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Rollbyten inom rättsväsendet – jäv eller mångsidig kompetens; ett domarperspektiv

Thomas Bull, justitieråd, Sverige

1. Inledning

De nordiska rättsordningarna har sedan länge mycket som är gemensamt. En sådan faktor är att vi 

alla är små länder med relativt begränsad tillgång till personer att uppbära de olika poster som en 

fullständig rättsstat kräver. Alla delar av rättsordningen vill – av begripliga skäl – ha de allra bästa 

juristerna just i sin verksamhet. Och även om vi inte alltid har helt klart för oss vad som är ”bäst” så 

är det helt klart att det råder en viss brist på dessa de bästa juristerna i alla delar av rättsordningen,

oavsett om vi talar om domstolar, åklagarmyndigheter, regeringskansli, advokatbyråer eller 

universitet. Det finns således bland rättsordningens olika aktörer en utbredd önskan om att kunna 

locka till sig erfarna och dugliga personer från annan juridisk verksamhet, att helt enkelt få skickliga 

jurister att byta roll inom rättsväsandet. Men sådana rekryteringar kan medföra problem och då 

särskilt med hur man ska hantera den rekryterade personens koppling till sin förra verksamhet som 

åklagare, förvaltningsjurist, advokat eller professor.

Detta rymmer ett flertal frågeställningar. Ett väl känt – och liknande – problemområde är 

advokaters övergång till annan (advokat) verksamhet, där frågor om intressekonflikter och vad en 

advokat kan eller inte kan åta sig med hänsyn till sina tidigare uppdrag utgör en ständigt pågående 

diskussion om gränserna för advokaters oberoende och deras klientlojalitet. En annan frågeställning 

i samma härad är den om domaren som offentlig person och som privatperson; var går gränsen för

vad som är möjligt att som domare göra i privatlivet utan att det spillet över på domargärningen? 

Medverkande i föreningsliv och politik, författarskap och debattdeltagande är faktorer som kan ha 

betydelse i ett sådant sammanhang. Här kommer dock ett domstolsperspektiv att dominera, dvs. hur 

frågan om tidigare anställningar eller verksamheter utanför domartjänsten, kan påverka en persons 

lämplighet som domare i ett visst fall – eller generellt. I grund och botten finns här en 

konstitutionell koppling till i grundlag eller av rättsprinciper givna regler om domares opartiskhet. 
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2. Rekryteringen av domare som ett konstitutionellt problem 

I Sverige har det sedan en tid funnits en strävan efter att bredda och förbättra rekryteringen av 

domare. Det har nämligen, såsom berördes ovan, visat sig bli allt svårare att få kvalificerade jurister 

att vilja ikläda sig den rollen. I viss utsträckning har detta haft samband med hur lockande andra 

juristkarriärer kan vara såväl vad gäller pengar som pekuniärt som prestige, men minst lika viktigt 

har det varit att domstolsväsendet fortfarande upprätthåller en viss geografisk närvaro i landets olika 

delar, medan andra attraktiva arbetsgivare som advokatbyråer, regeringskansli och större 

myndigheter ofta är förlagda till större städer. När unga lovande jurister väljer karriärväg kan 

naturligtvis sådant som framtida valmöjligheter och vad en eventuell partner har för möjligheter till 

yrkesliv på en viss ort spela in och begränsa urvalet. I syfte att motverka de svårigheter att rekrytera 

lämpliga domare som man mött öppnades genom lagstiftning möjlighet att genom adjunktion få 

redan yrkesverksamma jurister att ”prova på” domarrollen. I förarbetena till den reglering som 

öppnade upp dessa möjligheter uttalas bland annat följande.  

