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Förord och tack 

Under detta arbetets gång har känslorna varit ”all over the place”. Jag har bitvis varit upprörd 

över hur jag upplevt politisk retorik i diverse motioner där man påtalat vikten av ett mer 

självständigt rättsväsende, men på samma gång kan man ana en vilja att missbruka tillgång 

till abstrakt lagprövning för egen politisk vinning genom att tillfälligt kunna stoppa 

lagstiftning som oppositionen fått igenom, genom att åberopa sin rätt till lagprövning på 

abstrakt nivå. I ett sådant avseende är man inte intresserad av ett självständigt rättsväsende 

mer än på pappret, baktanken är inget annat än att manipulera systemet, något som politiker 

som inte kan hålla fingrarna ur syltburken lyckas med titt som tätt. Denna upptäckt var 

nödvändig i de avseende att det tidigt i arbetet fick mig att ta avstånd ifrån de politiska i 

denna fråga och se sakfrågan tydligare, en ack så viktig läxa. 

Då konkret och abstrakt lagprövning var något diffust för mig innan jag gav mig in i ämnet, 

och även om det bitvis var komplext, så var det lätt att uppskatta dess labyrint liknande väsen 

som skvallrar om en klok ventil i ett komplext system. Detta såg jag som en skatt som bör 

vårdas och bearbetas över tid i händerna på människor med kunskap och erfarenhet både i lag 

och liv. Jag ville finna ett arv som kunde accepteras av den svenska juridiska traditionen med 

syftet att visa respekt för den som skapat den genom dess tidevarv och för dem som kommer 

föra den vidare, då jag anser det ligga vikt i att arbetsverktyg som skall brukas skall ha 

funktionalitet för sitt syfte men också för genomföraren. Om jag funnit detta återstår att se, 

oavsett så har denna kunskapsresa varit prövande och givande, och den hade varit om inte 

omöjlig i alla fall svår utan dem som varit med på vägen. 

Jag vill därför börja med att tacka mina barn, nära och kära som funnits och stått ut med en 

minst sagt upptagen Fatima mellan varven, där storasystrar passat lillasyster så att mamma 

kunnat åka land och rike runt för tentor m.m. Vill även tacka alla lärare och handledare på 

olika nivåer under mina studier, samt studenter, unga som gamla för att ni delat med er av era 

kunskaper och tankar. Tjänstemän i regeringskansliet samt högsta domstolen ett stort tack för 

snabb hjälp med lönesättningssystemen i era olika myndigheter. Sist men inte minst vill jag 

tacka Vänersborgs tingsrätts personal för att de stått ut med mitt outtröttliga hav av frågor och 

inte allt för sällan ifrågasättande. Till den rådman som ringde mig och gav uppmuntran när 

det kändes riktigt motigt med de enkla orden ”Håll ut Fatima, håll ut!” vilket gav mig ny ork, 

ett särskilt stort tack, den handlingen kommer inte gå i glömska. Till Malou min handledare – 

Tack för omsorgsfull guidning och många goa skratt! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Detta arbete visar en möjlig väg för skapandet av en utökad norm/lagprövning genom att öka 

lagrådets befogenheter samt självständighet, där den lagstiftande församlingen samt den 

dömande och uttolkande myndigheten får en tydligare gräns än tidigare, där lagprövning står i 

fokus. Detta görs utifrån svensk rättstradition, där tidigare lagar omarbetats samt omplacerats 

utifrån traditionell rättsutredning. Lagrådet har givits en egen personalbudget vilket tidigare 

låg under Högsta domstolen samt ett eget kapitel i Kungörelse (1974:152) om beslutad ny 

regeringsform - RF. Lagrådets befogenheter och sammansättning har utökats samt deras 

tillsättning har överförts från politisk tillsättning till domarnämnden vilket omfattas av flera 

grupper från samhället, inte bara av politiker. Dessa sammanlagda åtgärder ger ett ökat tryck 

på parter att göra rätt från början i ett lagarbete, men det ger också möjlighet till att i efterhand 

granska och omarbeta fel som visat sig på vägen i ett konkret arbete. Detta systematiska sätt 

att arbeta ger en ökad öppenhet samt rättssäkerhet kring lagskapande och granskande arbete på 

ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. 

Sökord: Lagprövning, juridisk normprövning, abstrakt och konkret normprövning, Lagrådet, 

utökad lagprövning, Regeringsformen, Offentlig rätt 

Summary 

 

This work shows a possible path for the inception of an expanded norm / law review by 

increasing the powers for Council of law and its independence, where the legislative 

government and the judging law reviewing parts will have a clearer boundary than before, 

where legal reviewing is in focus. This is done on the basis of Swedish legal tradition, where 

previous laws have been revised and repositioned based on traditional legal reviewing method. 

The law council has been given its own staff budget, which was previously under the Supreme 

Court, and it has been given a separate chapter in The (1974:152) Instrument of government- 

RF. The council's powers and composition have been expanding and their appointment has 

been transferred from political appointment to the judicial committee, which is covered by 

several groups from society, not just by politicians. These aggregated measures give a total 

increase in pressure on parties to do right from the start, but also give the opportunity to 

retrospectively review and rework errors that have proven themselves in court’s rulings. This 

systematic way of working provides increased transparency and legal certainty of reviewing 

and creating of new law in a positive economic way.  

 

Keywords: Judicial review, Legal norm review, Abstract and concrete norm review, Council 

of law, Extended law review, The Instrument of government, Public law 
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Förkortningar 

RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

Ordlista 

Ad hoc special kommitté, utskott för särskilt uppdrag1 

De lege ferenda-resonemang Ett de lege ferenda-resonemang är ett resonemang om hur lag 

bör utformas.2 

De lege lata Ett resonemang om gällande rätt är ett de lege lata-resonemang3 

Ex officio på ämbetets vägnar eller utifrån eget initiativ. En skyldighet att agera utan att någon 

begärt det4. 

Konstutionell grundlagsenlig; i överensstämmelse med konstitutionen5. 

Lex geniralis lag som reglerar allmänna lagar6 

Lex posteorior yngre lag går före äldre lag7. 

Lex specialis en special regel går före en allmänt hållen bestämmelse8 

Missfirmligt (missfirma) grovt förolämpa i ord eller skrift9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Engelsk-Svenska ordboken (2006) 
2 Lagen.nu 
3 Lagen.nu 
4 Allt om juridik.se  
5 NE.se 
6 Wikipedia 
7 Lagen.nu 
8 Lehrberg (2017) s. 106 
9 Svenska ordboken (2003) 



 
 

1 
 

1.Inledning 
Inom den juridiska och politiska sfären har ämnet författningsdomstol varit högaktuellt då den 

setts som en kommande domstol för att utföra abstrakt lagprövning. Lagprövning innebär att 

en lag prövas/utreds mot en annan lag för att utröna om dessa står i strid med varandra. Ett 

sådant utredningsarbete kallas även normprövning. Genom detta belyses och förtydliga hur 

abstrakt normprövning, kan implementeras och tillämpas med hjälp av redan befintlig lag, 

processföring och myndigheter. Detta kan göras genom att förstärka och omarbeta lagrum, 

vidga processföringen samt öka lagrådets befogenhet. Med ett sådant tillvägagångssätt 

bibehålls den svenska juridiska traditionen och befintliga resurser nyttjas på ett effektivt sätt.    

1.1Syfte  
Syftet med denna studie är att visa att befintlig lag, processföring och bättre nyttjande av lagråd 

med hjälp av förstärkt lag, vidgad processföring och att öka lagrådets befogenheter kan 

innebära en ökad rättssäkerhet på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt som innebär att befintliga 

resurser nyttjas på ett mer effektivt sätt. Detta göras genom att svara på följande frågor. 

-Hur skapas lagstiftning enligt svensk rättstraditionen? 

-Vad är rättssäkerhet? 

-Vad är normprövning och hur kan man förstå den 

-Hur kan man genomföra normprövning på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt? 

- Hur kan man utifrån svensk rättstradition skapa en rättssäkrare normprövning? 

Syftet är även att uppmuntra och inspirera kommande generationer studenter att våga ta sig an 

mer banbrytande uppsatsskrivning, där de lege lata behandlas med de lege ferenda i 

blickfånget. 

1.2 Avgränsning 

Detta arbete har inte för avsikt att fördjupa sig i hur normativ lagprövning tidigare använts eller 

utförts, utan påvisa hur man framledes kan utöka och bruka normprövning i 

lagprövningsprocesser. Detta arbete berör endast lagprövning enligt RF, vilket utesluter 

laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

1.3 Metod 

Detta är en kvalitativ studie, där rättsdogmatisk metod tillämpas, det vill säga att lagar, 

förordningar, förarbeten samt doktrin studerats och använts som referensram som sig bör i en 

rättsvetenskaplig studie, vilket även omfattas av de lege lata samt de lege ferenda resonemang, 

med en pragmatisk tillämpning10. 

1.4 Disposition 

Arbetet består av nio avsnitt och två bilagor där det första avsnittet är formalia. I det andra ges 

en bild av den svenska juridiska rättstraditionen. Det tredje avsnittet beskriver grundlagen och 

dess särställning. I det fjärde delen beskrivs svensk rättsordning och i det femte lagrådets 

funktion och befogenhet. I det sjätte beskrivs konkret och abstrakt normprövning, dess 

skillnader samt påvisa redan gjord abstrakt normprövning. I det sjunde avsnittet ges en 

förenklad kostnadskalkyl. Under avsnitt åtta förs en avslutande diskussion som sammanfattas 

i slutsats och en kort reflektion. Avsnitt nio är källförteckning som följs av Bilaga 1 vilket 

                                                           
10 Olsen. L (2004) s. 106 
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omfattar lagförslag i sin helhet. Bilaga 2 är underlaget för lönesättning av bland annat 

föredragande jurister. 
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2. Svensk rättstradition 
Den Historiska skolans förespråkare ”Det finns ingen för alla tider och folk gemensamma 

rättsregler. Varje folk utvecklar sin egen rättsordning och den är liksom språket ett uttryck för 

folksjälen. För att förstå ett lands rättsordningar är de därför nödvändigt att genom historiska 

undersökningar följa dess utveckling” (Inger s.165)  

Inom den svenska rättshistorien har influenser från andra nationer alltid varit närvarande och 

aktivt använts för att utveckla det svenska samhället. De nationer som historiskt sett influerat 

Sveriges juridiska utveckling mest är den tyska och franska, för att på senare tid övergå till en 

något större samstämmighet mellan de nordiska länderna, till att i nutid vara direkt styrd av EU 

rättslig praxis. Juridiken har använts för att ibland vinna makt åt en liten priviligierad grupp för 

att sedan användas till att skapa rättigheter åt folket. Juridiken har både brukats och 

missbrukats, den har vandrat mellan brutalitet till att ge människor möjlighet att göra rätt för 

sig efter felande. Under medeltiden anses tre faktorer påverkat den svenska rätten, konungens 

makt, kyrkans makt samt utländska studier. Den första är kungens makt genom landslagarna, 

kristendomens införande under 1100-talet vilket medförde utländska studier, en andlig domstol 

med egen administration samt utländsk rätt främst den romerska kanoniska rätten vilket var 

den rätt som studenter undervisades i, men även studier i den tysk-romersk rätten gjordes11. 

Man brukar benämna Magnus Erikssons landslag som Sveriges första nationella lag, vilket 

tillkom i mitten på 1300-talet12 

Mellan 1527–1734 påverkades juridiken av bland annat ett utökat näringsliv, Sverige som 

stormakt samt övergången från katolsk till lutherdomen. På slutet av 1500-talet fick Sverige 

sin första lutherska församling vilket innebar att prästerna numera fick ingå äktenskap, till 

skillnad från tidigare prästerskap inom den katolska kyrkan där prästerskapet inte fick ingå 

äktenskap. Under 1600-talet byggde Sverige upp en av Europas effektivaste administrativa 

stater. Justitieråden hade här en central roll och utsågs av konungen. Till skillnad från tidigare 

arbetssätt där man kom samman vart tredje år i konungaräfs, skulle nu råden arbeta från 

Stockholm, således bodde råden i Stockholm stora delar av året. Råden var ansvariga för var 

sitt administrations område likt dagens departement. Riksdrotsen vars ansvarsområde var Svea 

hovrätt, Riksmarsken var ansvarig för krigskollegiet, riksamiralen för amiralitetskollegiet, 

riksskattmästaren kammarkollegiet samt Riksmarskalken för kansliet 13 . Riksdrotsens som 

mellan 1569–1614 var en titel utan bestämt uppgiftsområde blev 1614 det högsta ämbetet vilket 

varade fram till 1686. Under hundra år brukade man inte denna titel, för att återuppväckas 1787 

och ges till justitiekanslern, vilket gjorde denne till överpresident över alla hovrätter i Sverige, 

riksdrotsämbetet upphävdes 180914. 

1673 var det året högsta rådet uppdelades och en del av råden skulle nu följa konungen på hans 

resor genom landet, medans andra skulle vara kvar i Stockholm15. 1734 års lag som trädde i 

kraft första september 1736 beskrivs som den lag som skrev samman stadsbor samt landsbor. 

Den kunde anses som konservativ då den bar en uppbyggnad i likhet med den gamla stadslagen 

samt landslagen, men modern utifrån att den inte omfattades av olika samhällsklasser, utan 

                                                           
11 Inger s. 12–14, 45–56 
12 Nationalencyklopedin.se  
13 Inger s. 45–56 
14 Förvaltningshistorisk ordbok 
15 Inger s. 63–72 
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skulle gälla alla medborgare. Arbetet med 1734 års lag startades redan 1686 utav bland annat 

Erik Lindschöld16 som då var lantmarskalk. Lindschöld var även känd rojalist med en stark tro 

på konungen som envåldshärskare17. Lindschöld fortsatte sitt laggranskande arbete i form av 

rådgivning samt utredning fram till 1808, en förlaga till kommande Högsta domstol 180918.  

1734–1809 var den era där samhället utvecklade klassamhället från att haft ämbeten som bara 

besatts av någon ur de fyra stånden 19  vilket uteslöt stora grupper i samhället. De nya 

samhällsklasserna innefatta grupper som läkare, lärare, jurister m.fl. vilket skapade den nya 

medelklassen. Efter en tid av konungastyre blev riksdagens partiers missnöje stort bland hattar 

och mössor, och man genomförde en omvälvande samhällsstyres struktur efter konungens död 

där den övervägande makten övergick till högre stånden. Detta skapade dock en utbredd 

korruption bland de olika ständerna och rättssäkerheten underminerades av godtyckliga 

ämbetsmän. Detta fick kung Gustav Ⅲ att med kuppliknande former ta över makten och 

därmed minska adelns inflytande. Detta agerande uppskattades icke vilket ledde till att 

Ankarström sköt konungen under en maskerad 1792, konungen avled dock först några veckor 

senare20. Dessa dramatiska tider lät sig icke stillas, 1809 blev för Sverige som nation en 

omvälvning som fick medelklassen att ta till prosa, en handlare sägs ha uttryckt ”Himlen är 

mitt vittne, att jag skulle vilja underskriva min egen död hellre än denna fred.”21 . Förnedringen 

av Sverige var total, man hade förlorat en fjärdedel av sitt folk och en tredjedel av sitt land till 

den ryska tsaren 22 . Man kan ana att det var detta som fick det nordiska juridiska 

samstämmigheten att öka mellan 1809–1920, även en utökad liberal anda, dock med en 

nationell ton där krav på fred stod högt på agendan efter långa tider av krig23.1809 skapades 

Högsta domstolen - HD, denna skulle vara den högsta instansen för den svenska domstolen. 

HD skulle vara behjälpliga i att skapa lagar samt pröva överklaganden från lägre rätter. HD 

skulle även vara den instans som hade högsta mandat på att förklara hur lagar skulle tydas, 

därmed förlorade konungen denna rätt24. Denna normkontroll av lagar och arbetet med hur 

dessa skall tydas beskrivs som ett Gustavianskt arv, vilket startade med Kung Gustav Ⅲ år 

1789, men det ses även som uppbrottet från kungligt lagstyre25.  

I slutet på 1800-talet gav det nordiska samarbetet frukt inom handelsjuridiken. 

