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Sammanfattning
Denna uppsats har behandlat fenomenet att den politiska makten förskjuts från riksdag och
regering till domstolar. Det begrepp som används för att beskriva denna företeelse är
judikalisering. I uppsatsen exemplifieras hur lagprövningsrätten ser ut i Sverige, Tyskland och
USA. I uppsatsen konstateras att judikaliseringen är en påtaglig trend i vår tid och att
juristernas makt ökar i förhållande till politiska institutioners. Drivkrafter till judikaliseringen
är exempelvis europeiseringen, globaliseringen och en framväxande rättighetspolitik. Möjliga
konsekvenser av judikaliseringen är att rätten riskerar att bli mer ojämlik, att
ansvarsfördelningen mellan politik och juridik uppfattas som mer otydlig samt att det uppstår
ett demokratiunderskott. I uppsatsen beskrivs också judikaliseringens utveckling i Sverige
från införandet av regeringsformen 1974 till grundlagsförändringarna 2010.
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1. Introduktion
Denna uppsats är en utredning om vår tids maktförskjutning från politik till juridik.
Fenomenet benämns ”judikalisering” och definieras som ”överförande av politisk makt från
verkställande och lagstiftande instanser till de dömande institutionerna”.1 Maktförskjutningen
från folkvalda församlingar till icke-valda (professionella) dömande församlingar är reell och
ökande2 och sett ur ett rättshistoriskt perspektiv en påtaglig trend de senaste tre decennierna.3
En annan beskrivning är att judikaliseringen är en av de mest markanta politiska tendenserna i
vår tid men att den gått till synes obemärkt förbi i den svenska debatten. 4 Svea hovrätts
president Fredrik Wersäll har konstaterat att domstolarna fått påtagligt mer makt och han
uttryckte det vid ett seminarium på temat judikalisering som att: ”politiken har gett ifrån sig
makt som de egentligen vill ha och domstolarna har fått makt som de inte vill ha”.5
Att makt flyttas från folkvalda politiker till jurister kan leda till att politikernas förmåga att ta
ansvar för politiska förändringar minskar. En sådan utveckling kan i sin tur leda till att
förtroendet för de demokratiska institutionerna och det demokratiska beslutsfattandet
undergrävs. 6 Ökad domstolsmakt kan också verka som en balans mot effekterna av
majoritetsvälde. Den sortens maktbalans är ett av huvudsyftena med maktdelning eller, som
det också benämns, konstitutionalism. 7 En konflikt som kan uppstå med anledning av
judikalisering är den mellan folksuveränitetsprincipen och maktdelningsprincipen. Ju mer
makt som tilldelas juristerna desto mindre makt återstår för politikerna. Om folksuveräniteten
blir för stark kan majoritetens vilja kränka mänskliga rättigheter, historiska exempel finns i
DDR och i Tyskland under Hitlers styre.8 Om maktdelningsprincipen blir för stark kringskärs
den politiska majoritetens utrymme att styra, istället hamnar makt hos domstolar och jurister.
Det senare kan vara problematiskt ur demokratisynpunkt då dessa inte kan ställas till ansvar
av medborgarna i allmänna val.
Att förhållandet mellan politik och juridik kan vara spänningsfyllt finns det historiska bevis
för. Montesquieus maktdelningslära (i Om lagarnas anda), där han föreslog att makten skulle
tredelas, blev år 1748 politiskt brännhet i Frankrike9 och kom senare att påverka innehållet i
USAs konstitution. I Sverige blev den maktdelningsprincip som fanns uttryckt i 1809 års RF
ersatt av en folksuveränitetsprincip i 1974 års RF. Folksuveräniteten utgick från en
parlamentarisk demokrati inom vilken all offentlig makt utgick från folket och utövades
genom dess valda ombud.10 Regeringsformens tillkomst hade föregåtts av flera utredningar
och omfattande debatt som under många års tid visat att de ideologiska skiljelinjerna i synen
på förhållandet mellan politik och juridik var tydliga mellan socialistiska och borgerliga
riksdagspartier. Dessa skiljelinjer har kunnat skönjas även i vårt decennium i och med
grundlagsreformen 2010.
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Uppsatsen ska klargöra vilka faktorer som är judikaliseringens drivkrafter, alltså vad som
ligger bakom judikaliseringen. Uppsatsen ska även beskriva vilka konsekvenser
judikaliseringen kan medföra samt hur maktdelningen mellan politik och juridik i Sverige
utvecklats sedan 1974. Tillsammans leder svaren på de frågorna till att syftet med uppsatsen
besvaras; ett klargörande av innebörden av begreppet judikalisering och dess betydelse i en
svensk kontext.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Denna uppsats syftar till att klargöra innebörden av begreppet judikalisering och dess
betydelse i en företrädesvis svensk kontext. För att bättre besvara syftet och för att
åstadkomma mer konkreta och nyanserade svar används även följande delfrågor:
Vilka är judikaliseringens drivkrafter?
Vilka blir konsekvenserna av judikaliseringen?
Hur har maktdelningen mellan politik och juridik i Sverige utvecklats sedan
Regeringsformens tillkomst 1974?

1.2 Forskningsöversikt
Tidigare forskning på området visar på resultat, grundläggande antaganden, trender och
debatter vilka sammanfattas, identifieras och avgränsas för att möta uppsatsens syfte och
frågeställningar. Som huvudsakliga källor för uppsatsen används följande forskare:
Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms
universitet respektive anställd vid EU:s ministerråds sekretariat i Bryssel. De beskriver
särskilt judikaliseringen med anledning av europeiseringen (EU:s och Europakonventionens
inverkan).
Lauri Karvonen, finländsk statsvetare och professor vid Åbo Akademi. Karvonen har
specialiserat sig på att behandla demokrati och statsskick, ämnen som är relevanta för denna
uppsats och dit även begrepp som konstitutionalism och maktdelning kan kopplas.
Kjell Å Modéer. Professor i rättshistoria vid Lunds universitet. Modéers beskrivning av
svensk, tysk och amerikansk rättshistoria har använts för att fokusera på judikaliseringens
utveckling över tid.
Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet med inriktning mot
maktdelning, demokratibegreppet, konstitutionell rätt och statsrätt. Nergelius har skrivit
mycket i ämnet judikalisering och belyst ämnet ur flera vinklar vilka är relevanta för denna
studie.
Inger Johanne Sand, professor dr. juris i offentlig rätt vid Oslo Universitet. Sand har i sin
forskning behandlat ämnet rätten och samhället. Där har förrättsligandet av allt fler delar av
samhället beskrivits vilket kommit till användning i denna uppsats.
C Neal Tate och Torbjörn Vallinder. Tate var professor i statsvetenskap och juridik vid
Vanderbilt University. Vallinder var verksam som statsvetare vid Lunds universitet. Deras
bok The Global Expansion och Judicial Power har vunnit erkännande internationellt och blivit
ett standardverk i ämnet judikalisering. Författarna visar i boken på en tilltagande
judikalisering globalt.
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1.3 Metod och material
Mot bakgrund av syfte, frågeställningar och tidigare forskning i ämnet judikalisering
genomförs denna uppsats genom att utgå från tillgänglig litteratur. Härvid ska de egna
uppfattningarna lämnas åt sidan till förmån för vad forskarna konstaterat. Läsaren ska kunna
följa undersökningens steg och finna referenser till de källor som används. Om någon annan
skulle studera samma ämne med samma material och metod skulle förhoppningsvis resultaten
bli de samma, med detta menas att källor och resultat ska behandlas objektivt och ha god
intersubjektivitet.11
Som datainsamlingsmetod för denna uppsats används kvalitativ, tolkande textanalys.12 Denna
metod är lämplig för att lyfta fram textens väsentliga innehåll och bygger på noggrann läsning
av textens delar, helhet och dess omgivande kontext. Den kvalitativa metoden kan fånga det
som ”ligger dolt under ytan”, det som är textens poäng och genom djup och intensiv läsning
avslöja vilka som är textens viktigaste passager. 13 Vidare leder metoden till att texternas
innehåll kan systematiseras och ordnas logiskt.
Att kombinera kvalitativ textanalys med vetenskapliga ideal som intersubjektivitet,
genomskinlighet och värderingsfrihet kräver att forskaren är öppen med tillvägagångssättet
för forskningsprocessen. Det är rent av en förutsättning för att forskningsresultatet, så långt
det är möjligt, ska kunna sägas vara oberoende av den forskare som gör undersökningen. 14
De källor som uppsatsen bygger på har lästs igenom flera gånger för att uppnå god förståelse.
Genomläsningen har varit såväl snabb och översiktlig som långsam och fundersam vilket
sammantaget medför att den kvalitativa textanalysen fångar och kan förmedla vidare
materialet begripligt samtidigt som det mest väsentliga i materialet kan lyftas fram.
Uppsatsens syfte och frågeställningar har varit avgörande för vilka frågor som ställts till
materialet. Svaret på dessa frågor har utgjort lösningen på uppsatsens forskningsproblem. Vid
tolkningen av resultaten av en kvalitativ tolkande textanalys är det viktigt att forskaren är
medveten om att forskarens förförståelse kan påverka hur resultaten förstås. Genom
medvetenhet och vaksamhet mot denna möjliga inverkan visar forskaren probleminsikt vilket
i kombination med öppen argumentation är ett medel för att göra resultaten mer giltiga.15
Materialet som denna uppsats bygger på är till stor del baserat på de källor som tidigare
arbeten om judikaliseringen eller liknande teman byggt på. Källorna består framförallt av
offentligt tryck, forskningsrapporter och böcker men även andra former förekommer. De
källor som används är i de flesta fall svenska forskare men även andra nordiska och
internationella forskares bidrag har använts. För att finna källor har främst Luleå Tekniska
Universitets sökdatabaser använts. De bidrag som funnits mest användbara för att svara på
uppsatsens syfte har valts ut. Forskarnas bakgrund är inom juridik eller statsvetenskap.
Att använda även andra metoder för att komplettera undersökningen skulle sannolikt kunna ge
mer tillförlitliga svar. Exempelvis skulle intervjuer med forskare som intresserat sig för
judikalisering nog kunna tillföra aktuell och djup kunskap. Mot bakgrund av de tidsmässiga
ramar som uppsatsen har, bedöms ändå nuvarande metodval som det mest lämpliga.
11
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1.4 Disposition
Detta inledningskapitel följs av kapitel 2 där begreppen demokrati, konstitutionalism och
judikalisering beskrivs för att lägga en grund för bättre förståelse av resterande del av
uppsatsen.
Därefter beskrivs i kapitel 3 olika former för juridisk kontroll av rättsbildning. Lagprövning
beskrivs först i allmänhet och sedan i form av tre exempel: USA, Tyskland och Sverige. Den
rättsliga kontrollen är en central del i att förstå förhållandet mellan politik och juridik.
I kapitel 4 redovisas orsaker eller drivkrafter till judikaliseringen. Nio olika identifierade
orsaker presenteras och kapitlet grundlägger en förståelse för varför judikaliseringen sker.
I kapitel 5 beskrivs hur politik och juridik utvecklats i Sverige sedan 1974 års regeringsform,
via införandet av en rättighetskatalog 1979, införlivandet av Europakonventionen i svensk lag
1995, EU-inträdet och fram till grundlagsreformen 2010.
Kapitel 6 beskriver konsekvenser av judikaliseringen, och avslutningskapitlet innehåller en
analys och diskussion av vad uppsatsen kommit fram till.
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2. Begreppsintroduktion
I detta kapitel introduceras begreppen demokrati, konstitutionalism och judikalisering.
Begreppen är centrala för förståelsen av fenomenet judikalisering och förhållandet mellan
politik och juridik.

