 

författningsenliga institutionerna.80 

 

5.1 Majoritetens vilja ska styra 
 

Ett konstaterande av att rättens giltighet grundas på mer än de formella reglerna leder vidare till 

frågan om vad denna legitimationsgrund egentligen består av. Strömholm är starkt övertygad 

om att rättssystemets legitimationsanspråk som tvingande i dagens samhälle bygger på en de-

mokratisk ideologi. Endast de regler eller beslut som har folkflertalet bakom sig är giltiga och 

detta visar sig vanligen genom valda representanters ställningstaganden.81  

Strömholm menar att i svensk lagstiftning fungerar den demokratiska ideologin som en legiti-

merande överideologi. Det är den demokratiska ideologin som ger legitimitet åt den svenska 

rättsordningens anspråk på lydnad och detta kommer till utryck i den princip som återfinns i 1 

kap 1 § 1 st Regeringsformen, nämligen folksuveränitetsprincipen. Demokratin blir således ett 

argument för plikten att följa lagen men det finns inget tydligt svar på varför man anser att 

majoriteten ska få ställa krav på åtlydnad.82  

                                                 
78 Bauhn, s. 8. 
79 Nergelius, s. 174–175. 
80 Walter, s. 100 f. 
81 Strömholm, s. 296. 
82 Strömholm, s. 298. 
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Enligt bestämmelsen ska all offentlig makt utgå från folket. Vad som menas med ”offentlig 

makt” definieras inte i regeringsformen och inte heller uttrycket ”utgår från folket” är helt obe-

stridligt. Det kan vid första anblick verka som att lydelsen ”all offentlig makt utgår från folket” 

direkt syftar till röstningen i allmänna val men inte bara de röstberättigade innefattas av begrep-

pet folket. Formuleringen är en allmän systemgrundande princip och inte en juridiskt styrande 

formulering. Den ledande idén är att alla maktbefogenheter ska kunna härledas tillbaka till fol-

ket på ett inte alltför långsökt sätt. Exempelvis kan en förvaltningsmyndighet härledas till folket 

eftersom den har grundats av riksdagen och regeringen.83 

Principen om folksuveränitet brukar tillskrivas Rousseau, en kontraktteoretiker som avled några 

år innan den franska revolutionen bröt ut. Rousseau menade att människan var född fri och att 

människorna genom samhällsfördraget överlämnade alla sina rättigheter till samhället. Tanken 

var att ingen kan få makt över någon annan utan alla härskar över varandra. Allmänviljan och 

därigenom folksuveräniteten var en mycket viktig del av Rousseaus lära. Han menade att all-

mänviljan är det högsta goda och den styrande kraften i samhället. Allmänviljan visar sig genom 

lagarna som slås fast efter en omröstning där majoritetens vilja blir gällande. Folksuveräniteten 

begränsas inte av någon högre auktoritet utan är ett uttryck för majoritetens vilja. Allmänviljan 

är inte summan av alla personers enskilda vilja utan synonymt med majoritetens vilja.84 

Även Dworkin menar att majoritetens beslut har en avgörande betydelse och enligt honom är 

det majoritetens beslut som måste leda samhället i rätt riktning. Enligt Dworkin kan lagens 

huvudmassa, med vilket han menar lag som definierar social-, ekonomisk- och utrikespolitik, 

inte vara neutral utan lagens huvudmassa måste fastslå majoritetens syn på det allmänna bästa.85 

Det framstår således som att frågan om en rättsregel har legitimitet delvis kan besvaras utifrån 

om majoriteten av statens medborgare står bakom den. I Sverige yttrar sig ofta detta genom att 

det ska vara folkvalda som stiftar lagar. Det finns dock fler aspekter av rättens legitimitet. 

 

5.2 Jämlikhet 
 

Förutom kravet på att makten ska utgå från folket så innefattar även den demokratiska ideolo-

gin, som enligt Strömholm ger rätten sin giltighet, vissa krav på rättsordningen. En föreställning 

som får anses vedertagen hos största delen av allmänheten är idén om att lika fall ska behandlas 

lika. Denna idé är enligt Strömholm det mest grundläggande etiska kravet på rättsordningen.86  

Individer kan förvänta sig att bestämmelser främjar jämlikhet i samhället enligt Peczeniks upp-

fattning. Välfärdsstaten skapades genom en strävan efter jämlikhet och trygghet. Välfärdsstaten 

                                                 
83 Bull och Sterzel, s. 18, 44. 
84 Nergelius, s. 58–60. 
85 Dworkin, s. 205. 
86 Strömholm, s. 299 f. 
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ska ge den svagare parten ett skydd mot den starkare och framhåller enskildas materiella intres-

sen.87 Jämlikhet är ett exempel på ett av demokratins etiska grundvärden som man måste ta 

hänsyn till i ett demokratiskt samhälle. Ju fler rättsliga beslut som stödjer sig på en förnuftig 

sammanjämkning av förutsägbarhet och etiska grundvärden desto mer ökar demokratin i sam-

hället.88 

Det finns olika uppfattningar om vad som kan anses rättvist i ett samhälle och Chaim Perelman 