Möjligheten att adjungera i domstol ses som ett sätt att skapa ett bredare 

rekryteringsunderlag för domaranställningar. Möjligheten för domstolarna att anlita jurister 

som är verksamma utanför domstolsväsendet har traditionellt syftat till att tillföra 

domstolarna specialistkompetens i ett visst mål. Arbetet med att erbjuda etablerade jurister 

att adjungera som ledamot i framför allt överrätt har emellertid utvecklats till att avse en tids 

anställning i domstolen utan koppling till ett särskilt mål. Särskilda medel har skjutits till för 

att överrätterna ska kunna anställa adjungerade ledamöter och sådana ledamöter har också 

blivit mer vanligt förekommande under senare år. I huvudsak har åklagare och advokater 

anställts men även jurister verksamma vid universitet samt andra myndigheter och 

organisationer har anställts som adjungerade ledamöter. Det anses att denna möjlighet att 

arbeta i domstol är värdefull ur flera aspekter. Domstolarna tillförs specialistkunskap och 

erfarenhet som berikar verksamheten och kan öka kvaliteten i dömandet. De jurister som 

adjungerar får tillfälle att bedöma sitt intresse för domaryrket och de själva och andra kan 

också få underlag för att bedöma deras lämplighet för detta yrke.

Detta försök att fixa ett problem ledde dock inte oväntat till ett annat problem, sammanhängande 

med kravet på domstolarnas opartiskhet. I Sverige har de rättsliga problemen i samband med 

invändningar om jäv tilltagit under 2000-talet. Det har handlat om flera olika situationer, allt från 
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domares fritidsengagemang i föreningslivet till att lekmannadomare (nämndemän) varit ledamöter i 

polisens ledningsorgan samtidigt som de dömt i av polisledningen prioriterade ärenden. Av intresse 

är här dock de fall som avser personer som under en kortare tid tjänstgjort som domare och 

samtidigt varit tjänstledig från en annan anställning. I samband med den dömande gärningen har 

dessa kommit att på ett eller annat sätt möta sin (egentliga) arbetsgivare i rätten och frågan har då 

varit i vilken utsträckning det är möjligt för den typen av personer att döma i sådana mål.1

Några avgöranden från Sverige kan illustrera problematiken och också ge underlag för en 

diskussion, men innan vi vänder oss till sakfrågan bör den rättsliga kontexten skisseras kort.

3. Objektiva och opartiska domare – några utgångspunkter

En utgångspunkt för de krav som ställs på domare i de nordiska länderna är naturligtvis grundlags-

regleringen. I den svenska regeringsformens 1 kap. 9 § anges att domstolarna ska iaktta saklighet 

och opartiskhet. Motsvarande regler finns i övriga nordiska länder men i vissa länder är 

grundlagsregleringen inte särskilt tydlig vad gäller just kravet på opartiskhet.2

Dessa ofta lite intetsägande konstitutionella krav kompletteras med mer omfattande och detaljerade 

regler i processuell lagstiftning. I den svenska rättegångsbalkens 4 kap. 13 § och i 41 § 

förvaltningsprocesslagen återfinner vi dessa regler för svenskt vidkommande. De innefattar förutom 

angivandet av ett antal typsituationer där s.k. jäv föreligger en slags generalklausul om att jäv kan 

föreligga i fall där en särskild omständighet är ägnad att rubba förtroendet för domarens opartiskhet. 

De nordiska länderna har sedan länge tillträtt den europieska konventionen om de grundläggande 

rättigheterna och de fundamentala friheterna (Europakonventionen). Konventionen har dessutom 

ställning som lag, eller t.o.m. en semi-konstitutionell ställning, i flera av våra länder. Den utgör 

således en gemensam och numera integrerad minimistandard för rättighetsskyddet i våra länder och 

