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”Den största mänskliga makten är den som är sammansatt av makten 

hos största möjliga antal människor som genom en överenskommelse 

förenats i en enda naturlig eller politisk person, vilken kan förfoga 

över den samlade makten hos dem som underkastat sig hans vilja. 

Sådan är statens makt.” 1 

 
 
 

                                                 
1 Thomas Hobbes, 1588 – 1679. Leviathan. Bokförlaget Daidalos AB 2004. Kap 10 s. 102. 
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Sammanfattning 

 

Regeringen tillsatte den 1 juli år 2004 en parlamentarisk kommitté som fick namnet 

grundlagsutredningen, vars huvuduppgift var att göra en samlad översyn av regeringsformen.  

I uppdraget ingick även att undersöka om behovet fanns att förtydliga domstolarnas roll i det 

konstitutionella systemet.  

I december år 2008 överlämnades utredningens betänkande ”En reformerad grundlag” 

(SOU 2008:125). Betänkandet var resultatet av en överenskommelse mellan samtliga 

regeringspartier. Regeringen överlämnade i december år 2009 propositionen ”En reformerad 

grundlag” (prop. 2009/10:80). I propositionen föreslås bland annat att domstolarnas ställning 

ska markeras, stärkas och göras oavhängig gentemot verkställande makt. Den 18 mars år 2010 

överlämnade regeringen propositionen ”Utnämning av ordinarie domare” (prop. 

2009/10:181). I propositionen föreslås en ny lag om utnämning av ordinarie domare samt ett 

nytt utnämningsförfarande 

Uppsatsen fokuserar på regeringens framställan angående domstolarnas önskade 

oberoende samt det nya och tilltänkta utnämningsförfarandet med en statlig och oberoende 

domarnämnd. Temat är maktdelning, maktförskjutning etik och moral. Den form av 

maktdelning som åsyftas i arbetet är den horisontella. Initialt görs en tillbakablick på två av 

demokratiutredningens publikationer ”Löser juridiken demokratins problem” (SOU 1999:58) 

och ”Maktdelning” (SOU 1999:76). Delar av de  båda ovan nämnda propositionerna granskas 

och kommenteras angående de för uppsatsen relevanta frågorna.  

Utifrån den givna problemformuleringen görs sedan ett avstamp med bistånd av några 

filosofer och deras tankar kring makt och maktdelning. Avsikten med detta är att applicera 

och diskutera de bitvis tusenåriga tankegångarna samt dess korrelation med det tilltänkta 

utnämningsförfarandet och konsekvenserna därutav. 
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1 Inledning 

 

”Det kan emellertid vara så att hela världen ser att ord och handling går isär, att list används 

för att gå förbi lagen och att ett anförtrott prerogativ (som innebär en befogenhet att handla 

efter godtycke i vissa frågor, vilken beviljats fursten för att han skall göra folket gott, inte 

skada) används för syften som går rakt emot de avsedda. Människor kan upptäcka att 

ministrarna och de underordnade ämbetsmännen utses för onda syften”.2 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

 

Frågorna kring makt och maktdelning har sedan Sveriges EU-inträde år 1995, tilltagit och 

debatten har stundtals varit både het och intensiv. Två grupperingar eller ståndpunkter om 

man så vill, har utkristalliserats ur detta: En för maktdelning och en för bevarandet av 

parlamentarismen och folksuveränitetsprincipen. EU-medlemskapet har för Sveriges del 

inneburit både en internationell och nationell maktförskjutning, samt en mer eller mindre 

påtvingad kollaboration med den för EU mer traditionella maktfördelningsprincipen. 

Maktförskjutningen på det nationella planet tar sig uttryck i att den lagstiftande makten i 

högre utsträckning delegerar normgivningsmakt till den verkställande makten.3  

Riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson liknar den lagstiftande makten vid en ”osjälvständig 

institution” och ett ”transportkompani” där medborgarna/folket delegerar makten till 

riksdagen som i sin tur delegerar vidare till makteliten i regeringen.4  

Den politiska oppositionen har även i högre utsträckning fått svårare att i realtid uppdatera 

sig med skeendet i utrikespolitiken eftersom allt fler av dessa beslut fattas i de överstatliga 

instanserna.5  

Den av regeringen initierade grundlagsutredningen år 20046, har bland annat resulterat i 

ett nytt förslag kring utnämningen av ordinarie domare7, samt ett antal åtgärder (punkter) som 

                                                 
2 John Locke, 1632 – 1734. Andra avhandlingen om styrelseskicket. Översättning av Eva Backlin. Bokförlaget 
Daidalos AB 1998, s. 161. 
3 Till exempel ramlagstiftning.  
4 Riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson. Svensk maktkoncentration den värsta i hela OECD. 
http://www.dn.se/debatt/svensk-maktkoncentration-den-varsta-i-hela-oecd-1.764414. 
5 Där närvaron främst utgörs av verkställande makt.  
6 Resulterade initialt i SOU 2008:125. 
7 Prop. 2009/10:181. Utnämning av ordinarie domare. 
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avser att stärka domstolarnas ställning.8 Det framkommer i samband med dessa åtgärder en 

utrycklig önskan att den dömande makten ska vara oavhängig den verkställande makten.  

Mitt syfte har varit att analysera det nya lagförslaget beträffande utnämning av ordinarie 

domare utifrån de i förarbetena angivna syftena.9 I detta syfte ingår att granska ifall den 

verkställande maktens avhängighet gentemot den dömande makten ökar eller minskar med 

det aktuella lagförslaget.  

Problemformuleringen kommer avslutningsvis att ges en filosofisk betraktelse.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Problemformuleringen baserar sig uteslutande på kapitel åtta ”Domstolarna och 

förvaltningen” i proposition 2009/10:80 samt kapitel sex i proposition 2009/10:181 

”Utnämning av ordinarie domare”.  

 

• Är det nya utnämningsförfarandet av ordinarie domare att anse som demokratiskt 

enligt en folksuveränitetsinriktad demokratisyn?  

• Uppfyller det nya utnämningsförfarandet sin ambition att markera domstolarnas 

oavhängiga ställning i förhållande till den verkställande makten? 

• Vilka konsekvenser får den verkställande maktens vetorätt gentemot Domarnämnden?  

• Vilka konsekvenser får undanröjandet av den nuvarande delegeringsfunktionen i RF 

11:9?  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Regeringen initierade år 2004 en grundlagsutredning som sedermera resulterade i SOU 

2008:125 ”en reformerad grundlag”. Utifrån denna SOU presenterade regeringen den 8 

december år 2009 propositionen 2009/10:80 (en reformerad grundlag) samt den 18 mars år 

2010 proposition 2009/10:181 ”utnämning av ordinarie domare”. Uppsatsens fokus kommer 

inte att beröra dessa propositioner i sin helhet utan endast kapitel åtta i prop. 2009/10:80 

”domstolarna och förvaltningen” samt kapitel sex i prop. 2009/10:181 ”utnämning av 

ordinarie domare”. Temat är maktdelning, maktförskjutning etik och moral. Som avstamp i 

                                                 
8 Prop. 2009/10:80. En reformerad grundlag. Det är här uteslutande kapitel åtta som åsyftas (Domstolarna och 
förvaltningen).  
9 Prop.2009/10:80 och 2009/10:181. 
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tidigare åsikter kring ämnet har jag tagit del av den diskussion som framkommit i 

demokratiutredningens två forskarvolymer SOU 1999:58 ”löser juridiken demokratins 

problem” samt  SOU 1999:76 ”maktdelning”. De utvalda delarna ur forskarvolymerna är 

endast tänkta att tjäna som en introduktion till ämnet och därför inte avsedda att vara 

fullständiga referat. Den filosofiska betraktelsen kring ämnet är vidare inte tänkt att tjäna som 

en fördjupad filosofisk analys, utan medverkar som underlag för den diskussion som 

fortlöpande pågår i uppsatsen och ställas i korrelation till konsekvenserna med det nu 

föreslagna utnämningsförfarandet.  

 

1.4 Metod  

 

Rättsdogmatisk metod har använts och med det åsyftas för uppsatsen relevanta förarbeten i 

form av propositioner och statens offentliga utredningar. Då ämnets karaktär inte erbjuder 

någon rättspraxis eller några prejudikat, saknas dessa inslag följaktligen i metoddelen. Jag har 

även valt att använda mig av debattartiklar ur dagspress och tidskrifter eftersom de berikar 

innehållet i uppsatsen. Ett rättsfilosofiskt perspektiv utifrån fyra kända filosofers tankar kring 

makt och maktdelning har avslutningsvis ställts i korrelation till uppsatsens 

problemformulering. Det filosofiska inslaget syftar till att påvisa likheterna mellan historia 

och nutid beträffande uppfattningarna kring maktdelning och maktförskjutning. De historiska 

aspekterna kan påfallande ofta tillämpas direkt på det nya utnämningsförfarandet och dess 

konsekvenser. 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen består av fem kapitel varav kapitel två, tre och fyra avslutas med en kort analys av 

kapitlet.  

Kapitel två har rubriken ”tidigare reflektioner kring makt och maktdelning” och åsyftar de 

av demokratiutredningen förut publicerade forskarvolymerna ”löser juridiken demokratins 

problem” (SOU 1999:58) samt ”maktdelning” (SOU 1999:76). Kapitel två syftar till att 

kortfattat redogöra för valda delar kring vissa av författarnas åsikter kring ämnet samt bilda en 

introduktion till det kommande kapitlet. 

Kapitel tre och reflektionerna kring valda dela ur två propositioner är uppsatsens 

utgångspunkt och uppkomst. Det är framförallt kapitel åtta ”domstolarnas förvaltning” ur 
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proposition 2009/10:80 samt kapitel sex ”utnämning av ordinarie domare” ur proposition 

2009/10:181 som utgör underlaget. 

Kapitel fyra syftar till att bistå med en filosofisk betraktelse kring uppsatsens 

problemformulering. Kapitlet inleds med en prolog där även ett par av demokratibegreppets 

nyanser presenteras. Sedan följer valda inlägg utifrån fyra filosofer och deras tankar kring 

maktdelning och maktförskjutning. Dessa inlägg ställs sedan i korrelation till det nya 

utnämningsförfarandet och konsekvenserna därav.  

Kapitel fem avslutas med en diskussion och slutsats samt några slutord. 
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2 Tidigare reflektioner kring maktdelning och 

maktförskjutning 
 

Kapitel två syftar till att på ett överskådligt sätt introducera läsaren i den tidigare debatten 

som har förekommit kring uppsatsens tema. Jag har därför valt ut två tidigare forskarvolymer 

” löser juridiken demokratins problem” (SOU 1999:58) samt ”maktdelning” (SOU 1999:76) 

som jag anser vara representativa.  

