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Rättsstaten kan 

D

Det är därför det är så angeläget att rättsstaten
et finns en anledning till att i en särinte tas för given. Den måste fungera även om ett
skild skrift belysa rättsstaten; den
majoritetsstyre missbrukas mot enskilda eller mikan inte tas för given.
noriteter. Här är rättsstaten och dess
Som företrädare för
principer av central betydelse. En
skilda rättsliga institukris för rättsstaten blir också en kris
tioner i Sverige har vi olika erfarenför demokratin.1
heter och kunskaper. Tanken med
denna skrift är att belysa den svensEtt oberoende rättsväsende är en
ka rättsstaten ur olika perspektiv och
av grundpelarna i en rättsstat. Det är
öka förståelsen för hur den fungerar.
nödvändigt att domstolar och domare
I en
Rättsstaten är inte ett fast begrepp,
får fullgöra sina uppgifter självständemokratisk
utan kan ges varierad betydelse berodigt utan påtryckningar. Det krävs
rättsstat ska
ende på vilket perspektiv man har. Vi
dessutom att andra aktörer, som åklavill här belysa rättsstaten utifrån våra
medborgarnas gare och advokater, utövar sin verkrespektive roller. Alla frågeställningar
samhet fritt och oberoende. Här har
fri- och rättig
finns inte med, vi gör inte anspråk på
vi som arbetar för att upprätthålheter kunna
ett heltäckande innehåll, men mycket
la rättssamhället en särskild uppgift
av det som är angeläget berörs.
skyddas, även att vidmakthålla förtroendet för det
rättsliga maskineri som bygger vår
om makten
demokratiska rättsstat.
emokrati och rättsstat
växlar.
Att diskutera och påminna om
är tätt sammankopplarättsstatliga principer är särskilt ande. Det finns inte någon
geläget i de tider vi lever i nu. Enverklig demokrati utan
ligt artikel 2 i EU-fördraget2 ska alla medlemsstaen fungerande rättsstat. I en demokratisk rättsstat ska medborgarnas fri- och rätter inom EU respektera rättsstaten. Trots det har
tigheter kunna skyddas, även om makten växlar.
vi sett olika försvagningar av den demokratiska
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 inte tas för given
rättsstaten i Europa under flera års tid (läs mer,
s. 24 ff.). Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 understryker ytterligare vikten av demokratiska rättsstater med fungerande principer.
Hur Sverige rankas i förhållande till andra länder
är värt att påminna om för att öka kunskapen om
hur vårt system fungerar och vad som kan förändras (läs mer, s. 28 ff.) För den svenska rättsstaten
kan förbättras – det är viktigt att vi är medvetna
om det och synar vårt eget system i sömmarna.

G

enom att gemensamt bidra till denna skrift vill vi hålla diskussionen
om rättsstaten levande. De övriga
som har bidragit till skriftens innehåll är några av de mest erfarna
och kunniga juristerna och experterna på området. Tillsammans vill vi ge en överblick samt öka
medvetenheten och kunskapen om de olika principer som vår rättsstat vilar på. Vi kan inte luta

oss tillbaka och ta vår demokratiska rättsstat för
given. I Sverige är vi inte isolerade och opåverkade av strömningar som utmanar den demokratiska rättsstatens principer. Vi ska heller inte tro att
vår egen rättsstat är så grundmurad att saken inte
behöver ägnas någon uppmärksamhet.
Tvärtom måste vi stärka den demokratiska
rättsstatens förankring, vilket vi hoppas att denna
skrift kan bidra till. God läsning!
Mia Edwall Insulander
Sveriges advokatsamfund
Anders Eka
Högsta domstolen
Helena Jäderblom
Högsta förvaltningsdomstolen
Petra Lundh
Åklagarmyndigheten
Anders Perklev
Svea hovrätt

1 Läs gärna ”Krisen för den demokratiska rättsstaten” av Johan Hirschfeldt, SvJT 2018 s. 76.
2 Artikel 2 fördraget om Europeiska unionen: Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de
mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas
av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.
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Vilka frågor inom rättsstaten i Sverige skulle

MIA EDWALL INSULANDER
GENERALSEKRETERARE
SVERIGES ADVOKATSAMFUND

ANDERS EKA
ORDFÖRANDE
HÖGSTA DOMSTOLEN

HELENA JÄDERBLOM
ORDFÖRANDE
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

I Advokatsamfundets rättsstatliga program, antaget i juni 2021, finns flertalet
av de frågor som är angelägna och av avgörande betydelse för den demokratiska
rättsstaten. Ska jag nämna tre frågor som
är särskilt angelägna idag är det:

För det första är det angeläget att genomföra vissa regeländringar för att stärka och
rusta vår rättsstat för framtiden. Pågående
utredningsarbete, däribland arbetet i 2020
års grundlagskommitté, är en viktig beståndsdel i det sammanhanget.

En grundläggande förutsättning för rättsstaten är att upprätthålla dess legitimitet.

l Förtroendet för den demokratiska
rättsstaten. Alla rättssamhällets aktörer,
inte minst Advokatsamfundet, har en viktig uppgift att verka för att upprätthålla en
oberoende och professionell rättsordning.
I förlängningen kan det vara avgörande för
demokratins överlevnad att allmänheten
faktiskt har förståelse för och tillit till rättsstaten.

För det andra är det viktigt att vi alla
som arbetar i rättssystemet – domare, advokater, åklagare och andra – själva aktivt
verkar för att rättsstatens värden får genomslag. Det kan bland annat ske genom
diskussion och debatt om de övergripande
värdena, om våra olika roller i systemet
och om vikten av sunda yrkeskulturer på
våra respektive områden.

l Frågan om våld, hot och trakasserier
mot företrädare för rättsstatliga institutioner. Tyvärr ökar våldet mot personer involverade vid rättegångar, både mot dem
som tjänar rättsstaten i sin profession och
mot andra som medverkar.

Slutligen ser jag det som mycket angeläget att allmänheten har förtroende för
rättssystemet och förstår vikten av en
fungerande rättsstat. Här har vi som verkar i systemet ett ansvar för att förklara
det vi gör, förklara vikten av centrala rättsstatsprinciper och även på andra sätt vara
transparenta och tillgängliga.

l Rätten till rättslig prövning. Låga ersättningsnivåer, bristande rättsskydd och
rättshjälp samt att man som enskild, i vissa
typer av mål, måste stå sina egna rättegångskostnader får konsekvensen att alla
medborgare inte har möjlighet till en domstolsprövning trots att det finns ett behov.
Särskilt problematiskt är det i förvaltningsmål där enskilda tvistar mot staten.

4

I det ingår att allmänheten kan lita på att
alla länkar i rättskedjan fungerar. Det inbegriper bland annat att polisen klarar av att
bekämpa och förebygga brott, att åklagarväsendet och domstolarna rekryterar och
förmår behålla skickliga jurister samt att
advokatkårens självsanerande verksamhet
är effektiv.
En annan viktig aspekt är hur vi i Sverige
vill ha det med principerna för maktdelning, vilket förstås har bäring på den
pågående diskussionen om eventuella
grundlagsändringar i syfte att stärka domstolarnas självständighet.
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du lyfta fram som angelägna i dag?

PETRA LUNDH
RIKSÅKLAGARE
ÅKLAGARMYNDIGHETEN

ANDERS PERKLEV
HOVRÄTTSPRESIDENT
SVEA HOVRÄTT

I en rättsstat måste både rättssäkerhet
och rättstrygghet garanteras. Rättssäkerheten för brottsmisstänkta är självfallet
central men det är även rättstryggheten
för alla brottsoffer. Om staten inte lyckas
lagföra de brott som begås i tillräckligt
stor utsträckning finns det en risk för
misstro mot rättsstaten och det är på sikt
mycket allvarligt.

Domstolarnas självständighet och oberoende måste värnas. I detta ligger även
att domstolarnas funktionalitet säkerställs
genom tillräcklig finansiering och ett ändamålsenligt regelverk.