2.1 Demokrati
Att definiera begreppet demokrati på ett sätt som uppnår konsensus har visat sig vara svårt.
Betydande oenighet om begreppets innebörd har funnits bland såväl statsvetare som bland
politiska meningsmotståndare. Efter kalla krigets slut har dock demokrati kommit att bli allt
mer synonymt med västlig demokrati. Majoriteten av forskarna är numera överens om att
demokrati har dels en politisk sida och dels en rättighetsdimension. Till de politiska
aspekterna hör allmän och lika rösträtt, fri konkurrens mellan olika politiska alternativ och
majoritetens företräde till den politiska makten. Den grundläggande politiska principen i
demokratiska system är majoritetsregeln. Till rättighetskomponenterna i demokratibegreppet
hör grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter som yttrandefrihet,
föreningsfrihet, ett fritt och oberoende domstolsväsende och allas likhet inför lagen.16

2.2 Konstitutionalism
Oinskränkt makt hos en demokratiskt vald majoritet riskerar att få oacceptabla konsekvenser.
Det kan leda till majoritetstyranni. Därför finns gränser för den politiska maktutövningen som
kan sammanfattas i begreppet rättsstat eller konstitutionalism. Den rättsliga regleringen av
den politiska makten övervakas av domstolar och står oftast att finna i staters konstitutioner
(i Sverige används även begreppen författning och grundlag). I konstitutionen förekommer i
så fall regler för hur offentlig makt tilldelas, utövas och begränsas. Konstitutionen klargör
kompetenser och gränser för respektive institutioner. Den talar också om hur makt ska utövas
i form av processer för beslut och tillämpning. Slutligen anges i konstitutionen begränsningar
för den politiska majoriteten för att skydda värden som grundläggande mänskliga rättigheter,
oavhängiga domstolar och oberoende förvaltningsmyndigheter. I konstitutionen framgår alltså
att allt inte är politik, den politiska makten är inte obegränsad.17
Grundlagarna kom efter andra världskrigets slut att bli dokument där det framgår dels hur
statens makt tilldelas, utövas och begränsas och dels vilka värden och värderingar som
nationen vilar på. Maktdelningsläran har i de flesta konstitutioner lyfts fram med stark
ställning för domstolar och domare. I konstitutionerna har också i flera fall konstaterats vilka
värden som det rättsstatliga systemet ska upprätthålla. Dessa värden är ofta traditionellt och
historiskt förankrade och således är kunskap om ett lands historia många gånger viktigt för att
förstå de värden som författningen deklarerar.18
Rättsfilosofen Duncan Kennedy vid Harvard Law School beskriver i verket ”The three
Globalisations of Legal Thought” hur konstitutionalismen kännetecknat perioden från andra
världskrigets slut fram till våra dagar. Under denna period ersattes den tidigare sociala eran
med en era av förrättsligande. Trender som stärkts och som kan förknippas med den starkare
konstitutionalismen är exempelvis mänskliga rättigheter, icke-diskriminering, rättigheter,
federalism, plurala identiteter, sammanblandningen av rätt och politik, internationella avtal
16
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och konventioner, internationella organisationer (som EU, OECD, NAFTA, och WTO) och
internationell rättsharmonisering.19

2.3 Judikalisering
Fenomenet att domstolar eller andra rättsliga instanser fattar beslut som tidigare fattats av
politiska institutioner kallas för judikalisering. Fenomenet innebär att den juridiska makten
ökar och att utrymmet för politiska beslut minskar. Judikaliseringen kan beskrivas som en av
de mest signifikanta samhällstrenderna under slutet av 1900- och början av 2000-talet.20
I USA avgjordes presidentvalet år 2000 slutgiltigt av Supreme Court och trenden är att
domstolar generellt sett utövar allt mer politisk makt. Denna trend, judikaliseringen, kan
liknas vid att maktdelningsteorin har fått en renässans de sista decennierna. I Europa har det
förts fram åsikter att EU-domstolen blivit aktivistisk och maktmedveten. Vad gäller
domstolarnas konstitutionella kontroll, lagprövningen, kan konstateras att den blivit ett allt
viktigare verktyg för att visa på domstolarnas oberoende.21
Rätten har också expanderat till att omfatta allt fler områden av vårt komplexa samhälle.
Mänskliga rättigheter, välfärds- och hälsofrågor, skolan, arbetsmiljö, tekniska standarder,
marknader, handel, konkurrens, migration, DNA, internet och genteknik är exempel på
områden som reglerats juridiskt. Sedan andra världskriget slut har juridiken stärkt sin
ställning inom samhällets maktutövning, organisering och styrning. Antalet rättsakter, både
nationella och folkrättsliga, har ökat markant.
Att begreppen demokrati, konstitutionalism och judikalisering hänger samman är uppenbart.
En stark konstitutionalism begränsar de demokratiskt valda representanternas
handlingsmöjligheter. Den demokratiskt förankrade statsmakten kan sägas bli minimerad till
förmån för rättsliga instanser. Denna konstitutionalism innebär en judikalisering av
politiken.22

19
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3. Juridisk kontroll av folkvaldas beslut
För att de folkvalda församlingarna inte ska utöva makt i otillåten omfattning finns olika
varianter av rättslig kontroll. I detta kapitel redogörs för instituten lagprövning,
lagrådsgranskning och rättsprövning. Dessa tre institut skiljer sig från varandra men liknar
varandra på det sätt att uppgifterna handhas av jurister och inte av folkvalda politiker. Tate
och Wallinder konstaterar att juridisk kontroll av folkvaldas beslut kan vara kontroversiellt
och att det kan liknas vid att den tredje statsmakten (den dömande makten) placerar sig högre
än den första och andra (den lagstiftande och den verkställande).23

3.1 Lagprövning
Ursprunget till lagprövning går att finna i USA och i rättsfallet Marbury v Madison 1809.24
I det fallet gjorde domstolens ordförande Chief justice John Marshall en lagprövning genom
att placera konstitutionen bredvid lagen för att kontrollera att de var i överensstämmelse. Då
det visade sig att så inte var fallet fick lagen ge vika. Marshall hävdade att lagprövningen låg i
konstitutionens anda och att den var gällande trots att den inte uttryckligen framgår av
konstitutionen. Genom detta domslut kom domstolen att bli Supreme dels i domstolsväsendet
och dels i förhållande till kongressen.25
I norska Eidsvoldförfattningen från 1814 är lagprövningen en följd av den konsekventa
maktdelning som då skapades i enlighet med Montesquieus principer. Ett argument för
lagprövning i efterhand (utan uppenbarhetsrekvisit) var att det skulle medföra oberoende och
självständiga domstolar. Alternativet, laggranskning innan lagen stiftats, skulle innebära att
lagstiftaren skulle få tillämpa lagar som de själva granskat, vilket skulle kunna ifrågasättas ur
oavhängighetssynpunkt.26 Vad gäller lagprövning i Tyskland och Sverige och viss bakgrund
till denna, hänvisas till fortsättningen av detta kapitel.
I ett rättssystem förekommer alltså författningar av olika rättsliga valörer. Det rör sig
exempelvis om grundlagar, lagar, förordningar samt föreskrifter beslutade av
förvaltningsmyndigheter och regionala eller kommunala politiska församlingar. Överst i den
rättsliga normhierarkin står grundlagarna. Begreppet lagprövning används som en gemensam
beteckning för juridisk kontroll av politiskt beslutsfattande.27 En lag eller annan rättslig norm
får inte heller strida mot Sveriges åtaganden grundade på den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.28
Det kan uppkomma konflikter mellan en författning av lägre valör och en författning av högre
valör. I det läget har rättsregeln på högre nivå företräde enligt principen lex superior. Den
lägre författningen kan ha antingen formella eller materiella brister. Formella brister innebär
exempelvis att den beslutats på fel sätt eller av ett organ som saknat sådan befogenhet.
Materiella brister innebär att författningens innehåll strider mot innehållet i en högre rättslig
norm. Den lägre rättsliga normen anses som ogiltig och kommer då ej att tillämpas.
Förfarandet kallas för normprövning eller lagprövning och slås fast i RF 11:14.