I demokratiutredningens skrift nr 23 ”löser juridiken demokratins problem” diskuterar tre 

rättsvetenskapsmän10 judifiering och judikalisering i politiken. De beskriver den svenska 

demokratin utifrån olika uppfattningar och redogör även för sina respektive versioner om hur 

den svenska demokratiska folkstyrelsen bör förbättras i framtiden.  

Den påföljande forskarvolymen handlar om ”maktdelning” och presenterar 14 författare11 

samt deras synpunkter kring detta tema. Av utrymmesskäl har jag valt ut fem av dessa 14 

författare. De fem utvalda författarna representerar på ett bra sätt uppsatsens huvudtema om 

maktdelning och maktförskjutning. Volymen syftar till att belysa maktdelningsfrågorna bland 

annat utifrån det faktum att intresset för författningsfrågorna ökat sedan Sveriges medlemskap 

i EU. Av utrymmesskäl väljer jag att återge valda delar ur de båda volymerna. De återgivna 

delarna är ej avsedda att vara fullständiga referat. Kapitlet avslutas med en kort analys. 

 

2.1 SOU 1999:58. Löser juridiken demokratins problem 

 

Aleksander Peczenik12 diskuterar bland annat den svenska lagpositivismen och domstolarnas 

svaga ställning gentemot den lagstiftande makten. Han menar att domare allt som oftast ser 

som sin uppgift att efterfölja de politiska intentionerna istället för att göra en moralisk 

tolkning av lagen. Lagpositivismen och lojaliteten mot statsmakten märks särskilt tydligt i 

Sverige eftersom lagmotivens utformning och innehåll har stor betydelse i rättspraxis.13 

Peczenik menar vidare att den demokratiska maktdelningen och tolkningsfriheten påverkas av 

denna bundenhet till lagmotiven eftersom motiven ibland ges företräde framför prejudikat.14 

                                                 
10 Joakim Nergelius, Aleksander Peczenik och Ola Wiklund. 
11 Shirin Ahlbäck, Lennart Lundquist, Mats Dahlkvist, Kjell Å Modéer, Jörgen Hermansson, Joakim Nergelius, 
Barry Holmström, Ann Numhauser-Henning, Jörgen Johansson, Rolf Nygren, Torbjörn Larsson, Curt Riberdahl, 
Olle Lundin och Urban Strandberg. 
12 Lagstiftningen, domstolarna, rättsmedvetandet och rättsvetenskapen, s. 7. 
13 Ibid, s. 11 ff. 
14 Ibid, s. 16. 
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Han efterfrågar en balansering av den lagstiftande och dömande makten och att 

folksuveränitetsprincipen kompletteras med så kallade ”demokrativärden”. Dessa värden 

innefattar bland annat maktdelning och ”kontroll över politiska beslut”.15     

Joakim Nergelius16 tar bland annat upp den inneboende och inbitna misstron mot 

maktdelning som finns i den svenska politiska kulturen vilket resulterat i en svag 

maktdelningstradition.17 Nergelius menar vidare att problemet inte är av partipolitisk natur 

utan misstron mot maktdelningen finns i samtliga partier,18 även om socialdemokraterna 

under 1900-talet på ett tematiskt sätt visat sin skepsis mot domstolsmakt vilket tveklöst haft 

inverkan på 1974-års regeringsform.19 Han tycker även att den svenska modellen med 

majoritetsstyre passar bäst för etniskt homogena och centraliserade stater samt att den svenska 

verkligheten idag ter sig allt annat än just etniskt homogen och centraliserad. Som exempel på 

framsynthet nämner han de ”amerikanska grundlagsfäderna” som redan för dryga 200-år 

sedan insåg att maktdelning har en tendens att minska maktmissbruk.20 

Ola Wiklund21 får här agera motpol till de två ovanstående. Wiklund är skeptisk till den 

ökande judikaliseringen och anser att domarna kan förlora sin trovärdighet om de ”avslöjas” 

med personliga uppfattningar och intressen. Han menar att det finns risk för en extensiv 

lagtolkning och subjektiva värderingar om domarens makt utökas. Den maktdelning som 

finns mellan politiker och domare ska inte få påverkas av den dömande maktens ökade 

befogenheter. Den dömande makten erhåller sin ”auktoritet” och ”traditionellt” starka 

ställning just genom att avhålla sig från politiken.22 

 

2.2 SOU 1999:76 Maktdelning 

 

Kjell Å Modèer23 återknyter bland annat till Montesquieu och dennes maktdelningslära vars 

grundsyfte bygger på den politiska och juridiska maktdelningen samt att värna den enskildes 

rättigheter gentemot staten. Modèer menar också att maktdelningslärans tydliga renässans i 

högsta grad gör sig påmind i de europeiska överstatliga instanserna.24 Han konkluderar att 

pluralismen utmärker rättskulturen i dagens Sverige vad gäller normer och kulturer. EU-rätten 

                                                 
15 Ibid, s. 26. 
16 Maktdelning och politikens judikalisering, s. 55. 
17 Ibid, s. 57. 
18 Ibid, s. 69. 
19 Ibid, s. 76. 
20 Ibid, s. 78. 
21 Om politikens juridifiering och juridikens ideologisering, s. 85. 
22 Ibid, s. 90. 
23 Vem regerar I rättens rike, s. 69. 
24 Ibid, s. 69 ff. 
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och EKMR konkurrerar i dag med svensk lagstiftning.25 Modeèr berör även den kritik som 

uppstått i samband med rekryteringen till de högsta domartjänsterna, som i dag i stor 

utsträckning sker från kanslihus och riksdagskansli.26  

Ann Numhauser-Henning27 menar att ”icke-majoritetsmodellerna” har en stor betydelse 

när demokratibegreppet diskuteras eftersom dessa syftar till att värna minoriteterna gentemot 

majoritetens tyranni. De tjänar även som ett skydd för lagstiftande och dömande instanser mot 

”alltför lättrörliga och allmänna opinioner”.28 Hon menar att det utifrån Montesquieus 

maktdelningslära är dags att återknyta till den demokratiska förankringen och 

rättsordningen.29 Den svenska rättstillämpningen som sedan länge formats av Uppsalaskolan 

och Hägerström är i dag otillräcklig. Det är i dag inte tillräckligt att hänvisa till lagarnas 

demokratiska tillkomst eller en viss lagstiftares avsikter. Maktutövning kräver en kontroll av 

den politiska makten vid lagarnas tillkomst samt en kontinuerlig materiell legitimering som 

bygger på individuellt ansvar och godkännande.30 

Joakim Nergelius31 menar bland annat att ”om alla är överens finns det inte mycket att 

diskutera” och åsyftar här det svenska demokratiska synsättet med majoritetsprincipen som 

ledande förebild. Detta ”paradigm” tar sig uttryck i en för svensk del ”osedvanligt lojal och 

följsam domarkår”. Denna lojalitet hos domarkåren har heller inte präglats av något större 

engagemang för den enskilde individens rättigheter gentemot staten.32  

Barry Holmström33 anser att det finns anledning till att vara kritisk mot en utveckling som 

leder till en utökad domstolskontroll över lagstiftarna. Han anser att politisk makt som 

överförs till domstolar och tillämpas av domare är ”artfrämmande” för demokratiska system. 

Han anser vidare att om folkvalda lagstiftare utses för en domstolskontroll, innebär detta en 

begränsning i demokratins folkstyre.34 Den dömande makten varken är eller bör vara en arena 

som i fundamentala politiska frågor får sista ordet. Holmström menar att det är förlorarna i 

den juridiska och politiska kraftmätningen som försöker genomdriva sin vilja via den 

dömande maktens forum, där det folkliga stödet inte är avgörande och att en sådan vädjan 

måste ”betecknas som en pervertering av den demokratiska processen”.35 I sin slutsats 

                                                 
25 Ibid, s. 78. 
26 Ibid, s. 72. 
27 Om rättens roll i en demokratisk samhällsutveckling, s. 87. 
28 Ibid, s. 88. 
29 Ibid, s. 93. 
30 Ibid, s. 88 ff. 
31 Grundlagsmodeller och maktdelning, s. 113. 
32 Ibid, s. 114. 
33 Demokrati och juridisk kontroll, s. 127. 
34 Ibid, s. 137 ff. 
35 Ibid, s. 140 f. 
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framgår det att han är tillfreds med vår nuvarande ”politiskt mycket tillbakadragna dömande 

makt”.36 

Torbjörn Larsson37 diskuterar bland annat att dagens EU-medlemskap innebär att det 

svenska parlamentariska statsskicket förenas med det för EU gällande statsskicket som 

grundar sig på maktdelning.38 Han menar även att det skett en uppenbar maktförskjutning till 

fördel för den verkställande makten beträffande de frågor som efter medlemskapet överlåtits 

till EU att fatta beslut i. Detta eftersom de statsråd som representerar regeringen deltar i EU:s 

ministerråds beslutsfattande. Redan tidigare har beslutsfattande frågor som till exempel 

stiftandet av ramlagar delegerats från den lagstiftande till den verkställande makten, vilket 

medfört en maktförskjutning, eftersom den verkställande maktens normgivningsmakt fått en 

ökande betydelse.39 Den politiska oppositionen har dessutom fått det allt svårare att hålla sig 

uppdaterad med hur den verkställande makten agerar i ”EU:s alla maktkorridorer”. En 

opposition har begränsade möjligheter att delta i denna process och får hålla till godo med den 

verkställande maktens uppdateringar. Denna utveckling är naturligtvis olycklig eftersom den 

politiska oppositionen även den tjänar som kontrollant och granskare av regeringens 

förehavanden.40 

 

2.3 Kort analys av kapitel två 

 

Inte helt oväntat infinner sig efter ca 500-sidors text starka argument både för och emot en 

maktdelning.  Den person som mest förknippas med trestegsvarianten41 av maktdelning är 

Montesquieu även om han på intet sätt är dess upphovsman. Anhängarna till maktdelning 

anför ofta argument som relaterar till den enskildes ökade rättigheter gentemot staten. Ett 

slags fristående skydd mot den så kallade majoritetstyranni som folksuveränitetsprincipen kan 

innebära. Inte sällan hörs här även röster för en fristående författningsdomstol där minoriteten 

får möjlighet sätta sig till värns mot majoritetsbeslut och där grundlagsstridiga lagar kan 

upphävas. Anhängarna av maktdelning bekymrar sig även i hög grad över den lojalitet och 

lagpositivism som tycks genomsyra domstolar och domarkåren. Lagmotivens starka ställning 

i svensk rätt och som uttrycker lagstiftarens vilja, betecknas som ännu en kvarnsten kring 

domarkårens hals. Motståndarna till maktdelning befarar att domarens subjektiva värderingar 

                                                 
36 Ibid, s. 142. 
37 Konflikten som försvann, s. 319. 
38 Ibid, s. 332. 
39 Ibid, s. 334. 
40 Ibid, s. 344. 
41 Lagstiftande, verkställande och dömande makt. 
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i högre grad ges ett ökat utrymme samt att den extensivare lagtolkningsmodellen vinner 

terräng. Domarkårens trovärdighet kan på så vis komma att ifrågasättas. Det finns även från 

motståndarsidan en rädsla för att en fristående dömande makt kommer att få ett allt för stort 

politiskt inflytande, som i sin tur kan missbrukas.  