Industrialiseringens era var kommen och tankar om påverkansarbete utan fysiskt våld väcktes. 

1898 föddes arbetstagarorganisationen LO, samt arbetsgivarorganisationer SAF 190226. 1909 

skapades lagrådet, ett behov uppstod utifrån att uppgifter som då ålades Högsta domstolen blev 

dem övermäktiga och ett behov av avlastning uttalades. Man valde då att granskning av 

lagtillkomst lades på lagrådet27, det vill säga dagens remissvars förfarandet, så att Högsta 

                                                           
16 Inger s. 133-135 
17 Wikipedia, Erik Lindschöld 
18 Inger s. 133-135 
19 Inger s. 80–88 
20 Inger s. 124–132 
21 SO rummet.se 2018 
22 SO-rummet 
23 Inger s. 124-132 
24 Modéer (2009) s. 157 
25 Zetterquist (2009) s. 139-140 
26 Inger s. 124-132 
27 Zetterquist (2009) s. 139 
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domstolen kunde ägna sig åt sin dömande uppgift, vilket till viss del fått stå tillbaka28. Även 

om lagrådets skapande gick igenom riksdagen enhälligt, så fanns det negativa åsikter från de 

socialdemokratiska hållet, man ansåg lagrådet vara ett hinder för människors behov29 och den 

politiska ideologins arbete och socialdemokrater har vid upprepade gånger motionerat om 

lagrådets avskaffande30 

Johan Gabriel Richert, son till en häradshövding gavs efter sina juridiska studier en fördelaktig 

placering för auskultation i sin faders domsaga. Till överhetens förtret var denna unga man 

ingen som ställde sig i ledet, utan han var snarare en juridisk rebell med folkets rätt i första 

rum, han klev fram med juridisk kompetens och pondus. Även om Skaraborgs landshövding, 

kammarkollegiet och justitiekanslerns försök med förtretligheter genom att bötesfälla honom 

för missfirmligt skrivsätt, gick även de bet då han upphöjdes till häradshövding för sin juridiska 

skicklighet31. Johan Gabriel Richert beskrivs som liberalismens fader. Han slogs bland annat 

för rätten till det fria ordet, frihandel och kvinnors jämställdhet till mannen. Johan Gabriel 

Richert blev erbjuden flera nobla uppdrag och titlar, men tackade nej då hans förkärlek till 

lagskapande arbetet samt möjligheten till att återkomma till sin hemort för att utöva sitt 

domarvärv hölls högre än det som erbjöds32. Ett av många juridiska arbeten som Johan Gabriel 

Richert medverkade i var arvsrätt för oäkta barn33. Detta lagförslag där barn utanför äktenskap 

skulle ges arvsrätt var något lagrådet motsatte sig.34 

Från 1920 utvecklade samhället och rättsväsendet ett alltmer sekulariserat förhållningssätt, den 

liberala och socialistiska andan gjorde sig mer påmind och därmed ökade kampen mellan de 

politiska ideologierna och religionen fick således stå tillbaka. Uppsala filosofen Axel 

Hägerström professor i praktisk filosofi, var en av dem som ville ge samhällsindividen en 

starkare egen ställning där religionen inte läts styra. Verklighets begreppet som man kunde dela 

in i rum och tid var det som ansågs rätt och riktigt enligt Hägerström, medan saker som inte 

kunde delas in under detta exempelvis värde begreppet där religiösa moralställningar ansågs 

vara metafysik som borde utrotas, denna beskådning kallas för värdenihilism.  

Carl Schlyter var jurist, riksdagsman och justitieminister för socialdemokraterna, i sitt arbete 

som ordförande i strafflagsberedningen 1939–56, lät han lägga vikt vid kriminalvårdens 

utformning där devisen var låt oss avbefolka fängelserna och att insatser från kriminalvården 

skulle delas in i olika kategorier. Den ena kategorin skulle behandlas i frihet och den andra på 

special anstalter. Tanken som låg bakom att straffet inte var det högsta värdet utan behandling 

                                                           
28 Inger s. 133-135 
29 Om nu huvudintresset för rättsstaten är att lösa konflikter på ett likformigt och rättvist sätt och i 

överensstämmelse med lagens ord, man brukar ju beteckna det för normrationalitet, 

kännetecknas välfärdsstaten däremot av målrationalitet. Välfärdsmålen är de centrala, inte normerna i sig. 

Dessa är inte till för att lösa konflikter utan har tillskapats i resursfördelande syfte. Detta syfte präglar stora 

delar av den offentliga rätten, såsom t. ex. socialrätten. Vi har s. k. målparagrafer med stark ideologisk 

färgning i en radolika lagar, där respekten för människovärdet är en central faktor. Man kan säga att RegF:s 

hela fri- och rättighetskatalog bygger på principen om människovärdet. Människovärdet är ett grundläggande 

etiskt begrepp, som innebär att varje människa har ett egenvärde, ett värde i sig, som är oberoende av vilka 

egenskaper hon har och oberoende av under vilka yttre omständigheter hon lever. Westerhäll (1990) s.136 
30 Zetterquist (2009) 
31 Riksarkivet urn:sbl:6730 
32 Inger 165–175  
33 Riksarkivet urn:sbl:6730 
34 Modéer (2009) s. 151 
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och kunskaper i sociala färdigheter för ett liv utanför murarna var det man skulle prioritera. 

Carl Schlyter medverkade till 1935 års lag gällande ungdomsfängelse, 1937 års 

bötesverkställdhetsreform, 1945 verkställdhet av frihetsstraff samt reformering av bland annat 

internering och villkorlig dom med flera. Per Olof Ekelöf var jurist och professor i rättsprocess 

vid Uppsala universitet mellan 1943–1972. Han ses som främjaren av teleologiska metoden, 

vars lära grundade sig i att rättstillämpning skulle utgå från dess samhällsnytta 35.  

1951 var året då religionsfrihet instiftades i grundlagen och det sekulära fick således stå 

tillbaka36. I och med folk och bostadsräkningen 1970 uppstod en debatt om dataregister och 

vilken skada denna informationslagring skulle kunna åsamka individers integritet. Detta ledde 

till skapandet av Sveriges första datalag (1973:289) som också trädde i kraft i juli samma år. 

1934 års lag med balkindelning har inte ändrats, utan balkindelning kvarstår och man har valt 

att tillföra lagindelningar i form av bihang.37  

 

2.1 Sveriges domstolsutveckling 
Under medeltiden fanns flera olika mindre folkliga domstolar på olika nivåer med härads, 

hundares, skeppslagslandsting som de lägre rätterna, landsting samt lagmansting de mellersta 

och kungen den högsta. Kungens räfs vilket höll möte vart tredje år sågs som en benådande 

instans där man skriftligen kunde be konungen om nåd. Det kunde skilja sig mellan delar av 

Sverige men konungens dom ansågs av de flesta som den högst stående rätten. När konungen 

under längre perioder levde utomlands gavs ett riksråd konungens befogenhet att döma i hans 

ställe. Lagmännen som dömde i de olika tingen tillhörde oftast riksrådet och var således en bro 

mellan folket och konungen38.  

1635 tillkom landshövdingestadga vilket omvandlade tidigare ståthållare till landshövdingar 

tillika konungens befallningshavande, de var elva till antalet. Dessa ansvarade för att det fanns 

ett fungerande rättsväsende i sitt landsdöme, de själva var ej domare, utan detta sköttes av 

häradsfogde, häradsskrivare samt länsmän. Under samma era utvecklades sockensjälvstyre, 

vilket fanns under medeltiden, men nu växte till enheter i liknelse med konungens 

administration, här var det dock folkets tribuner vilka var prästerskapet i form av kyrkoherdar 

och församlingspräster som styrde och förde socknens innevånares talan inför församling samt 

högre råd. Denna domstol fanns parallellt med konungens Svea hovrätt. Sockendomstolarna 

dömde i mål rörande de tio budorden och dessa fungerade som en form av kommunallag fram 

till 1817. Den tyskfödde kanslern Konrad von Pyhy ledde utvecklingen av en sammanhållen 

hovrätt, 1538 inrättades således ett regementsråd där Pyhy var ordförande samt ett antal 

bisittare, dessa bisittare var sju till antalet och bestod av tyskar och svenskar, konungen behöll 

benådande rätten. Denna rätt föll dock då Konrad von Pyhy hamnade i onåd med konungen.  

1549 beordrades häradstingen att sända in domstolsprotokollen till Svea hovrätt så att 

konungen kunde kontrollera de böter som dömts ut och som skulle tillfalla kronan. Detta arbete 

förstärktes vid 1630-talet utifrån att man ville skapa ett likhetsbegrepp för domar i hela riket, 

man började också tillsätta domstolarna med juridiskt utbildade domare, detta frångicks dock 

                                                           
35 Inger s. 250-251 
36 Religionsfrihetlagen (1951:680) 
37 Inger s. 252-253 
38 Inger s. 12–14, 45–56 
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1650. 1680 infördes kravet om att lagmän skulle bo inom sin domsaga, effekten av det blev att 

riksråden tvingades flytta till sin domsaga och kunde inte längre ha ersättare i sin roll. Därmed 

blev riksråden ämbetsdomare till titel och kompetensen runt om i landets domstolar höjdes i 

och med att riksråden som kompetensbas inte var placerade endast i Stockholm39. 

Mellan 1734–1809 utsattes svenska domstolar för maktövertag av högadeln, detta skapade en 

korrupt domstol, där adeln under godtyckliga former utfärdade domar. Denna utveckling 

stoppades av Gustav den Ⅲ, vilket också kostade honom livet. Det var under denna era som 

rådet delades in i två grupper, den ena skötte det civilrättsliga och det andra justitieärenden 

samt utrikesärenden. 1772 avskaffades adelns riksdagsdomstol och den upplysta despoten 

Gustav den Ⅲ införde det kungliga rådet, konungens högsta domstol, där sex adliga, sex icke 

adliga ledarmöten som utsågs av kungen, konungen hade två röster samt utslagsröst vid 

pariavota. Denna form av tillsättning av ledarmöte var undermålig då den utgick från 

konungens godkännande. Konungen kunde efter eget behag tillsätta dessa på 1–3 år, och 

beroende på hur konungen fann dem passande fick dessa eventuellt förlängt förtroende. Detta 

skapade osäkra omständigheter för ledarmötena och dessa var tvungna att ha tjänster vid sidan 

om, en annan nackdel var att domstolen var precis som under adelns styre ej självständig och 

därför fortsatt utsatt för icke lagagrunds påtryckningar från makt intressenter40. 1789 övergick 

konungens högsta råd till högsta domstolen41. 

I början av 1800-talet ville man skapa ett mer jämlikt samhälle och därmed genomfördes en 

avveckling av specialdomstolar i Sverige. Tanken bakom denna avveckling var att minska 

domstolsorganisationen och påskynda målens avgöranden. Denna utveckling vände dock i 

slutet av 1800-talet och man skapade ägoskillnadsrätter 187342,1909 klövs högsta domstolens 

ansvar i två delar, den ena skulle fortsatt pröva domslut från lägre rätt och den andra delen blev 

lagrådet som skulle granska nytillkomna lagar 43 . 1909 tillkom även konsularrätter, 1916 

försäkringsrätter och 1918 kom vattendomstolen44.  

 

2.2 Svensk processrätt 
Under medeltiden förhöll sig domstolsprocessen utifrån tre olika former av mål, vittnesmål där 

saken gjordes genom vittnen, dulsmål genom ed med eller utan edgärdsmän vilket innefattade 

upp till tolv personers intygande om att dessa kände väl till den som påtalade brott, att denna 

var av god karaktär och vad denna gav utsago i var således sant. Kunde man inte frammana 

minst sju edgärdsmän så gick den anklagande fri. Den tredje vilket var nämndmål som bestod 

av en sammansatt grupp med nämndemän om tolv stycken. Vittnesmål och dulsmål var 

enmansdomstol där lagmannen hade eget ansvar. När nämnden 1695 blev permanent blev alla 

mål nämndmål. Nämndmålens process innefattades av två delar, materiell bevisprövning samt 

undersökningsprincipen. Processerna var oftast öppna för allmänheten. Även om 

processföringen övergick till en mer human legal rättsprocess, så kunde bland annat 

                                                           
39 Inger s. 63–72, 112–119 
40 Inger s. 124–132 
41 Statens offentliga utredningar 1926:31 
42 Inger s. 230-234 
43 Zetterquist (2009) s. 139 
44 Inger s. 230–234  
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Stockholms rådhusrätt använde sig av tortyr i högmålsbrott, religionsmål och 

trolldomsrannsakning för att få fram fullt bevis45. 

1697 fick kvinnor lov att vittna inför domstol, man gavs även rätt att vara målsägande. Man 

öppnade även upp för att föra process mot felaktigheter i administrativt förfarande samt 

domslut, så kallade besvär. Att få sitt fall prövat var en dyr sak och kostade upp till 300 

silverdaler46, vilket idag skulle motsvara 6360 kr47, det är mer än dubbelt så dyrt som det idag 

är för att anhängiggöra ett tvistemål i tingsrätten, vilket varierar mellan 900 – 2800 kr48. Dessa 

300 silverdaler kunde reduceras för fattig part49.  

Under 1700- och 1800-talet levde den svenska rättsprocessen en minst sagt omvälvande 

processföring där den slets mellan konungens och adelns godtycklighet och korruption50. 1734 

kom en ny rättegångsbalk, denna var den nionde och sista balken i 1734 års lag. 1734 års 

rättegångsbalk stod sig fram till 1942 när Sverige fick sin nuvarande rättegångsbalk51. Denna 

har fram tills idag 2018 omfattats av trehundratrettiotre ändringar52. Avslutningsvis vad gäller 

den historiska delen i detta arbete vill jag framföra ett visdomens ord som funnits i våra 

lagböcker från 1500-talet fram tills idag. Det är ett av många skrivna ord av Olaus Petri i hans 

sammanställning av domarregler i processrätt53. 

”Att skydda den menige man för godtycke och hårdhet i rättstillämpningen och att den 

oskyldige att dömas för brott som han icke begått” (Inger, 1997. S.65) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Inger s. 12–14, 45–56 
46 Inger s. 112–119 
47  Coinmill.se 
48 Tingsrätten.se 
49  Inger s. 112–119 
50 Inger s. 155–158 
51 Förvaltningshistorisk ordbok 
52 Rättegångsbalk (1942:740) 
53 Inger s.65 
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3. Rättsordning 
Lagar och förordningar som alla måste följa är det man i en rättsstat kallar rättsordning. I detta 

ingår hur lagar skapas 54 , granskas 55 , omarbetas 56  samt implementeras 57  och således blir 

gällande rätt. Rättsordning gäller alla individer, myndigheter, domstolar och är skapad för att 

ge ett lugn i samhället genom konfliktlösning och normer som implementeras i samhället 

genom lagar58. Innan en lag eller förordning antas skall lagrådet i vissa avseenden ge sitt 

yttrande och även om lagrådets ord väger tungt så behöver inte regering och riksdag följa deras 

råd då den inte har beslutanderätt59. 

Sveriges lagar har en hierarkisk ordning där grundlagarna står högst, efter dessa kommer 

riksdagsordningen och föreskrifter om trossamfund, en tredje nivån är lagar i övrigt, den fjärde 

är förordningar, i sista led myndighetsregler, föreskrifter och allmänna råd 60. Även om dessa 

i huvudsak grupperas in som nu förklarats så finns det fler lager inom den hierarkiska 

ordningen, lagar sinns emellan har en maktordning där yngre lag går före äldre lag detta kallas 

inom juridiken för lex posterior. Vidare i rättsordningen så finner man speciallagar - lex 

specialis, detta är en regel som har företräde på en allmän hållen regel, vilket i sig kan vara en 

grundlag61. Grundlag kan i sin tur ses som allmänt hållen lag vilket inom juridiken kallas lex 

generalis62.  Detta är rättsordningen vad gäller den svenska lagen, sedan har Sverige precis som 

andra EU länder att förhålla sig till den EU rättsliga lagstiftningen, exempelvis EKER- 

europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, vilket är en inkorporerad lag i Sverige 

sedan 199563. Denna är direkttillämplig i svenska domstolar men den är också den överstående 

lag i EU rättsliga sammanhang, denna lag är en överstatlig lag, så tillvida att den i sin 

utformning står över EU staternas individuella grundlagar och förordningar64. 