I det sammanhanget vill jag för det första framhålla betydelsen av oberoende
domstolar och professionella parter i
brottmålsprocessen. För det andra vill jag
lyfta fram vikten av att motarbeta uppkomsten av parallellsamhällen med egna
normer och rättssystem som bidrar till en
tystnadskultur vid utredning och lagföring
av brott. Slutligen vill jag lyfta fram som
angeläget att vi har en lagstiftning som är
anpassad efter dagens samhällsutmaningar.
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Rättsväsendet såväl som advokatkåren
måste kunna bemannas av skickliga jurister
med en sund värdegrund. Det är viktigt
att tillräckligt många unga jurister får möjlighet till notarieutbildning och fortsatt utbildning till domare, åklagare eller advokat
för att på så sätt utveckla sin kompetens
och inlemmas i vår gemensamma rätts
kultur.
Ny lagstiftning måste beredas noggrant
och granskas utifrån ett rättsstatsperspektiv. Innehållet i lagstiftningen måste utgå
från grundläggande rättsprinciper även i
tider då det politiska klimatet präglas av
populism.
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Sverige
måste slå
vakt om
rättsstaten
Hur är det ställt med den svenska rättsstaten?
Den bygger på en lång och stolt tradition, men det finns
värden som vi i dag måste slå vakt om. Och det finns delar som
behöver bli bättre för att stärka rättsstaten Sverige. Det anser
några av landets mest framträdande jurister på området.
TEXT: HANS HELLBERG FOTO: MICKE LUNDSTRÖM
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– Den första och viktigaste punkten är
legalitetsprincipen. All offentlig makt
måste alltid kunna peka på lagstöd. Ju
mer maktutövningen innebär ett intrång
i mänskliga fri- och rättigheter, desto
viktigare att det finns ett tydligt lagstöd.
Legalitetsprincipen är fundamentet för
rättsstaten. Om det saknas är det ingen
rättsstat, säger Iain Cameron.
Erik Wennerström är Sveriges domare
vid Europadomstolen.
– Rättsstat betyder för mig förutsebarhet, att du i varje given stund ska kunna
veta eller läsa dig till hur den offentliga makten sannolikt kommer att utövas
mot dig i morgon, nästa vecka och nästa

år. Och det ska gälla hela samhället. Du
ska ha den tryggheten för att kunna ordna ditt liv på ett intelligent sätt i alla dess
aspekter, säger han.
SVENSKA RÄTTSSTATENS
STYRKOR
Sverige har en lång tradition av god rättslig kultur med etablerade institutioner,
oberoende domstolar och oberoende advokater, självständiga myndigheter, aktiva kontrollfunktioner som JO och JK, god
insyn tack vare offentlighetsprincipen
och en gedigen lagstiftningsberedning.
Medborgarnas förtroende för rättsstatens myndigheter är huvudsakligen gott.
SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN
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et finns många olika sätt att definiera innebörden av en rättsstat.
Att det finns ett rättssystem som
tillkommit på ett demokratiskt sätt, att
det tillämpas lika för alla, att det inte finns
något godtycke eller utrymme för godtycke samt att det offentliga själv lyder
under regelverket och respekterar det.
Iain Cameron, professor i folkrätt vid
Uppsala universitet, anser att Venedigkommissionens definition är den bästa
och mest omfattande. Det handlar om
laglighet, rättssäkerhet, förebyggande
av maktmissbruk, likhet inför lagen och
icke-diskriminering samt tillgång till rättvisa rättegångar.

JUSTITIEKANSLERN, JK

MARI HEIDENBORG
JUSTITIEKANSLER

s
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Justitiekanslern har tillsyn
över myndigheter och deras tjänstemän. JK:s tillsyn
är främst inriktad på att
upptäcka systematiska fel
i den offentliga verksamheten.
Justitiekanslern kallas ofta
för statens advokat. Denna
uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten
i vissa rättegångar som rör
statens rätt, främst skadeståndsmål.
JK har också möjlighet
att på frivillig väg reglera
vissa skadeståndsanspråk
som riktas mot staten. Det
gäller i första hand sådana
som grundar sig på att en
statlig myndighet har fattat
ett felaktigt beslut. En stor
grupp skadeståndsärenden
rör ersättning till dem som
har varit berövade friheten
som anhållna och häktade
men som sedan inte blir
åtalade eller frikänns av
domstol.
Justitiekanslern är ensam
åklagare när det gäller
tryck- och yttrandefrihetsbrott och har även andra
åklagaruppgifter enligt
tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att
värna om meddelarfriheten
och anonymitetsskyddet
för uppgiftslämnare till
massmedierna och att beivra överträdelser av dessa
regler. Detta är en viktig
del av informationsfriheten
och syftar ytterst till att
värna vårt demokratiska
styrelseskick.
JK har, som företrädare
för det allmänna, också en
övergripande tillsyn över
advokatväsendet. Justitiekanslern kan ha anledning
att överklaga ett beslut
från Advokatsamfundets
disciplinnämnd.
Sedan år 2005 har Justitiekanslern också uppgiften
att bevaka att rättshjälpssystemet används på avsett
sätt.
7
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ANDERS EKA
ORDFÖRANDE
HÖGSTA DOMSTOLEN
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När du ställs inför en domare ska du veta att domaren inte tar några ovidkommande hänsyn. Att han eller hon inte har något behov av att hålla sig
väl med stat eller regering för att få löneförhöjning eller få sitt förordnande
förlängt. Det handlar helt enkelt om den enskildes rättssäkerhet.
ANDERS EKA

s

VIKTEN AV OBEROENDE
DOMSTOLAR
Oberoende, sakliga och objektiva domstolar är den yttersta garanten för en
rättsstat. De svenska domstolarna har
ett stort oberoende jämfört med många
länder. Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen, leder den parlamentariska kommitté som ska se över om oberoendet behöver stärkas ytterligare, men
också om det ska bli svårare att ändra i
grundlagen. Utredningen är tillsatt bland
annat till följd av förändringarna i Polen
och Ungern.
Anders Eka anser att domarna behöver
bli bättre på att förklara vikten av oberoende domstolar, att det inte handlar om
något som finns för domarnas skull.
– När du ställs inför en domare ska du
veta att domaren inte tar några ovidkommande hänsyn. Att han eller hon inte har
något behov av att hålla sig väl med stat
eller regering för att få löneförhöjning eller få sitt förordnande förlängt. Det handlar helt enkelt om den enskildes rättssäkerhet, säger Eka.
Den parlamentariska kommittén har till
uppgift att avgöra om rågången mellan
regering och domstolar behöver bli tydligare i lagen. Man tittar bland annat på
domstolsadministrationen, tillsynen över
domstolarna och anställningsskyddet.

– Vi har inte haft politiker som har lagt
sig i dömandet, men i en annan tid, med
en annan politisk mentalitet kan det kanske vara så. Om man trycktestar systemet
så tror jag kanske att man skulle behöva
formalisera vissa saker, säger Anders Eka.
ÖKA DOMSTOLARNAS EGENMAKT
I Sverige är det Domstolsverket som har
det övergripande ansvaret för fördelning
av budget och bemanning, som ju skulle
kunna utnyttjas av en regim som vill försöka påverka dömandet.
– I många länder har man inrättat en
domstolsstyrelse eller motsvarande med
en majoritet av representanter från domstolarna som har det övergripande ansvaret för bland annat budgetfördelning
och administration. Styrelsen utser också
domstolsadministrationens direktör, säger Anders Eka.
Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén har tidigare presenterat liknande idéer (se tidskriften Advokaten
nummer 9/2021). Han har inrättat ett
domstolschefsråd med representanter
från domstolar runt om i landet.
– Syftet är att göra domstolarna mer
delaktiga i processen och diskutera olika
idéer, reformer och åtgärder som Domstolsverket kan genomföra till nytta för
domstolarna och nämnderna. På detta

SVERIGES DOMSTOLAR
I Sverige är det en grundläggande rättighet att få sitt ärende
prövat i en domstol. Domstolarnas uppgift är att avgöra mål
och ärenden på ett rättssäkert
och effektivt sätt. Målen avgörs
ibland i rättegångar, ibland
genom att bedöma skriftligt
material.
En viktig princip är att domstolarna är självständiga och obeSLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

roende. Det regleras i Sveriges
grundlag. Varken riksdag, regering eller någon annan myndighet
får bestämma hur en domstol
ska döma i ett enskilt fall.
I Sveriges Domstolar ingår
nära 80 domstolar, nämnder och
myndigheter. Tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen kallas
för de allmänna domstolarna.
De avgör brottmål, tvistemål

och ärenden. Patent- och marknadsdomstolarna och mark- och
miljödomstolarna tillhör också
de allmänna domstolarna.
Förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen är allmänna
förvaltningsdomstolar. Förvaltningsdomstolarna avgör tvister
mellan enskilda personer och
myndigheter och tvister mellan

företag och myndigheter. Det
är alltså till förvaltningsrätten
det går att överklaga ett myndighetsbeslut, till exempel om
skatt eller sjukförsäkring. Migrationsdomstolarna tillhör också
förvaltningsdomstolarna.
I Sveriges Domstolar ingår
också hyres- och arrende
nämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.
9
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Dessutom finns det i dag en tydlig politisk majoritet för att värna rättsstaten och
dess principer och funktioner.
Därför ses i dag inga eller få direkta hot
mot den svenska rättsstaten. Men med
tanke på vad som hänt i Polen och Ungern de senaste åren är det farligt att slå
sig till ro.
Erik Wennerström med flera anser därför att man måste slå vakt om det som
fungerar bra och efterlyser en kontinuerlig diskussion om tillståndet i rättsstaten.
– Det talas ofta om tillståndet i ekonomin, sjukvården och skolan, men sällan
om rättsstaten på konstitutionell nivå.
Därför uppskattar jag Advokatsamfundets initiativ till den här bilagan som
förhoppningsvis stimulerar diskussionen, säger han.
Justitiekansler (JK) Mari Heidenborg
anser att medborgarnas tillit till staten
huvudsakligen är av godo men att det
också innebär risker.
– Det finns ju en hel del lagar och regler om olika tvångsmedel som tillkommit,
inte minst på senare tid, som kan vara förödande om vi skulle få en annan regim,
ett annat statsskick som inte längre är lika
intresserade av att upprätthålla våra demokratiska principer. Den här tilliten kan
då göra att man kanske inte är tillräckligt
vaksam, säger hon.