En påtaglig tendens och trend sedan det svenska EU-medlemskapet är, enligt Torbjörn 

Larsson, att den verkställande maktens reella makt ökar kontinuerligt på bekostnad av både 

opposition och den lagstiftande makten.42 

Avslutningsvis ett citat som på ett enkelt sätt kan sammanfatta ovanstående, ”alla som 

tvistar på något sätt har rätt, men absolut sett har ingen av dem rätt”.43 

 

 

                                                 
42 Riksdagsledamoten Ann-Marie Pålsson menar i en debattartikel i DN att marginaliseringen av riksdagen 
pågått under en längre tid. Hon menar vidare att om ingen genomgripande förändring sker av Sveriges 
parlamentariska system, kommer ”riksdagen att förbli ett transportkompani” där väljarna delegerar makten till 
riksdagen, som i sin tur delegerar vidare till makteliten i verkställande makt. 
43 Aristoteles, 384 f Kr – 322 f.Kr. Politiken. Andra upplagan utan grekisk text. Översättning av Karin 
Blomqvist. Paul Åströms förlag 2003, s. 82. 
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3. Domstolarnas förvaltning och det framtida 

utnämningsförfarandet 
 

Kapitel tre ger en överblick över de föreslagna åtgärder som anses stärka domstolarnas 

oavhängighet gentemot verkställande makt samt några utvalda citat. Citaten är hämtade från 

prop. 2009/10:80 kapitel åtta och kan sägas understryka vikten av ett oberoende 

domstolsväsende. I avsnittet presenteras även den uppsättning av representanter som ska ingå 

i den framtida Domarnämnden samt tillsättningsförfarandet därav.  Kapitlet avslutas med en 

kort analys.  

 

3.1 Proposition 2009/10:80. En reformerad grundlag 

 

Följande punkter utgår från propositionens kapitel åtta som innefattar ”domstolarna och 

förvaltningen”. Här poängteras att domstolarna i en demokratisk rättsstat har en särfunktion 

beträffande enskildas grundläggande fri- och rättigheter. Länder jämförbara med Sverige, 

reglerar detta via ett särskilt kapitel i grundlagen. I den redovisade Grundlagsutredningen 

föreslås domstolsväsendet erhålla ett eget kapitel i grundlagen för att frigöras från de övriga 

förvaltningarna. Nedan redovisas i korthet föreslagna ändringar som berör domstolarna och 

dess förvaltning. 

 

• Uppenbarhetskravet i RF 11:14 kommer att upphävas, vilket i praktiken ökar 

domstolarnas möjlighet till lagprövning i framtiden. Istället införs en ”erinran” om 

att folksuveränitetens grundsatser ska uppmärksammas vid lagprövning av 

föreskrifter som fattas av riksdagen.44 Den återhållsamhetsspärr som nu avlägsnas, 

sänder på samma sätt som ovan tydliga signaler om den dömande maktens ökade 

befogenheter.45 

 

• En ytterligare markering som görs för att betona domstolarnas oavhängighet är att 

byta namn på Regeringsrätten till Högsta förvaltningsdomstolen. Denna fråga såg 

dagens ljus redan år 196346 men har följaktligen inte ansets vara av ett primärt 

                                                 
44 Prop. 2009/10:80, s. 145. 
45 Ibid, s. 145. 
46 SOU 1963:17 s.279. Författningsutredningen. 
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intresse eftersom placeringen i malpåse varit bestående i nästan 50 år. Enär 

Regeringsrätten blev administrativt fristående från regeringen redan år 197247, 

anser man nu att det är hög tid, (och som ett led i domstolarnas frigörande från den 

verkställande makten) att på ett mer iögonfallande sätt särskilja de båda.48  

 

• Rätten för JO och JK att närvara vid domstolar och förvaltningsmyndigheters 

förhandlingar (RF 12:6) har funnits sedan regeringsformen år 1809. Närvaron har 

varit inskränkande såtillvida att de båda ämbetena på intet sätt fått inkräkta på 

domarna och domstolarnas självständighet beträffande dömandet.49 Denna rätt 

kommer nu i och med den nya grundlagsutredningen att avskaffas. Företeelsen 

anses idag obsolet och ytterst sällan tillämpad och dessutom diskutabel. Att den 

verkställande makten ges grundlagsbefästa befogenheter att granska den dömande 

makten får väl anses lite motströms vad beträffar dagens paroll om domstolarnas 

frigörande.50  

 

• Lagrådets ställning kommer att stärkas i och med att yttranden därifrån i framtiden 

”ska” inhämtas beträffande lagförslag inom dess granskningsområde. 

Begränsningen som nu gäller är att Lagrådets yttrande endast är nödvändigt om 

” lagen är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt”.51 

 

• Den delegationsmöjlighet som för närvarande finns i RF 11:9 och som lyder: 

”Tjänst vid domstol eller vid förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen 

tillsättes av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer.” kommer 

att tas bort. Det kommer i framtiden endast att vara den verkställande makten som 

enligt grundlagen kan tillsätta ordinarie domare. Grundlagsutredningen har på 

denna punkt övervägt olika alternativ till överflyttningen av utnämningsmakten. 

Alternativen har varit en överflyttning till riksdagen, domstolarna själva eller till 

statschefen.52  

 

                                                 
47 Prop. 2009/10:80 s. 122.  
48 Ibid, s. 122. 
49 SOU 2008:125 s. 296 f. En reformerad grundlag.  
50 Prop. 2009/10:80 s. 129. 
51 Ibid, s. 142. 
52 Prop. 2009/10:80 s. 130. 
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De fyra första punkterna i propositionen är enligt min uppfattning på intet sätt diskutabla, utan 

snarare ett led i den svenska konstitutionella utvecklingen som kanske sedan länge borde ha 

beaktats. Punkt fem sticker ut i två avseenden och förtjänar ytterligare uppmärksamhet längre 

fram i arbetet.53  

Det som väcker flest frågor i kapitel åtta är däremot förfarandet vid utnämningen av de 

ordinarie domartjänsterna samt det faktum att detta förfarande sägs bidra till den dömande 

maktens oberoende och självständighet gentemot verkställande makt. Den dömande maktens 

oberoende understryks konsekvent i kapitel åtta. Även det faktum att delegationsfunktionen i 

RF 11:9 tas bort, väcker i sammanhanget förundran54 eftersom åtgärden på ett markant sätt 

skiljer sig från önskan om oavhängighet. 

 

3.2 Några citat från propositionens kapitel åtta 

 

För att åskådliggöra den regelbundenhet och uttrycksfullhet som lyfter fram domstolarnas 

oberoende i kapitel åtta, har valda delar markerats och citerats med påföljande kommentar. 

Syftet med detta är att ställa den uttalade önskan om domstolarnas oberoende i korrelation till 

det reella utfallet av det nya utnämningsförfarandet. Dessa citat kommer sedan delvis att bilda 

underlag för arbetets fortsatta diskussion. För att på ett enkelt sätt återknyta till citaten har 

dessa numrerats. 

 

Citat 1: 

”Ett oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i vårt demokratiska samhälle. Det 

är av synnerlig vikt att allmänheten känner förtroende för att domstolarna är oberoende 

och att det inte finns någon risk för politisk påverkan”.55 

 

Ordet ”fundament”56 signalerar enligt min uppfattning en grundfast förankring som syftar till 

att uppbära något av vikt. Fundamentet framstår i citatet som ett av flera. Hur många eller 

vilka de övriga fundamenten är framgår likväl inte. Det framgår dock att det omnämnda 

fundamentets oberoende är av ”synnerlig vikt”. En inte allt för långsökt liknelse tycker jag här 

kan göras med Montesquieus maktfördelningslära vars ”fundament” grundar sig på en 

fristående lagstiftande, verkställande och dömande makt. 
                                                 
53 Avskaffandet av delegationsmöjligheten i RF 11:9 samt att statschefen varit tilltänkt sköta utnämningsmakten. 
54 Denna åtgärd resulterar i att utnämningsmakten cementeras i verkställande makt, vilket leder till den oönskade 
effekten att den dömande maktens avhängighet tvärt om ökar gentemot verkställande makt. 
55 Prop. 2009/10:80 s. 126. 
56 Grundval. Svenska Akademien ordlista, trettonde upplagan 2006, (SAOL 13).  
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Hur man har tänkt sig att domstolsväsendet ska vara fritt från ”politisk påverkan” med det 

föreslagna utnämningsförfarandet kan vara svårt att föreställa sig. 

 

Citat 2: 

”Kravet på ett oberoende domstolsväsende kommer till uttryck också i för Sverige 

folkrättsligt bindande internationella överenskommelser. Enligt artikel 6 i 

Europakonventionen, som sedan 1995 gäller som svensk lag, har var och en rätt att få en 

fråga som rör enskilds civila rättigheter eller skyldigheter eller åtal för brott prövad av en 

oavhängig och opartisk domstol. Med oavhängig menas i Europadomstolens praxis en 

domstol som är oberoende av såväl den verkställande makten som parterna i målet. 

Kravet på opartiskhet innebär enligt Europadomstolen inte bara att domarna ska vara 

subjektivt opartiska. Det krävs även att det för en objektiv iakttagare inte finns någon 

rimlig grund att befara en partisk inställning från domstolens sida”.57  

 

Här lämnas i sammanhanget svar på innebörden av orden oavhängig,58 oberoende och 

självständig. Europadomstolens praxis i artikel 6,59 signalerar alltså att en domstol ska vara 

just oavhängig, oberoende och själständig i förhållande till den verkställande makten. Det ska 

heller inte finnas ”någon rimlig grund” att betvivla domstolens partiskhet, oberoende och 

självständighet. Ordet ”rimlig grund” känns även det som en kraftfull markering av 

domstolarnas oavhängighet. Med ordet ”objektiv iakttagare” åsyftas troligen medborgarna 

och folket i allmänhet.   

 

Citat 3 

”Ett självständigt och oberoende domstolsväsende förutsätter ett utnämningsförfarande 

som innebär att domarnas självständighet inte kan ifrågasättas. Domare ska inte bara 

vara självständiga utan ska också synas vara det. Domarnas självständiga ställning är 

alltså beroende av ett utnämningsförfarande som präglas av att det utesluter att 

ovidkommande hänsyn tas vid utnämningen.”60 

 

                                                 
57 Prop. 2009/10:80 s. 127. 
58 Oberoende, självständig. SAOL 13. 
59 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Artikel 6, s. 5. 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-
8A8A41768BA7/0/SwedishSu%C3%A9dois.pdf 
60 Prop. 2009/10:80, s. 132. 
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Här understryks vikten av att domstolarna även utåt ska framstå som oberoende. Namnbytet 

från Regeringsrätten till Högsta förvaltningsdomstolen kan förefalla vara ett sådant sken. Att 

ombudsmännen JO och JK fråntas rätten att närvara vid domstolarnas förhandlingar ger även 

det intrycket utåt av ett frigörande av domstolarna. Den reella effekten av dessa två exempel 

är dock ringa. Det senare eftersom företeelsen är en i det närmaste obsolet handling. 