23

Tate och Vallinder, 1995 s 15
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Frågan om lagprövning har tillhört de mest omdebatterade inom den konstitutionella rätten
sedan andra världskrigets slut.29 Att frågan aktualiserades då berodde på erfarenheterna från
andra världskriget och inrättandet av en författningsdomstol i den tyska grundlagen 1949. Ett
annat skäl till debatten är att grundlagar ofta är vagt skrivna och ger upphov till tolkning
samtidigt som de tenderar att vara ålderstigna och svårföränderliga. Kritikerna till
lagprövningen menar att den ger domstolarna och de meritokratiskt tillsatta domarna en
otillbörlig maktposition i förhållande till de folkvalda organen. Det kan anses som ett
odemokratiskt inslag i styrelseskicket även om de lagar och grundlagar som lagprövningen
bygger på vilar på tidigare demokratiska beslut.30
I grundlagsutredningen 2008 utreddes för- och nackdelar med lagprövning. 31 Utredningen
klargjorde att tanken på en judiciell överprövning av riksdagens beslut är principiellt
svårförenlig med folksuveränitetsprincipen. En sådan prövning kan medföra att politiskt
beslutsfattande förs över från valda församlingar till domstolarna. Men å andra sidan
konstaterades att samspelet mellan folksuveränitet och rättsstat är viktigt och att
demokratibegreppet är vidare än enbart den grundläggande majoritetsprincipen (vilket
redogjorts för tidigare i denna uppsats).

3.2 Lagprövning i USA
I USA är lagprövningen betydande och det är dessutom svårt att åstadkomma ändringar i
konstitutionen. Tillsammans medför det att konstitutionalismen är stark i USA. Till
konstitutionen i USA räknas utöver den ursprungliga författningstexten från åren 1787-1790
även de senare tillägg och ändringar som tillkommit samt de tolkningar som Supreme Court
kommit med i samband med att den avgjort frågor om grundlagsenlighet av lagar, beslut och
domslut.32
USA:s Högsta domstols stora politiska makt gör att det för presidenterna är av stor vikt att
utnämna dess domare. En utnämning kan vara skillnaden mellan domar i liberal eller
konservativ riktning och i och med att domarna sitter på livstid så har de ofta möjlighet att
påverka samhällsutvecklingen under lång tid.33
Vid ett flertal tillfällen har spänningsförhållandet mellan juridik och politik varit närmast
övertydligt i USA. På 1930-talet genomförde president Roosevelt ett politiskt program kallat
New Deal. Kampen för att åstadkomma dessa reformer fördes inte i första hand mot
kongressen utan mot Högsta domstolen. Först efter hot om grundlagsändring och efter att
själv ha fått utnämna ”demokratiska” jurister kunde Högsta domstolens motstånd avta i
styrka. Konflikten mellan Vita Huset och Högsta domstolen aktiverade en debatt om hur aktiv
lagprövning som kan anses som acceptabel i en starkt progressiv stat.34
Ett exempel på där domstolen istället påskyndat reformer är utfallet av Brown v Board of
Education från 1954. 35 Där konstaterade domstolen att segregering av elever grundad på
hudfärg inte var tillåtet i skolor. Detta medförde att rasåtskillnaden i det amerikanska
29
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utbildningssystemet upphörde, åtminstone formellt. Den starkt uppmärksammade domen
medförde också att många fick upp ögonen för domstolarna som en möjlig väg till
samhällsutveckling och genomdrivande av medborgerliga rättigheter. Det kan sägas att
Brown v Board of Education på det sättet bidrog till ett nytt rättsligt paradigm.36
Det var också Högsta domstolen som slutgiltigt avgjorde presidentvalet år 2000 mellan
demokraternas Al Gore och republikanen George W Bush.37 Allt hängde på delstaten Floridas
valresultat och högsta domstolen i Washington beslutade att den manuella omräkningen av
rösterna skulle stoppas, trots att denna omräkning beslutats av delstaten Floridas högsta
domstol.38 Att Högsta domstolens extraordinärt starka ställning i USA accepteras beror på att
den hos allmänheten har högt förtroende samt upplevs ha integritet och kompetens i politiska
frågor.39

3.3 Lagprövning i Tyskland
I Tyskland (dåvarande Västtyskland) kom den nya grundlagen år 1949 att med kraft
understryka maktdelning. Domstolarna fick en stark självständig ställning och en
författningsdomstol inrättades. I den nya författningen, som tagits fram av
ockupationsmakterna, skulle människovärdet stå högst. Att akta och skydda människans
värdighet var ett krav för all statlig myndighetsutövning. 40 Att maktdelning, konstitutionalism
och federalism kom att prägla den nya författningen kan till stor del förklaras av tidigare
decennier visat på faran med motsatsen – att diktatoriska regimer till det yttersta utnyttjar sitt
grepp om den positiva i nationen gällande rätten. Miljoner människor hade då, inom den
positiva gällande rättens hägn, drivits in i utrotningsläger.41
Sedan dess är det författningsdomstolens uppgift att utöva lagprövning och domstolen kan
ogiltigförklara lagar som strider mot grundlagen. Domstolen, som är separerad från övriga
domstolsväsendet, har kompetens att utöva abstrakt normprövning, konkret normprövning,
författningsbesvär och frågor rörande befogenhetsfördelning mellan delstater och den federala
nivån. Dock förekommer ingen förhandsgranskning av lagförslag i Tyskland.42

3.4 Laggranskning och lagprövning i Sverige
I Sverige är traditionen en annan än den i USA och Tyskland. I de senare nämnda fallen är
lagprövningen stark och maktfördelningen omfattande. I Sverige är lagprövningen svag och
den politiska makten är istället relativt samlad hos de folkvalda församlingarna.43 Men vi har
sedan 1809 års regeringsform i laggranskningen en annan form av konstitutionell kontroll
(även om den inte bedöms vara lika stark som i Kontinentaleuropa eller i USA). I Sverige har
lagrådet sedan 1909 den uppgiften och i RF 8:20 stadgas att lagrådet ska ”lämna yttranden
över lagförslag”. Det är alltså förslaget till lag som granskas, inte den färdiga lagen, och
funktionen är endast rådgivande.44
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Lagrådet yttrar sig bland annat över huruvida förslaget förhåller sig till grundlagarna och den
övriga rättsordningen (RF 8:22 p 1). Lagrådets uttalande är som sagt var inte bindande och att
lagrådet ej hörts rörande ett lagförslag är aldrig något hinder mot tillämpande av lagen (RF
8:21).45
Vad gäller lagprövning står i RF 11:14 att en domstol som finner att en föreskrift står i strid
med en bestämmelse i grundlag eller annan författning av högre dignitet inte får tillämpa
föreskriften. En motsvarande regel för förvaltningsmyndigheter går att finna i RF 12:10.
Domstolarna ska alltså kontrollera att normgivningen skett korrekt och att
kompetensfördelningen faktiskt upprätthålls. 46 Innan grundlagsreformen 2010 var
uppenbarhetsrekvisitet av stor betydelse för lagprövning i Sverige. Mer om detta går att läsa
längre fram i denna uppsats i kapitlet Politik och juridik i Sverige.

3.5 Rättsprövning
I Sverige finns sedan 1988 lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut.
Rättsprövningslagen som den kommit att kallas tillkom med anledning av att Sverige tidigare
inte levde upp till artikel 6.1 i Europakonventionen om var och ens rätt till en rättvis
rättegång. Detta institut i rättsordningen kallas rättsprövning. 47 Ett uppmärksammat fall som
kom att ge rättsprövningslagen uppmärksamhet rörde kärnkraftverket i Barsebäck.48 I februari
1998 hade regeringen beslutat att stänga Barsebäck 1 den 1 juli 1998. Sydkraft och bolagets
tyska delägare ansöker 25 februari om rättsprövning i dåvarande Regeringsrätten. Den 16 juni
offentliggjordes regeringsrättens dom vilken innebar att stängningen av reaktorn var lagenlig
men att tidpunkten fick skjutas upp ett drygt år bland annat beroende på att
proportionalitetsprincipen i Europakonventionen skulle tillämpas. Uppskjutningen av
tidpunkten medförde en rimlig balans mellan det allmännas och den enskildes (bolagets)
intressen. Det var även relevant att ingreppet uppfyllde krav på ändamålsenlighet och
nödvändighet.