är ett exempel på filosofer som menar att rättvisa består av att lika ska behandlas lika. Perelman 

har utformat den formella rättviseprincipen som förespråkar att individer som tillhör samma 

väsentliga kategori ska behandlas lika.89 

En annan tänkare som har berört ämnet är H.L.A. Hart. Han har lagt fram vissa kriterier som 

ska ligga till grund för innehållet i alla livsdugliga uppsättningar av rättsliga normer och ett av 

dessa kriterier är ungefärlig jämlikhet. Med detta menar Hart att även om individer har olika 

kapacitet är ingen individ så överväldigande stark att denna kan hålla sig ständigt dominant 

genom sin enskilda prestation. Således finns ett behov av ett system av ömsesidigt överseende 

och kompromisser som ligger till grund för både den juridiska och moraliska plikten.90 

Rawls har formulerat två rättviseprinciper som han menar uttrycker en egalitär rättviseuppfatt-

ning.91 Enligt den första principen ska ”alla ha samma rätt till det mest omfattande system av 

grundläggande friheter som är förenligt med att andra har ett liknande system av för alla lika 

stora friheter.” Enligt den andra rättviseprincipen ska ”sociala och ekonomiska ojämlikheter 

ordnas så att de både a) rimligtvis kan väntas vara till allas fördel, och b) är knutna till befatt-

ningar och ämbeten som står öppna för alla.”92 De två principerna ska enligt Rawls lära i första 

hand gälla i samhällets grundstruktur, de ska bestämma andelen av rättigheter och skyldigheter 

och reglera fördelningen av sociala och ekonomiska förmåner.  

Den första principen kallas frihetsprincipen och den andra principen består av två delprinciper. 

Rawls rättviseuppfattning förespråkar en kombination av hans principer om skäligt jämngoda 

möjligheter och differensprincipen. Principen om skäligt jämngoda möjligheter förespråkar att 

ingenting förutom naturgiven talang och ambition ska tillåtas påverka individers utsikter till 

framgång i det sociala livet, enskildas bakgrund ska således göras skäligt jämlik. Detta ska leda 

till att enskilda har skäligt jämlika möjligheter att skaffa sig exempelvis kompetens som hjälper 

dem att nå framgång i samhället.93  

Syftet med differensprincipen är att samhällsordningen inte ska skapa och garantera bättre för-

utsättningar för de som har det bäst ställt så vida det inte sker till förmån till de som har det 

sämre. Rawls förklarar att ojämlika livsutsikter från ett utgångsläge, såsom att födas i olika 

samhällsklasser, endast kan rättfärdigas om skillnaderna åtminstone långsiktigt kan förväntas 

                                                 
87 Peczenik, s. 46. 
88 Peczenik, s. 85. 
89 Peczenik, s. 411; Perelman s. 11. 
90 Penner och Melissaris, s. 67; Hart, s. 195. 
91 Rawls svenska, s. 110. 
92 Rawls svenska, s. 76. 
93 Rawls svenska, s. 89, 467–474. 
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vara till fördel för den representativa människan som har det sämst. Han framhåller att principen 

är till fördel för alla på så sätt att varje människas position förbättras i förhållande till utgångs-

läget. För Rawls handlar rättvisa främst om grundstrukturen men strukturen påverkar hur män-

niskor väljer att handla.94  

Differensprincipen har kritiserats av filosofen Robert Nozick. Han menar att principen inte ens 

skulle kunna göras gällande i en mikrosituation såsom i en familj, då det vore orimligt att en 

familj skulle ställa krav på ett mer begåvat barn och ge denna resurser såsom utbildning endast 

under förutsättning att barnet lovar att hela sitt liv förbättra sitt mindre priviligierade syskons 

ställning. Nozick ifrågasätter hur principen skulle kunna vara lämplig att tillämpa i det större 

samhället om den inte ens håller i en mikrosituation.95 

Nozick antyder också att differensprincipen tillåter allt för stora skillnader mellan den sämst 

ställda medborgare och den medborgare som har det bäst ställt. Han påpekar att differensprin-

cipen tillåter hur oändligt stora skillnader så länge någon typ av fördel uppnås för den sämst 

ställda personen. Han förespråkar istället att en ojämlikhet ska vara motiverad endast om dess 

fördelar överstiger dess kostnader.96 

Thomas Hobbes uppfattar jämlikhet som någonting baserat på erfarenheter. Han anser att jäm-

likhet står över politiken och att det är varje människas rättighet. Liksom Hart menar Hobbes 

att vi alla är jämlika i den meningen att ingen kan vara starkare än alla andra i alla avseenden 

och av denna anledning är ingen garanterad att härska över andra. Hobbes anser att begreppet 

jämlikhet endast är relevant i relation till vår fysiska kapacitet.97 

Även om olika tänkare har olika uppfattning om hur jämlikhet ska definieras så tycks tanken 

om att individer ska behandlas lika vara en viktig del av samhället för de flesta. För att rätten 

ska erhålla legitimitet torde det således kunna krävas att den inte motverkar rättsordningens 

strävan efter att lika ska behandlas lika. 