Det faktum och särdrag som innebär att de högsta tjänsterna inom domstolsväsendet i stor 

utsträckning rekryteras från regeringskansliet,61 får väl i och med uttalande att ingen 

”ovidkommande hänsyn” ska tas vid utnämningarna, sägas avstanna.  

 

Citat 4 

”Domarnas oberoende i förhållande till regeringen riskerar att kunna ifrågasättas när 

utnämningsförfarandet och beslutsunderlaget inte är föremål för insyn. Regeringen 

instämmer i utredningens bedömning att redan misstanken om ett bristande oberoende är 

olycklig. För att domstolarna ska kunna fylla sin centrala samhällsfunktion måste 

medborgarna kunna känna förtroende för domstolarna. Mot denna bakgrund bör 

utnämningsförfarandet utformas så att det säkerställer att domarnas självständighet inte 

kan ifrågasättas. Ytterligare en utgångspunkt bör vara att utnämningsförfarandet inrättas 

på ett sådant sätt att det säkerställer en rekrytering som präglas av bredd och hög 

kvalitet.”62 

 

Det blir nu tydligt att ”redan misstanken” om en icke oberoende domstol är besvärande. Att 

jämföras med ”rimlig grund” från citat 2. Det framgår uttryckligen att det är ”medborgarna”, 

som är den objektiva iakttagaren (från citat 2), som ska åtnjuta en oberoende domstol. En 

upprepning görs även av vikten att rekryteringen ska vara bred och dessutom ha hög kvalitet. 

Denna önskan får väl sägas korrelera till ”ovidkommande hänsyn” i citat 3 ovan.  

 

Innebörden är tämligen klar: Den verkställande makten understryker och eftersträvar på olika 

sätt den dömande maktens oberoende. Följaktligen återstår att redovisa det tilltänkta 

tillsättningsförfarandet av domartjänsterna.  

                                                 

61 I en debattartikel i Dagens Nyheter jämställde Inga-Britt Ahlenius, (chef för FN:s internrevision) detta 
förfarande med vänskapskorruption. Ahlenius anser att vänskapskorruption är en snällare variant av korruption 
och maktmissbruk. Den verkställande makten missbrukar sin utnämningsmakt genom att tilldela höga statliga 
ämbeten till ”politiska vänner” på ”outgrundliga meriter”. Se upp med "affärer" och "gräddfiler"! 
http://www.dn.se/ledare/kolumner/se-upp-med-affarer-och-graddfiler-1.339040. 

62 Ibid, s. 132. 
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3.3 Proposition 2009/10:181. Utnämning av ordinarie domare 

 

I proposition 2009/10:181 tydliggörs konstellationen för utnämningen av ordinarie domare i 

framtiden. De framtida domartjänsterna ska vara tillgängliga för alla att söka. Tillsättningen 

av tjänsterna kommer dessutom att ske genom ett öppet förfarande. Det tidigare dolda 

kallelseförfarandet för de högsta domartjänsterna kommer att upphöra om förslaget vinner 

gehör.63 En fristående och statlig domarnämnd ska inrättas för tillsättandet av tjänsterna. 

Domarnämnden ska enligt det nuvarande förslaget bestå av nio stycken representanter varav 

fem ”ska vara eller ha varit ordinarie domare”, två stycken ”ska vara jurister verksamma 

utanför domstolsväsendet, varav en ska vara advokat” och två ”ska representera 

allmänheten”. Den lagstiftande makten kommer att tillsätta de två representanterna från 

allmänheten. Den verkställande makten kommer att tillsätta Domarnämndens fem 

domartjänster samt de två verksamma juridiska representanterna.64 

Domarnämnden har sedan att lämna ”motiverade kandidatförslag” till den verkställande 

makten. Den verkställande makten fattar sedan beslut om Domarnämndens förslag ska 

beaktas eller avvisas. Den verkställande makten är på intet sätt bunden av Domarnämndens 

förslag och kan om den vill utse egna representanter till domartjänsterna utan att konsultera 

Domarnämnden. Om så sker ska dock Domarnämnden få tillfälle att yttra sig över den 

verkställande maktens direkt utsedda representant/er.65 

 

3.4 Kort analys av kapitel tre 

 

Vilket blir resultatet och det samlade intrycket av dessa två propositioner? Att 

uppenbarhetskravet slopas och att lagrådets formella ställning stärks kan ses som ett framsteg 

för domstolarna. Vad beträffar namnbytet till Högsta förvaltningsdomstolen så är den reella 

effekten endast kosmetisk. Rätten för JO och JK att närvara vid förvaltningsmyndigheters och 

domstolars överläggningar upphör. Den reella effekten för detta faktum kan även det 

uttryckas som kosmetisk, eftersom företeelsen är obsolet och sällan tillämpad. Punkt nummer 

                                                 
63 Den nu gällande ordningen för tillsättandet av de högsta befattningarna till ordinarie domare ledigförklaras 
inte utan tillsätts direkt av regeringen efter ett såkallat slutet kallelseförfarande. Någon domarnämnd är 
följaktligen inte delaktig vid utnämnandet av de högsta befattningarna. De befattningar som omfattas av 
kallelseförfarandet är de som justitie och regeringsråd, hovrätts och kammarrättspresident, hovrätts och 
kammarrättslagman samt lagman vid de största tings och länsrätterna. (Källa Prop.2009/10:80, s. 131 f.) 
64 Prop.2009/10:181, s. 1. 
65 Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Den tilltänkta lagtexten finns att tillgå på sidorna 7-8 i prop. 
2009/10:181. 
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fem i kapitel 3.1 väcker intresse i två avseenden. Dels vad gäller övervägande om att låta vår 

statschef förvalta utnämningsmakten och dels avskaffandet av delegationsrekvisitet i RF 11:9. 

Vad beträffar det senare kan det tyckas som den verkställande makten har förbisett en 

möjlighet att frigöra sig från domstolarna, eller så har man på ett effektivt sätt undanröjt 

denna möjlighet. De fyra citaten som är hämtade från kapitel åtta i prop. 2009/10:80 återger 

önskemålen om en oavhängig domstol gentemot en verkställande makt. Det kan därför 

uppfattas som besynnerligt att delegationsfunktionen avskaffas i RF 11:9. Det finns nu istället 

en risk att koalitionen mellan domstolarna och verkställande makt upplevs som ännu starkare. 

Redan i motiven till 1974 års regeringsform framkom önskemålet att de ordinarie tjänsterna 

inom domstolen skulle ”tillsättas med ett särskilt förfarande för att garantera oavhängigheten 

gentemot regeringen”.66 Den då ansvarige departementschefen ansåg dock att denna oro var 

obefogad och vidtog inga ytterligare åtgärder.  

Den verkställande makten är nu tilltänkt att utse sju (av nio) ledamöter till 

Domarnämnden (de fem domartjänsterna samt de två juristerna). Den lagstiftande makten 

utser två (av nio) ledamöter till Domarnämnden (de två folkliga representanterna). Den 

verkställande makten får ett beslutandeveto67 gentemot Domarnämnden och kan i princip 

tillsätta de ordinarie domartjänsterna efter eget godtycke. 

Grundlagsutredningen har även övervägt att överlåta utnämningsmakten till rikets 

statschef.68 Det finns inom svensk politik en välkänd policy som innebär att Sveriges statschef 

varken tar ställning till eller uttalar sig i politiska spörsmål. Om utredningens förslag 

angående statschefen vunnit gehör, skulle denna policy på ett drastiskt sätt ha förändrats. I de 

lagmotiv som ligger till grund för 1974 års regeringsform fastställs att statschefens åtaganden 

endast är symboliska samt att arbetsuppgifterna endast är av representativ karaktär.69 Det 

framgår även att ”Statschefen bör inte tilldelas någon som helst befogenhet, som innebär att 

han kan utöva makt”.70 Det skulle troligen likaså väcka ett visst globalt och medialt intresse 

om Sveriges statschef, som åtnjuter åtalsfrihet enligt RF 5:7 ”konungen kan ej åtalas för sina 

gärningar” var i besittning av utnämningsmakten för ordinarie domare.71 

 

 

                                                 
66 Prop. 1973:90. Med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning mm, s. 405. 
67 Politiskt organs eller myndighets rätt och möjlighet att stoppa annan myndighets beslut. www.ne.se. 
68 Prop.2009/10:80, s.130. 
69 Prop. 1973:90, s. 173. 
70 Ibid, s. 172. 
71 Statschefen kan dock ställas till svars civilrättsligt i allmän domstol. 
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4. Det nya utnämningsförfarandet och dess 

konsekvenser genom en filosofisk betraktelse  
 

Fyra filosofer samt några av deras tankar och inlägg kring maktdelning och maktförskjutning 

presenteras i detta kapitel. De filosofiska inläggen harmonierar på ett anmärkningsvärt sätt 

med det nya utnämningsförfarandet och dess konsekvenser. I prologen ges även inledningsvis 

en kort betraktelse av ett par utav demokratibegreppets nyanser. Kapitlet avslutas med en kort 

analys. 

 

4.1 En prolog 

 

Är det nya utnämningsförfarandet av ordinarie domare att anse som demokratiskt enligt en 

folksuveränitetsinriktad demokratisyn? Uppfyller det nya utnämningsförfarandet sin ambition 

att markera domstolarnas oavhängiga ställning i förhållande till den verkställande makten? 

Vilka konsekvenser får den verkställande maktens vetorätt gentemot Domarnämnden? Vilka 

konsekvenser får undanröjandet av den nuvarande delegationsfunktionen i RF 11:9?  

Utifrån ett parlamentariskt synsätt med stöd av folksuveränitetsprincipen och en strikt 

tillämpning, går det troligen att förlika sig med tanken att utnämningsförfarandet både är 

demokratiskt, fyller sitt syfte och att vetorätten kan ses som en förlängning av den 

demokratiska processen. Undanröjandet av delegationsmöjligheten kan ses som en 

förstärkning av den verkställande makten och den nu rådande folksuveränitetsprincipen 

(Regeringen styr riket RF 1:6).  

Om betraktelsen däremot sker utifrån en moralisk och etisk synvinkel blir måhända svaret 

ett annat. Eventuella betänkligheter kan då riktas mot utnämningsförfarandet och dess 

rättfärdigande eftersom verkställande makt tillsätter den dömande genom vad som kan tyckas 

vara en skenmanöver i Domarnämnden. Ordet skenmanöver kan tyckas kraftfullt i 

sammanhanget, men det faktum att verkställande makt besitter belutandeveto gentemot 

Domarnämnden, ställer det hela på sin spets. Den verkställande maktens vetorätt kan anses 

cementera avhängigheten till dömande makt på samma sätt som undanröjandet av 

delegationsmöjligheten i RF 11:9 kan anses cementera utnämningsmakten vid verkställande 

makt för en oöverskådlig framtid.  