Jag kan också tänka mig att domstolschefsrådet får utse generaldirektör
för Domstolsverket. På det viset får de ett väldigt starkt självstyre
över Domstolsverket och domstolarna själva.
THOMAS ROLÉN

s

sätt får de ett eget inflytande på styrningen av sig själva. Jag kan också tänka mig
att domstolschefsrådet får utse generaldirektör för Domstolsverket. På det viset
får de ett väldigt starkt självstyre över
Domstolsverket och domstolarna själva,
säger Thomas Rolén.
I dag utses alla ordinarie domare formellt av regeringen men det är Domarnämnden som föreslår vilka som ska utses. Regeringen följer så gott som alltid
nämndens rekommendationer men kan ta
fram egna kandidater om den vill.
– Man skulle kunna begränsa regeringens rätt att utse personer så att nomineringsförfarandet blir ännu mer styrande,
säger Anders Eka.
Kommittén ser också över anställningsskyddet, framför allt för de högsta domarna. Bör man i grundlagen trygga domares
pensionsålder och slå fast antalet domare
i de högsta instanserna?
– Det är ju föranlett av händelserna i
Polen och Ungern där man sänkt domarnas pensionsålder för att snabbare bli av
med vissa domare och ersätta dem med
andra. Och har man väl tagit kommandot
över utnämningsförfarandet kan man ju
också bestämma att domstolen ska bestå av till exempel 30 ledamöter i stället för 16, och på så vis spä ut den, säger
Anders Eka.

Domarnämnden är en statlig myndighet
med främsta uppgift att lämna förslag till
regeringen om utnämning av ordinarie
domare eller hyresråd. Nämnden ska
också bedriva ett aktivt och långsiktigt
arbete för att främja rekryteringen av
ordinarie domare.
Domarnämnden består av nio ledamöter med personliga ersättare. Fem
av ledamöterna ska vara eller ha varit
ordinarie domare. Två ledamöter ska vara
jurister verksamma utanför domstolsväsendet; en av dem ska vara advokat. De
övriga två ledamöterna ska representera
allmänheten.
tera kvalificerade domare till hela Sverige. Vi ser i dag att vi har få sökande
till domartjänster i vissa delar av landet
och att detta är någonting som kan bli
besvärligt i framtiden, säger Anders Perklev, hovrättspresident i Svea hovrätt och
ordförande i Domarnämnden.
Anders Perklev anser att en förklaring
till svårigheterna kan vara att domarna
efter avslutad utbildning behöver skaffa
sig extra meriter innan de kan söka en
ordinarie domartjänst. Och dessa meriter skaffar man sig huvudsakligen i Regeringskansliet eller hos JO, JK eller någon annan statlig myndighet som oftast
finns i Stockholm.
– Att vi kan rekrytera skickliga och
lämpliga domare till samtliga domstolar
är helt grundläggande för att i längden

upprätthålla rättsstaten. Vi funderar nu
bland annat på hur man ska kunna skaffa
sig motsvarande meriter medan man är
kvar på sin bostadsort ute i landet. Vi jobbar också för att fler advokater, åklagare
och andra jurister utan formell domarutbildning ska kunna meritera sig för att
söka domartjänster, säger Anders Perklev.
Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén fyller på:
– Därför utökar vi nu reformen med
adjungerade råd där skickliga jurister
får tjänstgöra först sex månader i hoveller kammarrätt och sedan lika länge i
tings- eller förvaltningsrätt. Efter en sådan tjänstgöring har de bättre möjligheter
att få en ordinarie domartjänst.
NÖDVÄNDIGHETEN AV EN
OBEROENDE ADVOKATKÅR
En fri och självständig advokatkår som
verkar enligt ett etiskt regelverk utvecklat
av ett oberoende advokatsamfund är också en viktig del i rättssamhället. Sveriges
advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning med vissa myndighetsuppgifter. Samfundet bestämmer både över
vilka som ska få bli advokater och genom
sin disciplinnämnd vilka som ska uteslutas när de brutit mot samfundets etiska
regler. Samfundet är också en viktig remissinstans i lagstiftningsfrågor.
Internationellt är det en lite ovanlig
konstruktion och på senare år har det
höjts vissa politiska röster om att tillsynen ska förstatligas. Något som Advokat-

DOMSTOLSVERKET
Domstolsverkets uppdrag är
att bidra till en rättssäker och
effektiv verksamhet i domstolarna och de övriga nämnderna
och myndigheterna inom Sveriges Domstolar.
Uppdraget ska genomföras
med respekt för domstolarnas
självständighet i dömandet och
10

i tillämpningen av rättsregler i
enskilda fall.
Domstolsverkets uppdrag kan
delas upp i tre delar:
l Ge domstolarna service
och i vissa fall ge service direkt
till allmänhet och andra myndigheter.

l Driva på och stödja utvecklingen inom domstolarna.
l I vissa fall leda och samordna domstolarna, till exempel
när det gäller resursfördelning
och utfärdande av föreskrifter.
Eftersom varje domstol är
en självständig myndighet är
det viktigt att Domstolsverket

genomför sitt uppdrag i nära
dialog med domstolarna. Denna dialog är särskilt viktig, dels
för att avgöra vad som behöver satsas på för att utveckla
verksamheten under olika
perioder, dels för att få effekt
av satsningarna och kvalitet i
verksamheten.
SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN
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SVÅRT ATT REKRYTERA DOMARE
– Det finns en uppenbar risk att vi att vi
kommer att få svårt att i framtiden rekry-

DOMARNÄMNDEN

THOMAS ROLÉN
GENERALDIREKTÖR
DOMSTOLSVERKET

s
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rättvis rättegång (access to justice) samt
lagstiftningsprocessen.
– Sverige har länge, ända sedan 1990-talet, kritiserats av FN:s och Europarådets
tortyrkommittéer för våra häktningstider.
Det handlar inte bara om att personer
som häktas får sitta väldigt länge jämfört
med andra länder utan att de ofta även är
isolerade. Ganska ofta till och med felaktigt utan någon grund. Vi vet av forskning
att isolering är en form av tortyr som ger
allvarliga både psykiska och fysiska skador. Sedan den 1 juli 2021 har visserligen lagen ändrats till en maxgräns på nio månader men troligtvis får lagen inte önskad
effekt, eftersom det finns en ventil för förlängning, säger Mia Edwall Insulander.
Riksåklagare Petra Lundh
förklarar de långa häktSAKLIGA OCH
ningstiderna med att de
OPARTISKA ÅKLAGARE
mest resurskrävande brotFör att rättsstaten ska vara
ten har blivit fler och att
rättssäker krävs också saktystnadskulturen har blivit
liga och opartiska åklagare.
vanligare vilket gör att utRiksåklagare Petra Lundh
Att vi kan
redningarna drar ut på tibetonar att oskuldspresumden. Hon hoppas att den
tion måste råda, att ingen
rekrytera
nyligen genomförda förmisstänkt ska betraktas som
skickliga och
ändringen av omedelbarskyldig förrän hen är dömd.
lämpliga domare hetsprincipen – det vill
– Objektivitetsprincipen
säga att även förhör i tidiär väldigt viktig: att jag som
till samtliga
åklagare i en utredning har domstolar är helt ga skeden av utredningen
kan ligga till grund för en
en skyldighet att även lyfgrundläggande dom – kan bidra till kortare
ta fram sådant som talar till
fördel för en misstänkt, säför att i längden häktningstider.
– Om vittnen och måls
ger Lundh.
upprätthålla
ägande får möjlighet att
Förutom rättssäkerherättsstaten.
tidigt i en utredning lämten lyfter Petra Lundh
na sina uppgifter och slipäven fram betydelsen av
ANDERS PERKLEV
pa att gå och vänta på en
rättstrygghet i en rättsstat:
rättegång blir det förhopp– Det innebär att enskilningsvis lättare att få dem att medverka.
da brottsoffer och övriga samhället ska
Kan vi på det sättet säkra bevisning tidigt
vara trygga med att brott lagförs effektivt.
i utredningen behöver den inte skyddas
Om vi inte lyckas lagföra brott i tillräckvilket gör att en del av de här misstänkligt stor utsträckning finns risk för misstro
ta personerna inte behöver sitta häktamot rättsstaten. Det är viktigt att rättsstade eller ha restriktioner fram till rätteten har starkt förtroende hos allmänheten.
gången. Och även om de skulle behöva
det kan rättegången komma tidigare efBRISTER I RÄTTSSTATEN
tersom utredningen bör gå snabbare, säMen även om det mesta fungerar bra i
ger Petra Lundh.
rättsstaten Sverige finns det brister som
behöver rättas till. Advokatsamfundets
RÄTTEN TILL EN RÄTTVIS
generalsekreterare Mia Edwall InsulanRÄTTEGÅNG
der lyfter fram tre områden som behöver
Mia Edwall Insulander anser att Sveriförbättras: häktningstiderna, rätten till en
samfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är helt emot:
– De har missat den principiella poängen med att vi är oberoende. Men om du
är misstänkt för ett brott behöver du en
företrädare som är lojal med dig och helt
oberoende från det statliga.
Hon får stöd av Mari Heidenborg, som
i egenskap av JK har möjlighet att överklaga Advokatsamfundets disciplinbeslut
till Högsta domstolen om hon anser att
samfundet tagit fel beslut.
– För att den enskilde ska kunna ta tillvara sina rättigheter fullt ut krävs att advokaterna är oberoende gentemot staten.
Det fungerar bra som det är, en statlig tillsyn vore direkt skadlig, säger Heidenborg.