 

5.3 Förhållandet mellan legitimitet och civil olydnad 
 

Det har i uppsatsen framgått att rättstillämparen lägger stor vikt vid att upprätthålla medborgar-

nas respekt för den konstitutionella ordningen och att rättssystemet av denna anledning inte kan 

tolerera att aktivister gör egna bedömningar om vad som är ”rätt”. Resonemanget kan även 

kopplas till legitimitet eftersom de flesta rättsregler legitimeras av det allmänna systemförtro-

endet. Man kan således argumentera för att rättens legitimitet skadas av denna typ av aktivism, 

men situationen kan även lyftas från ett annat perspektiv. Anledningen till att rätten får sin 

legitimitet av ett allmänt systemförtroende är som tidigare anförts att individen inte kan skapa 

sig kunskap om alla normer. Det är med andra ord den bästa möjliga lösningen i brist på ett 

bättre genomförbart alternativ. I det allmänna systemförtroendet är det rimligt att anta att det 

                                                 
94 Rawls svenska, s. 89, 92–93, 97. 
95 Nozick, fotnot på s. 266. 
96 Nozick, s. 324. 
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ingår att individen också ska få uttrycka när det inte känns rätt för att förtroendet ska kvarstå. 

Om individer skapar sig kunskap om och visar intresse för vissa normer borde rimligen den 

legitimitet det kan medföra sättas främst.  

Anta att en individ tycker att en norm är felaktig eftersom hen upplever att normen inte över-

ensstämmer med hur systemet i en demokratisk rättsstat kan förväntas agera och att individen 

av denna anledning uppmärksammar detta. Individen godkänner inte normen och pekar på de-

mokratiska brister. Kan staten visa på att bristerna inte föreligger, att individens instinkt var fel 

och på så sätt vinna tillbaka individens godkännande får normen återigen legitimitet. En sådan 

legitimitet som uppnås efter ifrågasättande, granskning och godkännande borde rimligen vara 

högre än den legitimitet som uppnås från den allmänna tilltron till systemet. 

En demokratisk rättsstat ska sträva efter att uppfylla de principer och krav som ställs på den. 

Det får dock anses vara omöjligt för en demokratisk rättsstat att uppfylla alla krav och uppnå 

demokratisk perfektion. Demokratiska institutioner kan alltid bli än mer demokratiska och det 

är omöjligt att fullt ut institutionalisera principen om demokratisk legitimitet i alla samman-

hang. Det är också omöjligt att exakt alla moraliska rättigheter ska garanteras i all lagstiftning.  

Att individen belyser brister är positivt för staten och en demokratisk rättsstat borde rimligen 

vilja att normers bristande legitimitet upptäcks för att möjliggöra en positiv utveckling av rätten. 

Inget rättssystem är perfekt och alla rättssystem gynnas av en kritisk granskning. Detta är i linje 

med Harbermas resonemang. Han menar att en stat inte endast grundar sig på legalitet utan även 

på legitimitet i form av principer som är värda att erkänna. Även i en demokratisk rättsstat kan 

regleringar som i och för sig är legala sakna legitimitet. Även om stater har en lagstiftande 

process som ska minimera denna risk så kan fel aldrig uteslutas och dessa fel blir ibland uppen-

bara först när medborgare protesterar. På detta sätt menar Habermas att civila lagöverträdelser 

är moraliskt motiverade experiment.98 

Att staten låter individen kritisera rätten kan också leda till en starkare relation mellan staten 

och dess medborgare. Individens förtroende för systemet borde öka om individen känner att 

den lever i en stat som kan ta kritik. En stat som ser kritik som en möjlighet till förbättring och 

är tillräckligt säker på sin konstruktion för att inte se det som ett hot måste upplevas som mer 

stabil än den stat som vill tysta kritiken. 

Ett vanligt argument mot civil olydnad är att aktivisten bryter mot en lag som de folkvalda har 

stiftat och att detta gör handlingen odemokratisk.99 Eftersom det finns fler sätt för individen att 

visa på brister är det angeläget att diskutera om det förefaller motiverat att bryta mot lagen för 

att föra fram kritiken. 

Ett sätt att besvara frågan är med moralfilosofiska argument. Personen som bryter mot en lag 

kan anse att syftet bakom handlingen är viktigare än att följa lagen. Med en moralfilosfisk ar-

gumentation menar personen att lagen borde vara på ett annat sätt. Eftersom civil olydnad utförs 

av personer som har en tilltro till rättssystemet kan man förklara det som att personen anser att 
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man ska följa lagen men att det finns skäl som medför att man inte ska följa lagen, med stöd av 

en högre rätt. Ett exempel på detta sätt att argumentera är Dworkins tankar om att individer 

förutom plikten att lyda lagen även har en plikt att lyda Gud och människans samvete.100 

Habermas uttrycker att allmänheten ur ett demokratiskt perspektiv ska öka trycket vid upptäck-

ten av problem så att problemen behandlas. Därför krävs inte bara att allmänheten upptäcker 

och identifierar problemen utan också på ett övertygande och inflytelserikt sätt tematiserar dem, 

tar upp möjliga lösningar till dem och dramatiserar problemen på ett så sätt att de tas upp och 

hanteras av det politiska systemet.101 Aleksander Peczenik för en liknande argumentation då 

han menar att en spektakulär handling såsom civil olydnad kan fungera som en väckarklocka 

då inte samhället lämnar utrymme för utomstående synpunkter i en sakfråga.102 

Handlingar i civil olydnad måste vara olagliga enligt Habermas. Han menar att en legalisering 

av handlingarna skulle medföra en oönskad normaliseringseffekt. Civil olydnad måste innebära 

någon typ av personlig risk annars tappar handlingen sin kraft och den moraliska utgångspunk-

ten kan ifrågasättas. Han uttrycker att civil olydnad måste sväva mellan legitimitet och legali-

tet.103 

Vidare kan återigen rättsdogmatikens innebörd för en uppmärksammad orättvisa lyftas utifrån 

individens perspektiv. Eftersom den rättsdogmatiska metoden medför att en fråga skalas ner till 

det rättsligt relevanta är det svårt för en individ att uppmärksamma brister i legitimiteten genom 

en laglig process. 