För att ytterligare belysa begreppet demokrati kan det vara av intresse att ta del av ett par 

av demokratibegreppets nyanser.  
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Thomas Bull72 menar att demokratibegreppet inte är entydigt och att det finns olika 

modeller för hur demokratiskt beslutsfattande kan tolkas.73 I förekommande fall tar Bull bland 

annat upp det liberala och republikanska synsättet på demokrati. I den liberala 

demokratimodellen väljer medborgarna/folket sina representanter genom allmänna val som 

därefter övergår till praktisk politisk handling.74 Han kallar en vidareutveckling av denna 

modell för ”politisk marknad” där vissa eliter kämpar om väljarnas sympatier. 

Medborgarna/folket saknar här förutom själva valdeltagandet något reellt inflytande och blir 

endast ett verktyg för tillsättandet av en maktelit. I slutändan blir alltså väljarna endast 

”passiva konsumenter av de politiska partiernas ideologiska produkter”.75  

I den republikanska demokratimodellen framhålls istället medborgarnas/folkets solidaritet 

och gemensamma intressen. Grundläggande för denna syn på demokratin är enligt Bull 

istället ”samarbete, tolerans och kompromissförmåga”.76 I denna modell återfinns även 

begreppet ”civilt samhälle” som kan innefattas med allt som inträffar utanför statens 

administration. Genom att medverka i det civila samhället (t. ex familjeliv och föreningsliv) 

” fostras” medborgarna/folket i de ”dygder” som gör demokratin möjlig. Dessa ”dygder” 

innefattar som tidigare nämnts just ”samarbete, tolerans och kompromissförmåga”.77  

Jonas Nordquist beskriver i sin doktorsavhandling ”domstolar i det politiska systemet”78 

två sätt att se på demokratin, dels den folksuveränitetsinriktade och dels den individualistiska 

demokratisynen. Den folksuveränitetsinriktade demokratisynen som betonar folkviljan och 

majoritetens rätt att via val fatta beslut över minoriteten.79 De politiska besluten ska fattas av 

de representativa beslutsorganen och inga hinder får heller föreligga för vad dessa 

beslutsorgan får fatta.80  

Den individualistiska demokratisynen hävdar den enskildes rätt mot en majoritet och 

domstolarna spelar här en aktiv roll i det politiska beslutsfattandet. Domstolarna kan här även 

                                                 
72 Professor i konstitutionell rätt.  
73 Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet. 1999/00; 794-807. Thomas Bull. Om domstolarnas roll i 
demokratin, fågel, fisk eller mittemellan? del I, s. 795. http://www.jt.se/. 
74 Ibid. 
75 Ibid, s. 796. 
76 Ibid 
77 Ibid. 
78 Jonas Nordquist, Domstolar i det svenska politiska systemet. Om demokrati, juridik och politik under 1900-
talet. Stockholms universitet, statsvetenskapliga institutionen, 2001. Akademitryck AB, Edsbruk 2001. 
79 Ibid s. 223ff. 
80 Den folksuveränitetsinriktade demokratisynen sätter här enligt min mening käppar i hjulet för 
Domarnämndens oavhängighet gentemot verkställande makt. Den verkställande makten är således tvingad att 
inneha ett slutligt veto. Avlägsnandet av den tidigare delegationsfunktionen i RF 11:9 permanentar så slutligen 
utnämningsförfarandet till verkställande makt. 
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ses som ett ”värn mot godtyckliga majoriteter” och har en stor uppgift i att skydda individens 

rättigheter gentemot stat och majoritetsförtryck.81 

 

4.2 Ett inlägg med bistånd av Aristoteles 

 

Enlig Aristoteles är det tre viktiga faktorer som är avgörande för utfallet demokratiskt eller 

odemokratiskt vid tillsättandet av ämbetsmän.82 Den första faktorn är vilka som utser 

ämbetsmännen, den andra bland vilka de utses och för den tredje på vilket sätt det sker. Av 

dessa tre faktorer finns det sedan tre varianter. Ämbetsmännen utses antingen av alla 

medborgare eller av vissa, och de rekryteras antingen ur alla medborgares led eller bland vissa 

och de utses antingen genom val eller genom lottning. Ämbetsmännen kan enligt Aristoteles 

utses enligt följande:  

 

Ett demokratiskt83 förfarande: 

• Att alla utser ämbetsmän bland alla medborgare genom val eller lottning eller 

bådadera, dvs. somliga ämbetsmän genom val och andra genom lottning. 

• Att ämbetsmännen inte utses av alla men bland alla eller några, genom lottning val 

eller bådadera. 

• Att somliga ämbetsmän utses bland alla och andra bland vissa genom lottning, val 

eller bådadera.  

 

Ett oligarkiskt84 förfarande: 

• Att några utser ämbetsmän bland alla, genom val, lottning eller bådadera (mer 

oligarkiskt om man tillämpar både val och lottning.) 

• Att somliga utses av vissa bland vissa genom val. 

• Att vissa utser ämbetsmän bland vissa genom lottning. 

• Av vissa bland vissa med antingen val eller genom lottning. 

 

 

 

                                                 
81 Ibid, s. 55f. En Domarnämnd oberoende av verkställande makts vetorätt vore enligt min mening mer ett steg i 
rätt riktning och skulle även bättre harmonisera med den utryckliga viljan om den oavhängighet mellan 
verkställande och dömande makt som framgår av prop.2009/10:80. 
82 Aristoteles, Politiken, s. 120. 
83 Stat med folkvälde. SAOL 13. 
84 Fåmannavälde. SAOL 13. 
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Ett aristokratiskt85 förfarande: 

• Att somliga utses bland alla men andra bland vissa genom val eller lottning. 

• Att ämbetsmännen utses genom val av vissa bland alla och av alla bland vissa. 

 

Eftersom Sverige har en folksuveränitetsinriktad demokratisyn och folkstyre kan man 

eventuellt dra slutsatsen att regeringen uppfyller den första punkten under det demokratiska 

förfarandet. De medborgare i Sverige som är röstberättigade har valt det politiska parti/er som 

sedan bildar regering. Det är regeringen som styr riket (RF 1:6). Med det nya 

utnämningsförfarandet är domartjänsterna dessutom tillgängliga att söka för alla. Det är alltså 

de röstberättigade medborgarna som indirekt utser domartjänsterna bland (alla) medborgare 

genom val eftersom det folkvalda politiska parti/er som sedermera bildar regering, väljer 

bland de kandidater (som alla haft möjlighet att söka tjänsterna) som Domarnämnden föreslår. 

Även om verkställande makt väljer att förkasta Domarnämndens förslag och istället utnämner 

en egen kandidat, kan förfarandet rättfärdigas som demokratiskt eftersom alla röstberättigade 

medborgare har valt det politiska parti/er som därefter bildar regering och som sedermera är 

satt att styra riket (RF 1:6). Den verkställande maktens utnämningsförfarande kan således 

tyckas vara demokratiskt verifierad. 

Om man däremot vill inordna en moralisk och etisk synvinkel i ordet demokrati,86 kan 

man som tidigare nämnts ifrågasätta det faktum att verkställande makt indirekt eller direkt 

utser domstolarnas representanter. Det finns här en uppenbar risk att den verkställande 

makten kan uppfattas som jävig. Den verkställande makten utser som bekant de sju tyngsta 

posterna i Domarnämnden och har sedan dessutom en vetorätt gentemot nämndens förslag. 

Vilket i princip innebär att den verkställande makten kan tillsätta domartjänsterna utan 

omvägen via Domarnämnden. Detta innebär i princip att man kan ifrågasätta vilket 

existensberättigande Domarnämnden åtnjuter. Vilken är dess egentliga funktion och faktiska 

betydelse?  Med denna bevekelsegrund i åtanke är det kanske inte helt främmande att göra en 

liknelse med Aristoteles oligarkiska utnämningsförfarande genom att några (i verkställande 

makt) utser domartjänsterna bland (alla) medborgarna genom val.87 

Aristoteles var även av den uppfattningen att ”alla människor av naturen är varandras 

jämlikar och därför skall ta del av den politiska makten i samhället”.88 Vidare anser han att 

en ”medborgare i absolut mening skall ta del av de dömande och styrande funktionerna i ett 

                                                 
85 Härskande grupp av privilegierade medborgare i en stat; högadel; adelsvälde. 
86 En folksuveränitetsinriktad demokratisyn. 
87 Vilket är helt i linje med det nuvarande slutna kallelseförfarandet. 
88 Politiken, bok II kap.2 s. 32. 
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samhälle”.89 Detta uttrycks för svenskt vidkommande av en sedan länge förankrad tradition 

att låta medborgarna, folket delta i de dömande funktionerna som till i exempel tings- och 

hovrätter. Den folkliga förankringen återspeglas nu även i Domarnämnden, där två ledamöter 

ska representera allmänheten. Huruvida de två representanterna har ett reellt inflytande och en 

eventuell vågmästarroll i Domarnämnden, framgår inte av ovan nämnda propositioner. 

Det folkliga inslaget i dömande instanser tjänar enligt Aristoteles ett i sig naturligt syfte 

eftersom det enligt honom finns en risk att utelämna denna grupp (det folkliga inslaget) från 

makten. ”Att inte ge dem tillträde till eller delaktighet i något ämbete är skrämmande, ty där 

många är fattiga och utan heder måste staten bli full av fiender”.90 Här finns en risk för det 

folkliga upproret vid en allt för stor avhängighet gentemot staten. Han bekräftar även 

Domarnämndens övriga uppsättning och konkluderar att ” liksom en läkare bör avlägga 

räkenskap inför läkare, bör även övriga yrkesutövare göra det inför sina kollegor”.91  

 

4.3 Ett inlägg med bistånd av Montesquieu 

 

Montesquieu hade troligtvis haft vissa synpunkter kring det tilltänkta utnämningsförfarandet 

eftersom han är av den åsikten att ”varje människa som har makt är benägen att missbruka 

den” och ” För att makt inte ska kunna missbrukas, ligger det i sakens natur att makt måste 

hejda makt”.92 Montesquieus konklusion stämmer bra överens med det temata om en 

oberoende domstol som eftersträvas och som genomsyrar kapitel åtta i proposition 

2009/10:80. Lagstiftarens vilja kan här tyckas omisskännlig. De fyra citaten i uppsatsens 

kapitel 3.2 talar sitt tydliga språk.93 Ändå kan det tyckas att lagstiftarens vilja på ett flagrant 

sätt skiljer sig från den reella effekt det nya utnämningsförfarandet och undanröjandet av 

delegeringsfunktionen i RF 11:9 leder till.  