45

Ahlin, 2018 s 41
Ahlin, 2018 s 42
47
Bring, Mahmoudi och Wrange, 2014 s 242
48 RÅ 1999 ref 76
46

11

4. Orsaker till judikaliseringen
Tidigare i denna uppsats har visats att det har förekommit en maktförskjutning från politik till
juridik. Fenomenet benämns ”judikalisering” och kan definieras som ”överförande av politisk
makt från verkställande och lagstiftande instanser till de dömande institutionerna”. I detta
kapitel ska det redogöras för orsaker till judikaliseringen.

4.1 EU-medlemskapet och Europakonventionen
Sveriges EU-medlemskap medförde att Sverige blev medlem i en rättslig gemenskap och i ett
samarbete som i påtagligt hög grad baseras på rätt och juridik. I internationell politik brukar
makt och rätt beskrivas som två konkurrerande medel och detta synsätt saknas i svensk
tradition. EU-domstolens ställning i EU överstiger med råge den som i normala fall intas av
internationella domstolar. Detta har medfört att rätten har blivit politikens språk i EU, att
fördragets paragrafer blivit dess medel och att domstolen framstår som denna rättsliga
gemenskaps överstepräst. Få bestrider idag att EU-domstolen haft ett avgörande inflytanden
över EU:s utveckling och domstolen har genom sin aktivistiska hållning omvandlat EU på ett
sätt som medfört inskränkningar i nationell suveränitet för dess medlemsstater. Sammantaget
innebär domstolens juridiska gärning att den även utövat ett betydande politiskt inflytande.49
Det EU-rättsliga nätet blir dessutom allt mer finmaskigt. EU har historiskt utvecklats mot en
”ever closing union”50 och successivt har samarbetet haft en dynamisk utveckling och både
fördjupats och breddats. I takt med att EU-samarbetet fördjupats har det blivit tal om att
ytterligare förstärka och bredda samarbetet, bland annat på den ekonomiska politikens
område. 51 EU-samarbetet har kritiserats för att ha ett demokratiskt underskott, bristande
legitimitet och svag demokratisk förankring. Denna kritik beror bland annat på att det
direktvalda Europaparlamentet anses ha för liten makt inom samarbetet samt på att EUkommissionen och rådet inte kan utkrävas ansvar av medborgarna i allmänna val.52
Som en del av ”europeiseringen” av svensk rätt räknas även införlivandet av
Europakonventionen i den svenska rättsordningen. Europakonventionen gäller som svensk lag
från och med 1995 och i RF 2:19 framgår att lag eller annan föreskrift ej får meddelas i strid
med Europakonventionen. Svenska domstolar tillämpar Europakonventionen jämförelsevis
lojalt och det sker i allmänhet genom konventionskonform (fördragskonform) tillämpning.
Tolkningen sker på det sättet även i de fall det innebär att tidigare svensk praxis och
tolkningen enligt förarbeten måste frångås. I NJA 2005 s 80553, framhöll HD att intern svensk
rätt om hets mot folkgrupp fick vika för Europakonventionen. HD frikände pastor Green.54
Sammanfattningsvis har EU-medlemskapet och införlivandet av Europakonventionen gjort att
svensk rättsutveckling tagit nya steg och unionsrätten har banat väg för en mer påtaglig
tillämpning av konventionsrätten.55
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4.2 Globalisering
I det senmoderna samhället, tiden efter 1990, har allt fler rättsområden börjat att identifieras
som världsomfattande. Redan i slutet av 1940-talet tillkom FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna. Senare har bland annat handelsrätt, sjörätt, folkrätt, humanitär rätt och
ursprungsbefolkningars rättigheter identifierats som världsomfattande. I FN har Domstolen
för brott mot mänskligheten inrättats, den har global kompetens inom FN:s ram. Traktaten om
Internationella brottsmålsdomstolen (ICJ) undertecknades i Rom 2002 och har ratificerats av
fler än 60 länder. Den gränslösa marknadsekonomin har också medfört att rätten har
amerikaniserats och efterfrågan på internationellt verksamma affärsjurister är stor.56
Globaliseringen medför som sagt att fler rättsområden omfattas av traktat i någon form. Dessa
ger ofta omfattande anvisningar om implementeringen i nationell rätt och har inverkan även
på nationell lagstiftning. Genom EES-avtalet binds Norge dels till avtalsinnehållet men också
till viss del av den löpande rättsliga harmoniseringen och praxisbildningen som sker inom
EU-samarbetet. Stora internationella handelstraktat som TTIP och TTP omges av
hemlighetsmakeri och visas endast för officiella representanter i låsta rum. Samtidigt som
viktiga politikområden regleras är alltså öppenheten och den demokratiska förankringen
tveksam.57
Alternativa konfliktlösningsmodeller har blivit vanligare för att lösa konflikter internationellt.
Skiljedomstolar, i Stockholm finns en, står till förfogande för att lösa internationella
konflikter.58

4.3 Maktdelning vs folksuveränitet
Montesquieus maktdelningslära har upplevt en renässans sedan efterkrigstiden. Vissa
områden har därmed ställts bortom den politiska majoritetens omedelbara räckvidd. Dock ska
maktdelningen inte beskrivas som något mer än vad den är. Självständiga domstolar och
domare har till uppgift att tolka rätten, inte att skriva nya lagar, men ibland är det svårt att
göra skillnad mellan att tolka rätten och att skapa ny rätt.59
Maktdelningen i olika stater framgår i respektive lands konstitution och där kan också framgå
värden och värderingar som nationen omfattar. Dessa värden och värderingar får en
särställning i och med att de tas in i konstitutionen, det dokument som identifierar
nationalstatens särart. 60 Under efterkrigstiden har länder som, i tur och ordning, Italien,
Västtyskland, Grekland, Spanien, Portugal, de gamla Sovjetstaterna antagit nya författningar
och i samtliga dessa fall har maktdelningsläran lyfts fram och domstolar och domare givits en
stark ställning. 61 Även Sveriges utveckling går i den riktningen i och med
grundlagsförändringen 2010 med tydliggjord domstolsfunktion, i ett eget kapitel i RF
separerad från övriga myndigheter, och borttaget uppenbarhetsrekvisit.
I och med maktdelningen får juridiska aktörer och aspekter ett större spelrum och därigenom
större politisk betydelse. Den demokratiska sfären krymper till förmån för jurister och
domstolar vilka folket inte kan avsätta genom ansvarsutkrävande i allmänna val. Dock ska
framhållas att domstolar i det långa loppet inte kan agera oförenligt med den politiska
56
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majoritetens vilja. I USA:s historia finns flera exempel på när konfrontationer lett till att
konstitutionen försetts med ändringar eller tillägg vilka inneburit att den juridiska tolkningen
fått ge efter för den politiska viljan.62

4.4 Rättighetspolitiken
Som en konsekvens av bland annat andra världskrigets fasor har allt fler rättigheter av olika
slag fått upphöjd status antingen i rättighetskataloger eller i rättspraxis. Dessa rättigheter ska
värna mänsklig värdighet och har i flera fall sådan status att de kan genomdrivas med
juridikens hjälp trots att de som efterfrågar rättigheten är en minoritet. 63 I Sverige har vi idag
på fri- och rättighetsskyddets område tre kraftfält att ta hänsyn till: EU:s normsystem
inklusive dess rättighetsstadga, Europakonventionen samt det nationella rättighetsskyddet.
Detta nya läge är också en form av konstitutionell pluralism.64
EU:s rättighetskatalog och Europakonventionen har tillfört begränsningar för vad som kan
tillåtas inom nationell rättsutveckling. Riksdagen kan inte anta lagar som strider mot dessa
och de juridiska instanserna förutsätts upprätthålla de olika rättighetskatalogerna. Idag har
Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga något som kan liknas vid en konstitutionell
status då de högsta svenska domstolarna, tillsammans med grundlagarna, tillämpar dessa
rättighetskataloger direkt vid sina avgöranden.65
Individens rättigheter och implementering av mänskliga rättigheter har påverkat både
rättsteori och lagstiftning. Sedan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 1949 har en
juridisk kodifiering av olika rättigheter skett genom dels konventioner och dels införande i
konstitutioner. Rättigheterna har blivit något av ett fundament för resten av rättssystemet. Ett
fundament som dock inbjuder till svåra tolkningsfrågor och avvägningar mellan kolliderande
rättigheter.66

4.5 Nationell konstitutionell politik
Trenden mot ökad judikalisering kan också förklaras av att det inom nationell politik blivit
vanligare att den partipolitiska oppositionen använder domstolar som ett sätt att fördröja eller
förhindra förslag som de inte kan rå på via en omröstning. Fenomenet att en politisk minoritet
använder domstolar för att judikalisera politiska frågor kan skönjas i många länder och den
politiska majoriteten har fått beakta denna risk i formuleringen av lagförslag.67
Om den politiska oppositionen kan omdefiniera en fråga för lagstiftaren till att istället framstå
som en fråga som innehåller en rättighet så kan frågan skifta forum från att vara föremål för
en majoritetsförsamling till att istället avgöras en domstol.68