                                                
1 Den principiella frågan om vad som är lämpligt eller riktigt kan dock utsträckas till fall där någon övergår från en 
anställning till en annan, utan att det finns någon planerad återgång till den första anställningen, för även i sådana fall 
kan kopplingen till den förra arbetsgivaren anses omöjliggöra förtroendeingivande medverkan i ärenden som rör denne. 
Sådana situationer av intressekonflikt är väl kända och utförligt diskuterade inom t.ex. advokatvärlden, men mindre 
problematiserade i domstolssammanhang i Sverige, i varje fall tills relativt nyligen. 
2 Den svenska regeringsformen innefattar förutom 1 kap. 9 § också bestämmelsen i 2 kap. 11 § om en rätt till rä’ttvis
rättegång. I den finska grundlagen är 21 § en motsvarighet. De norska, danska och isländska grundlagarna innehåller 
mer allmänna formuleringar om att domare endast ska följa lagen vid sina avgöranden, men inget uttrycklig krav på 
opartiskhet.
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inhemska regler tolkas ofta i ljuset av de förpliktelser som konventionen innehåller. I artikel 6 

stadgas ett krav på att domstolar som avgöra frågor om ansvar för brott och om civila rättigheter ska 

vara opartiska. Vilka krav konventionen i praktiken ställer framgår endast vid ett studium av 

Europadomstolens rättspraxis och här finna bara anledning att kort framhålla några särdrag i hur 

domstolen närmat sig dessa frågor. 

Europadomstolen har framhållit att rätten till en opartisk domstol innefattar en subjektiv och 

objektiv sida. Den förra handlar om domaren eller domarnas faktiska koppling till parterna eller 

intresse av utgången i målet. Endast sällan är denna typ av invändningar avgörande vid prövning i 

domstolen. Sådana fall ofta är klara exempel på jäv också i nationell rätt och i de inte så klara fallen 

föreligger uppenbara svårigheter med att övertygande bevisa bristande objektivitet hos en viss 

domare. I dessa fall blir därför den objektiva sidan av artikel 6:s krav på opartiskhet istället 

avgörande. På så sätt hänger den subjektiva och objektiva prövning ihop, utan att en helt klar 

skiljelinje alltid går att dra dem emellan. I praktiken betyder detta att det är den objektiva 

prövningen som fått störst betydelse. Utgångspunkten vid denna är att kravet på opartiskhet finns 

för att bevara allmänhetens förtroende för domstolarna och rättsväsandet i övrigt. Inte sällan 

hänvisas till uttryck som att inte bara ska rättvisa skipas, utan det måste också ske så att det framstår 

som att rättvisa skipas.3 I den prövningen gör Europadomstolen vidare inte någon större skillnad 

mellan kraven på domstolarnas oberoende och deras opartiskhet. Dessa krav sägs gå in i varandra. 

Avgörande för prövning är hur rättegången uppfattas av en objektiv betraktare och denna 

bedömning sker med hänsyn till de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet.  

4. Perspektiv på opartiskheten

Varje individ – domare eller inte – har erfarenheter, kunskaper och tankesätt som i viss utsträckning 

styr eller kanaliserar hur just den personen resonerar och argumenterar, också när det gäller 

juridiska frågor. Domarna verkar inte helt oberoende av den värld de finns i och det ska vi nog vara 

tacksamma för. Det finns därför ingen perfekt opartiskhet och det grundlag, konventionsåtaganden 

och rättsprinciper kräver är istället en tillräcklig opartiskhet. Tillräcklig för att förtroendet för 

rättsväsendet ska kunna upprätthållas både hos parterna och hos allmänheten. 

                                                
3 Efter uttrycket: ”justice must not only be done, but must also be seen to be done”. 
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Redan av detta kan vi se att opartiskheten har flera sidor som inte nödvändigtvis innefattar samma 

krav eller ideal. Kanske kan man förenklat dela in frågan om opartiskhetens konkreta innebörd i tre 

perspektiv, ett etiskt, ett processuellt och ett institutionellt.4 Med etiskt perspektiv avses vad jurister 

i allmänhet och domare i synnerhet utvecklat för synsätt på när en situation är sådan att 

opartiskheten kan sättas ifråga och att man därför bör avstå från att delta i beslutsfattande. Det är 