Man behöver förstå rättsordningens komplexa hierarkiska kultur vad gäller lagar och 

förordningar för att på ett djupare plan tillämpa normprövning oavsett om den är abstrakt eller 

                                                           
54 Kap. 9 Regeringsordning (2014:801). Riksdagens huvudsakliga uppgift är utgöra Sveriges lagstiftning och är 

därmed också landets högsta beslutande organ, den viktigaste demokratiska församlingen som vi har. Det 

riksdagen gör är att debattera, formulera samt besluta om de lagar vi har i Sverige. De går bland annat igenom 

förslag för nya lagar och det finns här två varianter i form av propositioner och motioner. Propositioner innebär 

förslag som är skrivna av regeringen och motioner är förslag som kommer från enskilda ledamöter. 

Propositioner och motioner behandlas därefter av det utskott som har hand om det ämne som förslaget handlar 

om. Beslutet dokumenteras sedan i ett utskottsbetänkande. (Riksdagssvar.se. 2019) 
55 8:20-22§§ RF 
56 8:18§ RF 
57 8:1§ RF 
58 Ramberg et.al. (1993) 
59 8:20-22 RF   
60 Bull. T. s.180 
61 Lagen.nu 

62 Regelkonflikter: Det är inte ovanligt att olika rättskällor säger emot varandra. Särskilt problematiskt kan det 

bli med lagtext, där olika paragrafer i olika lagar tycks säga emot varandra. För att lösa sådana konflikter finns 

tre predecensregler: Författningar med högre rang går före de med lägre rang (lex superior): Grundlag gäller 

framför vanlig lag, som gäller framför förordning, som gäller framför myndighetsföreskrift. Såvida inte 

författningen med högre rang uttryckligen säger att andra författningar har företräde -- ett exempel 

är Personuppgiftslagens 2 §. # Specifika författningar går före generella (lex specialis) # Senare författningar går 

före tidigare (lex posterior). 

63 SOU 2007:85 s. 41 
64 Bull. T. s.181 

 

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1998:204#P2
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konkret på ett rättssäkert sätt. När man läser att lagar, förordningar eller föreskrift65 strider mot 

grundlag så kan detta i sig vara svårspårat. Utifrån en djupare kunskap om just rättsordningens 

hierarki så kan man spåra olika lagars ursprung, vilka ofta är sprungna ur en annan lag66 . 

För att ge ett exempel kan man se till dagens religionsfrihet, vilket finns i grundlag 2:1§ 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. Dess ursprung kommer dock från FN 

konventionen om mänskliga rättigheter som tillkom 10 december, 194867. I denna konvention, 

artikel 18, påtalar man individens rätt till sin religion med mera68. Detta ledde i sin tur till att 

Europeiska rådet med 47 medlemsstater utvecklade EKMR, vilket undertecknades 4 november, 

1950 och där man i artikel 9 beskriver rätten till religionsfriheten 69. Både FN samt Europarådet 

är överstatliga organ vilket har påverkat den inhemska svenska religionsfriheten med start i 

religionsfrihetslagen (1951:680) till föreskrifter om trossamfund (1998:1593) till förordning 

(1999:731) om registrering av trossamfund. Detta låter sig förstå att det inte alltid är lätt att 

finna ursprung, då dess ursprung kan komma från andra håll än den svenska lagskapande 

församlingen, även om dessa måste godkänna lag i riksdagen i enlighet med 

Riksdagsförordningen (2014:801) kap.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 När riksdagen har beslutat om en ny lag ger regeringen ut den så att allmänheten kan läsa den. Detta kallas för 

att lagen kungörs. En helt ny lag kallas för en grundförfattning. En lag som ändrar en tidigare lag kallas för en 

ändringsförfattning. Båda lagarna får ett unikt löpnummer i Svensk författningssamling (SFS), till exempel 

Diskrimineringslag (2008:567) respektive Lag (2010:1979) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567). När 

en författning har funnits ett tag brukar alla ändringar göra det svårt att se vilken text som gäller. Många 

myndigheter sammanställer då en version av texten där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i 

grundförfattningen. Denna text kallas för en konsoliderad version av författningen. Regeringskansliet har en 

databas för dessa versioner av lagar och förordningar. Databasen kallas för Svensk författningssamling (SFS) i 

fulltext. En myndighet kan också välja att trycka den konsoliderade versionen och ge ut den på nytt. Detta 

brukar anges i författningen med ordet omtryck. (Lagen.se, 2014) 
66 Bull. T. s. 252 
67 FN 
68 FNs konventioner om mänskliga rättigheter (2006) s.6 
69 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 
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4. Grundlagen och dess särställning 
Grundlagens särställning och dess lagprövningsförfarande ställdes på sin spets våren 2018, då 

en politisk och juridisk prekär situation uppstod. Två lagar; gymnasielagen Lag (2016:752) om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige mål UM12649-18, 

samt vapenlagen (1996:67) mål B2646-18, kom att ställa saker på sin spets och fick en 

prövning utifrån 11:14§ RF. Förvaltningsrätten i Göteborg gjorde även en förfrågan om 

förhandsavgörande gällande lägre krav på identitets styrkande för asylsökande till EU-

domstolen 70 . Vad gäller prövning enligt 11:14§ RF av Vapenlagen och Gymnasielagen 

godkännandes båda för tillämpning av de högre rätterna., Vad gäller Göteborgs 

förvaltningsrätts förfrågan till EU-domstolen uttryckte Ann Ramberg Advokatsamfundets 

generalsekreterare uttalande i Veckans Juridik 71  ”Kammarrätten har näpsande till 

Förvaltningsrätten i Göteborg. Absolut! Men jag är inte lika kritisk som 

kammarrättspresidenten att de ställde frågan. [] De står dem fritt att göra de.” 

(veckansjuridik.se, ca 28,40 min in i programmet). 

Grundlagen består av fyra delar, den första är regeringsformen, den andra är 

successionsordningen, den tredje är tryckfrihetsförordningen och den fjärde är 

yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa fyra grundlagar har i den hierarkiska ordningen företräde 

framför andra lagar72. Regeringsformen består av 15 kapitel. Grundlagarna till skillnad från 

andra lagar och förordningar kan ändras först efter att riksdagen röstat genom samma beslut 

två gånger med ett riksdagsval emellan. Först då kan den föreslagna grundlagsändringen 

genomföras73.  

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform har anor från 1600-talet. Den första 

regeringsformen anses ha skapats 1634 av Axel Oxenstierna. Den nya regeringsformen avskrev 

inte konungabalken och anses vara en förvaltningsförordning som tillskrev ständernas dåtidens 

riksdag, rätt samt fastställde en ny ordning där man höll riksråd vart tredje år och där ständerna 

skulle medverka. En återgång vid 1680-talet gav konungen rätt att utifrån egen vilja ändra och 

styra som han ville, då han inte skulle anses vara styrd av någon regeringsform. Det 

frihetstidens styre vände utvecklingen 1719 genom 1720 års regeringsform och konungen 

tillerkände de nya parlamentets partier som bestod av hattar och mössor som den styrande 

makten utifrån utslagsröst. Hamnade konungen i minoritet skulle således parlamentets ord 

gälla. 1772 kom ytterligare en ny regeringsform som ersattes 1809. Maktfördelningsprincipen 

som infördes i slutet av 1700-talet bibehölls, men konungen gavs nu styre över den ekonomiska 

samt administrativa delen. Parlamentet gavs delat styre med konungen vad gällde lagarbete 

med grundlagar, civilrätt samt straffrätt. Från 1867 sammanträdde riksdagen varje år och 

ytterligare en reformering av regeringsform genomfördes. Den första utredningen om bland 

annat ny regeringsform startade 1954, man kom där fram till att bland annat grundläggande fri 

och rättigheter skulle representeras i ett eget kapitel samt att en lagprövningsrätt skulle 

införas74. Denna lagprövningsrätt som idag beskrivs i kapitel 8 RF hur den utförs av lagrådet, 

även hur den i konkret domstolsförhandling kan komma prövas utifrån 11:14 

                                                           
70 Förvaltningsrätten i Göteborg 
71 Veckans Juridik 
72 Bull (2016) s.180 
73 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
74 Isberg (2003) s. 11-18 
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regeringsformen75. 1954 års utredning kunde inte komma fram till en mer genomgripande 

reform av regeringsformen samt riksdagsordning, men man nådde enighet gällande EG stadga 

där vissa konstutionella befogenheter kunde överlämnas till överstatliga organisationer 76. De 

var således detta beslut som öppnade för organisationer med andra intressen än den svenska 

staten att inte bara påverka den svenska rätten, utan de facto ge den befogenheter att så 

genomföra. 

Successionsordningen (1810:0926) tillkom då den franska marskalken Jean Baptiste 

Bernadotte tillträdde den svenska tronen. Successionsrätten beskriver konungahusets tronföljd 

samt vilken tro dessa måste bekänna sig till. 1979 ändrades lagen så tillvida att även kvinnor 

kunde bli tronföljare. Successionsordningen har en så kallad kognatisk tronföljd där äldre 

syskon och dess barn har företräde till tronen och de yngre syskon och deras barn kommer 

således efter i tronföljd.77  

Tryckfrihetsförordningen (1949:45) är en utveckling av 1766 tryckfrihetsförordning som var 

Sveriges första där censur förbjöds, detta gällde dock inte teologiska skrifter. I 1766 

Tryckfrihetsförordning tillskrevs principen om rätten till allmänna handlingar, de vill säga 

offentlighetsprincipen. 1809 skrevs tryckfriheten in i regeringsformens 86§, nästkommande år 

1810 fick den en egen förordning, vilket omarbetades 1812 och detta stod sig fram till dagens 

tryckfrihetsförordning (1949:45). En viktig ändring som infördes i 1949 års 

tryckfrihetsförordning var uppgiftslämnares rätt till anonymitet. Den hade dock redan 

tillämpats i det journalistiska arbetet men blev 1949 en laggrundad rättighet78.  

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) har den kortaste historiken av de fyra grundlagarna. 

Det fanns utredningar från 1970, vilket i första hand var kopplade till andra medier än de som 

innefattades av det tryckta ordet, de vill säga radio, tv och annan teknisk apparatur där ljud och 

bild förmedlades. Dessa former av medier omfattades icke av tryckfrihetsförordningen och 

behövde få ett eget skydd. Det fanns diskussioner om tryckfrihetsförordningen behövde 

omarbetas, men de fanns även krafter som tyckte att yttrandefriheten skulle ha en egen 

grundlagsskyddad lag, vilket resulterade i dagens yttrandefrihetsgrundlag79. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
76 Isberg (2003) s. 11-18 
77 Isberg (2003) s 17, 47 
78 Isberg (2003) s. 11-14, 48-53 
79 Isberg (2003) s. 48-53 
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5. Lagrådet, organisation och periodiska tillsättning 
Lagrådet hittar man på Birger Jarls torg 5 i Stockholm ihop med domarnämnden m.fl. Man 

arbetar utifrån uppdrag av riksdag och regering och ledarmöten tillsättes genom dessa med så 

kallad politisk tillsättning, dock i samråd med Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta 

domstolen 80. Lagrådet består av justitieråd från både den civilrättsliga och förvaltningsrättsliga 

sidan. Dessa justitieråd skall ha tjänstgjort i högsta instans i någon av domstolsväsendets 

domstolar81. Dessa tillsätts idag på ett årsperioder, eller tills berört uppdrag är slutfört, 13-16§§ 

Lag (2003:333) om lagrådet. 

 

5.1 Lagrådets funktion och befogenhet   
I avsnitt två anges hur lagrådets uppgifter med ursprung från 1786, vandrat mellan olika 

ämbeten för att 1909 bli benämnt som lagrådet och därmed få uppgiften som laggranskande 

instans82. Befogenheten av just den laggranskande uppgiften har dock varit av volatil natur, då 

politiska krafter satt käppar i hjulet för just det laggranskande arbetet. På 1920-talet ville 

politiker avsätta lagrådet83. Lagrådet har själva i sina utlåtanden historiskt sett uttalat sig ur ett 

mer politiskt än lagtydande sätt, vid ett tillfälle påtalade man att om bastarder (barn utanför 

äktenskap) skulle besitta arvsrätt, skulle detta leda till ett samhällsförfall rent moralisk då 

arvsrätten för de äkta barnen inom äktenskapen kom ur ett etiskt perspektiv84.  

Lagrådet har mellan 2014-18 granskat 560 propositioner varav synpunkter återgivits i 361 

fall85. Lagrådet skall yttra sig om lagförslag på begäran av regering eller riksdagsutskotten86. 

Dessa yttranden skall omfatta bland annat hur förslagen lag förhåller sig till grundlag, 

rättssäkerhet med mera87. Deras ord väger tungt men den har ingen beslutande rätt, utan deras 

yttranden kan förbises 88 . För att öka lagrådets befogenhet med bibehållen folkvilja som 

lagstiftande församling skulle man kunna lyfta in lagrådet som ett eget kapitel i 

regeringsformen, förslagsvis kapitel 16, samt namnge detta Lagrådet. Man behöver även i detta 

skede göra ett tillägg i 8:20§ RF för att sammanfoga de nya kapitlet 16. Lagrådet i RF. Detta 

tillägg hänvisar till kapitel 16 RF där sammansättningen samt de olika befogenheterna som 

tillskrivs kansliråd med flera förklaras. Ett annat tillägg i 8:21§ RF är nödvändigt då de 

beskriver att lagrådets föreslagna utökning av lagprövningsbefogenhet där enskild lag kan 

komma påverkas utifrån 11:14§ RF89, kopplar tydligt ihop lagrådets kapitel med uppgifterna i 

lagskapande uppdrag som är skrivna i kapitel 8 RF. Den utökade lagprövningsbefogenheten 

som tillskrivs lagrådet begränsas dock av lagprövningens rekvisit i 11:14§ RF. 

Alternativt efter att givit lagrådet ett eget kapitel i RF, kan man lyfta över paragraferna 8:20-

22§§ RF till detta kapitel. Nackdelen skulle vara att en viktig del av granskning av tilltänkta 

                                                           
80 Lag (2003:333) om Lagrådet 
81 Lagrådet.se (2018) 
82 Zetterqust (2009) s.139-140 
83 Modéer (2009) s.162 
84 Modéer (2009) s.151 
85 Legally yors (2018) 
86 Lagrådet.se (2018) 
87 RF 8:22§ 
88 RF 8:21§ 
89 Bilaga 1 
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lagar lyfts ut ur stycket som är avsett att beskriva lagtillkomst, dess granskning samt hur de 

skall förmedlas. Att lyfta in Lag (2003:333) om lagrådet i kapitel 8 RF där man idag lagstadgar 

lagrådets uppgifter är inte att rekommendera då detta är kapitel som är skapat för tillkomsten 

av lagar, förordningar samt hur dessa förmedlas, icke för sammansättningen av granskarna, de 

vill säga lagrådets sammansättning. Således är förslaget om hänvisning från kapitel 8:20-22§§ 

RF till ett nytt kapitel, förslagsvis kapitel 16, vilket enligt förslag blir namngivet som Lagrådet 

och innefattas av Lag (2003:333) om lagrådet proportionerligt90 samt ändamålsenligt91 för att 

skapa en rättsutveckling där lagrådet är en grundlagsskyddad myndighet, inte bara till dess 

uppgift utan även till dess tillsättning samt sammansättning.

Då föreslaget förespråkar övergång från ren politisk tillsättning (vilket beskrivs mer ingående 

i stycke 5.2) av lagrådet till domarnämnden92, syftar det till att i större utsträckning utveckla 

det svenska rättsväsendet till en självständig myndighet, där den nya ordningen vad gäller 

förste ordförande i lagrådet är att likställa med en kanslichef, därmed namnges som kansliråd. 