Legitimitet innefattar en uppsättning normer som staten delvis men aldrig helt kan fullgöra. 

Genom civil olydnad försöker aktivisten belysa de krav på legitimitet som lagen inte uppfyller, 

ibland är det stora brister, ibland är det mindre och ibland kommer det visa sig att aktivisten 

hade fel i att en lag inte uppfyller kravet på legitimitet. Att civil olydnad respekteras tycks dock 

medföra att staten måste respektera den individ som begår en civil olydnadshandling även med 

beaktande av det faktum att individens åsikt kan vara felaktig. Huruvida individen har rätt eller 

fel kan oftast inte avgöras vid tidpunkten för handlingen utan detta är någonting som visar sig 

först efter en tid. 

Civil olydnad väcker uppmärksamhet och uppmuntrar medborgarna i samhället till att bli mer 

inlästa i demokratiska och politiska frågor. En demokratisk rättsstat gynnas av politiskt kunniga 

medborgare. Civil olydnad uppmanar staten till att granska och ifrågasätta rådande bestämmel-

ser. Det medför att staten kommer närmre målet av en perfekt demokratisk rättsstat. 

 

 

 

                                                 
100 Se om Dworkin i uppsatsens andra kapitel. 
101 Habermas, s. 359. 
102 Peczenik, s. 560. 
103 Habermas 1986, s. 12. 
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6 Analys av exempelfallet 
 

6.1 Är det fråga om civil olydnad? 
 

Innan de krav som arbetet kommit fram till appliceras på exempelfallet får det anses lämpligt 

att utreda om exempelfallet kan definieras som civil olydnad.  

För att en handling ska anses vara civil olydnad ska det för det första inte förekomma något 

våld eller hot om våld. Det finns en viss meningsskiljaktighet om huruvida det endast är fråga 

om våld mot person eller om kravet även inkluderar egendom. I exempelfallet genomförs akt-

ionen genom att aktivisten vägrar sätta sig ned om inte personen som ska utvisas till Afghanis-

tan lämnar planet.104 Det förekommer inget våld mot vare sig personer eller egendom. Aktivis-

ten uttalar inte heller något hot om våld utan följderna om inte aktivisten får som hen vill är 

antingen att hen står kvar och hindrar flyget från att åka eller lämnar planet i det fall den utvisade 

personen lämnar planet. 

För det andra krävs det att personen medvetet bryter mot lagen vilket är en något svårare fråga 

att besvara. Enligt 13 kap 4 § p. 10 luftfartslagen döms den passagerare som uppsåtligen eller 

av oaktsamhet inte åtlyder vad befälhavaren bestämmer om ordningen ombord till böter eller 

fängelse i högst sex månader. Det är ostridigt att aktivisten i det här fallet inte har åtlytt en 

order, det skulle möjligen kunna diskuteras huruvida det var befälhavarens order eller inte.105 

I förarbetena till lagen framgår att bestämmelsen tar sikte på bråkiga passagerare som inte av-

bryter ett olämpligt beteende trots tillsägning. Som exempel på olämpligt beteende anges att en 

passagerare inte släcker en cigarett när rökförbud råder. Vidare anges att det också kan vara 

frågan om fall då passageraren inte vidtar en föreskriven åtgärd som att sätta sig ned och spänna 

fast säkerhetsbältet i samband med start eller landning. Enligt förarbetena kan underlåtelse att 

följa sådana föreskrifter sprida allvarlig oro bland medpassagerare och personal. Det framstår 

därmed som relativt uppenbart att aktivistens beteende omfattas av bestämmelsen.106 Denna 

bedömning gjorde även tingsrätten. 

Visserligen krävs endast rekvisitet oaktsamhet enligt luftfartslagens bestämmelse men för att 

handlingen ska definieras som civil olydnad ska aktivisten medvetet ha brutit mot bestämmel-

sen. Det får anses omöjligt att helt säkerställa att överträdelsen var medveten eftersom endast 

aktivisten själv vet sanningen om detta. Det får dock betraktas som allmänt känt att ordning och 

säkerhet värderas mycket högt på flygplan och alla som någon gång har rest med flyg har tagit 

del av information om att passagerare måste sitta ned med fastspända säkerhetsbälten under 

start och landning. Vidare visste uppenbarligen aktivisten att flygplanet inte kunde avgå så 

länge hen stod kvar eftersom detta användes som verktyg för att utvisningen till Afghanistan 

inte skulle kunna genomföras. Det skulle vara naivt att tro att det inte skulle vara otillåtet att 

                                                 
104 Se tingsrättens dom i mål nr. B 12206–18, s. 3–4.   
105 I tingsrättens dom påpekas att varken befälhavare eller annan personal på flygplanet har hörts i målet vilket 

får betraktas som en brist i utredningen. 
106 Prop. 2009/10:95 s. 375. 
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stoppa flygtrafiken. Således får det anses mycket troligt att aktivisten var medveten om att det 

var ett otillåtet agerande att inte sätta sig ned trots att besättningen uppmanade till det. 