fråga om professionella ideal som kan gå längre eller vara mer krävande än vad lagstiftningen 

anger, men som också kan vara mera tillåtande än denna. I det processuella perspektivet ligger att 

det handlar om hur parterna inför domstolen ser på dennas sammasättning och agerande. Här 

kommer de processuella reglerna om t.ex. jäv av naturliga skäl i förgrunden men även andra 

faktorer som påverkar hur en part rent faktiskt uppfattat domstolen är av betydelse, såsom 

bemötandefrågor och processens inramning. I det institutionella perspektivet ligger att det handlar 

om domstolarna som institutioner och förtroende för deras verksamhet i en vidare perspektiv än 

endast i enskild tvist. Det är fråga om allmänhetens förtroende för rättsordningen och dess 

institutioner, där domstolen ofta utgör slutpunkt och är yttersta garant för att andra myndigheter 

agerat lagligt och inom rimliga gränser för sin maktutövning.    

De tre olika perspektiven leder som redan framgått till lite olika betoningar och ger utrymme för en 

diversifierad analys och förståelse av de ibland motstrida krav som kan ställas på en domare. Det 

kan således vara så att parterna i ett mål är nöjda och inte anser att domstolens sammansättning eller 

agerande gett anledning till misstankar om partiskhet, men att såväl professionella som 

institutionella synpunkter leder till andra slutsatser. På samma sätt kan ett agerande som ur 

professionellt och processuellt perspektiv framstår som oproblematiskt ändå gå att ifrågasätta ur 

institutionell synvinkel. 

En iakttagelse i samband med introduktionen av dessa tre perspektiv är att det inte råder något givet 

förhållande dem emellan, utan att det vid varje given tidpunkt kan vara så att ett eller annat av dem 

dominerar i en viss rättskultur. Det processuella perspektivet torde ha haft viss särställning i den 

svenska kontexten, även om detta är svårt att uttala sig säkert om. Numera är det dock så att man 

kan fråga sig om det inte skett en gradvis förskjutning av vilket perspektiv som betonas till fördel 

för det institutionella perspektivet. Alltmer betonas intresset av att allmänhetens förtroende måste 

                                                
4 Not till uppsatsen.
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bevaras, även när professionella och processuella synpunkter talar för att det inte är fråga om en 

situation där partiskhet aktualiseras. 

  Ytterligare en iakttagelse gäller vad anledningen till denna förskjutning kan tänkas vara. Vi lever i 

ett samhälle som är allt med diversifierat och där medborgarna alltmer misstror auktoriteter. Det är 

mot den bakgrunden inte så förvånande att det institutionella perspektivet betonas allt mer när 

frågor om opartiskhet behandlas såväl rättsligt som i samhällsdebatten. Man kanske kan tala om att 

diskursen om opartiskhet följer en mer allmän utveckling eller trend och att denna utveckling i sig 

svarar mot en samhällsutveckling där förtroende och tillit mellan såväl medborgare och stat som 

mellan människorna inte är en självklarhet.  

5. Opartiskheten inför rätta i Sverige 

I ett antal avgöranden från Sverige i modern tid har frågan om var gränsen går för kravet på 

opartiskhet kommit upp till prövning i de högsta svenska domstolarna och det är möjligt att den 

ovan omtalade förskjutningen i perspektiv går att spåra i dessa avgöranden. 

RÅ 2009 ref. 8 gällde en person som var anställd vid Skatteverket, men som en viss kortare tid 

tjänstgjorde som ledamot av en kammarrätt (s.k. adjunktion), där skattemål utgör en betydande del 

av den dömande verksamheten. Kammarrätten fick en begäran om muntlig förhandling av en part i 

just ett skattemål och avslog denna. Parten klagade på att ledamoten varit jävig med hänsyn till 

kopplingen till Skatteverket, som var motpart i målet. Högsta förvaltningsdomstolen inledde med 

att konstatera att bedömningen skulle vara objektiv men med hänsyn till det aktuella målets 

individuella karaktär. Därefter lades vikt vid ett antal objektiva kriterier såsom att Skatteverket var 

en mycket stor myndighet och att den endast till följd av lagstiftningen uppträdde som part inför 

domstolen. När det gällde individuella kriterier konstaterades att ledamoten i sitt arbete vid 