s
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ANDERS PERKLEV
PRESIDENT
SVEA HOVRÄTT
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JUSTITIEOMBUDSMANNEN, JO
Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal
Justitieombudsmannen, JO, är en del av riksdagens kontrollmakt. JO har till uppgift att på
riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och
andra författningar. Tillsynen omfattar såväl
domstolar och andra myndigheter som de
anställda befattningshavarna.
Det främsta syftet med JO:s verksamhet är
att främja rättssäkerheten. JO ska se till att
myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och
saklighet och att den offentliga verksamheten
inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. I tillsynsarbetet
kontrollerar JO att myndigheterna handlägger
sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter
enligt gällande författningar.
JO:s kontroll initieras både genom anmälningar från allmänheten och genom egna initiativ. JO inspekterar regelbundet olika myndigheter och domstolar runt om i landet.
JO har rätt att i beslut uttala sig om en åtgärd av en myndighet eller befattningshavare
strider mot lag eller annan författning eller
annars är felaktig eller olämplig.
JO har rätt att göra vägledande uttalanden
som bidrar till att rättstillämpningen blir enhetlig och ändamålsenlig.

VENEDIGKOMMISSIONEN
Venedigkommissionen, Europeiska kommissionen för demokrati genom lag, är ett rådgivande organ inom Europarådet. Den består
av oberoende experter inom statsrätt, med
inriktning på konstitutionell och internationell
rätt.
Kommissionen inrättades år 1990 efter Berlinmurens fall, vid en tid då det var brådskande att bistå Central- och Östeuropa med
konstitutionell expertis.
Venedigkommissionen grundades och sammanträder fyra gånger per år i Venedig, därav
dess namn. Den har totalt 58 medlemsstater,
inklusive de 47 medlemsstaterna i Europarådet. Från år 2002 är det tillåtet för andra stater än enbart europeiska att vara medlemmar
i kommissionen.
Venedigkommissionens viktigaste uppgift
har varit att bistå före detta kommunistiska
central- och östeuropeiska stater att utveckla
demokratiska styrelseskick. Kommissionen
har fungerat som ett rådgivande organ när
nya konstitutioner har utarbetats.
Venedigkommissionen har också tagit fram
en checklista över vad som krävs för att
uppfylla rättsstatens principer, Rule of Law
Checklist.
SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN
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MIA EDWALL INSULANDER
GENERALSEKRETERARE
SVERIGES ADVOKATSAMFUND
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Juridik är ju buteljerad politik, som Fredrik Wersäll lär ha sagt. Det blir
allt tydligare att politikerna slåss om att göra poänger med lagstiftningen.
Det ska gå snabbt och man vill inte bli så ifrågasatt samtidigt som man
vill kunna stoltsera med att det är ”vårt parti” som drivit igenom detta.
MIA EDWALL INSULANDER

s

att det i så fall är lagstiftarens sak att slå
fast det. Den här frågan har varit uppe till
och från i över 50 år, så de har haft lång
tid på sig att fundera men aldrig kommit
till skott. Men visst handlar det om likhet inför lagen, säger Helena Jäderblom.
Problemen är också tydliga i migrationsmål där ersättningen i dag inte motsvarar de timmar man faktiskt lägger ned,
så att många advokater undviker att åta
sig sådana mål.
Mari Heidenborg ifrågasätter också om
det i alla brottmål finns möjligheter för
en försvarare att fullt ut ta tillvara klientens intressen.
– Det kan handla om dyra undersökningar som behöver göras för att kontrollera bevis eller liknande. Det kan vara
svårt för advokaten att genomföra sådana
undersökningar om hen inte vet om hen
får ersättning för det till slut, säger hon.
Professor Iain Cameron ser också liknande risker i socialförsäkringsmål när
flera drabbas av statens effektiviserings
iver.
– Försäkringskassan är förstås en
enorm kostnad för välfärdsstaten och det
kan vara berättigat att minska på kostnaderna. Men det får inte gå så långt att man
förlorar möjligheten att göra proportio-

nalitetsbedömningar. Rättsstaten måste
få kosta pengar, säger Cameron.
FUNGERAR LAGSTIFTNINGS
PROCESSEN?
Mia Edwall Insulander ifrågasätter också om regeringen i dag alltid följer lagstiftningsprocessens beredningskrav. Det
handlar bland annat om att remisstiderna
blir kortare och att man inte alltid tillskriver relevanta remissinstanser. Man bortser också allt oftare från Lagrådets synpunkter vilket är bekymmersamt och inte
borgar för rättssäker lagstiftning.
– Juridik är ju buteljerad politik, som
Fredrik Wersäll lär ha sagt. Det blir allt
tydligare att politikerna slåss om att göra
poänger med lagstiftningen. Det ska gå
snabbt och man vill inte bli ifrågasatt
samtidigt som man vill kunna stoltsera
med att det är ”vårt parti” som drivit igenom detta, säger Mia Edwall Insulander.
Mari Heidenborg är bekymrad över att
politikerna i dagens svåra parlamentariska läge undviker att lagstifta om vissa frågor där man riskerar att få en stor del av
väljargruppen emot sig.
– Det handlar till exempel om samernas rättigheter och vissa frågor inom miljö och migration. Men det innebär också

SVERIGES ADVOKATSAMFUND
Advokatsamfundet är en privaträttslig sammanslutning, där alla
Sveriges advokater ingår. Samfundet är oberoende och står
fritt från staten. Advokaternas
oberoende är viktigt för att
enskilda och företag ska kunna
anlita kvalificerade rådgivare
och ombud som inte har andra
lojaliteter än till klienten. Det
är av avgörande betydelse i
en rättsstat. Ett oberoende
advokatsamfund fyller också en
SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

viktig roll i rättsstaten genom
att slå vakt om rättssäkerhet
och mänskliga fri- och rättigheter.
Advokatsamfundets styrelse
beslutar vilka som beviljas inträde i samfundet. Tillsynen över
advokaterna sköts av disciplinnämnden.
Advokatsamfundet är ingen
myndighet, men delar av verksamheten är reglerade i lag, och
stadgarna fastställs av regering-

en. Genom rättegångsbalken
tilldelas samfundet förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning, framför allt i
fråga om inträde i samfundet
och disciplintillsyn.
År 2021 antog Advokatsamfundet ett nytt rättsstatsprogram, där samfundet presenterar sin principiella inställning i
ett antal frågor som är grundläggande i en demokratisk
rättsstat.

Advokatsamfundets ändamål
är att
l vidmakthålla en etiskt och
professionellt hög kvalitet inom
advokatkåren
l följa rättsutvecklingen och
verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo
l tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen
l verka för sammanhållning
och samförstånd mellan advokaterna.
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ge inte uppfyller kraven på rätten till en
rättvis rättegång. Det gäller främst i förvaltningsdomstolarna men även i familjemål där många inte har råd att ta tillvara sin rätt.
– Inkomsttaket för att få rättshjälp har
inte höjts sedan slutet av 1990-talet. Om
du tjänar över 260 000 kronor om året
kan du inte få rättshjälp. Ofta får du inte
heller rättsskydd via försäkringsbolag på
grund av karensregler, och då är det svårt
att betala ett ombud, till exempel om du
blir stämd i domstol. I förvaltningsmålen
blir det ännu tydligare där du ofta har staten emot dig och då är det verkligen en
rättssäkerhetsfråga. Om staten driver en
talan mot dig är det angeläget att man
har råd med ett ombud, men också att
man inte ska behöva betala rättegångskostnaderna.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)
har nyligen avgjort ett mål som just handlade om rätten till ersättning för rättegångskostnader för den som vinner ett
mål i förvaltningsdomstolen. En majoritet av domstolen sa nej, men HFD:s ordförande Helena Jäderblom håller med om
att frågan inte är helt enkel.
– Domstolen ansåg att det kan finnas
situationer där ersättning bör utgå men