Aktivisten ansåg att det var mycket troligt att personen som utvisades skulle förlora livet om 

denne återvände till Afghanistan, på det sättet att aktivisten skulle kunna hävdat att hen hand-

lade i en nödsituation. Aktivisten vill stoppa utvisningen eftersom denne tror att utlänningen 

kommer att bli dödad om hen återvänder till utvisningslandet och ur aktivistens synvinkel fö-

religger en nödsituation då utvisningen innebär en fara för utlänningens liv. Även om risken att 

utlänningen dödas i och för sig skulle kunna godtas som en invändning om nöd, ska det dock 

beaktas att nödregeln inte berättigar enskilda att göra ingripanden som det tillkommer myndig-

het att verkställa.107 Tingsrätten valde att pröva frågan om nöd trots att aktivisten inte åberopat 

bestämmelsen. Motiveringen från domstolen är dock fåordig. Tingsrätten konstaterade att ge-

nomförande av en utvisning som beslutats i föreskriven ordning av svensk domstol inte kan 

anses utgöra en sådan nödsituation som lagen avser och att aktivisten inte heller av denna an-

ledning kan undgå ansvar. 108 

I tidigare omnämnda rättsfall angående förvaring av radioaktivt avfall påpekade HD att det 

ytterst är statsmakternas ansvar att genom lagstiftning träffa avgöranden i frågor om vilka ska-

derisker som ska tolereras. Vidare argumenterade HD i rättsfallet för att beslut redan fattats 

gällande kärnkraftens användning vilket innebär ett principiellt godtagande av de olycksrisker 

förvaringen kan innebära. De åtalade gärningarna kunde därför inte föranleda straffrihet enligt 

nödreglerna.109 Ett beslut om utvisning fattas av Migrationsverket enligt 8 kap 18 § utlännings-

lag (2005:716) (UtlL). Beslutet föregås av en prövning av vilka skäl personen har för att få 

stanna i Sverige samt vilka risker som skulle kunna utgöra ett hinder för verkställighet. Detta 

framgår av 8 kap 6 och 7 §§ UtlL. En person utvisas inte till ett land där Migrationsverket anser 

att det finns en risk att personen blir dödad. Med stöd av samma resonemang som HD anför i 

rättsfallet om radioaktivt avfall skulle tingsrätten kunna argumenterat för att samhällsorganen 

redan tagit ställning till den risk som föreligger. 

Det skulle kunna diskuteras huruvida den omständighet att aktivisten tror att personen befann 

sig i nöd påverkar kravet på att lagbrottet ska vara medvetet. Detta borde dock enligt min upp-

fattning inte påverka aktivistens medvetenhet. Om vi antar att aktivisten trodde att definitionen 

av nöd enligt 24 kap 4 § BrB skulle vara tillämplig så anser jag att kravet på medvetenhet ändå 

kan anses uppfyllt eftersom aktivisten medvetet brutit mot luftfartslagen, huruvida aktivisten 

trodde att hen skulle gå fri från ansvar får anses vara en annan fråga. 

Ett tredje krav för att exempelfallet ska definieras som civil olydnad är att aktivisten öppet har 

brutit mot en bestämmelse. Att det här kravet är uppfyllt finns det ingen tvekan om. Aktivisten 

har förutom att delge de andra passagerarna ombord vad som pågick även sänt live med sin 

mobiltelefon från aktionen. Videoklippet har fått mycket stor spridning och det finns ingenting 

som tyder på att detta inte var syftet. Man borde istället kunna utgå ifrån att en person som live-

sänder på sociala medier och därefter uttalar sig om händelsen i media har för avsikt att sprida 

                                                 
107 Wennberg, Träskman m.fl., kommentar till 24 kap 4 §. 
108 Se tingsrättens dom i mål nr. B 12206–18, s. 7.   
109 NJA 1982 s. 621. 
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budskapet med aktionen. Aktivistens beteende faller under Månssons definition av det positiva 

offentlighetskriteriet.110 

För att exempelfallet ska definieras som civil olydnad krävs slutligen att handlingen utförs i 

syfte att uppmärksamma en orättvisa eller för att driva en politisk fråga. Aktivisten meddelande 

under aktionen att hen inte planerade att sätta sig ned förrän personen som ska utvisas har förts 

bort från planet eftersom personen högst troligt kommer att bli mördad om personen åker med. 

Aktivisten ifrågasätter hur Sverige behandlar flyktingar och har uttalat sig om att hen vill ha en 

mer rättssäker process. Under aktionen sa aktivisten till en medpassagerare att hen vill förändra 

Sveriges regler. Allt detta tyder på att aktivisten stoppade utvisningen i syfte att driva en politisk 

fråga om Sveriges flyktingpolitik.  

Ytterligare någonting som talar för att detta inte var ett personligt intresse för aktivisten var att 

hen inte kände till personen som skulle utvisas.111 Om aktivisten hade haft en personlig relation 

till personen som skulle utvisas hade detta kunnat utgöra ett argument för att det inte var fråga 

om en civil olydnadshandling. I detta fall hade dock aktivisten läst in sig på en annan persons 

ärende men väl på planet var inte den person aktivisten kände till där utan aktivisten valde att 

genomföra aktionen trots att det var fel person som skulle utvisas. Detta tyder på att aktivisten 

vill förändra flyktingpolitiken i allmänhet och inte utgången i en enskild persons ärende. Såle-

des utgör exempelfallet ett exempel på civil olydnad. 