Skatteverket sysslade med ett annat rättsområde än det aktuella, att anställningen var i en annan del 

av landet, att det gällde ett beslut om muntlig förhandling under handläggningen av målet och att 

ledamoten inte deltagit i den slutgiltiga domen. Majoriteten menade därför att jäv inte förelåg. En 

av Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter var skiljaktig.

HFD 2011 ref. 15 gällde resning av ett i kammarrätten avgjort mål där en adjungerad ledamot, vars 

ordinarie anställning var hos Skatteverkets rättsavdelning, deltagit i det slutgiltiga avgörandet. 
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Högsta förvaltningsdomstolen anförde först att det ska ske en objektiv bedömning i det individuella 

fallet. Därefter konstateras att omständigheterna i det nu aktuella fallet var annorlunda än i 2009 års 

avgörande. Ledamotens deltagande i kammarrättens slutliga avgörande av taxeringsmålet skulle

nämligen, objektivt sett, kunna ha rubbat tilltron till domstolen och medför därför att målet inte 

handlagts på ett opartiskt sätt. Jäv har därmed förelegat. Det förhållandet att jäv förelegat var dock 

inte skäl nog för att bevilja resning, så i den delen var talan utan framgång. De förhållanden som var 

annorlunda nämns inte uttryckligen i Högsta förvaltningsdomstolens slutsats, men av referatet 

framgår att det i 2011 års fall var fråga om en kvalificerad jurist vid Skatteverkets rättsavdelning, att 

det var fråga en ett avgörande av en skatterättslig frågeställning och inte en processuell fråga samt 

att det var ett slutgiltigt avgörande av denna sakfråga istället för ett beslut under handläggningen. 

NJA 2014 s. 482 följer på den inslagna linjen, men rör en åklagare som adjungerat vid en hovrätt 

och där såsom leda mot av domstolen dömt i brottmål. Enligt Högsta domstolen fanns inget som

tydde på att partiskhet i subjektiv bemärkelse hos ledamoten av hovrätten. Högsta domstolen ansåg 

dock att det förhållandet att åklagaren haft kvar sin fasta anställning och samtidigt var adjungerad 

vid domstolen under en begränsad tid, tillsammans med tjänstgöringsförhållandena vid domstolen

och att det var fråga om prövning av ett brottmål, utgjorde sådana särskilda omständigheter som var 

ägnade att rubba förtroendet för ledamotens opartiskhet. Att ledamoten var knuten till en annan 

åklagarkammare än den vid vilken åklagaren i brottmålet var verksam och att målet avgjordes med 

kollegial sammansättning medförde enligt domstolen inte någon annan bedömning. Jäv hade alltså 

förelegat. En av ledamöterna i Högsta domstolen var av skiljaktig mening.

I dessa tre avgöranden ser vi hur de högsta domstolarna i Sverige intar en relativt restriktiv syn på 

möjligheterna för tillfälligt tjänstgörande domare, som är anställda hos en myndighet som formellt 

sett är eller kan vara part inför domstolen, att delta i avgöranden som rör myndigheten. Man 

laborerar med något som skulle kunna kallas för ”en objektiv bedömning med hänsyn till 

individuella omständigheter”, något som synes ligga nära den modell som Europadomstolen 

använder sig vid samma typ av prövning. I de senare två målen kom inte de individuella 

omständigheterna att det var fråga om en stor myndighet (1), en person som inte direkt arbetade 

med de frågor som var under domstolens prövning (2) eller att domstolen avgjorde målet i kollegial 

sammansättning (3) att räcka till för att undkomma jävsproblematiken. Istället verkar avgörande 

vikt ha fästs vid den faktiska kopplingen mellan domaren och dennes ordinarie arbetsgivare samt 
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vid målets karaktär i sig. Möjligen ser vi alltså en viss glidning mot en än mer objektifierad 

bedömning.  