4.6 Intresseorganisationers användning av domstolarna
Det händer att intresseorganisationer använder domstolarna för att få sin vilja igenom och
därmed tillvarata sina medlemmars intressen. Intressegrupperingar, eller som de också kan
kallas, lobbyorganisationer, kan finna det omöjligt att vinna stöd i en majoritetsprocess som
exempelvis en omröstning i riksdagen. I det läget kan det vara mer framgångsrikt att vända
62
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sig till en domstol och då i synnerhet om ärendet har anknytning till någon form av
beaktansvärd rättighet så som mänskliga rättigheter till exempel. I takt med att fler
organisationer testat att föra fler sorters frågor till domstol har ämnen som tidigare ansågs
ligga inom den politiska sfären nu förrättsligats.69

4.7 Politiska kriser
Judikalisering kan bli en följd av politiska kriser. Under efterkrigstiden fick Västtyskland och
Italien påtagligt starkare maktdelning i form av skrivna konstitutioner som innehöll både
lagprövning och självständiga författningsdomstolar. Ett annat exempel är Frankrike som
under den Fjärde republiken (1946-1958) upplevde politisk instabilitet och många
maktskiften. Det politiska kaoset fick till följd att den Fjärde republiken upplöstes och att en
ny konstitution antogs. I denna blev maktdelningsinslagen större då en vald president gavs
stor makt på bekostnad av den traditionellt suveräna Franska nationalförsamlingen. Det
infördes också ett organ (Counseil d´ État) med befogenhet att uttala sig om
grundlagsenligheten i regeringens policyförslag. Samtliga dessa, av politiska kriser instiftade
maktdelningsinstrument, har senare kommit att bidra till ännu mer judikalisering.70
Modernare exempel på där politiska kriser leder till ökad reglering och minskade politiska
valmöjligheter är den allvarliga finanskrisen och långvariga lågkonjunktur som började hösten
2008. Denna kris slog hårt mot vissa euroländer och medförde att EU:s stabilitets- och
tillväxtpakt förstärktes (omfattar alla EU:s medlemsstater). I pakten klargörs ekonomiskpolitiska riktlinjer och förordningar med bindande bestämmelser för medlemsländernas
högsta tillåtna budgetunderskott och statsskuld. En följd av finanskrisen, som äventyrade
eurons ställning, blev alltså ett förstärkt regelverk som är bindande för nationell
budgetpolitik.71
Även i Sverige har förstärkt finanspolitiskt ramverk med utgiftstak och striktare
budgetprocess blivit en följd av kriser. Det hände både efter krisen i början av 1990-talet och
efter finanskrisen som började hösten 2008. Dessa ramverk utgör begränsningar för möjliga
initiativ av lagstiftaren och begränsar reformutrymmet.72

4.8 Teknologisk utveckling
Att samhället blir allt mer komplext leder också till att allt fler områden inordnas i
rättsystemet. Användningen av nya teknologier som internet, digitalisering och bioteknologi
innebär nya etiska problem och nya risker för samhället. Det leder till att flera av dessa nya
områden måste inordnas i rättssystemet för att negativa konsekvenser av dessa
svåröverblickbara områden ska kunna undvikas.73
Inom ett område som bioteknologi måste områden som medicinsk behandling, genetiska
arvsanlag, assisterad befruktning, undersökningar av foster, äggdonation, genetisk selektion
och surrogatmödraskap regleras. Den teknologiska utvecklingen bidrar även till ökad
globalisering vilket medför att nationella gränser fungerar mindre effektivt än tidigare.
Specialiserade teknologier kan leda till större miljörisker och potentiellt omfattande
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miljöödeläggelser.74 På områden där den teknologiska utvecklingen går fort är erfarenheten
liten och potentiella konsekvenser svåröverskådliga. Det medför att rätten både till form och
innehåll löpande måste följa utvecklingen av de nya teknologierna.75

4.9 Politiskt valda församlingar väljer bort svåra områden
En annan trend som driver på judikaliseringen är att frågor som uppfattas innebära en politisk
kostnad väljs bort av politiska majoriteter. Istället delegeras dessa områden till domstolar att
avgöra. I USA är exempel på sådana frågor abortfrågan, frågor om brottspolitik och
utbildning som skulle medföra skattehöjningar för medborgarna och frågor som skulle
medföra en omfördelning av resurser till nackdel för politiskt starka medborgargrupper. Om
det politiska priset är för högt för att ge sig in i en fråga är det alltså sannolikt att frågan
delegeras till domstolar.76
I Sverige kan denna utveckling också skönjas. Svea hovrätts president Fredrik Wersäll
uttryckte det vid ett seminarium på temat judikalisering som att ”politiken har gett ifrån sig
makt som de egentligen vill ha och domstolarna har fått makt som de inte vill ha”.77 Wersäll
lyfte i seminariet som ett exempel fram frågan om tillåtelse av kalkbrytning på Gotland, som
Mark- och miljööverdomstolen fattade beslut i. I frågan stod näringslivsintresset mot
miljöintresset men Sveriges regering (socialdemokrater och miljöpartister) visade inget
intresse för att själva lösa den i grunden politiska intresseavvägningen. Som Wersäll uttryckte
det:
”det är i grund och botten en politisk intresseavvägning och inte en fråga för domstol. Vi
försökte att få, med de möjligheter som finns i miljöbalken, regeringen att ta sig an den här
frågan, men intresset var noll. För det här var en het potatis som man väldigt gärna ville slippa
ta i.”78
Wersäll konstaterade även att sådant som drivit på judikaliseringen är EU-medlemskapet,
införlivandet av Europakonventionen i svensk rätt samt förrättsligandet av politikområden
som miljörätt och migrationsrätt.
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5. Politik och juridik i Sverige
I detta kapitel redovisas hur förhållandet mellan politik och juridik utvecklats i Sverige från
och med regeringsformen 1974 till grundlagsändringen 2010. Denna period är medvetet vald
utifrån att den innefattar ett antal konkreta grundlagsförändringar med inverkan på
förhållandet mellan politik och juridik.

5.1 1974 års regeringsform
Författningsutredningen79 tillsammans med förarbetena till den nya regeringsformen samt de
olika debatter som förekommit med anledning av dessa klargjorde att det fanns påtagliga
ideologiska skillnader mellan riksdagens partier i synen på förhållandet mellan politik och
juridik.80
Socialdemokraterna som styrt Sverige under decennier ville inte judikalisera politiken genom
att medverka till ökad lagprövning där juridiken skulle kunna sätta gränser för riksdagens
majoritet. I partiet fanns en djup misstro mot den typen av ”checks and balances” och
maktdelning som skulle kunna bli följden av en ökad möjlighet till lagprövning. En
riksdagsmajoritet vald av det svenska folket skulle inte kunna bakbindas av några jurister i en
domstol, ett sådant scenario beskrevs som anti-demokratiskt. Om Sverige nödvändigtvis
skulle ta intryck av andra länders konstitutionella arkitektur talade svensk rättskultur för att
Storbritannien var ett bra exempel då den representativa parlamentariska majoriteten där inte
behöver ta hänsyn till någon maktdelning. Ett ytterligare skäl till Socialdemokraternas ovilja
att ge juristerna mer makt i förhållande till riksdagen var att man inom arbetarrörelsen var
medveten om rörelsens historia där de vid tiden innan och efter sekelskiftet stångats mot de
konservativa (understödda av Kungafamiljen) för att uppnå demokrati.81
De borgerliga partierna i riksdagen ville istället förstärka rättsstaten som de ansågs hotad av
Socialdemokraternas intensiva reformpolitik. De hade de senaste decennierna sett hur den
svenska välfärdsstaten bredde ut sig i ökad takt och hur den understöddes av en växande
byråkrati som administrerade allt fler delar av samhället. I de borgerliga partiernas led fanns
flera juridiskt skolade medlemmar och de pekade på hur den maktdelning som kännetecknade
andra framgångsrika demokratier lyste med sin frånvaro i Sverige.82
Det slutade med att den syn på domstolar och lagprövning som kom till uttryck i förarbetena
till den nya regeringsformen gav domstolarna ungefär samma funktion som
förvaltningsmyndigheterna i övrigt, och lagprövningens funktion var så begränsad att den
nästan inte existerade. 83 Om de borgerliga partierna hoppats på att Sverige skulle ta efter
Montesquieu och USA och införa starkare maktdelningsinstrument blev resultatet av den nya
regeringsformen istället att Rousseaus demokratiideal med fokus på majoritetsdemokrati fick
företräde. All offentlig makt skulle utgå från folket och folksuveränitetsprincipen hade segrat
över maktdelningsprincipen.84
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Regeringsrådet Gustaf Petrén konstaterade att domstolarna och den förvaltande makten i den
nya RF inte längre var åtskilda. De hade klumpats ihop i ett kapitel vilket han menade kunde
riskera domstolsväsendets självständighet och förmåga att garantera en god rättsordning. Den
nya RF hade tagit avstånd från alla traditionella maktdelningsläror och som överallt annars i
västerländska stater var det rådande idealet.85