Enskilda brottsoffer och övriga samhället ska vara trygga
med att brott lagförs effektivt. Om vi inte lyckas lagföra brott
i tillräckligt stor utsträckning finns risk för misstro mot rättsstaten.
Det är viktigt att rättsstaten har starkt förtroende hos allmänheten.
PETRA LUNDH
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att man stiftar lagar där man inte tar sitt
fulla ansvar genom att göra värderingar
utan överlåter det till domstolarna, som
till exempel i fallet med surrogatmödraskap. Domstolarna har inte möjlighet att
göra samma konsekvensanalyser som
man gör i en lagstiftningsprodukt, säger
Mari Heidenborg och tillägger:
– I en rättsstat är det viktigt att man har
sina klara roller, att lagstiftaren tar sitt
ansvar och stiftar lagar där det behövs
och ser till att lagen blir så pass tydlig att
domstolarna kan ägna sig åt att tillämpa
lagen och pröva den.
KORRUPTION OCH RÄDDA OCH
OKUNNIGA MYNDIGHETER
Sverige är känt för att ha ingen eller väldigt lite korruption jämfört med andra
länder. Men tidigare justitieombudsmannen (JO) Elisabet Fura anser att vi ska
passa oss för att slå oss för bröstet.
– Korruption kan vara så mycket mer än
att man betalar för att en polisman ska se
åt ett annat håll när man har kört för fort.
Det finns ju en hel sfär av korruption eller
möjlig korruption som man brukar kalla
för vänskapskorruption. Och det tror jag
att vi har varit ganska lite medvetna om.
Men med den medvetenheten tycker jag

medborgare och vägrade helt enkelt att
svara personen när denne begärde ut allmänna handlingar.
– När vi förklarade att det är grundlagsskyddat att lämna ut allmänna handlingar fick vi till svar ”Vi är en kommun, vi
har våra egna regler och grundlagen gäller inte oss”!

Iain Cameron.

Elisabet Fura.

man kan se att den börjar bli bättre, säger hon.
Iain Cameron är inne på samma spår:
– Det finns korruption, det visade ju
inte minst händelserna som rullades upp
i Muteborg (Göteborg) för några år sedan. Men problemen i Göteborg var också
att tjänstemännen var rädda att lyfta upp
problem till sina politiska uppdragsgivare. Dessutom var de rädda att ingripa i
vissa situationer inom sociala områden
med risk för att drabbas av hot och våld.
Elisabet Fura lyfter fram ett annat exempel från sin tid som JO där en kommun
inte heller följde rättsstatens principer.
Kommunen hade tröttnat på en jobbig

AVVECKLA NÄMNDEMANNA
SYSTEMET
Elisabet Fura är liksom de flesta inom
rättsväsendet kritiska till vårt nämndemannasystem.
– Nämndemannasystemet är inte anpassat efter den nya tidens verklighet.
Man kan verkligen ifrågasätta att de har
samma ställning som juristdomarna och
att de utses av de politiska partierna. När
jag var domare var det inte ens på kartan
att någon skulle uttrycka en politisk uppfattning i överläggningar, men det händer
i dag, säger Fura.
Iain Cameron håller med:
– Man måste ställa sig frågan om hur representativa de politiska partierna är nuförtiden när medlemskapen i de politiska
partierna har sjunkit radikalt. Nämndemän bör inte finnas i hovrätt och kammarrätt, säger Iain Cameron. n

ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarmyndigheten ska bidra
genom att de som begår brott
ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett
effektivt och rättssäkert sätt.
Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar
och processföring ökar.
Åklagaren utgör en viktig länk
i rättskedjan – polis, åklagare,
domstol och kriminalvård. Det
är åklagaren som inom lagens
ram avgör om åtal ska väckas,
16

det är åklagaren som leder förundersökningen och för statens
talan i domstolen.
Den operativa åklagarverksamheten utövas i fyra geografiska åklagarområden med 32
åklagarkamrar och en nationell
avdelning.
Vid de flesta åklagarkamrar
finns en eller flera åklagare
som samordnar kammarens
bekämpning av mängdbrott,
bland annat stölder, snatterier,

misshandel och skadegörelse.
Många åklagare är specialiserade och arbetar i särskilda team
som hanterar vissa brottstyper,
som bland annat våld i nära
relationer, grova våldsbrott och
ungdomsbrott.
Arbetet på en åklagarkammare sker i nära samarbete
med polisen, som efter direktiv
från åklagare utför själva utredningsinsatserna.
Utöver de geografiska

åklagarområdena finns också
Nationella åklagaravdelningen
som består av de riksenheter
som har ett nationellt ansvar:
Riksenheten mot korruption,
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Riksenheten för
säkerhetsmål samt Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet. Här ingår
också Sveriges representation i
det europeiska åklagarsamarbetet Eurojust.
SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

PETRA LUNDH
RIKSÅKLAGARE
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
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Den tidigare hovrättspresidenten
Johan Hirschfeldt, ordförande i
den parlamentariska kommitté
som nu ser över några frågor om
lagstiftningen i krigs- och kristider.
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Hur fungerar
rättssäkerheten
i krig och kristider?
Sverige har en väl förberedd lagstiftning som ska slå
vakt om rättssäkerheten i krig och vid krigsfara. Däremot
saknas motsvarande regleringar i grundlagen för så
kallade allvarliga fredstida kriser. Det blev tydligt
bland annat i samband med coronapandemin.
Erik Wennerström, Sveriges domare vid Europadomstolen, anser att Sverige bör ha en förberedd
lagstiftning för fredstida kriser liknande den som
sedan länge finns för krig och krigsfara.
TEXT: HANS HELLBERG FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

–S
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ansåg att vi inte kan ha en planering som
bygger på att statsmakterna kan gå ifrån
reglerna i grundlagen. Det är en princip
som vi sedan slagit vakt om.
Regeringsformens 15 kap. innehåller
bland annat regler om ramarna för hur
riksdag, regering, kommuner och myndigheter ska förhålla sig vid krig och
krigsfara. För att kunna fatta snabba beslut kan riksdagen ersättas av en miniriksdag som kallas krigsdelegationen men
bara om ”förhållandena kräver det”, som
det uttryckligen står i regeringsformen.
Och i yttersta nödfall ska mycket av
riksdagens makt och uppgifter flyttas
över på regeringen.
– Om krigsdelegationen inte kan fullgö-

ra sina uppgifter är det regeringen som
får ta över. Men regeringen får inte göra
allt. Det står uttryckligen att regeringen
inte får ändra grundlag, riksdagsordningen eller vallagen. Men däremot kan regeringen då sköta övrig lagstiftning, säger
Johan Hirschfeldt.
BEREDSKAPSLAGAR FÖR
TOTALFÖRSVARET GER EXTRA
BEFOGENHETER
Det finns ett antal beredskapslagar, till
exempel förfogandelagen. De har redan
nu trätt i kraft. De kan vid högsta beredskap börja tillämpas för att stärka Sveriges samlade försvarsförmåga. Lagarna
reglerar bland annat frågor om handel,
19
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verige har i regeringsformens
15 kap. en noga genomtänkt reglering av hur landet ska styras i krig
eller vid krigsfara. Reglerna är till stor del
utarbetade i ljuset av Norges erfarenheter under andra världskriget. De spelade
stor roll för hur den svenska regleringen
kom att se ut, säger tidigare hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, ordförande
i den parlamentariska kommitté som nu
ser över några frågor om lagstiftningen i
krigs- och kristider (dir. 2021:80).
– Man ville inte nöja sig med att lita
till konstitutionell nödrätt, utan reglerade de konstitutionella frågorna för krig
och krigsfara ganska detaljerat, förklarar
Johan Hirschfeldt. Grundlagberedningen

Vi ska titta på frågan utifrån ett grundlagsperspektiv, om det behövs ett
ramverk liknande det vid krig och krigsfara och i så fall: Hur ska det se ut?
Vi behöver fundera igenom om vi har den verktygslåda vi behöver för
allvarliga kriser. Vi ska bedöma om regeringen behöver ha större
befogenheter när det är väldigt allvarligt och bråttom.
JOHAN HIRSCHFELDT
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sjöfart, gränsövervakning, skolor, arbetsförmedling, betalningsväsende, vattenkraft, folkbokföring och domstolsväsendet. I och med att dessa lagar används får
staten till exempel möjlighet att ransonera varor och använda privat egendom. Vid
högsta beredskap gäller detta ”all samhällsverksamhet”, som det står i lagen om
totalförsvaret och höjd beredskap, säger
Hirschfeldt och fortsätter:
– Vid krig eller krigsfara kan regeringen, och efter bemyndigande kommun, region eller statlig myndighet, till exempel
tvinga en industri att lägga om sin produktion eller ta över förfogandet av privata fordon. Även landets myndigheter
och domstolar kan också få räkna med
ändrade uppgifter. Regeringen kan till exempel flytta mål mellan olika domstolar
och bestämma att en domstol ska ha hela
eller delar av sin verksamhet förlagd till
annan ort. Händer det värsta så har vi i
varje fall förberett oss. Det går att läsa sig
till vad som är tänkt att gälla.