 

6.2 Legalitet och legitimitet inom asylrätten 
 

Det som talar mot rättfärdigandet av lagbrottet från statens perspektiv är viljan att skydda med-

borgarnas respekt för den konstitutionella ordningen för hur beslut fattas. Om utvisningen 

skulle anses utgöra en förmildrande omständighet i bedömningen av brottet skulle det även 

finnas en risk att förtroendet för myndigheternas maktutövning minskar eftersom det skulle 

kunna ge sken av att man inom systemet gör olika bedömningar av huruvida det föreligger en 

risk för personen att dödas vid ett återvändande till Afghanistan. Detta kan både skada det all-

männa systemförtroendet och förtroendet för Migrationsverkets maktutövning. Enligt vad som 

framgått av uppsatsens föregående kapitel har detta betydelse för legitimiteten. 

De skäl aktivisten i exempelfallet har angett som motiv för sin aktion är dels moraliska då hen 

angett att hen agerade som medmänniska och dels politiska eftersom hen vill sprida sitt budskap 

om den inhumana behandling av flyktingar hen upplever samt behovet av en ökad rättssäkerhet 

i asylprövningen. Även flyktinggömmarna i ovan anförd studie ansåg att rättssäkerheten brister 

på flyktingområdet. De flesta av dem uttryckte att lagstiftningen är bra men att praktiken är 

snäv och slumpartad. Flyktinggömmarna ifrågasatte legitimiteten i tillämpningen av lagen sna-

rare än legitimiteten i lagen. Deras aktioner och engagemang rättfärdigade flyktinggömmarna 

med hänvisning till mänskliga rättigheter.112  

                                                 
110 Se uppsatsens andra kapitel angående offentlighetskriteriet.  
111 Se tingsrättens dom i mål nr. B 12206–18, s. 3. 
112 SOU 1999:101 s. 105. 
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Det framstår som att aktivisternas upplevelse av asylrätten inte stämmer överens med deras 

värdeskalor och värderingar, och att deras samvete säger att det sätt staten behandlar flykting-

frågan är fel. Detta stödjer Peczeniks teori om att en norm som inte uppnår etisk legitimitet förr 

eller senare kommer att möta ett motstånd som vill förändra. I det här fallet tar sig motståndet 

i uttryck i form av civil olydnad. 

Aktivisternas argument om bristande rättssäkerhet är i enlighet med vad som framförts ovan 

starkt sammankopplat med rättens legalitet. Kärnan i en asylsökandes migrationsärende är den 

sökandes egna berättelse, asylrätten präglas av bevissvårigheter och materiell bevisning saknas 

ofta.113 När myndigheten utreder ett asylärende har sökandes trovärdighet och berättelsens till-

förlitlighet stor betydelse för bedömningen.114 Huruvida den asylsökande är en god berättare 

kan vara avgörande för den sökande. En asylsökande som är van vid att berätta och därmed kan 

berätta sammanhängande, med relevanta detaljer och uppgifter som inte är motstridiga får anses 

ha lättare att lämna en tillförlitlig berättelse. En asylsökande som inte är van vid att berätta på 

grund av exempelvis psykisk hälsa, utbildningsbakgrund eller kulturell miljö får anses ha svå-

rare att lämna en tillförlitlig berättelse. Givetvis är detta någonting som utredaren har i beak-

tande men faktum kvarstår att värderingen av muntliga utsagor medför en risk för subjektiva 

bedömningar. Således finns det en risk att Migrationsverkets beslut kan kritiseras utifrån kravet 

på klarhet och undvikande av godtycke, vilket skulle kunna leda till argument om brister i den 

kvalitativa legaliteten. 

Personer som har behov av skydd ska enligt Dublinförordningen få sin asylansökan prövad av 

den första medlemsstat de anländer till. Har en asylsökande tidigare vistats i ett första asylland 

innan denne kom till Sverige kan personen skickas tillbaka dit för att istället få sin ansökan 

prövad där.115 Inom EU arbetar man för en harmonisering inom asylområdet och har även in-

rättat ett kontor, EASO, för att öka samarbetet samt bidra till en jämnare bedömning av asylan-

sökningar inom EU.116 De nationella migrationsrättsliga bestämmelserna skiljer sig dock åt 

inom EU varför det kan göra stor skillnad för en asylsökande vilket land som behandlar ansö-

kan. Det är inte orimligt att tänka sig att personer från andra delar av världen inte har så mycket 

detaljkunskaper om hur EU samarbetet fungerar och hur migrationsbestämmelserna ser ut i de 

olika medlemsländerna. Utifrån denna aspekt skulle asylrättens bestämmelser för en tredje-

landsmedborgare kunna kritiseras för att brista i klarhet och därmed inte fullt ut uppfylla kravet 

på legalitet. 