En annan tanke är att lagrådet i den ordning jag föreslår skall agera ex officio i större 

utsträckning än idag. För att på bästa sätt möjliggöra detta behöver hela lagen om lagrådet 

flyttas in i grundlagen som i detta arbete redan föreslagits som 16 kap. RF, (idag) Lag 

(2003:333) om lagrådet93 så att denna blir grundlagsskyddad. De enskilda lagrummen i Lag 

(2003:333) om lagrådet behöver omarbetas samt tillföras nya delar på förslagsvis följande sätt: 

Första paragrafen vars rubrik är Grundbestämmelser lämnas oförändrad. 2-6§§ är de paragrafer 

som beskriver och rubriceras lagrådets sammansättning. I detta stycke bibehålls 2-3, 6§§ 

oförändrad medans 4§ behöver omarbetas så tillvida att befogenhet gällande sammansättningen 

utökas ”samt en föredragande jurist"(Bilaga 1 s.41). Det ska finnas en föredragande jurist 

förutom de idag tre ledarmötena som lagen föreskriver, då denna kompetens är grundläggande 

i lagarbete. Idag får lagrådet tilldelat sig en föredagande jurist från de departement 

inkommande begäran om yttrande kommer ifrån. Kompetensen föredragande jurist ligger idag 

således utanför lagrådet. Då lagrådet är den instans som skall yttra sig i en lagfråga ska de 

också besitta den kompetens som uppgiften kräver och därmed skall dessa också kunna styra 

samt ansvara för hur den föredragande juristens tid skall användas, samt till vad den skall 

användas. Detta förfarande i sig är grundläggande arbetsgivaransvar inom arbetsrätten samt att 

denna befogenhet ges till tilldelad enhet exempelvis högsta domstolen 94 , vilket är den 

domstolsenhet lagrådet föreslås avskiljas från. Om situationen i ett arbete kring ett yttrande 

skulle kräva ytterligare föredragande jurist eller annan ledamot, så ger tillägg två i mening två 

detta utrymmet ”och/eller två föredragande jurister vid behandlingen av ett visst ärende” 

(Bilaga 1 s.41).  Utifrån de behov som beskrivits i 4§ så ändras därför 5§ med en strykning av 

sin sista mening då den begränsar antalet lagfarna personer.  

Tredje rubriken, beslut om sammansättning berör, 7-12§§. I detta stycke lämnas 10, 12§§ 

oförändrad. 7§ är dock struken i sin helhet och omgjord för att ge lagrådet en ny befattning, 

kansliråd samt denna befattnings befogenhet att tillsätta sina samordnande ordförande i de 

avdelningarna lagrådet kommer omfattas av. Även beslutet av antalet avdelningar är något 

som omfattas av kanslirådets befogenhet/ansvar. ”7 § Lagrådets förste ordförande titel 

kansliråd beslutar med hänsyn till arbetsbördan hur många avdelningar Lagrådet skall bestå 

                                                           
90 Hyd’en. H & T (2016). s. 163 
91 Petrusson, U (2002) 
92 Domarnämnden.se (2018) 
93 Bilaga 1 
94 Förordning (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen 
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av. Lagrådets kansliråd beslutar även vilka som skall tillträda Lagrådets avdelningars 

ordförandeposter.” (Bilaga 1 s.42) Dessa befogenheter är idag regeringskansliets, vilket i sin 

tur kan bemyndiga chefen för justitiedepartementet att besluta om antal avdelningar, förutsatt 

att behov har förändrats. I 8§ har första och andra stycket strukits helt då de i nuvarande 

ordning ger befogenhet till regeringskansliet eller bemyndigande av justitiedepartementets 

chef. Omarbetningen ändrar denna befogenhet till första ordförande, kansliråd samt 

ordförande för berörd avdelning ”8 § Lagrådets kanslichef beslutar efter samråd med Högsta 

domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen hur många ledamöter som var och en av 

domstolarna ska utse i Lagrådet. Varje avdelningsordförande i Lagrådet beslutar själv om 

dennes avdelning ska bestå av fyra ledamöter och/eller två föredragande tjänstemän vid 

behandlingen av ett visst ärende.” (Bilaga 1 s. 42) 

 Angående lagrådsperiod och tjänstgöringstider:13§ är den paragraf som beskriver 

tillsättningsperioden för justitieråds längd. Den har omarbetats från en ettårsperiod till ”fyra 

år” (Bilaga 1 s.43) period för att utifrån tidsperspektivet förtydliga avskiljning mellan Högsta 

domstolen samt Högsta förvaltningsdomstolen och lagrådet, även för att tydliggöra kontinuitet 

utifrån förminskad högkompetent personalomsättning. 14§ är oförändrade. Samma argument 

som för 13§ gäller 15§. Skillnaden är att 15§ anger längd för hur en förste lagrådsordförande 

samt avdelningsordförande kan inneha ordförandeposten, den ger dock utrymme för att 

medverka som ledarmöte i avdelning efter ordförandeskap, tidigare avdelningsordföranden kan 

avancera till förste ordförande samt tidigare förste ordförande kan bli avdelningsordförande. 

”15§Förste lagrådsordförande samt avdelningsordföranden i lagrådets avdelningar kan 

endast omfattas av två fulla lagrådsperioder.” (Bilaga 1 s.43.) 16§ är oförändrad. 

Behandling av ärenden: 17§ lämnas oförändrad, 18§ anger förste lagrådsordförandens mötes 

ansvar samt vem som kan företräda denne i dennes frånvaro, ”förste ordförande för Lagrådet 

leda ordet. Om förste ordförande för Lagrådet ej kan medverka, skall fastställd lista gjord av 

densamme följas. Förste ordförandens lista kan endast omfattas av avdelningsordföranden 

för Lagrådet.” (Bilaga 1 s.44). Detta ligger idag på äldsta ledamoten. Utifrån omarbetningen 

samt tillägg som föreslås för lagrådet sammansättning ska ett ledarskaps ansvar förtydligas 

genom lag, vilket denna omarbetning samt tillägg tillför. 19§ är omarbetad i sin helhet, då 

den idag placerar föredragande jurist på regeringskansliet, vilket argumenterats för förändring 

under 3§ som en nödvändig kompetens på lagrådets eget kansli. ”19 § En föredragande jurist 

skall föredra ett ärende som har beretts för att på lämpligt sätt hjälpa Lagrådet vid 

behandlingen av ärendet.” (Bilaga 1 s. 44).  20§ blir oförändrad. 21§ är omarbetad så att det 

är avdelningsordförande för berört ärende stödjer ska gälla. Detta kan dock ändras av förste 

lagrådsordförande som har utslagsröst ”Om flera meningar har fått lika många röster gäller 

den mening som stöds av berörd Lagrådavdelnings ordförande, förste ordförande av 

Lagrådet har utslagsröst.” (Bilaga 1 s. 44). 22§ lämnas oförändrad. 

Ledamöternas tjänstgöring i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen: Både 23–

24§§ är förändrad så tillvida att tjänstgöring i Högsta domstol samt Högsta 

Förvaltningsdomstol är enligt förslag inte längre en möjlig arbetsordning. Man ska dock 

färdigställa de ärende man redan påbörjat. I dagens gällande lag kan ett justitieråd gå mellan 

uppdraget i lagrådet och någon av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen 

beroende på arbetsbördan i lagrådet. Konsekvensen blir således att justitieråden i lagrådet inte 

längre kan påverka eller medverka i ett aktivt dömande i någon domstol. Detta är av vikt för 

att tydligt särställa lagrådet från den aktivt dömande ordningen, då de utvalda justitieråden i 

lagrådet ska ägna sig åt laggranskande normprövning samt enligt detta förslag till en viss gräns 

omarbeta lag. Gällande omarbetning av arbetsordning i 23-24§§kan tilläggas att det fanns 
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tankar om en ytterligare begränsning av avslutande av påbörjat ärende i HD eller HFD om en 

månad, då nu ställda lagförslag i sin tekniska utformning ger möjlighet för justitieråd att 

medverka i ärenden tills de färdigställts, vilket i stora mål kan bli svårgripbart vad gäller 

tidsaspekt. Detta kan dock ses som oproportionerligt då överlämnande i ett pågående ärende 

kan ge oönskade effekter på tidsaspekten gällande ett pågående ärende. Lagrådsledamöternas 

ledighet: 25§ lämnas oförändrad 

Lagrådsremiss: 26§ ger ramar för vad som kan remitteras till lagrådet och hur en sådan skall 

behandlas ”26§ Vid Lagprövningsremiss från domstol skall Lagrådet inom tre månader utreda 

samt omarbeta lag som står i strid med grundlag eller EKMR, så att berörd lag görs bruklig 

utifrån lagens mål samt tillämpning av den i domstol.” (Bilaga 1 s. 46) samt tidsangivelse för 

de arbetet ”Omarbetning av lag får icke omfatta ändring av andra lagar.” (Bilaga 1 s. 46). 

Remissförfarandet som föreslås ska ses som en utökning av nuvarande 

lagprövning/normprövning. I dagens lagstiftning ligger lagprövning/normprövningen i vissa 

avseenden hos lagrådet95, för att sedan ges till de enskilda domstolarna att i varje enskilt mål 

göra en prövning96. Om man bibehåller dagens ordning med tillägg att lag ska omarbetas till 

ändamålsenligt bruk, dessutom inom en viss tid för att inte uppehålla målets genomförande 

över för lång tid, så ger man en ett effektivt men proportionerligt verktyg97. Ett verktyg där 

man med lagrådets hjälp kan omarbeta de inom gränsen för lagrummet, man kommer här även 

ha tillgång till redan gjord abstrakt lagprövning. 27§ sätter tidsram för avslag på remiss från 

lagrådets sida. Detta är en nödvändighet utifrån tidsaspekten 98  om att inte uppehålla ett 

pågående måls genomförande mer än absolut nödvändigt. 

5.2 Avpolitisering av organisation 
Som tidigare nämnts är de idag politisk tillsättning av lagrådet99, vilket kan tyckas är en 

konstig ordning utifrån att en domstol skall agera opolitiskt. Dessutom styrs domstolarna av 

domstolsverket rent ekonomiskt vilket justitieråd själva ser som problematiskt. Det finns 

således både politiska och juridiska krafter som önskar ge domstolar samt domare en större 

autonomi både ur personaltillsättning samt ekonomisk styrning. I arbetet med att 

säkerhetsställa domstolarnas samt domares självständighet, hur dessa skall tillsättas och 

rekryteras100 behöver man även se över hur lagrådets justitieråd tillsätts. För att på ett mer 

effektivt sätt använda redan befintliga resurser i arbetet med att öka självständigheten i 

                                                           
95 8:20-22§§ RF 
96 11:14§ RF 
97 Formerna för hur beredningskravet ska uppfyllas är inte närmare reglerat i regeringsformen. När det gäller 

beredning av ett lagstiftningsärende är remissförfarandet emellertid centralt (se t.ex. bet. 2008/09:KU10 s. 59). 

Några i författning bindande föreskrifter om remisstidens längd finns inte. Konstitutionsutskottet har dock flera 

gånger pekat på vikten av att remisstider eller motsvarande bör vara så väl tilltagna att remissinstanserna ges en 

reell möjlighet att överväga förslagen (se t.ex. yttr. 2013/14:KU6y s. 5 f.). Utskottet har framhållit att 

remissbehandling medför att kvaliteten på regeringens och, i förlängningen, i vissa fall även riksdagens 

beslutsfattande ökar (se t.ex. bet. 2008/09:KU10 s. 63). I den inom Statsrådsberedningen utarbetade s.k. 

Propositionshandboken Ds 1997:1 finns riktlinjer för regeringsarbetet. Det anges där att remisstiden som 

huvudregel inte bör sättas kortare än tre månader (se s. 32). (B 2646-18. s.  9.) 
98 Lundh. P. (2016) 
99 Lag (2003:333) om Lagrådet 
100 SOU 2017:85 s. 19-29 
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Sveriges domstolar kan man således använda sig av domarnämnden som består av nio 

ledarmöten, där de flesta har juridisk bakgrund från Sveriges domstolar101.  

Domarnämnden skapades i och med 2011 års grundlagsreform och är därmed den yngre av 

medlemmarna inom domstolsväsendet. Deras uppgift är bland annat att finna och 

rekommendera kompetenta domare till domartjänster. I beredningsarbetet namngavs 

domarnämnden som förslagsnämnd i delrapport 1102 samt tjänsteförslagsnämnd i delrapport 

2103. Gällande förslag som berör domarnämnden att bruka dessa som tillsättande av justitieråd 

i lagrådet, behöver man utöka domarnämndens befogenhet. Idag har domarnämnden 

befogenhet att föreslå och redovisa för regering utifrån de parter som sökt sig till berörd 

tjänst, den man ser som bäst lämpad. Men som i fallet med rekommendationer från lagrådet 

kan regering frånse detta. Utifrån dessa omständigheter ska därför domarnämnden ges 

mandat i lag, lämpligen förordning (2010:1793) med instruktion för domarnämnden104 för att 

kunna tillsätta justitieråd, dock med bibehållet ansökningsförfarande, de vill säga alla tjänster 

skall offentliggöras105. Ett tillägg i den första paragrafen som då i den nya lydelsen omfattar 

även tillsättning av förste lagrådsordförande ” samt med beslutanderätt om tillsättning av 

förste ordförande i lagrådet 16 kap.11§ Kungörelse (1974:152) om beslutad ny 

regeringsform.” (Bilaga 1 s. 47). Alternativt kan man skapa en så kallad tillsättningsnämnd 

som bara består av domare och ge dessa beslutanderätt gällande tillsättning av domare106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Nämnden består av nio ledamöter och för varje ledamot finns det en personlig ersättare. Av ledamöterna ska 

fem vara eller ha varit ordinarie domare och två vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet. En av de 

senare juristerna ska dessutom vara advokat. De övriga två ledamöterna ska representera allmänheten. Nämnden 

sammanträder minst en gång per månad, med undantag för juli, då inget sammanträde äger rum. Nämnden utser 

inom sig en ordförande och en vice ordförande. 
102 SOU 2008:125, del 1 
103 SOU 2008:125, del 2 
104 Bilaga 1 
105 SOU 2008:125, del 1 s. 27 
106 Interpellation 1016/17:109 
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6. Normprövning 
Normprövning av lag delas in i två delar vid namn konkret107 samt abstrakt normprövning. Den 

konkreta är just konkret så till vida att man i en pågående rättsprocess inte tillämpar den lag 

som strider mot grundlag eller annan överordnad föreskrift. Den abstrakta normprövningen 

görs utifrån fiktiva hinder och därmed försöker man kontrollera lagen utifrån hur den eventuellt 

kan komma att strida mot grundlag eller annan överordnad föreskrift i rättsprocess.  

6.1 Konkret normprövning 
I regeringsformen 11:14§ RF får man beskrivet att lag som strider mot grundlag eller någon 

annan överordnad föreskrift skall frångås. Därmed har man givit domstolarna ett verktyg som 

aktivt ger domstolen en direkt lösning på hierarkiska konflikter lagar och förordningar emellan 
108 . Innan dagens konkreta lagprövning fanns det ett uppenbarhetsrekvisit som infördes 

1980109. Detta uppenbarhetsrekvisit110 krävde att tillämpningen av 11:14§ RF föregicks av att 

det var uppenbart att det stred mot överordnad författning eller dess tillkomst, förutsatt att 

denna var beslutad av riksdag eller regering. Om det inte var uppenbart blev 11:14§ RF således 

inte tillämplig. Ser man till antalet gånger 11:14§ RF använt mellan 1980-2010, vilket är 23 

gånger över loppet av 30 år, och antalet tillämpningar av 11:14§ RF utifrån dagens lydelse 

2011- 2019, är 13 111 , så kan man med en lätt överslagsräkning se att innan 

uppenbarhetsrekvisitet vilket i 11:14§ RF tillämpades denna mindre än en gång per år, medan 

siffran för tillämpning per år av 11:14§ RF efter uppenbarhetsrekvisitets borttagande redan 

uppgår till nästan två gånger per år. Man kan här konstatera en fördubbling av lagprövningen 

enligt 11:14§ RF. Diskussioner om borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet och huruvida detta 

skulle ge någon större effekt eller öka dess tillämpning har ifrågasatts, man trodde helt enkelt 

att ändringen inte skulle tillföra lagprövningen något i någon större utsträckning112, vilket var 

direkt fel. 