Erik Wennerström.
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– Beredskapslagarna innehåller också
fullmakter som ger regeringen möjligheten att meddela föreskrifter som enligt grundlag annars ska meddelas genom lag. Detta följer av en bestämmelse
i 15 kap. 6 § regeringsformen som innebär att regeringen också kan ha rätt att
i visst ämne meddela bestämmelser på
civilrättens område som inskränker begränsningsbara fri- och rättigheter, säger
Hirschfeldt.
Vilka rättigheter som är begränsningsbara genom lag framgår av en uppräkning
i 2 kap. 20 § regeringsformen. Det gäller
bland många andra yttrandefriheten och
mötesfriheten, skyddet mot kroppsliga ingrepp och rörelsefriheten. Begränsningsbara är också rätten till stridsåtgärder på
arbetsmarknaden, egendomsskyddet och
näringsfriheten.
VAD GÄLLER I FREDSTIDA KRISER?
Någon motsvarande reglering med långtgående maktbefogenheter för regeringen
finns inte i grundlagen för att bemöta olika, tänkbara eller oförutsebara, allvarliga konsekvenser av så kallade fredstida
kriser. Vi kan tänka på till exempel pandemier, en omfattande dammolycka eller
gråzonssituationer då el, tele och betalningsväsendet slås ut eller skadas allvarligt.
I dag innehåller regeringsformen inte
något regelsystem för det fall landet i
fredstid befinner sig i en allvarlig kris
situation. Det innebär att regeringen, vid
en allvarlig kris som sker i fredstid, saknar möjlighet att besluta om föreskrifter
som enligt grundlag ska beslutas av riksdagen. Det gäller oavsett hur nödvändigt
och brådskande behovet av en reglering
faktiskt är.
– Men i de delar det gäller det offentli-

gas verksamhet som handlar om skyldigheter och rättigheter för enskilda i förhållande till stat och kommun finns det stora
möjligheter för regeringen att hantera det
väl, under förutsättning att det redan i
dag på plats finns bemyndigande i lagarna, säger Johan Hirschfeldt och fortsätter:
– När det däremot gäller civilrätten,
förhållandet enskilda och företagen emellan, finns det inga möjligheter för riksdagen att delegera till regeringen att ta över
uppgifterna. Med ett undantag: Regeringen kan besluta om betalningsanstånd vid
skyldigheten att betala skulder. Här finns
ett bemyndigande i regeringsformen.
BEHÖVS GRUNDLAGSÄNDRINGAR?
Johan Hirschfeldt leder, som nämnts, just
nu den parlamentariska kommitté som
ska se över om grundlagen behöver ändras för att ge regeringen ökade befogenheter i fråga om normgivning i allvarliga
fredstida kriser.
– Vi ska titta på frågan utifrån ett
grundlagsperspektiv, om det behövs ett
ramverk liknande det vid krig och krigsfara och i så fall: Hur ska det se ut? Vi behöver fundera igenom om vi har den verktygslåda vi behöver för allvarliga kriser.
Vi ska bedöma om regeringen behöver
ha större befogenheter när det är väldigt
allvarligt och bråttom, säger Hirschfeldt
och tillägger:
– De grundläggande principerna för
lagstiftning blir ju ännu viktigare i dessa
sammanhang. Det framgår av internationella standarder och dokument. Bland annat Venedigkommissionen inom Europarådet har lagt fast några principer för
lagstiftning i situationer där det råder
nödläge i form av krig eller allvarlig kris.
Sådana här frågor ska enligt de principerna så långt möjligt regleras i grundSLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN
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Rosenbad i centrala Stockholm
vid Strömgatan. I byggnaden
har statsministern sitt
tjänsterum och regeringen
sammanträder här.

lag. Det gäller särskilt när det handlar
om mänskliga fri- och rättigheter. Regler och undantagsregler som används
ska vara förutsebara, tydligt avgränsade
och proportionella. De får inte sväva ut i
allmänna vaga undantagstillståndsregleringar. Det gäller också att hitta rätt balans mellan mål och medel. Under pandemin fick frågan om proportionalitet
större utrymme i diskussionerna än vad
den haft tidigare. Det är viktigt att inte
använda starkare medel än nöden kräver
och att medlen är ändamålsenliga.
Reglerna ska också vara kontrollerbara.
Det handlar om regeringens skyldighet
att underställa riksdagen sina beslut inom
en given tid, men även domstolarna och
tillsynsorganen JO och JK spelar alla viktiga roller.
– Dessutom säger Venedigkommissionen att de åtgärderna man vidtar ska
vara legitima, det vill säga att de inte bara
ska följa legalitetsprincipen och vara lagliga i formell mening, utan de ska också
av en klok omdömesgill allmänhet uppfattas som rimliga och skäliga.
– Att lagstifta med god kvalitet i dessa
situationer blir ju inte lättare, utan snaSLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

rare betydligt svårare. Att det måste gå
fortare ställer extrema krav på lagstiftaren, eftersom kraven på beredning måste iakttas, även om processerna där kan
få snabbas upp, säger Johan Hirschfeldt.
BEHÖVS EN SÄRSKILD
KRISLAGSTIFTNING?
Erik Wennerström är svensk domare i
Europadomstolen. Han anser absolut att
Sverige behöver en förberedd lagstiftning
för fredstida kriser liknande den som sedan länge finns för krig och krigsfara.
– Risken för att vi skulle bli ockuperade
är sannolikt mindre än att utsättas för så
kallad hybridkrigföring, kanske att någon
slår ut vårt betalningssystem eller våra
el- och teleförbindelser eller att en kris
uppstår utan inblandning av främmande
makt. I ett sådant läge skjuts eller bombas det inte och det är inga främmande
soldater på våra torg, men det är likafullt
en allvarlig kris. Då krävs det en förberedd lagstiftning som både slår vakt om
rättssäkerheten och ger regeringen rätt
att agera snabbt och kraftfullt, säger Wennerström.
Behovet är särskilt stort eftersom re-

geringsmakten i dag är mer splittrad än
förr.
– Mycket av det som föll inom regeringens ansvarsområde i mitten på 1970-talet ligger i dag på kommunal eller regional nivå. En del av ansvaret ligger nu
i domstolar, en del i EU och en del offentlig verksamhet har privatiserats. Antalet spakar som regeringen har att dra
i när det ska ske saker har helt enkelt
blivit färre. Det gör oss mer sårbara vid
en kris och förklarar väl varför det blev
viss startsträcka i beslutsfattandet under
pandemin och även andra problem med
oklar ansvarsfördelning som lyfts fram av
Coronakommissionen, säger Erik Wennerström.
FÖRUTSEBARHET VIKTIGT
När regeringsformen uppdaterades 2011
fanns ett förslag att stärka grundlagen vid
allvarliga fredstida kriser, men det överlevde inte processen.
– Jag har svårt att se bärande argument
mot att ha en sådan lagstiftning. Jag tror
att det av tradition finns en rädsla för att
införa någonting som liknar undantagsbestämmelser i svensk konstitutionell
lagstiftning. Det kan finnas en befogad
rädsla för att sådana regler skulle kunna
missbrukas, men det är snarare en risk
man får hantera. De flesta europeiska
demokratier har sådana regler som inte
missbrukas och det är svårt att se att Sveriges risk av någon anledning skulle vara
högre, säger Wennerström och tillägger:
– Återigen, jag tror det vore bra att kunna förutse hur regeringen skulle använda
sin makt i ett fredstida krisläge. Eftersom
det inte finns något färdigt ”protokoll” att
följa måste vi i stället sätta vårt hopp till
att regeringen raskt lyckas uppfinna ett sätt
att hantera krisen när den väl uppstår. n
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UNGERN
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Regeringsmakten: Det nationalkonservativa partiet Fidesz med Viktor Orbán som
premiärminister har sedan år 2010 haft
regeringsmakten i Ungern med i dag över
två tredjedelar av parlamentsplatserna.
Fideszpolitikern Katalin Novák valdes den
10 mars 2022 till president.
Statsskick: Republik.
Antal invånare: 9 749 763 (2020).
Huvudstad: Budapest. 1 768 000 invånare (2020).
Källa sifferuppgifter:
Utrikespolitiska institutet
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Avskräckande
exempel
i Polen
och Ungern
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Även i Sverige kan
politiker lagligt ta
makten över lagen
I EU-länderna Polen och Ungern har de styrande politikerna
successivt tagit kontroll över rättsväsendet.
– Enda sättet att undvika att samma sak sker i Sverige
är att befolkningen röstar på demokratiska partier
i riksdagsvalen, säger Peter Johnsson, författare och
historiker med Östeuropa som specialitet.
TEXT: ULF STORM FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