Om man på detta sätt kommer fram till att det föreligger brister i den kvalitativa legaliteten kan 

man utifrån Naarttijärvis teori hävda att detta kan leda till att medborgarna får minskad möjlig-

het att formulera ifrågasättanden av lagen eftersom de inte förstår lagstiftningens effekter. Min 

tolkning av Naarttijärvis teori är att man i detta fall skulle kunna hävda att den bristande lega-

liteten medför att man inte förstår vad beslut fattade utifrån lagstiftningens område grundar sig 

på, individen ser inte vad beslutsfattaren eller domaren förhåller sig till i sin bedömning. Ef-

tersom att individen inte ser hur ett beslut kan vara juridiskt riktigt framstår det för individen 

                                                 
113 UNHCR:s handbok, p. 195–196. 
114 Diesen, s. 234; Skyddsgrundsdirektivet art. 4 p. 5. 
115 Dublinförordningen, art. 13–14. 
116 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010. 
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som felaktigt vilket leder till missnöje och misstro till systemet. Att individen inte förstår lag-

stiftningen medför även att individen inte kan formulera ett överklagande eller en politisk ar-

gumentation för att ifrågasätta vad hen uppfattar som felaktigt. Det i sin tur leder till att indivi-

den inte kan kontrollera att maktutövningen, i det här fallet inom asylrätten, går rätt till. Indivi-

dens möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter har på så sätt minskat genom brister i 

asylrättens legalitet. Om det dessutom skulle föreligga brister i rättens legitimitet inom asylrät-

tens område skulle individens möjligheter att påverka rätten minska ytterligare.  

Det har tidigare nämnts att Peczenik anser att det krävs etisk legitimitet för rättsområden som 

påverkar den enskildes vardag, och asylrätten skulle kunna vara ett av de områden som är be-

roende av detta enligt hans definition. Utifrån Peczeniks teori är det således inte så förvånande 

att aktivisten gör motstånd mot staten om reglerna inte stämmer överens med vad aktivisten 

anser är det moraliskt rätta. 

För att försöka utreda om asylrättens regler har moralisk giltighet skulle man kunna analysera 

dem utifrån Habermas diskursetik. Enligt diskursetiken krävs i så fall att alla som berörs av 

normerna i teorin skulle vara överens om att de ska gälla. Kravet blir lite speciellt inom asyl-

rättens område eftersom reglerna främst berör individer som inte är medborgare i samhället och 

det borde kunna antas att Habermas diskursetik utgår från medborgarnas perspektiv. Om vi 

antar att det är att medborgarna ska vara överens som krävs, så är det ändå svårt att se hur 

asylrätten skulle kunna få giltighet, oavsett om man beaktar dagens utformning av lagen eller 

en hypotetisk lydelse. I samhället finns det sannolikt både medborgare som anser att det vore 

rätt att låta alla asylsökande stanna i Sverige och de som inte anser det. Detta leder till att så 

länge en rättsregel skulle leda till att någon asylsökande utvisas skulle en grupp medborgare 

motsätta sig det. Men inte heller en rättsregel som säger att alla får stanna skulle undgå mot-

stånd. Således verkar det inte finnas något alternativ som skulle ge asylrätten moralisk giltighet 

enligt Habermas diskursetik. 

Även kravet på jämlikhet är svårt att diskutera utifrån asylrätten eftersom det snabbt leder till 

frågan om vilka det ska råda jämlikhet emellan samt om det innebär att icke-medborgare och 

medborgare ska behandlas lika. Tidigare i uppsatsen har Perelmans formella rättviseprincip be-

handlats. Denna förespråkar att individer som tillhör samma väsentliga kategori ska behandlas 

lika vilket i det här fallet skulle kunna yttra sig i ett krav på att varje asylsökande ska behandlas 

lika. På så sätt kan jämlikhet och kravet på legitimitet återkoppla till den kvalitativa legaliteten 

eftersom den eftersträvar undvikande av godtycke vilket i sin tur främjar likabehandlingen.  

Asylrättens legitimitet kan även diskuteras utifrån Strömholms uppfattning om att endast de 

regler eller beslut i den svenska rättsordningen som har folkflertalet bakom sig har legitimitet. 

Asylrättens regler skulle således få legitimitet genom demokratiska val och legitimiteten skulle 

kunna ifrågasättas om rättsreglerna på ett inte allt för långsökt sätt inte kan härledas tillbaka till 

folkets makt. Detta krav föranleder vissa problem i en representativ demokrati. Ett argument 

för bristande legitimitet skulle kunna vara att politiker har fattat lagar som deras väljare inte 

kunnat förutse. Denna situation skulle till exempel kunna uppstå om partier under kort tid ändrar 

åsikt inom asylpolitikens område och således förespråkar ett annat förhållningssätt under valet 



46 

 

än efter valet och därefter stiftar en ny lag. Vid en sådan situation skulle det vara svårt att här-

leda en bestämmelse till folkets makt eftersom de kanske hade röstat annorlunda om partiet 

resonerat i enlighet med den nya lagen redan innan valet. 

För att handlingen ska kunna tolereras verkar det, enligt vad som framgått av föreliggande ar-

bete, också krävas att lagbrottet är proportionerligt och inte orsakar eller riskerar att orsaka för 

mycket skada på staten. Att stoppa ett verkställande av en utvisning genom att vägra sätta sig 

ned orsakar ingen skada på skyddsvärda objekt och handlingen medför inte heller någon risk 

att hemliga uppgifter om staten sprids eller liknande. Den största skada på staten lagbrottet 

medför är troligen kostnaden för myndigheten för att verkställa personen på nytt. Handlingen 

skulle möjligen kunna orsaka en betydande skada på staten om den sattes i system och varje 

verkställande av en utvisning hindrades på samma sätt. 