6.2 Abstrakt normprövning 
Abstrakt normkontroll ingår inte i en pågående process, utan är en lagprövning som sker 

utanför domstolsprocessen där man undersöker vad för hinder en viss lag kan komma möta i 

sin tillämpning i domstol gent emot annan lagstiftning113. Det finns diskussioner om huruvida 

abstrakt normkontroll behövs i det svenska rättssystemet. Även frågan om det svenska 

rättssystemet uppfyller kraven på lagkontroll enligt EU-rättslig ordning, har i UNIBET målet114 

varit aktuell. Vad gäller lagprövning i abstrakt form enligt EU-rättslig ordning anses den 

svenska rättsordningen vara helt i sin ordning då EU-rättslig ordning ej föreskriver krav på att 

                                                           
107 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
108 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
109 SOU 2008:125 del 1. S. 364-365 
110 14 § Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag eller 

annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess 

tillkomst, får föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall tillämpning 

dock underlåtas endast om felet är uppenbart. (SOU 2008:125 del 1. S. 364) 
111 Lagen.nu 11:14§ RF 
112 Heckscher (2007) S. 801 
113 SOU 2007:85 
114 NJA 2007 s. 718: Två företag Unibet London, samt Unibet internationella avdelning önskade intermistiskt 

beslut (förhandsbesked) om herarkisk lagordning (abstrakt normkontroll) mellan EG förordningen artikel 49 

(överstatlig lag) och lotterilagen (1994:1000). Fallet är från 2007 och är således prövat innan 

uppenbarhetsrekvisitet togs bort i och med regeringsformen 2011. (Lagen.nu) 
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tillhandahålla abstrakt normkontroll115. Vad gäller diskussionen om abstrakt normkontroll så 

har den dykt upp med jämna mellanrum som motioner inom politiken116, uppsatser som denna 

samt statlig utredning117. 

6.3 Skillnad mellan konkret och abstrakt normkontroll  
Skillnaden är att den ena genomföras som direkt lagtillämpning, det vill säga konkret 

normprövning 11:14§ RF. Medan den andra, abstrakt normprövning är oberoende av 

processföring och utförs utanför domstolens pågående processföring. Den konkreta ger en 

direkteffekt i en uppstådd situation, medan den abstrakta ger utrymme för en mer djuplodad 

analys av rättsläget i förhållande till annan lag och förordning. Den abstrakta normkontrollen 

är inte heller tids eller situationsberoende, utan kan utföras både under och efter ett lagarbete118 

6.4 Genomförd normprövning på abstrakt nivå 
Om man ser till lagrådets arbete där de fungerar som en kontrollinstans för riksdagens 

lagarbete, där deras roll är av rådfrågande karaktär i form av yttranden, så kan man utifrån 

ställda kriterier för sådana yttranden119 argumentera för att abstrakt normprövning de facto 

redan är en del av den svenska normkontrollen. Vad som skulle kunna tala emot är snarare ur 

ett politiskt syfte, då abstrakt normkontroll som inledningsvis beskrivits som ett eventuellt 

verktyg för opponenter att stoppa varandra genom att kräva lagprövning. En 

författningsdomstol eller sådan öppen rätt till normprövning från det politiska skulle de facto 

kunna skapa direkta hinder för lagar att träda i kraft vilket kan komma drabba allmänheten. En 

annan nackdel med politiskt tillgänglig normprövning är att domstolens självständighet 

förminskas och skadas istället för att stärkas, då dess effekt kan bli att tillfredsställa politikers 

behov istället för domstolars behov av klargörande av lagtydning samt hierarkisk ordning. 

6.5 Är normprövning nödvändig? 
Då den abstrakta normprövningen sker utanför pågående domstolsprocess så kan man säga att 

det arbete lagrådet gör genom sitt arbete med lagprövning innan lag fastslås i kammaren är en 

form av abstrakt normprövning. Vad som kan vara nedslående i denna process är att lagrådets 

arbete kan vara ogjort och ignoreras då riksdagen kan frångå det lagrådet rekommenderar. Det 

finns inte lagstadgat att lagrådets ord skall följas utan det är just bara ett råd om än ett allt så 

viktigt sådant120. 

6.6 Processrättsliga hinder för abstrakt normprövning 
Då den konkreta normprövningen 11:14§ RF möjliggör att frångå lag som strider med grundlag 

eller annan överordnad föreskrift blir den abstrakta normprövningen aldrig aktuell att 

genomföra, utan lagen utgör i själva verket en form av hinder för abstrakt normkontroll121.  

Detta är hur normkontroll sker idag. För att möjliggöra en abstrakt normkontroll utförd av 

lagrådet utöver den som lagrådet utför i remissrundan behövs en komplettering av RF. Då detta 

gäller en grundlagsändring så omfattar detta en process som redovisas under avsnitt 3. De 

                                                           
115 SOU 2007:85 s. 41 
116 Betänkande 2017/18:KU36 
117 SOU 2007:85 
118 SOU 2007:85 s. 77 
119 RF 8kap 20-22§§ 
120 8:20-22 §§ RF 
121 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
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tillägg jag förespråkar skapar möjlighet att utöka lagkontroll men bibehålla lagskapande 

ordning. 

 För att skapa en balanserad normprövning där den abstrakta normkontrollen kan ske i fler 

skeden än dagens nuvarande ordning 122  behöver således lagprövningsrätten i 11:14§ RF 

utvecklas och stärkas utifrån behov som kan komma uppstå ihop med en konkret normprövning 

i pågående mål123 . ”I de fall där domstol finner lag stå i strid 1. Grundlag 2. EKMR - 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 3. Om stadgad ordning i 

något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst, skall lagprövningsremiss 

överlämnas till lagrådet för ombearbetning så att lagstridigt lagrum görs brukligt”. (Bilaga 1 

s. 50). Vad som är viktigt i ett sådant förfarande är att man inte uppehåller berört måls gång 

mer än absolut nödvändigt. Hur man gör detta på ett proportionerligt sätt står att läsa om i 

avsnitt 5.1. Tidsperspektivet bör även ses ur beredningsperspektiv, så att en remiss kan beredas 

på ett fullgott sätt. Gällande tidsaspekten för beredning anges de i mål skrivet B2646-18 att tre 

månader ger en reell möjlighet för en remissinstans att bereda ett yttrande.

6.7 Principer, normprövning en del av rättssäkerheten 
Vad rättssäkerhet är och innefattar som begrepp är något som det tvistats om. Några som uttalat 

sig i frågan är lagman Petra Lundh, som påtalar tidsaspekten124. Justitieombudsman Cecilia 

Renfors, pekar på bland annat det muntliga förfarandet125. Jur.kand. Josef Zila, uttalar sig om 

legitimitetsprincipen- inget brott utan lag, inget straff utan lag som en del av rättssäkerheten126. 

Bert Lehrberg talar om lagens förutsägbarhet127. Letar man i doktrinen så kommer man snart 

upptäcka att det de facto inte finns någon definition på begreppet rättssäkerhet. Utifrån denna 

kunskap kan man således bara ta fasta på de delar som i lag samt doktrinen är fastställda och 

tillämpade i rättsprocesser som del av rättssäkerheten. Några av de mer kända rättsprinciperna 

är exempelvis dubbel bestraffning är när ett brott har begåtts utomlands av en svensk 

medborgare och förklarar att denna endast kan bestraffas om brottet även ses som en brottslig 

handling i de land handlingen utförts128. 

Legalitetsprincipen uttrycks som ”Inget brott utan stöd i lag”129 ”nullum crimen sine lege, 

”nulla poena sine lege”- inget brott utan lag, inget straff utan lag.”130 Det är lagen som 

definierar den offentliga makten 131 . Man skall således hålla sig till gällande rätt. 

Koncentrationsprincipen är en annan princip som beskriver själva rättsprocessens tidsaxel, det 

vill säga den skall hålla sig inom en bestämd tid beroende på hur många dagar rättegång 

förväntas hålla. Blir den av längre slag, skall den läggas med tre huvudförhandlingsdagar i 

veckan. Undantag från detta kan göras. Detta gäller för samtliga domstolar 132 . 

Objektivitetsprincipen kan vara den principen som är mest känd bland allmänheten. Den 

                                                           
122 8:20-22§§ RF 
123 Bilaga 1 
124 Lundh. P. (2016) 
125 Renfors. C. (2016) 
126 Zila. J. (1990)  
127 Lehrberg. B. (2017) 
128 2:2§ BrB, det finns dock undantag för detta 2:2§ BrB 4 st 
129 Hydén, H & T, (2016). s.74 
130 Lehrberg (2017). s.86 
131 RF 1:3§ 
132 Rättegångsbalken 43:11 & 46:11 samt för Hovrätt 53:2§ p.3 
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beskriver att alla är lika inför lagen och skall bemötas med opartiskhet och saklighet133 . 

Omedelbarhetsprincipen är den princip som förklarar att rättens dom får endast grundas på vad 

som förekommit vid huvudförhandlingen, detta står i 17 kap. 2 § rättegångsbalken för tvistemål 

och 30 kap. 2 § för brottmål134. I svensk rätt anses den åtalade vara oskyldig tills motsatsen är 

bevisad och den principen kallas oskyldighetspresumtion135. 

Genom proportionalitetsprincipen tydliggörs att myndigheter ej får ta till större åtgärder mot 

den enskilda än vad som kan anses nödvändigt för att uppnå syfte136. Detta gäller även på EU 

nivå137. Vad gäller retroaktivitetsförbudet så är det den princip som skyddar enskild från att 

kunna bestraffas genom av retroaktiv lagstiftning då ”Gärningen måste ha varit belagd med 

straff redan när den begicks”138. 

Rätten till försvar beskrivs närmare i kapitel 21 rättegångsbalken. Rätten kommer att beakta 

om behov av försvarare 21:3b§ 2.st. Det genomfördes även ett rättshjälpsdirektiv som var 

gällande från 1 januari 2018139. Detta direktiv omfattade även tillsättning av försvarare på tid 

utanför domstolarnas ordinarie öppettider. En politisk debatt om vem som skulle få mandat om 

att tillfördela försvarare på denna tid uppstod, vilket slutligen landade i att ge Domstolsverket 

i uppdrag att ge förslag på hur man kunde fullfölja EU direktivet på bästa sätt inom ramen för 

det befintliga rättsväsendet. Resultatet kom 2 maj 2019 och de föreslår att man skapar ett 

joursystem för domstolarna där man delar in Sveriges domstolar i två huvudområden: Nord 

vilket Stockholms tingsrätt föreslås ansvara för, samt syd, vilket Göteborgs tingsrätt föreslås 

ha huvudansvaret för. Under dessa två tingsrätter ska man samordna ett ambulerande system 

där jourschema upprättas för alla tingsrätter inom de två nationella områdena. Domstolsverket 

föreslår att joursystemet skall träda i kraft från 1 januari 2020140. 

Som det låter sig förstås förhåller sig den svenska rätten till flertalet principer för att säkra och 

skapa rättssäkerhet för alla involverade parter, men också en transparens där samhällets alla 

parter samt innevånare kan syna domar141 samt parters agerande i domstol142.  Gällande konkret 

normkontroll143 av lagar där den hierarkiska ordningen samt dess beredning ej är fullgod samt, 

abstrakt lagprövning där lag prövas om den är tillämpningsbar144, är en del av rättssäkerheten 

                                                           
133 1:9§ RF 
134  ”Rätten får enligt omedelbarhetsprincipen endast fästa avseende vid bevisfakta som direkt iakttagits av 

rätten under huvudförhandlingen eller bevisfakta som man kan sluta sig till från vad som direkt iakttagits. Om en 

part framför något under förberedelsen får alltså inte rätten ta hänsyn till detta om det inte upprepas under 

huvudförhandlingen. Principen syftar till att rätten ska ha bra förutsättningar att få överblick och kunna värdera 

hela bevismaterialet i ett sammanhang. Inställs huvudförhandlingen, får rätten ändå ta upp muntlig bevisning, 

om det är tillåtet enligt reglerna om förhör utom huvudförhandling och den som skall höras finns tillgänglig 

enligt kap.3 rättegångsbalken. Ett par konsekvenser av omedelbarhetsprincipen är att rätten inte får grunda dom 

på vad som antecknats i protokollet från huvudförhandlingen - domen måste grundas på vad som direkt iakttagits 

- och inte heller på vad den enskilda domaren har för privat kunskap från utanför sin yrkesutövning (med 

undantag för s.k. notoriska fakta)” (lagen.se. u.a.å.) 

135 EKMR artikel 6.2  
136 Rembe (1998) s. 107 
137 Hyd’en. H & T (2016). s. 163 
138 Lehrberg (2017). S. 86 
139 Ds 2017:53. Rättshjälp och taxor (2018). 
140 Domstolsverket (2019) 
141 5:1§ RF 
142 2 kap TF  
143 11:14§ RF 
144 8:20-22§§ RF 

https://lagen.nu/begrepp/Dom
https://lagen.nu/1942:740#K17P2
https://lagen.nu/1942:740#K17P2
https://lagen.nu/begrepp/Bevisfakta
https://lagen.nu/1942:740#K46P3S246
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då den är en del av att säkra lagprövningen i dess olika faser. Vad som bör utökas i detta 

avseende är lagrådets befogenhet som föreslås tidigare i detta arbetet. Detta utökande av 

befogenhet ger en ökad rättssäkerhet, då den ger rätt till ombearbetning av lag som visat sig 

icke tillämpningsbar. Denna befogenhet behöver ges ramar som tydliggör för alla parter hur 

den skall användas samt att den brukas på ett proportionerligt vis. Därmed föreslås att 

lagprövningsremiss skall tillämpas i fall där dom utlöst en så kallad konkret normprövning i 

enlighet med 11:14§ RF, dock med begränsning till strid med grundlag, EKMR eller om dess 

beredning frångåtts på de vis som beskrivs i 11:14§ RF andra mening. 
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7. Lagrådet som fristående myndighet med styre över sin 

egen budget 
Det har förts diskussion både i de politiska samt Sveriges domstolar huruvida självständighet 

ur ett ekonomiskt perspektiv påverkar domstolens självständighet, då man idag utifrån politisk 

styrning kan straffa en enskild domstol med hjälp av domstolsverkets ekonomiska styrning145. 

Att man som domstol i en rättsstat skall kunna utsättas för sådana omständigheter, där det 

politiska landskapet snabbt kan förändras och därmed med korta tidsintervaller, kan de facto 

ge oönskade effekter i form av underminerande av särskilda domstolars möjlighet att utöva sitt 

uppdrag. Man behöver därför ge goda förutsättningar för Sveriges domstolar att skydda sig 

från en sådan inverkan på dess verksamhet. En sådan möjlighet är att överföra domstolens 

budget som idag ligger inbäddad i rättsväsendets utgiftsområde 4, tillsammans med 

budgetposter för polis, åklagare tull BRÅ med flera146, till utgiftsområde 1 som namnges rikets 

styrelse. Detta är något som föreslagits både från de politiska och från Sveriges högre 

domstolar147. 

Det behövs också ett förtydligande gällande lönesättningens vikt för de människor där ”Arbetet 

består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande 

karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta 

en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.” (Bilaga 2, sid.1). 

Då nuvarande lönesättning är att i vissa avseenden ses som ett hån mot de parter som utför 

arbetet och med risk för att anklagas för missfirmlighet så skall vi alla veta att det finns helt 

outbildade politiker med löner samt uppdragsersättningar som alltså överstiger den personals 

löner som hela vårt rättssystems utveckling vilar på. Detta faktum är i sig ett underbetyg från 

våra politiker riktat mot de parter vi som samhälle i många avseenden är beroende av för att 

bibehålla samt utveckla vår rättsstat Sverige. Kompetens kostar och de är något vi i Sverige 

behöver lyfta som sakfråga. Men för att kunna föra en sådan diskussion behöver man ha 

underlag i hur lönesättningen ser ut idag, ett sådant underlag vad gäller löner för lagrådet samt 

andra personalkategorier inom lagrådets verksamhet finner man under nästa avsnitt. 

7.1 Förenklad personalbudget för lagrådet. 
Denna kostnadskalkyl omfattar endast personalkostnad för lön samt semesterersättning enligt 

semesterlagen, avtal är medvetet bortvalt då de berör flera olika avtal. Administrativa, lokal, 

försäkringar, pensionsspar samt andra tillkommande kostnader ligger således utanför denna 

kalkyl. Löneplacering på personalen är inhämtad från regeringskansliet. Högsta domstolen 

samt Domstolsverket. Skattetabell för Stockholm har använts som grund för skatt. 