M
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ler – lagstiftande, dömande och verkställande – i syfte att dessa ska utöva kontroll
över varandra.
– I Sverige och övriga nordiska länder
har vi i stället som bekant folksuveränitetsprincipen, där all makt utgår ifrån
folket. Folkets representanter i riksdagen har den slutgiltiga makten i allt, även
när det gäller lagstiftande och dömande
makt. Många röster på populistiska och
extrema partier i riksdagsvalen skulle
innebära att vår liberala och parlamentariska demokrati kom i gungning, med
risk för ett politikerstyrt rättsväsende, säger Peter Johnsson.
MÖJLIG POLITISK KUPP
Han får medhåll av Helena Jäderblom,

justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen:
– Visst. Det skulle kunna gå att göra stora förändringar av domstolarna utan att
ändra grundlagen. Antalet justitieråd här
i Högsta förvaltningsdomstolen är – liksom i Högsta domstolen – 16 i dag. I vanlig
lag föreskrivs att vi ska vara minst 14 i re
spektive högsta instans. Men genom ändringar i vanlig lag och genom regeringsbeslut kan antalet utökas kraftigt och en
majoritet av domarna vara politiskt styrda. Det skulle samtidigt vara möjligt att
utan grundlagsändring fatta beslut om att
skicka hem domare genom en sänkning
av pensionsåldern, säger hon.
Exemplen Ungern och Polen visar hur
det kan gå när politikerna tar kontroll
SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN
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assiv och upprepad kritik från
andra EU-länder. Domslut i
EU-domstolen efter brott mot
EU-fördragen. Inget har hittills kunnat
hejda politiseringen av rättsväsendet i
Polen och Ungern.
– Regeringarna har skaffat sig koncentrerad makt över lagen. I Polen är till exempel justitieministern Zbigniew Ziobro
samtidigt landets högste åklagare, säger
Peter Johnsson.
Han menar att samma process som i
Polen och Ungern skulle kunna ske i Sverige genom politiska beslut, utan att ändra i grundlagen.
Han påminner om Montesquieus maktdelningslära, enligt vilken den offentliga
makten i en stat fördelas på olika maktpo-

HELENA JÄDERBLOM
ORDFÖRANDE, HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN
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POLEN
Regeringsmakten: Sedan valet hösten år
2015 har det nationalkonservativa partiet
Lag och rättvisa egen majoritet i Polens
parlament. President är Andrzej Duda
och premiärministern heter Mateusz Morawiecki. Båda från Lag och rättvisa.
Statsskick: Republik.
Antal invånare: 37 950 802 (2020).
Huvudstad: Warszawa. 1 783 000 invånare (2020).
Källa sifferuppgifter:
Utrikespolitiska institutet.
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över rättsstaten, även om själva makt
övertagandet har sett lite olika ut i de
båda länderna.
– Metoderna har varit olika, resultatet
är detsamma. Men det handlar inte bara
om kontroll över rättsstaten med osjälvständiga domare, utan det finns också
en ideologisk övertygelse att man måste
kontrollera andra viktiga delar i samhället, som media och skolväsendet, säger
Peter Johnsson.
UNGERN – INGEN DEMOKRATI
I Ungern har det nationalkonservativa
partiet Fidesz, med Viktor Orbán som
premiärminister, över två tredjedelar av
parlamentsplatserna.
Enligt institutet V-dem, som drivs av
statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, är Ungern det första,
och hittills enda, EU-land som inte kan
betraktas som en demokrati. I stället betecknas Ungern som elektoral auktoritär
regim (läs mer här: v-dem.net).
– Viktor Orbán själv kallar Ungern för
en icke liberal demokrati, berättar Peter
Johnsson.
Kontrollen över rättsväsendet i Ungern
togs efter det att en ny konstitution blivit
antagen av parlamentet.
– Till exempel upphörde Högsta domstolen att existera och ersattes av en ny
högsta domstol, ”Kurian”, säger justitierådet Helena Jäderblom, som sett mycket av rättsutvecklingen i Ungern på nära
håll i sin tidigare roll som svensk domare
vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
– Den tidigare presidenten i Högsta
domstolen fick avgå och fick inte fortsätta
som sådan i Kurian; han uppfyllde inte de
nya formella kraven. En del andra domare blev pensionerade i enlighet med bestämmelser om en ny lägre pensionsålder
och inte erbjudna nya tjänster i Kurian.
SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

Det skulle kunna gå att göra stora förändringar av domstolarna utan att
ändra grundlagen. Antalet justitieråd här i Högsta förvaltningsdomstolen
är – liksom i Högsta domstolen – 16 i dag. […] Men genom ändringar
i vanlig lag och genom regeringsbeslut kan antalet utökas kraftigt och
en majoritet av domarna vara politiskt styrda.
HELENA JÄDERBLOM

Nya domare utnämndes som står regeringspartiet Fidesz nära, fortsätter Helena Jäderblom.
Peter Johnsson menar att Ungern präglas av maktfullkomlighet och korruption.
– Inte bara i rättsväsendet, utan även
på höga poster i statliga bolag, finns folk
med nära kopplingar till premiärministern, säger Johnsson.
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POLEN – TOTALT POLITISERAT
Det nationalkonservativa partiet Lag och
rättvisa har egen majoritet i Polens parlament. Premiärminister är Mateusz Morawiecki från samma parti.
– Nedmonteringen av rättsväsendet i
Polen skedde i strid mot konstitutionen.
Samtliga 25 ledamöter i landsrådet är tillsatta av Lag och rättvisa och dessa utser i
sin tur domare. Rättsväsendet, inklusive
landets högsta domstol, är totalt politiserat, säger Peter Johnsson.
Samtidigt existerar i viss mån fortfarande fri press och tv i Polen. Landet har
heller inte, till skillnad från Ungern, fått
stämpel som icke-demokrati.
– Men man kan ju konstatera att ett land
som utvecklats i en så auktoritär riktning
när det gäller regeringsmakten inte kan
betraktas som en fullödig demokrati, hävdar Peter Johnsson.
Hela historien om hur politikerna tog
makten över lagen i Polen berättar Peter
Johnsson i sin bok ”Polen! Quo Vadis?”
(Carlsson Bokförlag 2017).

ARGUMENT MOT UTESLUTNING
Helena Jäderblom var mellan åren 2012
och 2018 svensk domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.
Sedan Ryssland uteslöts med verkan från
mitten av september 2022 består domstolen av domare från Europarådets 46 medlemsstater, inklusive de 27 EU-länderna.
Brott mot Europakonventionen respektive mot EU:s fördrag påtalas på olika sätt. Till Europadomstolen kan enskilda klaga, medan EU-kommissionen kan
dra stater inför EU-domstolen, poängterar Helena Jäderblom:
– Att stater fälls för fördragsbrott i
EU-domstolen är ganska vanligt, och då
förväntas de reparera skadan och upphöra med sådant som strider mot för
dragen. Men när är länder som bryter mot
EU-fördragen inte längre önskvärda som
EU-medlemmar? Det är en politisk fråga.
Ett vanligt argument mot uteslutning är
att detta riskerar att drabba befolkningarna i länderna.
– Samtidigt blir det ju inget verkligt
samarbete i Europa om vissa stater underminerar de grundläggande idéerna för
de gemensamma principerna, formulerade i fördragen, anser Helena Jäderblom.
PUTIN ÖVERRASKAD
Kriget i Ukraina har svetsat samman länderna i EU, till Putins stora överraskning,
menar Peter Johnsson, som har arbetat
som korrespondent i Central- och Öst

Peter Johnsson, född 1949, är historiker, författare och journalist och
en av Sveriges främsta kännare av Östeuropa, där han på nära håll
följt rätts- och samhällsutvecklingen i bland annat Polen och Ungern.
Han har under fyra decennier bott i och verkat utifrån Warszawa.
Som journalist har Peter Johnsson varit utrikeskorrespondent för
bland annat Göteborgs-Posten. Som författare har han publicerat Polen i historien (2009), Stalins mord i Katyn (2010), Ukraïna i historien
(2015) och Polen! Quo vadis? (2017). Samtliga på Carlsson Bokförlag.
SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

europa i närmare fyra decennier och skrivit flera böcker om länderna som han har
bevakat:
– Samtidigt finns det inget som tyder
på att EU förändrat sin kritiska syn på
rättsutvecklingen i Polen och Ungern.
Uteslutning är sannolikt inte aktuellt men
de ekonomiska straffen som nu gäller kan
möjligen bli ännu hårdare.
Enligt den så kallade villkorlighetsordningen kan utbetalning av EU-medel
stoppas till medlemsstater som inte fullt
ut respekterar rättsstatens principer.
Att detta nu gäller för Ungern och Polen slogs fast i en dom i EU-domstolen
den 16 februari 2022. Polen ska dessutom,
enligt en tidigare dom i EU-domstolen,
betala böter på en miljon euro om dagen
så länge landet har kvar sin disciplinkammare i Högsta domstolen. Kammaren är
inte oberoende och opartisk och strider
därför mot EU-rätten, enligt EU-domstolen.
TÄPPA TILL KRYPHÅL
Både Peter Johnsson och Helena Jäder
blom anser att den negativa rättsutvecklingen i Polen och Ungern har fått
många i Sverige att öppna ögonen och reflektera över vad som skulle kunna hända här.
Båda hoppas på konklusioner från den
parlamentariska kommitté (dir. 2020:11)
som leds av justitierådet och ordföranden
i Högsta domstolen, Anders Eka. Kommittén utreder bland annat formerna för
ändring av grundlag samt behovet av att
stärka skyddet för domstolarnas oberoende. Den 15 februari 2023 presenterar kommittén resultatet av sitt arbete.
– Jag tror att vi behöver täppa till kryphålen i den svenska lagstiftningen, mer
förskjutning åt maktfördelningsläran och
en minskning av folksuveränitetsprincipen, säger Peter Johnsson. n
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William C. Hubbard.