 Om följderna kring avhängighet mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt har 

Montesquieu utvecklat vissa tankegångar. Om den verkställande makten förenas med den 

lagstiftande makten finns risken att ”samma kammare stiftar tyranniska lagar för att 

                                                 
89 Ibid, bok III kap. 1 s.64. 
90 Ibid, bok III kap. 11 s. 79. 
91 Ibid, bok III kap. 11 s. 79. 
92 Charles Louise de Secondat de La Brède et de Montesquieu, 1689 – 1755. Om lagarnas anda. Översättning   
av Dagmar Lagerberg. Andra upplagan, AB Timbro 1998. Kap. IV s. 110. 
93 Följande citat är hämtade från uppsatsens kapitel 3.2 och framhäver på ett tydligt sätt lagstiftarens vilja i prop. 
2009/10:80 om en oavhängig dömande makt: ”Ett oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i vårt 
demokratiska samhälle” (ur citat 1, kap 3.2). ”Med oavhängig menas enligt i Europadomstolens praxis en 
domstol som är oberoende av såväl den verkställande makten som parterna i målet” (ur citat 2, ibid). ”Domare 
ska inte bara vara självständiga utan också synas vara det” (ur citat 3, ibid). ”Redan misstanken om ett 
bristande oberoende är olycklig” (ur citat 4, ibid). 
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verkställa dem på ett tyranniskt sätt”. Om däremot den dömande makten förenas med den 

lagstiftande maken finns risk för att ”förfogandet över medborgarnas liv och frihet vara 

godtyckligt; ty domaren skulle vara lagstiftare”. Det sista exemplet åskådliggör även för ett 

svenskt vidkommande faktum, att den dömande makten förenas med den verkställande, vilket 

enligt Montesquieu kan leda till att domaren får en ”förtryckares kraft”.94  

Att domartjänsterna i dag i hög grad rekryteras från regeringskansliet är ett omtalat 

faktum. För att åstadkomma en förändring kring detta skeende eftersträvas en bred rekrytering 

med hög kvalitet samt att ingen ovidkommande hänsyn får tas vid rekryteringen (citat 3 och 4 

kap. 3.2). Därmed intet sagt om dagens kvalitet på rekryteringarna, men däremot om 

bredden.95 Montesquieu tar sikte på att olika instanser skapas med avsikt på att balansera 

varandra96 men att effekten av denna balans uteblir då man likt verkställande makt rekryterar 

från de egna leden ”vilket knappast är något annat än en och samma makt”.97 

Den verkställande makten besitter följaktligen en vetorätt gentemot Domarnämnden. Av 

Montesquieu uppfattas vetorätten som inget annat än ”rätten att ogiltigförklara ett beslut som 

fattas av någon annan”98 Ett veto innebär att ett förslag kan godkännas eller avvisas. Ett 

godkännande som grundar sig på vetorätten är inget annat än ett påvisande att bruket av 

vetorätten inte utnyttjas. Det kan tyckas att Domarnämndens val av ordinarie domare, (som 

ska betraktas som en fristående statlig myndighet) i högre grad borde beaktas. Trots allt 

framstår det nya lagförslaget och utnämningsförfarandet av ordinarie domare som att 

”markera betydelsen av domstolarnas och domarnas oberoende ställning”.99 

 

4.4 Ett inlägg med bistånd av John Locke 

 

All offentlig makt utgår från folket (RF 1:1). Riksdagen (lagstiftande makt) är folkets främsta 

företrädare och stiftar lag (RF 1:4). Regeringen (verkställande makt) styr riket och är ansvarig 

                                                 
94 Montesquieu. Om lagarnas anda, kap VI s. 112. 
95 Inga-Britt Ahlenius gör här en intressant jämförelse vad gäller maktmissbruk, med den i Frankrike 
korruptionsanklagade fd premiärminister Alain Juppès (2004). Juppè dömdes i egenskap av ekonomiansvarig, 
för att ha godkänt några av sina partivänner på ”Paris stads lönelista”. Enligt domstolen hade Juppè förbrukat 
medborgarnas/folkets förtroende ”decived the trust of people”. Domstolen baserade sitt utslag på en 
internationell definition av korruption som lyder ”Korruption är missbruk av makt- eller förtroendeställning för 
personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitetsförhållande”.  
Juppé dömdes i första instans till tio års avstängning från politiska förtroendeposter. Straffet sänktes sedermera i 
högre instans till ett års avstängning. Se upp med "affärer" och "gräddfiler"! 
http://www.dn.se/ledare/kolumner/se-upp-med-affarer-och-graddfiler-1.339040. 
96 Till exempel dömande och verkställande makt. 
97 Montesquieu, kap VI s. 113. 
98 Ibid, kap IV s. 116. 
99 Prop. 2009/10:181, s. 1. 
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inför riksdagen100 (RF 1:6). Är det folkets vilja att utnämningsmakten i framtiden cementeras 

hos den verkställande makten101 och att denne intar en suverän ställning beträffande 

utnämningsförfarandet av ordinarie domare? Har riksdagen och regeringens102 prerogativ103 

att handla till medborgarnas bästa övergått till det som John Locke kallar usurpation i denna 

fråga?104  

Det blir i sammanhanget intressant att ta del av John Lockes tankar kring usurpation, inte 

minst moraliskt. Enligt John Locke förekommer usurpation ”då någon bemäktigat sig något 

som en annan har rätt till”. En sorts erövring inifrån”.105 Erövringen sker i förekommande 

fall på medborgarnas bekostnad, då det ur ett etiskt och moraliskt perspektiv106 kan tyckas 

ankomma på medborgarna att ta ställning till vart utnämningsmakten ska cementeras, 

eftersom konsekvenserna därav blir långsiktiga.107 Enligt en folksuveränitetsinriktad 

demokratisyn är det folkets rätt att fatta kollektiva beslut i gemensamma angelägenheter.108 

Enligt min mening föreligger här en folklig och gemensam angelägenhet beträffande 

utnämningsmaktens permanens.  

Det har i Sverige pågått en stundtals livlig diskussion om maktdelningens vara eller icke 

vara. Konsekvenserna av undanröjandet av delegationsfunktionen i RF 11:9 samt det tilltänkta 

utnämningsförfarandet kan enligt min mening tyckas ha en nedkylande effekt på den 

debatten. Verkställande makt har onekligen i och med detta erhållit ett ordentligt andrum 

gentemot den maktdelningslystna opinionen. En usurpation eller inte, det är frågan. 

Att uppenbarhetskravet i RF 11:14 avskaffas parallellt kan uppfattas få marginell effekt 

eftersom den stärkta lagprövningsrätten ska realiseras genom verkställande makts 

representanter. 

Maktförskjutningen gynnar också ett eventuellt framtida icke demokratiskt sinnat 

regeringsparti i en koalitionsregering, att utöva sitt inflytande på utnämningsmakten för de 

framtida domartjänsterna. Det är enligt min uppfattning rimligt att kalkylera med 

extrempartiers representation i framtida regeringsbildningar. Att beakta är att nuvarande 

förslag grundlagsbefäster utnämningsmakten till verkställande makt oberoende av vem som 

besitter denna makt. Denna maktförskjutning kan vid orostider få påtagliga konsekvenser och 

                                                 
100 Alltså i en förlängning, ansvarig inför medborgarna, folket. 
101 Genom avlägsnandet av delegationsfunktionen. RF 11:9. 
102 Samtliga riksdagspartier har enats om grundlagsreformen. 
103 Företrädesrätt, förmånsrätt. SAOL 13. 
104 (Usurpera). Tillskansa sig med våld eller list, lägga beslag på. SAOL 13. 
105 John Locke. Andra avhandlingen om styrelseskicket, s. 155. 
106 Enligt uppsatsförfattaren. 
107 Det krävs ännu en grundlagsändring med mellanliggande riksdagsval för att ändra detta beslut. 
108 Nordquist, s. 55. 
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ett snabbt förlopp. Det finns vid ett sådant förlopp troligen inte utrymme för att åter 

grundlagsändra med mellanliggande riksdagsval. 

Locke menar vidare ”att vilket statsskick som än föreligger bör den härskande makten 

styra medelst offentligjorda och allmänt godtagna lagar och inte efter tillfälliga påbud och 

beslut tagna utan föregående debatt”.109 Det kan som tidigare nämnts finnas all anledning till 

en bred och offentlig debatt om utnämningsmaktens ska permanentas i verkställande makt. 

 

4.5 Ett inlägg med bistånd av Thomas Hobbes 

 

Thomas Hobbes kan till skillnad från de ovanstående filosoferna inte betraktas som 

maktfördelningsromantiker. Han menar att maktfördelning i en stat är synonymt med att 

upplösa staten. ”Delade maktbefogenheter förgör nämligen varandra”.110 Han ser med andra 

ord helst till en suverän med absolut makt.111 Det kan tyckas finnas vissa likheter mellan den 

avhängighet som Hobbes nämner mellan suverän och domarämbeten och den relation som 

uppstår mellan vår egen verkställande makt och domstolsväsende.  

 

”Också de åt vilka rättsskipningen överlåtits är offentliga tjänstemän, ty i sina 

domarämbeten företräder de suveränens person och deras dom är hans dom. All 

rättsskipning är till sitt väsen förknippad med suveräniteten, och därför är alla andra 

domare bara tjänstemän under den eller dem som innehar den suveräna makten”.112 

 

För Hobbes spelar domaren en underlydande roll. Den för Sveriges del starka traditionen att 

tillmötesgå lagstiftarens vilja (lagpositivismen) återspeglas även i Hobbes resonemang om 

staten. Följande exempel kan tyckas vara en klarsynt återgivelse av det faktiska förhållande 

som råder i Sverige mellan lagstiftare och domstolar: 

 

” I alla domstolar är det suveränen (det vill säga statens person) som dömer. Den 

underordnade domaren bör beakta de skäl som föranledde hans suverän att stifta en viss 

lag, så att hans dom svarar mot dessa. Då blir den också hans suveräns dom, men i annat 

fall blir det hans egen och en oriktig dom”.113 

 
                                                 
109 John Locke. Andra avhandlingen om styrelseskicket, s. 117. 
110 Thomas Hobbes. Leviathan, s. 260. 
111 Ibid, s. 161. 
112 Ibid, s. 206 f. 
113 Ibid, s. 225. 
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Konklusionen blir då enligt Hobbes att allt annat än lagstiftarens vilja är felaktigt. Hobbes 

konklusion i det här fallet, som på ett övergripande sätt kan tyckas överensstämma med 

tillämpningen i svensk rättspraxis blir på samma gång ologisk. Lagstiftarens vilja om ett 

oberoende domstolsväsende i ovan nämnda propositioner114 kontrasterar mot den effekt 

lagförslaget får. Den uttryckliga önskan om oavhängighet resulterar enligt min uppfattning i 

stället till en ökad avhängighet mellan verkställande och dömande makt och blir ett 

contradictio in adjecto. 