Löneberäkning avser att ge en god men icke exakt kostnadskalkyl. Då lagrådets personalantal 

kan komma variera stort i antal från som lägsta: 
  

Lön Sem.ers Soc.avg Skatt 

Kansliråd 
 

189 500 22 740 59 384 92 610 

Lagråd 
 

109 500 13 080 34 248 47 960 

Äldre råd 
 

87 600 10 510 27 524 35 040 

Jurist148 
 

61 850 7422 19 433 20 553 

                                                           
145 Interpellation 2016/17:109 
146 Budgetproposition för 2019 
147 Interpellation 2016/17:109 
148 Inkluderar föredragande jurist samt specialister 
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Administratör 40 200 4824 12 630 9562       

  
488 650 58 638 153 375 205 945       

Summering: 669 123kr var av 205 945 kr är skatt/ mån       

Till 

Högsta 

     

  
Lön Sem.ers. Soc.avg. Skatt 

1 Kansliråd 189 500 22 740 59 384 92 610 

12 

Lagråd 

 
1314000 157 680 412 848 578 160 

6 Äldreråd 525 600 63 072 165 144 210 240 

Jurist149 
 

618 500 70 422 194 433 205 530 

Administratör 120 600 14 472 37 080 28 686   
2768200 328 386 868 889 1115226       

Summering: 3 965 475 kr var av 1 115 226 kr är skatt /mån  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Inkluderar föredragande jurister samt specialister 
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8.Att skapa rättssäkrare normprövning utifrån svensk 

rättstradition 
Mitt syfte påstod jag att jag skulle kunna påvisa hur utökad normprövning kan öka 

rättssäkerheten. Förutom detta angav jag att de skulle göras inom ramen men med omarbetning 

samt tillägg i redan befintliga lagar och processföring. Syftet anger även att detta skulle ske 

inom ramen för den svenska rättstraditionen samt vara ekonomiskt fördelaktigt. 

Hur skapas då lagstiftning enligt den svenska rättstraditionen? Detta beskrivs i avsnitt 3 

Rättsordning, och svaret är att lag tillkommer genom proposition eller motion, men ser man till 

historiken i avsnitt 2 Rättshistoria så har både kungar och präster besuttit den makten. Vad är 

då rättssäkerhet? I avsnitt 6 finns det underlag som beskriver att själva begreppet rättssäkerhet 

inte finns definierat, men att man i svensk rätt förhåller sig till en mängd principer inom 

gällande rätt för att ge alla parter en så rättssäker process som möjligt. Denna rätt har inte alltid 

varit självklar om man ser till rättshistorien, man har tidigare gjort skillnad på folk och fä utifrån 

flera grunder bland annat kön och samhällsklass.  

Nästa fråga blir vad normprövning är och hur kan man förstå den? Svaren står att finna i 

avsnitten 4 och 6, där beskrivs normprövning/lagprövning som ett utövande i två olika 

konstellationer abstrakt samt konkret. Den abstrakta normprövningen/lagprövningen görs idag 

i vissa fall av lagråd, ibland av en föredragande jurist i regeringskansliet innan lagförslag röstats 

igenom i riksdag eller blir förordning som utlyses av regeringen. Den abstrakta normkontrollen 

utförs för att undersöka om berört lagförslag strider mot grundlag, rättsordning eller annan 

föreskrift, lagrummen sinns emellan, utifrån rättssäkerhet, att det uppnår sitt syfte samt vad för 

eventuella problem som kan komma uppstå i en tillämpning. Den konkreta normkontrollen 

tillämpas i pågående rättsprocess, där den enskilda domstolen har befogenhet att göra en 

normprövning/lagprövning i enskild pågående rättsprocess. Hur kan man då skapa 

normprövning/lagprövning på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt? Detta beskrivs i avsnitt 5 och 

7, där de framgår att lagrådet som redan befintlig del inom rättsväsendet, där man redan idag 

har som uppgift att utföra stora delar av abstrakt normkontroll, är den som är bäst lämpad samt 

tillgänglig för en sådan uppgift samt att man kan med redan befintlig budget omvandla lagrådet 

till en fristående enhet för utökad normprövning/lagprövning. Det är också genom detta svaret 

på sista frågan framkommer. Sista frågan är hur kan man utifrån svensk rättstradition skapa en 

rättssäker normprövning. Jo, genom att använda redan befintligt humankapital, verksamheter, 

rättssäkerhet som tillämpas genom flertalet principer, samt utöka dagens lagstadgade 

befogenheter för berörda parter. Där dagens processförande inte ändras i större utsträckning, 

utan snarare ges en proportionerlig tidsram för att kunna tillämpa den utökade 

normprövning/lagprövning som föreslås i uppsatsen.  

8.1 Fördjupad diskussion 
En berättigad fråga att ställa efter att tagit till sig delarna i detta arbete är: varför så mycket av 

uppsatsen handlar om lagrådet, då uppsatsen utges handla om utökad 

normprövning/lagprövning? Lagrådet är som tidigare beskrivits den myndighet som satts som 

remissansvariga för omarbetning av lag, det vill säga ansvariga för utökad norm/lagprövning. 

Det är då av vikt att lagrådet är självständigt samt grundlagsskyddad i sitt arbete och dess 

konstellation, men även att man har en klar bild av vad uppdraget är och vem som är ansvarig 

i vilken del. Detta är utifrån både funktionalitet, det vill säga lagar som riksdagen röstar igenom 

skall vid behov kunna omarbetas för att fungera så som lagstiftande församling haft för avsikt, 
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men utan att riksdagen manipulerar eller utövar påtryckning på lagrådsarbetet, samt 

jurisdiktion, det vill säga lagrådet är den med befogenhet att korrigera icke tillämpningsbar lag. 

Att just lagrådet är den enhet som valts är logiskt då de idag redan har ett lagprövningsansvar 

vilket beskrivs i kapitel 8 RF. De är också erfarna människor som arbetat i domstolens olika 

domstolar och är både arbetserfarna och livserfarna genom detta. Detta är en kunskapsbank 

man behöver nyttja på ett mer effektivt sätt. Det är här även viktigt att ge lagrådet en tillsättning 

utifrån fler samhällsgrupper, vilket i detta arbete förkroppsligas av domarnämnden vars 

befogenheter skall omfattas av tillsättning av kansliråd tillika förste lagrådsordförande. 

Vår lagstiftande församling samt dömande myndigheter kommer att få bråda dagar vad gäller 

både utredande av nya samhällsföreteelser inte minst vad gäller den tekniska utvecklingen. 

Detta i sig skapar ett behov av ett utökat arbete kring nya lagar och dess tillämpning. Här 

kommer lagrådet att ha en avgörande roll, därför behöver de också utökas i mantal utifrån 

behov, vilket anger i stycke 5.2. 

En annan viktig del gäller lagrådets periodiska tillsättning om ett år och där föreslås en 

periodisering om fyra år. Förslaget innebär inte att möjligheten att använda specialister eller 

annan under kortare mandat än fyra år. Förlänga av tillsättnings perioderna är nödvändiga för 

att skapa en tydligare gräns än idag mellan domstolens högsta instanser och lagrådet, då det är 

dessa instanser man enligt lag väljer justitieråd ur. 

Något lagstiftaren bör tänka på framledes är att på ett tydligare sätt låtas förstå ur vilken 

grundlag, lag, föreskrift som kommande lagar och föreskrifter är sprungna ur, då detta skapar 

en tydligare förståelse och tillgängliggör tolkning för normvärdering på ett tydligare sätt för 

gemene man än tidigare lagstiftningsprocess bjudit på150. Ett sådan ordning skulle i sig kunna 

förebygga en del av lagstridig processförfaranden. Denna tanke tycks även finnas bland 

rättstillämpande domstolar. Läser man målet B2646-18 så låter Högsta domstolen göra 

gällande att förarbetet till den nya vapenlagen kan anses tillräcklig då detta gällde ett tillägg till 

redan befintlig lag vars förarbete beretts på sedvanligt vis151 

I detta arbete har de föreslagit i de fall där domstol finner lag stå i strid med grundlag eller 

EKMR skall lagprövningsremiss överlämnas till lagrådet för ombearbetning så att lagstridigt 

lagrum görs brukligt. Något den lagstiftande församlingen bör vara införstådda med är att när 

man driver genom lag som inte är tillräckligt utredd kan detta ge konsekvenser i en omarbetning 

av lag då de kan komma gälla fler eller färre individer/grupper, i mindre eller större omfattning, 

det vill säga mer ingripande än vad som ursprungligt var ämnat för en lag. Detta i sig borde ge 

lagstiftande församling en varningens finger om att undvika hast arbete. Detta anser jag vara 

av stor vikt med tanke på vad som kan komma bli icke anade konsekvenser som kommer drabba 

vår nation samt dess medborgare. 
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Till skillnad från grundlagsutredningens expertgrupps utsago, om maximalitets exempel p. 3, 

där man föreslår en hänskjutning till en författningsdomstol152, ser jag en bättre möjlighet i att 

hänskjuta ärenden vad gäller lagprövningen direkt till lagrådet och i ett sådant skede skall 

lagrådet ha beslutanderätt. Att delvis överlämna nuvarande lagprövningsrätt i tidigare angivet 

förfarande till lagrådet i stället för dagens överklaganderätt där högre instans gör 

lagtillämpningsprövning i de enskilda målen, efter att en instans konstaterat och tillgripit 

lagprövning i enlighet med 11:14§ RF, kan skapa konflikt instanser emellan samt att det delvis 

förtar domstolens rätt att lagtillämpningspröva i moment förslag givit lagrådet mandat. Detta i 

sig kan skapa en ytterligare försiktighetsprincip i tillämpningen, men det skapar också 

möjlighet att på ett nytt plan ge incitament för att inte driva igenom icke grundad och prövad 

lagstiftning, samt att det ger en säkring om att svagheter i en lagstiftning som ej tidigare 

uppmärksammats ges en ny möjlighet genom korrigering av lagrådet, vilka i detta moment 

skall ha beslutanderätt. Det kan tilläggas att lagprövning för andra lagar än grundlag samt 

EKMR är att anse som obefogad då de redan är underställda tidigare nämnda lagrum vilket i 

sig gör det oproportionerligt.  

Som avslut för denna diskussion kan de behövas upprepa vikten av att skilja på de dömande 

ämbetena, det vill säga våra domstolar, och den lagstiftande församlingen i vår riksdag, där 

lagrådet likt en brygga är den bäst lämpade tillsynsmannen vid lagprövnings samt hierarkiska 

ordning. Det har funnits tankar om restriktioner vad gäller lagråd och eventuella sidouppdrag 

som exempelvis medverkan i olika styrelser med mera, men har valt att låta rättsväsendet 

diskutera denna fråga ytterligare innan man tar till lagstadgade restriktioner.  

8.2 Slutsats 
Historiskt sett har HD och lagrådet haft en stark sammankoppling, då HD varit den instans som 

justitieråden arbetat i på samma gång som dem varit verksamma i lagrådet. Detta behöver delas 

rent tidsmässigt. Precis som HD en gång delades i två delar där den ena blev fortsatt dömande, 

medans den andra delen blev lagrådet som då blev laggranskande instans. Att förlänga 

tillsättningsperioderna för justitieråd i lagrådet från ett till fyra, med goda förutsättningar för 

ytterligare period skapar således en tydligare avgränsning mellan de två instanserna både för 

dem verksamma i HD och lagrådet samt medborgare.  

Ett faktum är att en utökad kombination av tillgång till både den konkreta och abstrakta 

normkontrollen är att dessa två former av kontroll kompletterar varandra. Om man i ett yttrande 

från lagrådet väljer att följa helt, delvis eller inte alls, så kan man i domstol via 11:14§ RF 

tillämpa den konkreta normkontrollen, för att i vidare arbete kunna sända berörda lagrum 

vidare till lagrådet, där ytterligare normkontroll/lagprövning utförs utifrån begränsningen 

                                                           
152 3. En författningsdomstol inrättas. Den är sammansatt av 3 justitieråd, 3 regeringsråd och 3 övriga ledamöter. 

Författningsdomstolen sammankallas ad hoc för prövning. Ledamöterna har kvar sina ordinarie uppdrag vid 

sidan av tjänstgöringen i författningsdomstolen. Domarna från Högsta domstolen och Regeringsrätten utnämns 

av respektive domstol enligt ”lagrådsprincipen”. Övriga ledamöter utses av riksdagen. Tjänstgöringstiden är sex 

år, eventuellt utan möjlighet till omval av de av riksdagen utsedda ledamöterna. // Normprövningen är i 

huvudsak konkret och kommer till stånd genom att en domstol hänskjuter lagprövningsfrågan till 

författningsdomstolen. Regleringen skulle i det här avseendet knyta an till den ordning som gäller vid 

inhämtande av förhandsbesked från EG-domstolen. Abstrakt normprövning tillåts i begränsad utsträckning, se p. 

3 i mellanalternativet. Som huvudregel tillåts inte s.k. författningsbesvär över enskilda myndighetsbeslut. 

Författningsdomstolens prövning kan utmynna i ett uttalande om att en bestämmelse inte ska tillämpas i det 

konkreta fallet eller, vid abstrakt prövning, ett uttalande om en bestämmelses grundlagsenlighet. Däremot ges 

författningsdomstolen inte behörighet att upphäva bestämmelsen. Sid 98, 109 
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grundlagsstridig eller i strid med EKMR- Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna. 

Genom att göra ett tillägg i lagprövningen 11:14§ RF där lagprövning skall genomföras av 

lagrådet efter att en lag konkret visat sig strida mot just grundlag eller annan överordnad 

föreskrift, dock med begränsning till grundlag samt EKMR, för att utreda om den i fler fall än 

redan konkret påvisat kan komma strida mot grundlag eller EKMR. Den abstrakta 

normprövningen kommer, som tidigare nämnts, att behövas begränsas, då en obegränsad 

abstrakt normprövning kommer tvinga rättstillämparen att i fall där en sådan normkontroll är 

att anse som både ekonomisk oproportionerlig samt inte tillför någon förbättring i den juridiska 

processen, var vid begreppet ”annan överordnad föreskrift” icke skall vara lydelsen, utan en 

god begränsning skall omfatta grundlag samt EKMR. 

Tydligt ledarskap, som beskrivs i lag samt genomsyrar myndighets uppbyggnad samt budget, 

ger för berörd personal och allmänhet en lättöverskådlig schematisk bild samt förståelse där de 

olika ansvarsbärande parterna lätt står att finna. Detta har således tillförts i lagrådets paragrafer. 

Huvuddelen av lagrådsansvar vilar enligt förslag på Kanslirådets axlar tillika förste 

lagrådsordförande just ur perspektivet att förtydliga ledarskap och dess ansvar, detta ger också 

lön utifrån ansvar som förväntas samt kan komma stå ansvarig för vid dåligt omdöme. 

8.3 En kort reflektion 
Utifrån historiens vingslag berättar flertalet män, fåtal kvinnor i olika litteratur och doktrin om 

hur vår rättsordning utvecklats vilket framgår i uppsatsens avsnitt om rättshistoria. Ser man till 

dagens utveckling där juridikstuderande på landets högskolor i ökad takt är kvinnor, ca 60 

procent varav 62 procent avlägger examen. Till skillnad från männen som då består av ca 40 

procent, men endast 38 procent avlägger examen, så kanske detta kommer att avspeglas i den 

juridiska litteraturen153. 
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lagförslag ska det finnas ett lagråd, där det 

ingår domare eller, vid behov, tidigare 

domare i Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen. Närmare 

bestämmelser om Lagrådets 

sammansättning och tjänstgöring meddelas 

i lag. Lag (2010:1408). 

Förslag till ny lag (utdrag ur Kungörelse 

(1974:152) om beslutad ny regeringsform, 

kap. 8:20-22§§) 

Lagrådet 

20 § För att lämna yttranden över 

lagförslag ska det finnas ett lagråd, där det 

ingår domare eller, vid behov, tidigare 

domare i Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen. Närmare 

bestämmelser om Lagrådets 

sammansättning och tjänstgöring meddelas 

i kap 16, Lagrådet.  