Magdalena Hägg Bergvall.

Nordens sämsta rättsstat
Våra nordiska grannländer rankas högre när det
gäller att hålla rättsstatsprincipens fana högt.
Sverige kommer på fjärde plats av 139 länder.
– I ett globalt perspektiv är Sverige ändå
ett högpresterande land, konstaterar den
amerikanske advokaten William C. Hubbard.
TEXT: ULF STORM

H

an är medgrundare till och
styrelseordförande i World
Justice Project, WJP, som är
världsledande när det gäller data om
rättsstatsprincipen.
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Danmark toppar WJP:s senaste upplaga för år 2021, följt av Norge och Finland.
Varför är Sverige sämst i Norden?
– Sverige ligger ganska nära de övriga

nordiska länderna när det gäller många av
de faktorer och delfaktorer som vi mäter.
Men det finns några områden där Sverige
presterar betydligt lägre, säger William C.
Hubbard och specificerar:
– Vi ser det största gapet mellan
Sverige och övriga Norden när det gäller restriktioner för regeringsbefogenheter, grundläggande rättigheter samt efterlevnaden av regler och straffrättsliga lagar. Inom alla dessa områden släpar Sverige efter sina högpresterande grannländer.
WJP:s färska upplaga bygger på intervjuer med mer än 138 000 hushåll och
4 200 expertundersökningar i 139 länder.
Allt för att undersöka hur rättsstatsprinSLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN
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EU GER SVERIGE BÅDE ROS OCH RIS
I EU-kommissionens årliga rapport
om rättsstatsprincipen (Rule of law
report) rangordnas inte EU-länderna
utifrån hur framstående, eller mindre framstående, de är inom olika
rättsstatliga områden. Men varje
land får en egen omfattande rapport.
Sverige får mest ros och lite ris.
EU-kommissionen berömmer Sverige
i rapporten för 2021 bland annat för
arbetet med att stärka det rättsliga
skyddet för demokratin och domstolarnas oberoende och konstaterar
att detta arbete fortsätter med hjälp
av en parlamentarisk kommitté (dir.
2020:11), som presenterar resultatet
av sitt arbete den 15 februari 2023.
Sverige rosas också för reformeringen när det gäller säkerhetsprövning av domare, förbättrad
digitalisering av rättsväsendet och
en korruptionsnivå som är en av de
lägsta i EU.
”Oro för rättsväsendets resurstilldelning på längre sikt kvarstår dock”,
konstaterar EU-kommissionen.
– Resurstilldelning är naturligtvis en
central fråga för alla verksamheter. För
oss handlar det inte bara om pengarna i sig utan också om att vi önskar en
bättre framförhållning och stabila planeringsramar, på längre sikt än ett år i
taget. Att utbilda och tillsätta domare
tar tid, kommenterar Magdalena Hägg

Bergvall, chefsrådman vid Stockholms
tingsrätt och vice ordförande i Sveriges Domareförbund.
Hon poängterar att domare med
fullmaktsställning inte går att anställa
tillfälligt, när det finns pengar, och att
tillfälliga budgettillskott ibland inte kan
utnyttjas på bästa sätt.
– Sedan kan man också konstatera
att polis och åklagare fått resursförstärkningar som inte fullt motsvaras
av samma ökningar till domstolarna,
säger hon.
Domareförbundet noterar även att
rapporten tar upp frågan om lönesättning av domare.
– Vi har sedan systemet med
individuell lönesättning av ordinarie
domare infördes varit kritiska av principiella skäl, eftersom individuell lönesättning innebär en form av styrning
som är problematisk i förhållande
till domarens självständighet. Vi ser
också att man i rapporten hänvisar
till Europarådets rekommendationer
om att de huvudsakliga reglerna i
systemet för avlöning av professionella domare ska fastställas i lag, säger
Magdalena Hägg Bergvall.
Läs mer här om EU-kommissionens
rapport: ec.europa.eu/info/policies/
justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_sv

men globalt högt rankad
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EN ANNAN FÖRKLARING
Magdalena Hägg Bergvall, chefsrådman
vid Stockholms tingsrätt och vice ordförande i Sveriges Domareförbund, har tagit del av WJP:s upplaga för 2021. Hon ser
också en ytterligare tänkbar förklaring till
Sveriges fjärdeplacering:
– Det är naturligtvis glädjande att Sverige ligger i toppskiktet. Men om man
funderar på just rättsstatsprincipiella
aspekter i förhållande till domstolarna
så skiljer vi oss från våra grannländer.
Sverige är numera det enda landet i Norden som har en domstolsadministration,
Domstolsverket, som leds av en generaldirektör och som är direkt utsedd av regeringen. Våra grannländer har anpassat

sig till den europeiska standarden med
en mer fristående domstolsadministration med en styrelse eller direktion som
består av huvudsakligen domare.
Styrelsen för Sveriges Domareförbund
argumenterade på DN Debatt den 8 februari 2021 för inrättande av ett domarråd som ett skydd för domarnas oavhängighet. Detta så att den politiska makten
inte ska kunna påverka dömandet genom
Domstolsverket.
– Vi står fast vid våra synpunkter i artikeln, säger Magdalena Hägg Bergvall.
Den parlamentariska kommitté som utreder bland annat denna fråga ska vara
klar med sitt betänkande den 15 februari 2023. n
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cipen upplevs och uppfattas i vardagen av
allmänheten över hela världen.
De svarandes ställningstagande till påståendet ”Brottsutredningssystemet är effektivt” är främsta orsaken till att Sverige
får en sämre ranking än övriga Norden.
I denna specifika fråga har de svarande
uppenbarligen inte så stort förtroende för
rättsstaten. Sverige hamnar på plats 33.
Ställningstaganden till några andra påståenden drar också ner Sverige till fjärdeplatsen totalt sett:
”Fundamental arbetsrätt garanteras effektivt.” (Sverige på 16:e plats)
”Regeringsbefogenheter begränsas effektivt av den lagstiftande församlingen.”
(Sverige på 14:e plats)
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FÖRSVAGAD RÄTTSSTATSPRINCIP I MAJORITETEN AV LÄNDERNA
– Vi ser en klar global trend att rättsstatsprincipen försvagas i majoriteten av
de länder vi undersöker, säger advokat
William C. Hubbard, medgrundare till
World Justice Projekt, WJP.
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World Justice Project, WJP, startades på
initiativ av USA:s advokatsamfund år 2006
med stöd från olika partners. Tre år senare
omformades WJP till en oberoende och
icke vinstdrivande organisation. Syftet är
att med årliga världsomspännande under-

sökningar skapa kunskap och medvetenhet
samt stimulera handlingar för att främja
rättsstatsprincipen globalt. Undersökningen
från år 2021 omfattar 139 länder.
– Det var fjärde året i rad som poängen
föll i mer än 70 procent av de undersökta
SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

RÄTTSSTATSPRINCIPENS
TIO I TOPP
ÅR 2021:
1. Danmark
2. Norge
3. Finland
4. Sverige
5. Tyskland
6. Nederländerna
7. Nya Zeeland
8. Luxemburg
9. Österrike
10. Irland

länderna. Och dessa länder står för 85 procent av jordens befolkning. Detta är mycket
bekymmersamt, säger William C. Hubbard.
Han är dock övertygad om att WJP:s
index gör skillnad i längden och ses som ett
riktmärke av bland annat statschefer, doSLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

mare, företagsledare, offentliga tjänstemän,
multilaterala organisationer och media.
Huvudområdena som WJP undersöker är:
1. R
 estriktioner för regeringens befogenheter.
2. Frånvaro av korruption.

3. Öppen regering.
4. Fundamentala rättigheter.
5. Ordning och säkerhet.
6. Efterlevnad av lagar och regler.
7. Civilrätt.
8. Straffrätt.
31

FOTO: ISTOCK

Slå vakt om rättsstaten
– en skrift om den svenska rättsstaten och dess betydelse
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