 

4.6 Kort analys av kapitel fyra 

 

Huruvida utnämningsförfarandet angående tillsättningen av ordinarie domare ska anses som 

demokratiskt eller inte, beror på hur förfarandet betraktas. En strikt tillämpad 

folksuveränitetsinriktad demokratisyn legitimerar i stort sätt allt folkvalda organ företar sig. 

Aristoteles exempel kan här tänkas utmynna i två varianter, ett demokratiskt115 och ett 

oligarkiskt förfarande. Det demokratiska förfarandet kan rättfärdigas genom den svenska 

parlamentarismen och folksuveränitetsprincipen. Det oligarkiska förfarandet kan tyckas 

framträda genom att anbringa etik och moral på en folksuveränitetsinriktad demokratisyn. Går 

det att etiskt och moraliskt försvara att verkställande makt utser sju av nio representanter till 

Domarnämnden och dessutom besitter en vetorätt gentemot samma nämnd? Här kan det 

således finnas en ”rimlig grund” (citat 2 kap.3.2), att domstolarna utsätts för en ”politisk 

påverkan” (citat 1), samt en misstanke ”om ett bristande oberoende” (citat 4), för domstolarna 

vidkommande. Aristoteles understryker vikten av folkets representativa inslag i dömande 

instanser samt vikten av att profession tillsätter profession. 

Huruvida ambitionen att markera domstolarnas oavhängiga ställning i förhållande till den 

verkställande makten uppfylls kan troligen debatteras. Montesquieu är dock tydlig med sitt 

utlåtande ”att makt måste hejda makt”116. Det kan tyckas svårt att utifrån detta exempel 

särskilja verkställande från dömande makt eftersom verkställande tillsätter dömande makt och 

dömande makt har att rätta sig efter lagstiftande makt och de lagmotiv som i princip kan sägas 

vara den verkställande maktens skapelse. Finns det således någon motmakt mot makten idag?  

                                                 
114 Kapitel 8 i prop. 2009/10:80 och kapitel 6 i prop. 2009/10:181. 
115 Demokratibegreppet kan som tidigare omnämnts enligt Thomas Bull framträda i olika nyanser, varav de 
liberala och republikanska demokratibegreppen är några. Jonas Nordquist pekar i sin tur på den folksuveränitets 
inriktade och den individualistiska synen på demokrati. 
116 Montesquieu. Kap. IV s. 110.  
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Att domartjänsterna till hög grad rekryteras från Regeringskansliet (de egna leden) kan 

tyckas olämpligt117 och enligt Montesquieu är detta inget annat än ”samma makt”.118 Kring 

detta finns även ett uttalat önskemål om förändring119 där ingen ”ovidkommande hänsyn” i 

framtiden skal tas vid rekryteringen samt att rekryteringen ska ”präglas av bredd och hög 

kvalitet” (citat 3 och 4 kap. 3.2). 

Ett prerogativ att handla till medborgarnas bästa som övergått till usurpation. John Locke 

ger här ordet usurpation en innebörd som eventuellt kan appliceras på undanröjandet av 

delegationsfunktionen i RF 11:9. Innebörden blir att utnämningsmakten permanentas i 

verkställande makt. Till gagn för vem? Det gagnar på intet sätt en oavhängighet verkställande 

och dömande makt emellan. Den maktförskjutning som fortgår till verkställande makt 

förstärks nu ytterligare. Denna maktförskjutning till ett och samma organ kan som omnämns 

ovan snabbt få oönskade konsekvenser. Etiskt och moraliskt kan här tyckas att medborgarna 

ska beredas tillträde för åsikt i linje med den folksuveränitetsinriktade demokratin som råder i 

Sverige.120 

Det är troligt att Thomas Hobbes skulle se med tillförsikt på den pågående 

maktförskjutning som beskrivs ovan. Domaren är och förblir suveränens verktyg och ska 

således rätta in sig i ledet och göra vad suveränen så önskar. Etiska och moraliska värderingar 

finner här inget utrymme. 

 

                                                 
117 Inga-Britt Ahlenius, menar i en debattartikel i DN att denna form av ”vänskapskorruption” är något som 
verkställande makt (utnämningsmakten) missbrukar, för att ge sina politiska vänner höga statliga ämbeten på 
”outgrundliga meriter”. Se upp med "affärer" och "gräddfiler"  http://www.dn.se/ledare/kolumner/se-upp-med-
affarer-och-graddfiler-1.339040. 
118 Montesquieu, kap VI s. 113. 
119 Prop.2009/10:80, s. 132. 
120 Som tidigare nämnts krävs det en grundlagsändring med mellanliggande riksdagsval för att ändra detta beslut. 
Oavsett vilken politisk färg som tar del i verkställande makt, blir inflytandet påtagligt vad gäller tillsättandet av 
de högsta framtida domartjänsterna. En fråga av denna dignitet bör därför enligt uppsatsförfattaren beredas plats 
för både debatt och diskussion. 
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5. Diskussion och slutsats 
 

Uppsatsens avslutande kapitel besvarar problemformuleringen. Är det nya 

utnämningsförfarandet av ordinarie domare att anses som demokratiskt enligt en 

folksuveränitetsinriktad demokratisyn? Uppfyller det nya utnämningsförfarandet sin ambition 

att markera domstolarnas oavhängiga ställning i förhållande till den verkställande makten? 

Vilka konsekvenser får den verkställande maktens vetorätt gentemot Domarnämnden? Vilka 

konsekvenser får undanröjandet av den nuvarande delegeringsfunktionen i RF 11:9? Vidare 

riktas fokus mot de konsekvenser som en eventuell maktförskjutning i förlängningen kan 

innebära. Människans ekonomiska och teknologiska sårbarhet ökar i allt högre utsträckning, 

inte minst gentemot despotiska och naturliga krafter. Är Thomas Hobbes teoretiska 

umbäranden i naturtillståndet121 endast en dikt eller ett möjligt framtida scenario.  

 

5.1 Maktförskjutning och dess konsekvenser 

 

Den pågående maktförskjutningen till den verkställande maktens favör kan liknas vid en trend 

alltsedan Sveriges EU-medlemskap år 1995. För att återknyta till problemformuleringens 

första punkt angående utnämningsförfarandet av ordinarie domare och huruvida förfarandet är 

att anses som demokratiskt eller inte, så besvaras denna fråga enligt mitt förmenande utifrån 

kapitel 4.2. Det finns således både en demokratisk förankring samt en icke demokratisk 

förankring. Det hela beror på betraktandet. Utifrån betraktelsen med parlamentarism och en 

strikt tillämpning av folksuveränitetsprincipen RF 1:1 och RF 1:6 finns här troligen inget att 

invända. Ser man däremot utnämningsförfarandet utifrån sitt ändamål och ur en etisk och 

moralisk synvinkel blir möjligen svaret ett annat eftersom ändamålet i prop. 2009/10:80 

strävar efter en oberoende dömande makt samtidigt som Domarnämnden nullifieras122 av 

                                                 
121 Thomas Hobbes tänkta naturtillstånd är ett föga avundsvärt resmål och kan liknas vid ett ”allas krig mot 
alla”. I detta krig då ”envar är envars fiende” lever alla medborgare under konstant fruktan för sitt eget liv. 
Eftersom makten/staten har slutat att fungera finns heller inga lagar och inget som är rätt eller fel. Allt som en 
människa kan lägga beslag på tillhör henne så länge hon förmår att behålla det genom sin list och fysiska styrka. 
I detta tillstånd kan människans liv enligt Hobbes sammanfattas som ”ensamt, fattigt, plågsamt, djuriskt och 
kort”. Leviathan, s. 128 f. 
122 Domarnämnden ska lämna välgrundade förslag på kandidater till den verkställande makten. Den 
verkställande makten fattar sedan beslut om Domarnämndens förslag ska beaktas eller avvisas. Den 
verkställande makten är på intet sätt bunden av Domarnämndens förslag och kan om den vill utse egna 
kandidater till domartjänsterna utan att konsultera Domarnämnden. Om så sker ska dock Domarnämnden få 
tillfälle att yttra sig över den verkställande maktens direkt utsedda kandidat/er. Till sin yttersta konsekvens blir 
därför nämnden nullifierad och utnämningsförfarandet  kan enligt uppsatsförfattaren tolkas som en chimär 
process. 
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verkställande makts vetorätt. Även utnämningsförfarandet i sig där verkställande makt 

tillsätter sju av Domarnämndens nio (de tyngsta juridiska) tjänster, väcker enligt min mening 

förundran, med tanke på att rekryteringen som regel sker ur de egna leden i regeringskansliet. 

Att utifrån dessa reella fakta tala om ett oberoende domstolsväsende kan tyckas en smula 

besynnerligt. Detta andra betraktelsesätt leder in på problemformuleringens andra och tredje 

punkt. Det torde ändå framgå med viss pregnans att ändamålet med utnämningsförfarandet är 

att påvisa den verkställande maktens oavhängighet gentemot domstolarna. Det är min 

uppfattning att det nya utnämningsförfarandet på intet sätt lever upp till de förväntningar som 

proklameras i prop. 2009/10:80. Den teleologiska utgångspunkten står här enligt mitt 

förmenande i skarp kontrast till dess produkt, där verkställande makt i sitt exekutiva 

utnämnande av dömande makt blir ett contradictio in adjecto. Den vetorätt som verkställande 

makt besitter gentemot Domarnämnden, kan i bästa fall som Montesquieu uttrycker det liknas 

vid ett godkännande som grundar sig på att bruket av vetorätten inte utnyttjas. 

Domarnämndens nullifiering kan härmed tyckas fullständig. 

Ett snabbt svar på problemformuleringens fjärde punkt är att utnämningsmakten för en 

oöverskådlig framtid cementeras vid den verkställande makten. Ur det avseendet att 

ytterligare makt ansamlas vid den sittande regeringen kan man dra slutsatsen att denna 

maktförskjutning också gynnar ett framtida icke demokratiskt sinnat regeringsparti.  

Koalitionsregeringar utgör i dag i allt högre grad den sammansättning som förekommer i 

demokratiska stater. En sådan regeringsbildning är av naturliga skäl mer försvagad123 och 

mottaglig för extrempartier som gärna bistår som tungan på vågen. Till och med 

Storbritannien styrs numera av en koalitionsregering sedan inget av partierna i 

parlamentsvalet år 2010 fått egen majoritet.124  

Är ett framtida scenario med ett extremparti som central aktör i en svensk 

regeringskoalition dikt eller verklighet? Om det är verklighet, kommer ett extremparti på 

samma sätt som övriga partier i koalitionen vara delaktiga i utnämningsmakten. En 

utnämningsmakt som nu föreslås cementeras i verkställande makt.  