 

21 § Yttrande från Lagrådet inhämtas av 

regeringen eller, enligt vad som närmare 

anges i riksdagsordningen, av ett 

riksdagsutskott. 

Ett yttrande ska inhämtas innan riksdagen 

beslutar 

1. grundlag om tryckfriheten eller om 

motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, 

television och vissa liknande överföringar, 

offentliga uppspelningar ur en databas 

samt tekniska upptagningar, 

2. lag om begränsning av rätten att ta del 

av allmänna handlingar, 

3. lag som avses i 2 kap. 14-16 §§, 20 § 

eller 25 §, 

4. lag om behandling av personuppgifter 

som är helt eller delvis automatiserad, 

5. lag om kommunal beskattning eller lag 

som innebär åligganden för kommunerna, 

6. lag som avses i 2 § första stycket 1 eller 

2 eller lag som avses i 11 eller 12 kap., 

eller 

7. lag som ändrar eller upphäver en lag 

enligt 1-6. 

Bestämmelserna i andra stycket gäller 

dock inte, om Lagrådets granskning skulle 

sakna betydelse på grund av frågans 

beskaffenhet eller skulle fördröja 

lagstiftningsfrågans behandling så att 

avsevärt men uppkommer. Föreslår 

regeringen att riksdagen ska meddela lag i  

21 § Yttrande från Lagrådet inhämtas av 

regeringen eller, enligt vad som närmare 

anges i riksdagsordningen, av ett 

riksdagsutskott. 

Ett yttrande ska inhämtas innan riksdagen 

beslutar 

1. grundlag om tryckfriheten eller om 

motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, 

television och vissa liknande överföringar, 

offentliga uppspelningar ur en databas 

samt tekniska upptagningar, 

2. lag om begränsning av rätten att ta del 

av allmänna handlingar, 

3. lag som avses i 2 kap. 14-16 §§, 20 § 

eller 25 §, 

4. lag om behandling av personuppgifter 

som är helt eller delvis automatiserad, 

5. lag om kommunal beskattning eller lag 

som innebär åligganden för kommunerna, 

6. lag som avses i 2 § första stycket 1 eller 

2 eller lag som avses i 11 eller 12 kap., 

eller 

7. lag som ändrar eller upphäver en lag 

enligt 1-6. 

Bestämmelserna i andra stycket gäller 

dock inte, om Lagrådets granskning skulle 

sakna betydelse på grund av frågans 

beskaffenhet eller skulle fördröja 

lagstiftningsfrågans behandling så att 

avsevärt men uppkommer. Föreslår 

regeringen att riksdagen ska meddela lag i 
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något av de ämnen som avses i andra 

stycket och har Lagrådets yttrande 

dessförinnan inte inhämtats, ska 

regeringen samtidigt redovisa skälen för 

detta för riksdagen. Att Lagrådet inte har 

hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder 

mot att lagen tillämpas. Lag (2010:1408). 

 

 

 

22 § Lagrådets granskning ska avse 

1. hur förslaget förhåller sig till 

grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 

2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig 

till varandra, 

3. hur förslaget förhåller sig till 

rättssäkerhetens krav, 

4. om förslaget är utformat så att lagen kan 

antas tillgodose de syften som har angetts, 

och 

5. vilka problem som kan uppstå vid 

tillämpningen. Lag (2010:1408). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

något av de ämnen som avses i andra 

stycket och har Lagrådets yttrande 

dessförinnan inte inhämtats, ska 

regeringen samtidigt redovisa skälen för 

detta för riksdagen. Att Lagrådet inte har 

hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder 

mot att lagen tillämpas. 

Lagrådet kan i enlighet med 11 kapitlet 

14§ st.3 komma påverka enskild lag. 

 

22 § Lagrådets granskning ska avse 

1. hur förslaget förhåller sig till 

grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 

2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig 

till varandra, 

3. hur förslaget förhåller sig till 

rättssäkerhetens krav, 

4. om förslaget är utformat så att lagen kan 

antas tillgodose de syften som har angetts, 

och 

5. vilka problem som kan uppstå vid 

tillämpningen. Lag (2010:1408). 
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Nuvarande lag 

Lag (2003:333) om lagrådet 

Grundlagsbestämmelser 

1 § Grundläggande bestämmelser om 

Lagrådet finns i 8 kap. 20-22 §§ 

regeringsformen. Lag (2010:1432). 

Lagrådets sammansättning 

2 § I Lagrådet kan det tjänstgöra 

justitieråd, justitieråd som avgått med 

ålderspension samt andra lagfarna 

personer. Fler än sammanlagt sex 

justitieråd får inte samtidigt tas i anspråk 

för tjänstgöring i Lagrådet. Lag 

(2010:1467). 

3 § Lagrådet består av minst en och högst 

fem avdelningar. Lag (2013:973). 

4 § En avdelning skall bestå av tre 

ledamöter. Om det finns särskilda skäl får 

en avdelning bestå av fyra ledamöter vid 

behandlingen av ett visst ärende. 

5 § I varje avdelning ska det ingå både 

justitieråd som tjänstgör i Högsta 

domstolen och justitieråd som tjänstgör i 

Högsta förvaltningsdomstolen. Vid behov 

får de ersättas av pensionerat justitieråd 

som tjänstgjort i Högsta domstolen eller 

Högsta förvaltningsdomstolen. Minst en 

ledamot på avdelningen ska dock vara 

aktivt justitieråd. Utöver dessa får högst en 

annan lagfaren person tjänstgöra på en 

avdelning. Lag (2010:1467). 

6 § Ordföranden på en avdelning i Högsta 

domstolen eller Högsta 

förvaltningsdomstolen får inte utses till 

ledamot i Lagrådet. Lag (2011:738).   

Förslag på ny lag Kungörelse av ny 

grundlag. Kap 16 

Grundlagsbestämmelser 

1 § Grundläggande bestämmelser om 

Lagrådet finns i 8 kap. 20-22 §§ 

regeringsformen. Lag (2010:1432). 

Lagrådets sammansättning 

2 § I Lagrådet kan det tjänstgöra 

justitieråd, justitieråd som avgått med 

ålderspension samt andra lagfarna 

personer. Fler än sammanlagt sex 

justitieråd får inte samtidigt tas i anspråk 

för tjänstgöring i Lagrådet. Lag 

(2010:1467). 

3 § Lagrådet består av minst en och högst 

fem avdelningar. Lag (2013:973). 

4 § En avdelning skall bestå av tre 

ledamöter samt en föredragande jurist154. 

Om det finns särskilda skäl får en 

avdelning bestå av fyra ledamöter och/eller 

två föredragande jurister vid behandlingen 

av ett visst ärende. 

5 § I varje avdelning ska det ingå både 

justitieråd som tjänstgör i Högsta 

domstolen och justitieråd som tjänstgör i 

Högsta förvaltningsdomstolen. Vid behov 

får de ersättas av pensionerat justitieråd 

som tjänstgjort i Högsta domstolen eller 

Högsta förvaltningsdomstolen. Minst en 

ledamot på avdelningen ska dock vara 

aktivt justitieråd. Lag (2010:1467). 

6 § Ordföranden på en avdelning i Högsta 

domstolen eller Högsta 

förvaltningsdomstolen får inte utses till 

ledamot i Lagrådet. Lag (2011:738).

 

                                                           
154 SOU 2007:85 s. 60 
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Beslut om sammansättningen 

7 § Regeringen beslutar med hänsyn till 

arbetsbördan hur många avdelningar 

Lagrådet skall bestå av och under vilka 

tidsperioder avdelningarna skall tjänstgöra. 

Regeringen får bemyndiga chefen för 

Justitiedepartementet att under en 

pågående lagrådsperiod närmare bestämma 

antalet avdelningar om det är nödvändigt 

på grund av ändrad arbetsbörda. 

8 § Regeringen beslutar efter samråd med 

Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen hur många 

ledamöter som var och en av domstolarna 

ska utse i Lagrådet. Regeringen beslutar 

om en avdelning ska bestå av fyra 

ledamöter vid behandlingen av ett visst 

ärende. 

Regeringen får bemyndiga chefen för 

Justitiedepartementet att fatta beslut enligt 

första stycket. 

Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen utser justitieråd i 

respektive domstol att vara ledamöter i 

Lagrådet. Vid behov utser dessa domstolar 

pensionerade justitieråd att vara ledamöter 

i Lagrådet. Lag (2010:1467). 

9 § Andra ledamöter i Lagrådet än de som 

avses i 8 § utses av regeringen efter 

samråd med Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen. 

Regeringen får bemyndiga chefen för 

Justitiedepartementet att förordna en 

ledamot som avses i denna paragraf och 

som tidigare har varit ledamot i 

Lagrådet. Lag (2010:1467). 

10 § Vid behov utses ersättare för en 

ledamot i Lagrådet på det sätt som anges i 

8 och 9 §§. 

Beslut om sammansättningen 

7 § Lagrådets förste ordförande titel 

kansliråd beslutar med hänsyn till 

arbetsbördan hur många avdelningar 

Lagrådet skall bestå av.  

Lagrådets kansliråd beslutar även vilka 

som skall tillträda Lagrådets avdelningars 

ordförandeposter. 

 

8 § Lagrådets kanslichef beslutar efter 

samråd med Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen hur många 

ledamöter som var och en av domstolarna 

ska utse i Lagrådet. Varje 

avdelningsordförande i Lagrådet beslutar 

själv om dennes avdelning ska bestå av 

fyra ledamöter och/eller två föredragande 

tjänstemän vid behandlingen av ett visst 

ärende. 

Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen utser justitieråd i 

respektive domstol att vara ledamöter i 

Lagrådet. Vid behov utser dessa domstolar 

pensionerade justitieråd att vara ledamöter 

i Lagrådet. Lag (2010:1467). 

 

9 § Andra ledamöter i Lagrådet än de som 

avses i 8 § utses av varje enskild 

Lagrådsavdelnings ordförande efter 

samråd med Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen. 

 

 

10 § Vid behov utses ersättare för en 

ledamot i Lagrådet på det sätt som anges i 

8 och 9 §§.
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11 § När det skall finnas fler än en 

avdelning bestämmer de av ledamöterna 

som berörs av beslutet avdelningarnas 

sammansättning. 

12 § Alla justitieråd bör delta i beslut som 

enligt denna lag fattas av Högsta 

domstolen respektive Högsta 

förvaltningsdomstolen, om de inte är 

befriade från skyldighet att tjänstgöra eller 

har annat giltigt skäl att inte delta i 

beslutet. Lag (2010:1467). 

Lagrådsperiod och tjänstgöringstider 

13 § Lagrådets verksamhet delas in i 

perioder om ett år räknade från början av 

Högsta domstolens höstsession 

(lagrådsperioder). Lag (2011:738). 

14 § En ledamot av Lagrådet utses att 

tjänstgöra för viss tid eller för behandling 

av ett visst ärende. 

Förordnande för viss tid ska avse en 

lagrådsperiod eller en del av en sådan 

period. För att ett justitieråd från början av 

en lagrådsperiod ska förordnas för kortare 

tid än hela perioden krävs särskilda 

skäl. Lag (2010:1467). 

15 § Har upphävts genom lag (2011:738). 

 

16 § Har behandlingen av ett ärende inte 

avslutats vid lagrådsperiodens slut skall de 

ledamöter som deltagit i behandlingen 

tjänstgöra på avdelningen i stället för dem 

som har utsetts för den nya perioden, till 

dess ärendet har blivit slutligt behandlat. 

Om en ledamot under en pågående 

lagrådsperiod skall avsluta sin tjänstgöring 

på en avdelning i Lagrådet, kan 

avdelningen bestämma att ledamoten skall 

fortsätta sin tjänstgöring till dess ett 

påbörjat ärende som ledamoten har varit 

med om att granska har behandlats slutligt. 

11 § Förste ordförande i Lagrådet utses av 

Domarnämnden.  

 

12 § Alla justitieråd bör delta i beslut som 

enligt denna lag fattas av Högsta 

domstolen respektive Högsta 

förvaltningsdomstolen, om de inte är 

befriade från skyldighet att tjänstgöra eller 

har annat giltigt skäl att inte delta i 

beslutet. Lag (2010:1467). 

Lagrådsperiod och tjänstgöringstider 

13 § Lagrådets verksamhet delas in i 

perioder om fyra år räknade från början av 

Högsta domstolens höstsession 

(lagrådsperioder). Lag (2011:738). 

14 § En ledamot av Lagrådet utses att 

tjänstgöra för viss tid eller för behandling 

av ett visst ärende. 

Förordnande för viss tid ska avse en 

lagrådsperiod eller en del av en sådan 

period. För att ett justitieråd från början av 

en lagrådsperiod ska förordnas för kortare 

tid än hela perioden krävs särskilda 

skäl. Lag (2010:1467). 

15 § Förste lagrådsordförande samt 

avdelningsordföranden i lagrådets 

avdelningar kan endast omfattas av två 

fulla lagrådsperioder. 

16 § Har behandlingen av ett ärende inte 

avslutats vid lagrådsperiodens slut skall de 

ledamöter som deltagit i behandlingen 

tjänstgöra på avdelningen i stället för dem 

som har utsetts för den nya perioden, till 

dess ärendet har blivit slutligt behandlat. 

Om en ledamot under en pågående 

lagrådsperiod skall avsluta sin tjänstgöring 

på en avdelning i Lagrådet, kan 

avdelningen bestämma att ledamoten skall 

fortsätta sin tjänstgöring till dess ett 

påbörjat ärende som ledamoten har varit 

med om att granska har behandlats slutligt. 
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Behandling av ärenden 

17 § Lagrådets avdelningar är alla lika 

behöriga att behandla ärenden. 

Ärendena fördelas mellan avdelningarna 

på det sätt som Lagrådets ledamöter 

bestämmer. 

18 § Ordförande på en lagrådsavdelning är 

det justitieråd som först har utnämnts till 

ett sådant ämbete. 

När Lagrådets ledamöter sammanträder 

samfällt, ska det justitieråd som är äldst i 

tjänst föra ordet. Lag (2010:1467). 

19 § Regeringskansliet skall ställa en 

tjänsteman till Lagrådets förfogande för att 

föredra ett ärende som har beretts i kansliet 

och för att på annat lämpligt sätt hjälpa 

Lagrådet vid behandlingen av ärendet. När 

Lagrådet behandlar ett lagförslag som har 

väckts i riksdagen, skall det utskott som 

har begärt Lagrådets yttrande ställa 

föredragande till förfogande. 

20 § En lagrådsavdelning kan förordna en 

person med särskilda fackkunskaper att 

som sakkunnig hjälpa avdelningen vid 

behandlingen av ett visst ärende. 

21 § Om det finns skiljaktiga meningar vid 

behandlingen av ett ärende, ska 

omröstning ske i den mån det behövs. 

Vid omröstning gäller den mening som 

omfattas av flest ledamöter. Om flera 

meningar har fått lika många röster gäller 

den mening som stöds av det justitieråd 

som är äldst i tjänst bland dem som har 

röstat för någon av dessa meningar. Lag 

(2010:1467). 

22 § Vid tillämpning av 18 och 21 §§ ska 

med justitieråd jämställas pensionerat 

justitieråd. Lag (2010:1467). 

Behandling av ärenden 

17 § Lagrådets avdelningar är alla lika 

behöriga att behandla ärenden. 

Ärendena fördelas mellan avdelningarna 

på det sätt som Lagrådets ledamöter 

bestämmer. 

18 § Ordförande på en lagrådsavdelning är 

det justitieråd som först har utnämnts till 

ett sådant ämbete. 

När Lagrådets ledamöter sammanträder 

samfällt, ska förste ordförande för 

Lagrådet leda ordet.  

Om förste ordförande för Lagrådet ej kan 

medverka, skall fastställd lista gjord av 

densamme följas. Förste ordförandens lista 

kan endast omfattas av 

avdelningsordföranden för Lagrådet. 

19 § En föredragande jurist skall föredra 

ett ärende som har beretts för att på 

lämpligt sätt hjälpa Lagrådet vid 

behandlingen av ärendet. 

20 § En lagrådsavdelning kan förordna en 

person med särskilda fackkunskaper att 

som sakkunnig hjälpa avdelningen vid 

behandlingen av ett visst ärende. 