5.2 Rättighetskatalogen år 1979
Den nya regeringsformen hade givit jämförelsevis stora befogenheter till riksdagsmajoriteten.
De borgerliga partierna var besvikna över att det inte ingick någon rättighetskatalog i
regeringsformen men Socialdemokraterna såg potentiella faror med en sådan. År 1976
förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten för första gången på fyra decennier och genast
såg borgerligheten en öppning för en rättighetskatalog. Mandatperioderna var vid denna tid
endast tre år långa (1994 återgick Sverige till fyraåriga mandatperioder som även gällt innan
1970) så en konstitutionell förändring fick därför påbörjas snarast. De borgerliga hade under
en lång tid i opposition sett hur den styrande majoriteten gång efter annan motsatt sig eller
skjutit upp ett införande av en rättighetskatalog. År 1979 togs katalogen om de medborgerliga
fri- och rättigheterna in som ett tillägg i regeringsformen. Lagprövningen förstärktes genom
domstolarnas normprövningsrätt. Dock fick normprövning gentemot lagar och förordningar
fattade av riksdag eller regering användas endast såvida normen uppenbart stred mot
författningen.86
Förändringen som skedde 1979 med införandet av en fri- och rättighetskatalog och
förstärkningen av lagprövningen och laggranskningen kan ses som en form av revansch för de
som ville förstärka inslagen av rättsstat och maktdelning. Nu hade individuella rättigheter och
konstaterandet att makten är lagbunden kodifierats och rättslig argumentation samt
domstolarnas och juristernas roll förstärkts. Även om förändringarna inte medförde att
Sverige fick någon påtaglig maktdelning (folksuveränitetsprincipen var fortfarande stark)
hade en ny, mer konservativ och internationellt präglad diskurs vunnit mark.87

5.3 EU-inträdet och Europakonventionen
Centralt för förståelsen av förhållandet mellan politik och juridik i Sverige är europeiseringen.
Med det menas Sveriges medlemskap i EU från och med 1 januari 1995 och att Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen) samma år blev svensk lag samt stadgandet i RF att riksdagen inte får
stifta lag i strid med konventionen.88
EU-medlemskapet har inneburit att behörigheten att stifta lag har delats upp mellan EU och
Sveriges riksdag. På de områden där EU-rätten har företräde har riksdagens möjlighet att
stifta lag fråntagits. För att EU med sina 28 medlemsländer ska kunna anta lagstiftning via
förhandlingar görs lagstiftningen vanligtvis vag och principiell. Det medför att lagstiftningen
måste tolkas vilket medför att EU-domstolen får stor makt. Först genom domstolens utslag
klargörs alltså ofta EU-lagstiftningens konkreta innehåll.89
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På ett kommunfullmäktigesammanträde är 60 procent av alla ärenden direkt eller indirekt
påverkade av EU-lagstiftning.90 Det rör sig exempelvis om regler för offentlig upphandling,
statsstöd samt om den myndighetsutövning som EU reglerat och kommunerna handhar.
Europakonventionen ratificerades av Sverige 1952 men det skulle dröja till 1980-talet innan
konventionens status gjorde sig märkbar i svensk rätt. Det var ett antal domar där Sverige
fälldes i Europadomstolen som var startpunkt för den process som 1995 medförde att
konventionen inkorporerades i svensk rätt. Konventionen innehåller framförallt negativa
rättigheter som stadgar att enskilda har rätt att inte utsättas för olika saker, exempelvis tortyr.
Svenska staten får inte agera på så sätt att den bryter mot konventionen. Men även vissa
rättigheter ingår i konventionen. Svenska staten måste exempelvis leva upp till artikel 6 om
rätten till en rättvis rättegång. Just den artikeln har medfört att beslut inom kommunal
myndighetsutövning blivit överklagbara till förvaltningsdomstol.91
Sammantaget har europeiseringen för svensk del medfört att vidden av vad som är en tillåten
nationell rättsutveckling har begränsats. Rättsbildningen ska hålla sig inom såväl EU:s som
Europakonventionens gränser.92
Att europeiseringen givit domstolarna en starkare ställning kan även konstateras om man ser
den rättsliga förändringen i form av domstolarnas aktivitet vad gäller normprövning. Innan
1990-talet var denna normprövningsmöjlighet förvisso existerande men den användes
knappast. Från och med 1990-talet ses en trend där domstolar prövar lagars grundlagsenlighet
och huruvida de är förenliga med EKMR och EU-rätten.93

5.4 Grundlagsreformen år 2010
Den grundlagsreform som genomfördes genom två likalydande beslut före och efter
riksdagsvalet 2010 förändrade inte grunddragen i 1974 års regeringsform. Däremot fick
bestämmelsen om normprövning ett nytt innehåll. Uppenbarhetsrekvisitet ströks och idag
lyder RF 11:14 som följer:
”Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan
överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i
något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets
främsta företrädare och att grundlag går före lag”
Formuleringen är en konsensusformulering där riksdagspartiernas olika politiska åsikter vägts
in. Domstolarna fick genom formuleringen en stärkt skyldighet att pröva normernas innehåll.
Grundlagsreformen medförde även att domstolarna fick ett eget kapitel för att markera att de
skiljer sig från andra myndigheter. Sammantaget medförde förändringen att domstolarnas
ställning framhävdes både i sak och symboliskt i riktning mot ökad maktdelning och
minoritetsskydd och bort ifrån 1970-talets enhetstanke och majoritetsdominans.94
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En annan fråga som återkommande behandlats i utredningar om Sveriges författning är
huruvida Sverige borde inrätta en författningsdomstol. 95 Som främsta argument för en
författningsdomstol framhålls att den vore en garant för ett förstärkt skydd för enskildas frioch rättigheter. Det har dock i samtliga fall avfärdats med att en författningsdomstol vore
främmande för svensk rättskultur och att det skulle överföra oproportionerligt mycket politisk
makt till ett icke politiskt organ. I grundlagsutredningen SOU 2007:85 Olika former av
normkontroll konstateras att en fördel med en författningsdomstol är att en sådan förbättrar
rättsskyddet för den enskilde. En annan fördel med en författningsdomstol är att de politiska
inslag som ofta inryms i frågor om bedömning av grundlagsenlighet bättre kan hanteras av ett
för ändamålet särskilt organ. Det fastslås samtidigt att de flesta jämförbara länder har
författningsdomstol som till synes fungerar väl. 96 Frågan om inrättandet av en svensk
författningsdomstol behandlades även inför grundlagsreformen 2010. Regeringen
konstaterade då att det inte fanns behov av en författningsdomstol och att den existerande
rättsliga kontrollen i huvudsak var tillräcklig. 97

5.5 Konstitutionell förändring
Den rörelse som skett ifrån folksuveränitet till maktdelning (konstitutionalism) har givit
domstolarna en stärkt ställning och en (ny)gammal roll som utövare av makt (judikalisering).
I betraktelse av den makt som juristerna utövade inom 1800-talets liberala rättsstat kan vår
tids rörelse mot ökad domstolsmakt ses som en pendelrörelse där juristerna återfår en makt de
tidigare haft.98 Det kan noteras att såväl rättighetskatalogen från 1979 som grundlagsreformen
2010 tillkom under perioder där Socialdemokraterna inte var i regeringsställning. De
borgerliga partierna är alltjämt mer positiva till en individualistisk demokratisyn och
konstitutionalism än till en stark folksuveränitetsprincip.
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6. Konsekvenser av judikaliseringen
I föregående kapitel har redovisats orsaker till judikaliseringen samt förhållandet mellan
politik och juridik i Sverige. I detta kapitel beskrivs möjliga konsekvenser av
judikaliseringen.

6.1 Rätten riskerar att bli mer ojämlik
Vid Svea hovrätts jubileumsseminarium med anledning av domstolens 400-årsjubileum
beskrev Inge Lorange Backer, professor i offentlig rätt vid Oslo Universitet, några
konsekvenser av judikaliseringen. Han konstaterar att en följd av judikaliseringen är att
individuella rättigheter har stärkts. Vad som då skett är att dessa individuella rättigheter kan
utkrävas i domstol av både fysiska och juridiska personer. Såväl enskilda individer som stora
multinationella företag tar frågor rörande dessa rättigheter till domstol. Då regelsystemet via
internationaliseringen består av flera lager av hierarkiskt ordnade regler är det mer komplext
för domstolar att tillämpa än det var tidigare. I allmänhet är de överordnade reglerna, de i
grundlagar, konventioner och europarätt, de mest generella och oprecisa. Dessa regler, som
måste tolkas av domstolar, kräver resurser för att hanteras. Det motverkar likhet inför lagen
och står i kontrast till klassiska nordiska lagstiftningsideal om ett enkelt och lättillgängligt
rättsväsende. Detta förhållande skulle kunna leda till att rätten blir mer ojämlik på så sätt att
resursstarka individer eller grupper gynnas på resurssvagas eller samhällets bekostnad.99