Som exempel på xenofobins allt starkare ställning i den svenska politiken kan nämnas den 

av undersökningsföretaget Synovate nyligen genomförda väljarundersökningen (2010-02-26).  

Sverigedemokraterna som vid denna väljarundersökning var det största extrempartiet i 

                                                 
123 En koalitionsregering består som regel av två eller flera politiska partier som har för avsikt att samarbeta. Ett 
samarbete som kräver kompromisser beträffande de egna ideologierna för att tillsammans uppnå en politisk 
majoritet och bilda regering. Ett främlingsfientligt inslag i en politisk koalitionsregering utgör därför en påtaglig 
maktfaktor. En majoritetsregering har ett starkare politiskt utgångsläge och kan i större utsträckning föra sin 
egen politik utan att kompromissa med andra politiska partier.  
124 Storbritannien första koalitionsregering sedan 1945. http://www.dn.se/nyheter/varlden/liberaldemokraterna-i-
britt-regering-1.1092396.  
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Sverige fick 5.6% av väljarsympatierna. Att jämföra med centerpartiets 4,9% folkpartiets 

6,3%, kristdemokraternas 4,1%, vänsterpartiets 4,8% och miljöpartiets 9,7%, vid samma 

tillfälle.125 Fluktuering förekommer som alltid i dessa undersökningar, men tendensen eller 

trenden, vad man nu än väljer att kalla den är tydlig. 

Frågan om utnämningsmaktens permanentande har en tyngd i form av sin konsekvens 

eftersom den för en lång tid framåt blir just permanentad.126 Det känns därför befogat att göra 

en analogi mellan undanröjandet av delegeringsmöjligheten i RF 11:9 och den usurpation som 

John Locke omnämner. Erövringen/usurpationen sker i förekommande fall på 

medborgarnas/folkets bekostnad, då det ur ett etiskt och moraliskt perspektiv enligt mitt 

förmenande kan tyckas ankomma på medborgarna/folket i ett land med en 

folksuveränitetsinriktad demokratisyn, att ta ställning till vart utnämningsmakten ska 

cementeras.  

Ett extremparti som Sverigedemokraterna kan i dag tyckas befinna sig i det politiska 

utanförskap som Vänsterpartiet och Miljöpartiet en gång befunnit sig i.127 Det tidigare 

utanförskapet för Vänsterpartiet och Miljöpartiets del har i dag resulterat i ett kraftfullt 

avancemang till en plats i oppositionen, tillsammans med Sveriges största politiska parti 

Socialdemokraterna. Vid dags dato128 har dessa politiska partier i oppositionen för avsikt att 

regera tillsammans vid en eventuell seger i 2010 års riksdagsval. Detta faktum hade för tio år 

sedan troligen varit osannolikt.  

Den maktfaktor som ett eventuellt extremparti kan utgöra i en svensk regeringskoalition 

ska ställas i korrelation till att människans sårbarhet blir allt mer påtaglig. De finansiella 

kriserna som alltjämt pågår i Europa129 med omnejd kan om det vill sig illa på kort tid 

permittera miljontals människor från sina arbeten. Den homogena och alls icke självklara 

solidariteten mellan EU-staterna har inneburit en tidsfrist för Grekland.130 Frågan kan ställas 

om samma solidariska uppslutning infinner sig när nästa landskris uppenbarar sig inom EU.  

Förhållandevis små vulkanutbrott kan med hjälp av västliga vindar lamslå stora delar av 

Europas infrastruktur, vilket i sig kan leda till stora permitteringar på arbetsmarknaden om 

                                                 
125 Synovate. http://www.synovate.se/Templates/Page____195.aspx.  
126 Det krävs en grundlagsändring med mellanliggande riksdagsval för att ändra detta beslut 
127 Det finns i dag (2010-05-19) inget riksdagsparti som visar något större intresse för att samregera med ett 
extremparti som Sverigedemokraterna.  
128 2010-05-19 
129 Greklandskrisen och de ekonomiskt hårt ansatta Spanien, Portugal och Storbritannien (år 2010). 
130 Det kan i sammanhanget tyckas vara ett ödets ironi, att Grekland som av åtskilliga betecknas som den 
västerländska civilisationens vagga, nu skälver i sina grundvalar (Greklands ekonomiska kris år 2010).  
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effekten blir långvarig.131 Följderna blir politisk instabilitet. Politisk instabilitet gynnar av 

historien extrempartier med kärnfulla och kortsiktiga lösningar. Det finns således en uppenbar 

risk med maktförskjutning och maktansamling, oberoende av var den ansamlas.  

Enligt Ann Numhauser-Henning132 är det inte tillräckligt att hänvisa till lagarnas 

demokratiska tillkomst eller en viss lagstiftares avsikter. Maktutövning kräver en kontroll av 

den politiska makten vid lagarnas tillkomst samt en kontinuerlig materiell legitimering som 

bygger på individuellt ansvar och godkännande. Det gäller att skydda minoriteterna gentemot 

majoritetens tyranni och att ”icke majoritetsmodellerna” tjänar som skydd mot alltför 

lättrörliga och allmänna opinioner”.133 Det krävs således makt för att hejda makt134 och inte 

en utökad maktkoncentration till verkställande makt. 

 

5.2 Några slutord 

 

Det blir märkbart hur Hobbes teorier om det tänkta naturtillståndet gör sig påmint vid så 

kallade orostider. Ett exempel på orostid kan vara den rädsla som spred sig både 

internationellt och nationell i samband med svininfluensan.135 Influensans spridning och 

utveckling kunde dagligen följas via den massiva bevakningen av media. Vissa länder tog 

snabba beslut om införskaffandet av vaccin medans andra avvaktade och kalkylerade dess 

reella kostnad. Ett syniskt spel kan tyckas. Det skådespel som tidvis utspelade sig vid Örebro 

mässhallar136 i jakten på vaccin ger upphov till eftertanke. De som var starka nog att inrätta 

sig i ett kösystem fick tålmodigt vänta i timmar för att eventuellt erhålla en av ett för dagen 

begränsat antal doser. De övriga medborgare som av olika skäl inte orkade stå i kö fick så att 

säga skylla sig själva. Barn och vissa riskgrupper prioriterades av länets vårdcentraler. 

Pensionärer var en lågt prioriterad grupp och var över huvud taget inte välkomna på 

vaccinationscentralerna den första tiden (såtillvida de inte tillhörde någon riskgrupp).  

                                                 
131 Ett bra exempel är Eyjafjallajökull på Island som med sitt utbrott i april 2010 lamslog stora delar av den 
Europeiska flygtrafiken på grund av de askmoln som drev med västliga vindar. Eyjafjallajökull utbrott blev nu 
förhållandevis kortvarigt. 
132 SOU 1999:76. Maktdelning. Om rättens roll i en demokratisk samhällsutveckling, s. 87. 
133 Ibid, s. 88. 
134 Montesquieu. Om lagarnas anda, Kap. IV s. 110. 
135 Den 11 juni år 2009 utlyste WHO:s (världshälsoorganisationen) generalsekreterare den influensapandemi 
som i Sverige kom att kallas ”svininfluensan” och sedermera ”den nya influensan” eller A(H1N1). Drygt ett år 
senare den 10 augusti 2010 utlyste WHO att samma influensapandemi är över och att världen nu befinner sig i en 
postpandemisk period. Det är troligt att viruset kommer att cirkulera i världen under flera år framöver och att det 
därför fortfarande finns skäl att vaccinera sig mot ”den nya influensan”.  Smittskyddsinstitutet. 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2010/varlden-befinner-sig-inte-langre-i-en-influensapandemi/ 
136 Den samlingsplats i Örebro län där massvaccineringen ägde rum.  



    

  Robert Sjöström 

  
 

35 

Mortaliteten visade sig nu vara förhållandevis låg för svininfluensan och inte den dödliga 

och världsliga pandemi som initialt befarades.137 Vilket scenario hade då infunnit sig om den 

dödliga epidemin varit ett faktum?138 Hade då Hobbes teori om naturtillståndet i högre grad 

realiserats i dagens högteknologiska och sårbara samhälle?  

Det i slutändan nu relativt odramatiska förloppet av svininfluensan (för Sveriges del) 

skapade dock ändå en märkbara segregation i samhället mellan de grupper som initialt 

tilldelades vaccin och de som fick vänta.  

Mig veterligen förekom vid tilldelandet av vaccin ingen etnisk segregation. För att 

realisera en etnisk segregation vid liknande framtida situationer krävs ett främlingsfientligt 

inslag i verkställande makt samt några justeringar i konstitutionen. Ett sådant inslag kan som 

tidigare diskuterats vara ett faktum inom en inte allt för avlägsen framtid.  

 Det kan tyckas att Hobbes teori om naturtillståndet är avlägsen, men enligt mitt 

förmenande lurar essensen därav runt hörnet. En mänsklig tillvaro som i värsta fall kan 

uttryckas som "solitary, poor, nasty, brutish, and short”139 

Den lagstiftande maktens marginalisering och åderlåtande på makt till den verkställande 

maktens favör, kan sedan Sveriges EU-medlemskap liknas vid en pågående trend. Den 

proklamerade önskan om oavhängighet mellan verkställande och dömande makt som sätter 

sin prägel på kapitel åtta i prop.2009/10:80, blir i realiteten en ökad avhängighet mellan de 

båda statsmakterna. Anledningen härav grundar sig på avlägsnandet av delegeringsfunktionen 

i RF 11:9 som resulterar i att utnämningsmakten för oöverskådlig framtid cementeras i 

verkställande makt. Domarnämndens sammansättning och tillsättningen därav i korrelation 

med verkställande makts veto, får det tilltänkta utnämningsförfarandet att likna en chimär 

vars ursprung om oavhängighet aldrig kan ha varit allvarligt menad. Huruvida 

utnämningsförfarandet sedan sker öppet eller slutet saknar i det här fallet någon reell 

betydelse. Konklusionen blir därför att den svenska grundlagen med det nya förslaget, i högre 

utsträckning än tidigare befäster en maktkoncentration till verkställande makt. En 

maktkoncentration som onekligen banar väg för despotiska inslag i en svensk 

regeringskoalition. 

 

                                                 
137 Drygt ett år efter utlysandet av pandemin gör WHO bedömningen att ca 18.000 människor i världen avlidit på 
grund av pandemin. Denna siffra anses dock vara lågt beräknad och att den verkliga siffran förmodligen är 
betydligt högre. Säkra uppgifter beräknas finnas först två år efter att influensaviruset har försvunnit. Dagens 
nyheter. http://www.dn.se/nyheter/varlden/minst-18-000-dog-i-svininfluensa-1.1120866. 
138 Att jämföra med till exempel spanska sjukan som mellan 1918-1920 orsakade mellan 50-100 miljoner 
människors död. Virusstammen för spanska sjukan var densamma som för svininfluensan (typ A och subtypen 
H1N1). www.ne.se. 
139 Thomas Hobbes. Leviathan, s. 128. 
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