 

 

7 Slutsats 
 

Som tidigare konstaterats är civil olydnad är en omständighet som varken kan utgöra en försvå-

rande eller förmildrande omständighet i rättstillämpningen, utan den ska vara en neutral om-

ständighet i bedömningen av en brottslig handling. Detta eftersom det å ena sidan finns en risk 

att staten tappar kontrollen över handlingar som kan skada staten om syftet bakom lagbrottet 

skulle medföra att brottet inte straffas. Å andra sidan finns det en risk att en strängare bedöm-

ning av lagbrott i civil olydnad kan leda till att individens grundläggande rättigheter inskränks 

och att individen upplever att denne inte har något utrymme att kritisera eller granska staten. 

Det kan även konstateras att man har en mer positiv inställning till civil olydnad inom lagstift-

ningen och rättsvetenskapen i stort. Detta kan bero på statens strävan efter att bli bättre, mer 

demokratisk och att förbättra brister. Rätten är också i ständig utveckling för att aktualiseras 

och förbättras. Tanken att folket som kollektiv är klokare än enskilda individer har också bety-

delse för inställningen till civil olydnad. Man vill ha kunniga medborgare i en demokrati ef-

tersom makten utgår från dem. Kollektivet gynnas av att bli mer bildade och civil olydnad kan 

uppmärksamma problem och brister som behöver åtgärdas i rättssystemet. Civil olydnad väcker 

på så sätt debatter som utbildar allmänheten och i bästa fall leder det till att kollektivet kommer 

på förbättringar eller lösningar. Civil olydnad fyller på så sätt en funktion för rättsvetenskapen 

men kan samtidigt inte accepteras inom rättssystemet. 

Frågan är då till vilken gräns civil olydnad kan rättfärdigas inom rättsvetenskapen. I arbetet har 

kraven på rättens legalitet och legitimitet behandlats. Inledningsvis kan det konstateras att det 

är obestritt att kravet på legalitet är en grundläggande och vedertagen princip inom svensk rätt. 

Legalitet är ett krav för att en rättsregel ska vara giltig och om en rättsregel eller ett beslut brister 

i detta avseende är det motiverat att individen reagerar. Arbetet har berört tanken om att det är 

ett starkt skäl att bryta mot lagen om grundläggande principer inte efterlevs och det är en aspekt 

som skulle kunna motivera att civil olydnad utförs vid avsaknad av legalitet. 
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Även om det är förståeligt att brister i legalitet kan leda till en reaktion hos individer finns det 

andra aspekter som talar mot att det skulle motivera civil olydnad. Arbetet visar att det finns en 

generell uppfattning om att civil olydnad ska användas som en form av sista instans för de fall 

det anses motiverat, när vanliga vägar inte hjälper. Många brister hänförliga till legalitetskravet 

har goda möjligheter att lösas med andra medel än civil olydnad. Till exempel kan både beslut 

som saknar lagstöd och retroaktiva normer eller beslut lämpligen lösas inom rättssystemet. Gi-

vetvis kan inte vilket beslut som helst som en individ anser är fel leda till civil olydnad, om 

problemet kan lösas genom ett överklagande eller med andra lagliga medel är det en plikt för 

en individ som tror på systemet att gå den lagliga vägen. 

Legitimitetskravet bidrar till att uppnå statens mål eftersom det innebär att rätten förbinds med 

rättsstaten och demokratin. Det har konstaterats att folksuveränitetsprincipen och kravet på jäm-

likhet är grundläggande principer i svensk rätt. Dessa principer fungerar även som överideolo-

gier som ger rätten dess legitimitet. Genom principernas betydelse för övriga normer och rätts-

systemet som helhet får det anses motiverat att individen reagerar om den anser att rätten brister 

i att följa dessa två principer. 

Vidare har det konstaterats att rättens legitimitet i många fall bygger på ett allmänt systemför-

troende och för att detta ska vara genuint borde det också medföra en rätt att ifrågasätta syste-

met. Detta ger även staten en chans att se i vilket avseende systemet saknar förtroende och 

således även en möjlighet att återupprätta det. I vissa fall är inte heller det allmänna systemför-

troendet tillräckligt utan inom vissa områden har också medborgarnas etiska värden betydelse 

för rättens legitimitet. För att rättens ska erhålla legitimitet borde det anses nödvändigt att en-

skilda har ett utrymme att uttrycka sin åsikt när de upplever att bestämmelser strider mot etiska 

värden. Man kan argumentera för att individernas utrymme för att göra detta är genom att ut-

nyttja sin rösträtt eller engagera sig politiskt men i en representativ demokrati är det inte alltid 

lätt att nå fram. Dessutom skulle man kunna tänka sig att det problem en aktivist vill uppmärk-

samma brister i legitimitet på grund av att det saknar stöd i allmänviljan och det kan då framstå 

som banalt att uppmana individen att utnyttja sin röst för att lösa problemet.  

Sammanfattningsvis skulle brister i legalitet och legitimitet kunna motivera civil olydnad ef-

tersom det leder till att individens demokratiska utrymme minskar och civil olydnad kan an-

vändas för att tänja ut utrymmet. Det tycks finnas större möjligheter att brister i legitimitet 

snarare än brister i legalitet skulle kunna motivera civil olydnad. Ett rättfärdigande av civil 

olydnad ska dock aldrig innebära en förmildrande omständighet i rättsprövningen utan endast 

respekteras som ett fenomen som har betydelse för rättsvetenskapen. Enligt min mening innebär 

denna respekt att det vore olämpligt att rättssystemet genom exempelvis framtida lagstiftnings-

åtgärder försöker motverka förekomsten av civil olydnad. 
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