6.2 Domstolarna och lagstiftaren byter plats
”Domstolarnas legitimitet bygger på att man tillämpar en rätt som är skapad av andra. När
domstolarna börjar skapa rätt så byter man plats med lagstiftarna.”
Det konstaterar Svea Hovrätts president Fredrik Wersäll i ett seminarium på temat
judikalisering, och Wersäll fortsätter:100
”Regeringen har sagt att man vill göra barnkonventionen till svensk lag.
Barnkonventionen är en ramkonvention som innehåller väldigt mycket av målsättningar och
sådant. Och den är definitivt inte skriven på ett sätt som lämpar sig för tolkning i domstol.
Ändå är den politiska makten beredd att lägga tolkningen av konventionen helt i
domstolarnas händer. Och om en domstol kommer fram till att man i budgethänseende ska
prioritera en viss åtgärd så kan våra politiker tycka vad de vill. De kan inte ens lagstifta bort
det avgörandet, därför att det här är tolkningen av ett folkrättsligt åtagande som binder
staten. Så detta är ett väldigt tydligt uttryck för paradoxen att politikerna lämnar över makten
till domstolarna och domstolarna vill inte ha den. För samtliga domstolar som svarat på
remissen om att göra barnkonventionen till svensk lag har sagt ”nej tack” det här är inte
lagstiftning, det här är målsättningsbestämmelser som ska ligga på politisk nivå.”
Även Inge Lorange Backer, professor i offentlig rätt vid Oslo Universitet, konstaterar att
domarnas ökande beroende av tolkningsbara konventioner och parallella hierarkier av
lagstiftning innebär att domstolarnas rättsutveckling binder den nationella lagstiftaren. Han
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konstaterar också att det skulle kunna få konsekvenser för domstolarnas legitimitet och att
detta inte är förenligt med positivistisk nordisk rättstradition.101

6.3 Otydligare ansvarsfördelning
Att politiker ibland väljer bort svåra områden och frågor som skulle kunna innebära en
politisk kostnad har visats i kapitlet om judikaliseringens drivkrafter. Politiska sakområden
som infrastrukturplanering, migration, miljö och övervakning har överlämnats till domstolar
eller myndigheter. Denna maktförskjutning kan försvåra för väljarna att se vem som är
ansvarig för olika beslut och av vem som ansvar ska utkrävas. Det skulle också kunna framstå
som att den gällande ordningen är omöjlig att förändra politiskt, då besluten fattas i
domstol.102

6.4 Domstolarna riskerar att politiseras
En annan konsekvens av maktförskjutningen till domstolar är att de riskerar att politiseras. I
tillexempel USA är domartillsättningar till de federala domstolarna inte sällan avgörande för
samhällsutvecklingens riktning och fart. Ett skäl till det är domstolarnas starka maktställning i
landet.103
I Sverige tillsätts domare av regeringen (på förslag från domarnämnden) och en ökad
domarmakt skulle kunna leda till att domarutnämningar politiseras eller åtminstone till att
diskussion om frågan väcks.104 Nuvarande regering har dock under innevarande mandatperiod
utrett hur domartillsättningar kan bli mer öppna och meritokratiska (nå de skickligaste och för
yrket bäst lämpade juristerna). I utredning anges att ett av skälen till att kraven på domare har
ökat är att nya typer av uppgifter har förts över till domstolarnas ansvarsområde från politiska
organ. 105

6.5 Starkare rättsstat
Judikaliseringen kan i olika avseenden anses innebära att rättsstaten blir starkare. Enskilda
kan driva igenom ärenden rörande rättigheter vilket inte vore möjligt utan tillgång till
domstolsprövning. Risken för maktmissbruk hos en genom folksuveränitetsprincipen stark
majoritetsförsamling minskar genom maktdelning i någon form. En starkare rättsstat där
makten utövas under lagarna och där lagprövning ges en starkare ställning behöver inte leda
till konflikter mellan lagstiftare och domare. Det bästa exemplet på en sådan konflikt är från
1930-talet då USA:s folkvalde president Roosevelt mötte starkt ideologiskt motstånd från
Supreme Court och under en period, genom lagprövningsaktioner, hindrades från att
genomföra sin New Deal-politik. Supreme Court hade då under ett drygt halvsekel
konsekvent drivit en uttalat marknadsliberal lagstiftning och vid flera tillfällen hindrat
genomförandet av sociallagstiftning rörande exempelvis barnarbete och arbetstid. Detta
exempel, där en domstol över tid driver en uttalat egen politisk linje i opposition mot de
folkvalda, är dock det enda i sitt slag. I allmänhet fungerar samspelet utan stora
kontroverser.106
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6.6 Judikalisering leder till mer judikalisering
En konsekvens av maktförskjutning från politik till domstolar kan bli att domarna finner lag
och gör juridik av områden där det tidigare inte funnits någon. Detta kan beskrivas som
juridisk kreativitet och expanderar den rättsliga sfären. I Tyskland har författningsdomstolens
roll, som ett resultat av konstitutionell praxis, expanderat stadigt sedan den tillkom och
områden som tidigare låg på politikernas bord ligger idag hos författningsdomstolen.
Utvecklingen kan anses försvaga och snedvrida tysk demokrati.107
I EU-domstolen pågår ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla rättsläget i unionen och
det EU-rättsliga nätet blir allt mer finmaskigt. Då domstolen hämtar ledning från i första hand
fördragets syften och grundläggande principer blir följden i allmänhet att domstolen gör en
integrationsfrämjande tolkning. Principen om EU-rättens företräde innebär att nationell rätt i
medlemsstaterna påverkas och vid flera tillfällen har EU-domstolen anklagats för att vara
alltför aktiv och interventionistisk (legal activism).108
Det finns också belägg för att de olika krafterna bakom judikaliseringen förstärker
varandra. 109 Europeiseringen med den ökade domstolsmakt den medför kan fungera som
exempel för lagstiftande församlingar på att det är möjligt att överlåta vissa politikområden
eller svåra frågor till domstolarna. Den ökade globaliseringen kan medföra att än fler
rättsområden identifieras som världsomfattande (i likhet med exempelvis viss handelsrätt,
sjörätt, folkrätt, humanitär rätt och ursprungsbefolkningars rättigheter) och kodifieras i
traktatform. Det i sin tur kan medföra att domstolar kan utöva lagprövning mot en vidare rätt
än tidigare. Flera faktorer som driver på judikaliseringen är alltjämt aktiva. 110

6.7 Demokratiunderskott
En konsekvens av judikaliseringen kan vara ett demokratiunderskott. Där juristernas makt
breder ut sig minskar utrymmet för demokratin och de folkvaldas makt. Majoritetens
möjlighet att styra samhällsutvecklingen urholkas. Försvagade majoritetsstyrda institutioner
skulle kunna leda till att priviligierade icke-representativa resursstarka eliter får lättare att
påverka samhällsutvecklingen och behålla sin maktställning. 111 Det finns forskare som
beskriver demokratiförlusten som kan bli en konsekvens av judikaliseringen som både
antiprogressiv och antidemokratisk.112
Demokratiunderskottet, där jurister och andra professionella fattar beslut som tidigare legat
hos politiker, kan även få till följd att medborgarna uppfattar det som att skillnaden mellan de
politiska alternativen blir mer oklar. Detta kan öppna upp för ytterlighetspartier som då säger
sig vara den enda oppositionen mot rådande ordning.113
Ett begrepp som ibland används för att beskriva utvecklingen att domstolarna får en starkare
ställning i förhållande till politikerna är ”förtroendedemokrati”. Med det menas att
domstolarna och juristerna, så länge de har politikernas förtroende, kan anförtros uppgifter
som tidigare tillhört politiska organ. Ett skäl till att överföra makt till domstolar och jurister är
det politikerförakt som är mer eller mindre utbrett bland allmänheten. De uppgifter som
107
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anförtros domstolarna och juristerna kan tas tillbaka om förtroendet raseras. Ett sätt för
juristerna att förbruka förtroendet skulle kunna vara att gå utöver sina tilldelade mandat.
Förtroendedemokratin bygger på att domstolar och jurister lever upp till värden som
oberoende och oavhängighet.114
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7. Analys och diskussion
I denna uppsats har redogjorts för judikaliseringens drivkrafter, konsekvenser av
judikaliseringen samt för hur har maktdelningen mellan politik och juridik i Sverige
utvecklats sedan Regeringsformens tillkomst 1974. Sammantaget har detta bidragit till att
klargöra innebörden av begreppet judikalisering och dess betydelse i en företrädesvis svensk
kontext.
Drivkrafter för judikaliseringen är sådant som europeiseringen, globaliseringen, maktdelning,
rättighetspolitiken, nationell konstitutionell politik, intresseorganisationers användning av
domstolarna, teknologisk utveckling, att politiskt valda församlingar väljer bort svåra
områden samt politiska kriser.
Konsekvenser av judikaliseringen är exempelvis att rätten riskerar att bli mer ojämlik, att
domstolarna och lagstiftaren byter plats, att ansvarsfördelningen upplevs som mer otydlig, att
domstolar riskerar att politiseras, att rättsstaten blir starkare, att judikaliseringen leder till än
mer judikalisering och att det uppstår ett demokratiunderskott.
Maktdelningen mellan politik och juridik i Sverige har sedan Regeringsformens tillkomst
1974 utvecklats åt mer maktdelning och den tidigare starka folksuveränitetsprincipen är
numera inte lika dominant. Trenden är att Sverige blir mer likt flera andra länder i västvärlden
i avseendet maktfördelning mellan politik och juridik. Införandet av en rättighetskatalog i RF
1979, EU-inträdet, införlivandet av Europakonventionen i svensk lag och grundlagsreformen
2010 är steg i riktning mot ökad maktdelning eller judikalisering. I och med
uppenbarhetsrekvisitets avskaffande 2010 förstärktes lagprövningsrätten i Sverige och den
tidigare mycket restriktiva utövningen av lagprövningen har blivit mer betydande. Det faktum
att domstolarna i samma grundlagsreform fick ett eget kapitel och inte längre ”klumpas ihop”
med förvaltningen är också steg mot starkare domstolar.
Att domstolar fått ökad makt på politikernas bekostnad har klarlagts. Judikaliseringen är ett
globalt fenomen som är så bevisat att ingen kan förneka den.115 Lika klart är att detta får
konsekvenser för samhällsutvecklingen. Om konsekvenser blir positiva eller negativa är inget
som denna uppsats ger svar på. De drivkrafter som ligger bakom judikaliseringen är i många
fall alltjämt aktiva: Via europeiseringen vidareutvecklas och harmoniseras rättsläget i
unionen. Där har EU-domstolen en stark roll där den driver på i en integrationsfrämjande
riktning (”an ever closing union”). Globaliseringen lär fortsätta vilket visats kunna medföra
att allt fler rättsområden ses som världsomfattande och fastställs i traktatform. Via
rättigheternas upphöjda status och överlappande konstitutionella pluralism (EU:s
rättighetsstadga, Europakonventionen och Sveriges egen rättighetskatalog) kommer
domstolarna även framöver att hantera mål som tidigare låg inom den politiska sfären.
Studiet av ett ämne som judikaliseringen är krävande och betingat av kontext. Olika
rättskulturer har betydelse för vilka faktorer och drivkrafter som är avgörande. Att Sverige är
medlem i EU medför exempelvis sannolikt att europeiseringen är en starkare drivkraft för
judikalisering än den är för ett sydamerikanskt land. Det tycks även vara så att
judikaliseringen är en samhällsförändring som går under radarn för den offentliga debatten.
Det skulle kunna anses vara konstigt med tanke på att förhållandet mellan politik och juridik
115