21 § Om det finns skiljaktiga meningar vid 

behandlingen av ett ärende, ska 

omröstning ske i den mån det behövs. 

Vid omröstning gäller den mening som 

omfattas av flest ledamöter. Om flera 

meningar har fått lika många röster gäller 

den mening som stöds av berörd 

Lagrådavdelnings ordförande, förste 

ordförande av Lagrådet har utslagsröst. 

22 § Vid tillämpning av 18 och 21 §§ ska 

med justitieråd jämställas pensionerat 

justitieråd. Lag (2010:1467). 

 



 
 

39 
 

Ledamöternas tjänstgöring i Högsta 

domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen 

23 § Justitieråd som tjänstgör i Lagrådet 

ska fortsätta att delta i behandlingen av 

mål eller ärenden i Högsta domstolen eller 

Högsta förvaltningsdomstolen som de har 

påbörjat. Detsamma gäller behandlingen 

av mål eller ärenden som ska avgöras av 

Högsta domstolen eller Högsta 

förvaltningsdomstolen i dess helhet, om 

det inte möter starka hinder med hänsyn 

till arbetsbördan i Lagrådet. Lag 

(2010:1467). 

24 § Regeringen kan meddela Lagrådet att 

det inte har några ärenden att vänta under 

en viss tid. Regeringen får bemyndiga 

chefen för Justitiedepartementet att lämna 

ett sådant meddelande. Justitieråd som är 

ledamöter i Lagrådet ska under en sådan 

tid tjänstgöra i den domstol som de tillhör, 

om inte ett brådskande ärende i Lagrådet 

föranleder annat. 

Även i annat fall får justitieråd i Lagrådet 

tjänstgöra i sin domstol, om det kan ske 

utan problem för Lagrådets verksamhet. 

Beslut om detta fattas av Lagrådets 

ledamöter. Lag (2010:1467). 

Lagrådsledamöternas ledighet 

25 § Lagrådets ledamöter har rätt till och 

beslutar om ledighet enligt samma grunder 

som gäller för justitieråden i domstolarna. 

Vid beslut om ledighet ska Lagrådet se till 

att brådskande ärenden inte fördröjs. 

En ledamot som inte har förordnats för en 

hel lagrådsperiod får vara ledig enligt vad 

Lagrådets ledamöter bestämmer. Lag 

(2010:1467). 

Ledamöternas tjänstgöring i Högsta 

domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen 

23 § Justitieråd som tjänstgör i Lagrådet 

ska fortsätta att delta i behandlingen av 

mål eller ärenden i Högsta domstolen eller 

Högsta förvaltningsdomstolen som de har 

påbörjat. Lag (2010:1467). 

 

 

 

24 § Regeringen kan meddela Lagrådet att 

det inte har några ärenden att vänta under 

en viss tid. Regeringen får bemyndiga 

chefen för Justitiedepartementet att lämna 

ett sådant meddelande. 

 

 

 

 

 

Lagrådsledamöternas ledighet 

25 § Lagrådets ledamöter har rätt till och 

beslutar om ledighet enligt samma grunder 

som gäller för justitieråden i domstolarna. 

Vid beslut om ledighet ska Lagrådet se till 

att brådskande ärenden inte fördröjs. 

En ledamot som inte har förordnats för en 

hel lagrådsperiod får vara ledig enligt vad 

Lagrådets ledamöter bestämmer. Lag 

(2010:1467). 
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Lagprövningsremisser 

26§ Vid Lagprövningsremiss från domstol 

skall Lagrådet inom tre månader utreda 

samt omarbeta lag som står i strid med 

grundlag eller EKMR, så att berörd lag 

görs bruklig utifrån lagens mål samt 

tillämpning av den i domstol. 

Omarbetning av lag får icke omfatta 

ändring av andra lagar. 

27§ Om Lagrådet ej anser lag stå   i strid 

på de sätt som domstol anger i 

lagprövningsremiss, skall Lagrådet senast 

fjorton dagar efter inkommande remiss 

återremittera ärendet till berörd domstol 

utan hänseende.  
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Nuvarande lag Förordning (2010:1793) 

med instruktioner för domarnämnden 

Uppgifter 

1 § Bestämmelser om Domarnämndens 

uppgifter finns bland annat i 3 § lagen 

(2010:1390) om utnämning av ordinarie 

domare, i lagen (2014:414) om 

nomineringar till Europeiska unionens 

domstol och Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna och i förordningen 

(2013:391) om Domarnämndens 

förordnande av särskilda ledamöter i 

allmän domstol och i allmän 

förvaltningsdomstol. 

Domarnämnden har också till uppgift att 

1. besluta i fråga om tillstånd som avses i 

12 kap. 3 § rättegångsbalken när det gäller 

lagfarna domare och rättsbildade 

befattningshavare i domstol, 

2. handha och pröva frågor om bisyssla 

som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) 

om offentlig anställning när det gäller 

lagmän i tingsrätt och förvaltningsrätt, 

3. handha och pröva frågor om bisyssla 

som avses i 7 a-7 c §§ lagen om offentlig 

anställning när det gäller hyresråd som är 

chefer för en hyresnämnd. Förordning 

(2014:1019).  

 

 

Förslag på ny lag Förordning (2010:1793) 

med instruktioner för domarnämnden 

Uppgifter 

1 § Bestämmelser om Domarnämndens 

uppgifter finns bland annat i 3 § lagen 

(2010:1390) om utnämning av ordinarie 

domare, i lagen (2014:414) om 

nomineringar till Europeiska unionens 

domstol och Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna och i förordningen 

(2013:391) om Domarnämndens 

förordnande av särskilda ledamöter i 

allmän domstol och i allmän 

förvaltningsdomstol samt med 

beslutanderätt om tillsättning av förste 

ordförande i lagrådet 16 kap.11§ 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny 

regeringsform. 

Domarnämnden har också till uppgift att 

1. besluta i fråga om tillstånd som avses i 

12 kap. 3 § rättegångsbalken när det gäller 

lagfarna domare och rättsbildade 

befattningshavare i domstol, 

2. handha och pröva frågor om bisyssla 

som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) 

om offentlig anställning när det gäller 

lagmän i tingsrätt och förvaltningsrätt, 

3. handha och pröva frågor om bisyssla 

som avses i 7 a-7 c §§ lagen om offentlig 

anställning när det gäller hyresråd som är 

chefer för en hyresnämnd. Förordning 

(2014:1019). 

Ledning 

2 § Myndigheten leds av en nämnd. 

Handläggningen av ärenden 

3 § Bestämmelser om nämndens 

handläggning finns i 6-9 §§ lagen 

(2010:1390) om utnämning av ordinarie 

domare. 

Ledning 

2 § Myndigheten leds av en nämnd. 

Handläggningen av ärenden 

3 § Bestämmelser om nämndens 

handläggning finns i 6-9 §§ lagen 

(2010:1390) om utnämning av ordinarie 

domare.
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4 §   Innan nämnden lämnar sitt förslag i 

fråga om någon annan anställning än chef 

för domstol eller hyresnämnd ska den 

inhämta yttrande från chefen för den 

aktuella domstolen eller hyresnämnden. 

Chefen för den aktuella domstolen eller 

hyresnämnden bör intervjua de sökande 

som han eller hon avser att yttra sig över. 

I ärenden som avser utnämning av chef för 

domstol eller hyresnämnd bör nämnden, 

eller den person som nämnden bestämmer, 

ha intervjuat den eller de sökande som 

nämnden avser att föra upp på förslag. 

Innan nämnden i ett ärende om anställning 

som domare eller hyresråd för upp en 

sökande på förslag, ska uppgifter om 

sökanden inhämtas ur belastningsregistret 

enligt förordningen (1999:1134) om 

belastningsregister, om det inte möter 

något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) 

om belastningsregister 

Anställningar och uppdrag 

5 § Bestämmelser om nämndens 

sammansättning m.m. finns i 4 och 5 §§ 

lagen (2010:1390) om utnämning av 

ordinarie domare. 

6 § De ledamöter och ersättare som ska 

vara jurister verksamma utanför 

domstolsväsendet förordnas på förslag av 

- Arbetsgivarverket, 

- Sveriges Kommuner och Landsting, samt 

- Sveriges advokatsamfund. 

Personer som nomineras av Sveriges 

advokatsamfund ska vara advokater. 

Samtliga personer som nomineras bör ha 

kunskap om och erfarenhet av 

rekryteringsfrågor och andra 

arbetsgivarfrågor. 

 

 

4 §   Innan nämnden lämnar sitt förslag i 

fråga om någon annan anställning än chef 

för domstol eller hyresnämnd ska den 

inhämta yttrande från chefen för den 

aktuella domstolen eller hyresnämnden. 

Chefen för den aktuella domstolen eller 

hyresnämnden bör intervjua de sökande 

som han eller hon avser att yttra sig över. 

I ärenden som avser utnämning av chef för 

domstol eller hyresnämnd bör nämnden, 

eller den person som nämnden bestämmer, 

ha intervjuat den eller de sökande som 

nämnden avser att föra upp på förslag. 

Innan nämnden i ett ärende om anställning 

som domare eller hyresråd för upp en 

sökande på förslag, ska uppgifter om 

sökanden inhämtas ur belastningsregistret 

enligt förordningen (1999:1134) om 

belastningsregister, om det inte möter 

något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) 

om belastningsregister 

Anställningar och uppdrag 

5 § Bestämmelser om nämndens 

sammansättning m.m. finns i 4 och 5 §§ 

lagen (2010:1390) om utnämning av 

ordinarie domare. 

6 § De ledamöter och ersättare som ska 

vara jurister verksamma utanför 

domstolsväsendet förordnas på förslag av 

- Arbetsgivarverket, 

- Sveriges Kommuner och Landsting, samt 

- Sveriges advokatsamfund. 

Personer som nomineras av Sveriges 

advokatsamfund ska vara advokater. 

Samtliga personer som nomineras bör ha 

kunskap om och erfarenhet av 

rekryteringsfrågor och andra 

arbetsgivarfrågor. 
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Förordningen (1992:1299) om ersättning 

för uppdrag i statliga styrelser, nämnder 

och råd m.m. ska tillämpas på de ledamöter 

och ersättare som representerar 

allmänheten. Förordning (2012:817). 

7 § Nämnden beslutar om anställning av 

kanslichef. 

Undantag från myndighetsförordningen 

8 § Följande bestämmelser i 

myndighetsförordningen (2007:515) ska 

inte tillämpas på nämnden: 

- 5 § om delegering när det gäller ärenden 

om utnämning av ordinarie domare eller 

hyresråd enligt 1 § första stycket, de 

uppgifter som framgår i 1 § andra stycket 

och de övriga uppgifter som särskilt 

tilldelats nämnden genom lag eller 

förordning, 

- 16 § andra stycket om avgörande av 

ordförande i brådskande fall när det gäller 

ärenden om utnämning av ordinarie 

domare eller hyresråd enligt 1 § första 

stycket och ärenden om anställning av 

domare eller hyresråd på begränsad tid.      

Förordningen (1992:1299) om ersättning 

för uppdrag i statliga styrelser, nämnder 

och råd m.m. ska tillämpas på de ledamöter 

och ersättare som representerar 

allmänheten. Förordning (2012:817). 

7 § Nämnden beslutar om anställning av 

kanslichef. 

Undantag från myndighetsförordningen 

8 § Följande bestämmelser i 

myndighetsförordningen (2007:515) ska 

inte tillämpas på nämnden: 

- 5 § om delegering när det gäller ärenden 

om utnämning av ordinarie domare eller 

hyresråd enligt 1 § första stycket, de 

uppgifter som framgår i 1 § andra stycket 

och de övriga uppgifter som särskilt 

tilldelats nämnden genom lag eller 

förordning, 

- 16 § andra stycket om avgörande av 

ordförande i brådskande fall när det gäller 

ärenden om utnämning av ordinarie 

domare eller hyresråd enligt 1 § första 

stycket och ärenden om anställning av 

domare eller hyresråd på begränsad tid.
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Nuvarande lagrum (utdrag ur kap.11. 14§ 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny 

regeringsform) 

Lagprövning 

14 § 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. Lag (2010:1408). 

 

 

 

 

 

Föreslag på ny lydelse (utdrag ur kap.11. 

14§ Kungörelse (1974:152) om beslutad 

ny regeringsform) 

Lagprövning  

14 § 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. Lag (2010:1408). 

I de fall där domstol finner lag stå i strid  

1. Grundlag 

2. EKMR - Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna. 

3.  Om stadgad ordning i något väsentligt 

hänseende har åsidosatts vid föreskriftens 

tillkomst, skall lagprövningsremiss 

överlämnas till lagrådet för ombearbetning 

så att lagstridigt lagrum görs brukligt. 
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Bilaga 2 

BESTA 12 Juridiskt utredningsarbete 

Arbetsinnehåll 

§  Planera, samordna och följa upp juridiskt utredningsarbete och processföring avseende 

fördjupad och tolkningsinriktad rättstillämpning. 

§  Följa rättsutvecklingen och ge råd i juridiska frågor, genomföra utredningar och 

förhandlingar, upprätta samt granska kontrakt och avtal, föra processer samt i övrigt 

bevaka myndighetens och allmänhetens juridiska intressen. 

§  Utreda och pröva förutsättningar i frågor med juridisk inriktning. 

Text- Nivå 4 

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och 

utvärderande karaktär. 

▪ Utarbetar och granskar förslag till lagar och förordningar. 

▪ Planerar och genomför mer komplexa juridiska utredningsuppdrag. 

▪ Förbereder och föredrar juridiska processer. 

▪ Genomför juridiska förhandlingar. 

▪ Upprättar mer komplexa kontrakt och avtal. 

▪ Medverkar i och upprätthåller externa kontakter såväl nationellt som internationellt. 

Generell nivå 4 

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. 

Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller 

metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande 

karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna 

eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad. 

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om 

bakomliggande teorier och principer. 

BESTA 125, Arbetsområde juridiskt utredningsarbete, Nivå 4 

  ÄMNESRÅD KANSLIRÅD 

(+AMBRÅD) 

RÄTTSSAKK

UNNIG 

        

Löneuppgifter       

        

Antal  16  99  170 

        

Medel 55 276 51 105 45 745 
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10:e percentil   48 000 43 000 

Undre kvartil 53 855 49 300 43 900 

Median 55 250 50 300 45 250 

Övre kvartil 57 000 52 800 46 925 

90:e percentil   54 550 49 300 

 

Nivå 5 

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till 

lösningar inte är givna eller definierade. 

▪ Arbetar strategiskt med juridisk utredningsverksamhet samt initierar och ansvarar för 

utveckling av metoder och arbetsformer. 

▪ Utarbetar, granskar, kompletterar och ger förslag till ny lagtext. 

▪ Planerar, genomför och följer upp juridiska utredningar som ofta har inslag av 

verksamhetsövergripande påverkan. 

▪ Genomför juridiska förhandlingar och processer. 

▪ Upprättar kontrakt och avtal som ofta har inslag av verksamhetsövergripande 

påverkan. 

▪ Upprätthåller och utvecklar externa kontakter såväl nationellt som internationellt. 

Generell nivå 5 

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och 

alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet 

består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande 

karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta 

en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande. 

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god 

kunskap om bakomliggande teorier och principer. 

§   och innehållsmässigt utforma, skriva samt granska lagar, förordningar och föreskrifter. 

BESTA 125, Arbetsområde juridiskt utredningsarbete, Nivå 5 

  ÄMNESRÅD KANSLIRÅD 

(+AMBRÅD) 

      

Löneuppgifter     

      

Antal  25  18 

      

Medel 58 822 54 300 

      

10:e percentil 53 780   
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Undre kvartil 56 300 51 225 

Median 59 100 52 050 

Övre kvartil 61 850 56 675 

      

      

  

  

Camilla Grubbström 

Dep.sekr./Utredare  

Förvaltningsavdelningen 

RK Arbetsgivar- och kompetensenhet 

Sektionen för arbetsgivarstöd 

103 33 Stockholm 

Tel. 08-405 44 58 

Mobil 072-562 54 10 

camilla.grubbstrom@regeringskansliet.se 

www.regeringen.se 
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