Tate & Vallinder, 1995 s 517

25

är centralt i en demokrati. Oavsett om judikaliseringen ses som något positivt, negativt eller
neutralt så bör det vara intressant att följa dess utveckling.
En uppfattning i ämnet judikalisering och maktfördelningen mellan politik och juridik skulle
kunna vara att Sverige uppnått något av en god balans. Den maktförskjutning som skett de
senaste decennierna, och förstärkt domstolarna, kan anses vara av godo. Att
majoritetsprincipens företräde i den svenska regeringsformen idag inte är lika påtaglig som
1974 kan ses som en sund utveckling. Rättsstaten har stärkts, maktdelningen har ökat och de
individuella fri- och rättigheterna måste idag respekteras på ett tydligare sätt än tidigare.
Utvecklingen har inte medfört att Sverige skiljer ut sig som ett land med utpräglad
maktdelning, långt ifrån. Istället har Sverige gått från att ha en regeringsform där
majoritetsprincipen var så stark att en framstående domare beskrev den som en ”DDR
light”116 till att idag ha närmat sig majoriteten av andra jämförbara länder vad gäller inslagen
av maktdelning.
En iakttagelse är att argumenten för en stark folksuveränitetsprincip har svalnat och blivit
mindre aggressiva sedan 1970-talet. Då ansågs, av en riksdagsmajoritet, i princip allt som
hindrade folkviljan från att få fullt genomslag som anti-demokratiskt och som konserverande
av en samhällsordning som gynnade priviligierade eliter. Regeringsformen skulle inte få sätta
band på samhällsreformer som en framröstad parlamentarisk majoritet ville genomföra.
Domstolarna sågs som potentiella käppar i hjulen för den samhällsomvandling som pågick.
Den typen av argument har inte gått att finna i debatten idag. Dock är de borgerliga partierna i
allmänhet mer positiva till olika former av maktdelningsinslag. Det kan alltså konstateras att
de ideologiska skiljelinjerna kvarstår, men att de svalnat en aning.
Om judikaliseringen leder till att rätten blir mer ojämlik kan det anses vara negativt. I kapitlet
om
konsekvenser av judikaliseringen
konstaterades
att
regelsystemet
via
internationaliseringen består av flera lager av hierarkiskt ordnade regler och att det därför är
mer komplext för domstolar att tillämpa än det var tidigare. Dessa överordnade regler, de i
grundlagar, konventioner och europarätt, är också i allmänhet de mest generella och oprecisa.
Dessa regler, som måste tolkas av domstolar, kräver resurser för att hanteras. Det skulle
kunna motverka likhet inför lagen och i så fall stå i kontrast till klassiska nordiska
lagstiftningsideal om ett enkelt och lättillgängligt rättsväsende. En följd av en mer ojämlik
tillgång till rätten kan leda till att resursstarka individer eller grupper gynnas på resurssvagas
eller samhällets bekostnad. En sådan utveckling vore inte önskvärd.
En rimlig konsekvens av judikaliseringens ökade domstolsmakt är att intresset för
domstolarna ökar. Folk och därmed media är intresserade av maktutövare. Om bevakningen
av domstolarnas verksamhet ökar kommer sannolikt vikten av användning av korrekta
juridiska metoder och ett objektivt och sakligt utövande av uppdraget att öka. Det får i så fall
anses vara en positiv utveckling. I det fall politiker lämnar över svåra områden eller frågor till
domstolar att hantera bör det uppmärksammas. De folkvalda ska inte i det tysta kunna välja
bort att besluta i frågor bara för att de uppfattar att det kan medföra en politisk kostnad. Om
politiker undviker en fråga eller ett politikområde bör det förenas med öppen debatt och
medial granskning. Ett bland medborgarna ökat intresse för domstolarna skulle också kunna
medföra att domstolarna demokratiseras i form av exempelvis ett mer lättillgängligt språk.
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Avslutningsvis kan sägas att maktdelning mellan politik och juridik har diskuterats länge.
Under antiken intresserade sig Aristoteles, Platon och Sokrates för ämnet och under
upplysningen framställde Montesquieu sitt verk om maktdelning – Om lagarnas anda. I
Sverige fick juristerna successivt mer makt under 1800-talet, mindre makt under stora delar
av1900-talet för att under de senaste decennierna åter ha stärkts. På detta sätt kan
judikaliseringen liknas vid en pendelrörelse som historiskt sett kunnat svänga både framåt och
bakåt.
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”Domstolarnas legitimitet bygger på att man tillämpar en rätt som är skapad av andra. När
domstolarna börjar skapa rätt så byter man plats med lagstiftarna.”
”Domstolarna är inte demokratiskt valda utan utsedda från ett meritperspektiv.”
”Jag och, tror jag, de flesta av landets domare är bekymrade över den utveckling som innebär
att beslut som till sin natur egentligen är politiska flyttas över till domstolarna… Det är
politiska beslut. Det grundläggande och mest dramatiska är ju EU-inträdet 1995 och att göra
Europakonventionen till svensk lag 1994… Men också inom vissa politikområden,
tillexempel migrationsrätt och miljörätt, så har mycket lämnats över till domstol.”
”…avvägningen mellan bevarandet av gaffelfibblor och metallindustrins behov av kalk av en
viss speciell natur, det är i grund och botten en politisk intresseavvägning och inte en fråga för
domstol. Vi försökte att få, med de möjligheter som finns i miljöbalken, regeringen att ta sig
an den här frågan, men intresset var noll. För det här var en het potatis som man väldigt gärna
ville slippa ta i.”
”Väldigt mycket av EU-rätten är otydlig… Konstruktiva otydligheter för att alla ska kunna
skriva under förhandlingsdokumentet sista dagen. Och det finns inga andra än domstolar som
kan tolka EU-rätten.”
”Den väldigt kraftiga maktförskjutning som skett, från politik till domstolar, den lider av en
paradox, nämligen den att politikerna har överlämnat en makt som de egentligen vill behålla
och domstolarna har fått en makt som de egentligen inte vill ha.”
”Regeringen har sagt att man vill göra barnkonventionen till svensk lag.
Barnkonventionen är en ramkonvention som innehåller väldigt mycket av målsättningar och
sådant. Och den är definitivt inte skriven på ett sätt som lämpar sig för tolkning i domstol.
Ändå är den politiska makten beredd att lägga tolkningen av konventionen helt i domstolarnas
händer. Och om en domstol kommer fram till att man i budgethänseende ska prioritera en viss
åtgärd så kan våra politiker tycka vad de vill. De kan inte ens lagstifta bort det avgörandet,
därför att det här är tolkningen av ett folkrättsligt åtagande som binder staten. Så detta är ett
väldigt tydligt uttryck för paradoxen att politikerna lämnar över makten till domstolarna och
domstolarna vill inte ha den. För samtliga domstolar som svarat på remissen om att göra
barnkonventionen till svensk lag har sagt ”nej tack” det här är inte lagstiftning, det här är
målsättningsbestämmelser som ska ligga på politisk nivå.”
”I grunden så vill jag behålla en ordning … där våra politiker stiftar lag, gör de övergripande
intresseavvägningarna, och domstolarna är till för att tolka den lag som redan finns. Den här
ökande politiska makten är farlig utifrån ett internationellt perspektiv. Vi ser vad som händer i
Ungern, vi ser vad som händer i Polen.”
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