I avgörandena går det möjligen också att spåra just den förskjutning mot det institutionella 

perspektivet som nämndes ovan. Jag tror nämligen att man med tillämpning endast av svenska 

regler om jäv – och med hänsyn till det professionella omdöme som svenska domare har – inte 

nödvändigtvis kommit till slutsatsen att en tillfälligt anställd domare av den typ som var aktuell 

hade rubbat tilltron till domstolens opartiskhet. De skiljaktiga meningarna i flera av målen kan tas 

till intäkt för att det handlar om svårbedömda frågor. Utgångspunkten för denna typ av 

bedömningar är snarare att man får förutsätta att en person som svurit domareden och i övrigt 

bedömts lämplig att utöva domarämbetet – även under en kortare tid – har förmåga att hålla skilja 

på rollen som domare och den som anställd på en förvaltningsmyndighet. Det krävs då något mer 

konkret för att denna presumtion skulle ge vika. Europakonventionens krav tycks utgöra den 

avgörande skillnaden i förhållande till detta ”vanlig” förhållningssätt, i varje fall för Högsta 

domstolen som utförligt diskuterar konventionens innebörd. Det kan tänkas att en förskjutning av 

perspektiv behöver någon yttre faktor som förklaringsgrund, men alldelens oavsett det så innebär 

ställningstagandena ovan en strängare syn på vad som krävs för att en domstol ska anses vara 

opartisk. Någonting har onekligen förändrats. 

6. EN konstitutionell kursändring?

Den svenska rättsordningen har under lång tid – kanske ändå från 1920-talet – utmärkts av att 

grundlagen spelat en mycket speciell och delvis undanskymd roll.5 Med en grundlag som är 

förhållandevis lätt att ändra och vars funktion främst setts som ett dokument för organiseringen av 

de politiska organen samt med en konstitutionell kultur som varit tämligen utpräglat pragmatisk så 

har principiella invändningar med konstitutionell basis vanligen vägt lätt i såväl den politiska som i 

den rättsliga diskursen. Invändningar i domstol om att något stred mot grundlag var länge antingen 

ett tecken på att man var en dålig jurist eller hade mycket svaga argument i övrigt. Samma 

                                                
5 Detta är en sanning med modifikation, eftersom tryckfrihetsförordningen (som har status som grundlag) alltid haft stor 
betydelse i såväl lagstiftningssammanhang som i rättspraxis när frågor kommit att beröra den grundlagen. Det jag 
främst avser med den svepande formuleringen är regeringsformens mindre starka inflytande över främst 
rättstillämpningen. 
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invändning i politiken möttes med att grundlagen helt enkelt ändrades så att den inte stod emot 

önskade reformer. När principer mött praktitiska behov har de förra vanligen fått vika. 

I övriga nordiska länder har förhållningssättet till grundlagen – såvitt jag kan bedöma – varit 

annorlunda. Orsaken till detta har som vanligt varit grundad i historiska erfarenheter blandat med 

mera slumpartade faktorer. I Finland och Norge har man erfarenheter av att lyda under andra 

länders överhöghet och den egna grundlagen har bland annat därför ett högt symbolvärde såväl 

politiskt som rättsligt. I Norge har den dessutom fått juridisk betydelse på ett sätt som är helt olik 

den svenska erfarenheten. I Danmark har man en grundlag som nästan inte går att ändra, men som 

turligt nog inte heller innehåller så detaljerade regler att detta är något större problem i praktiken. 

Såväl politik som juridik tycks kunna leva sina liv utan att grundlagen sätter några betydande hinder 

i vägen. Den isländska grundlagen har sina rötter i den danska rättstraditionen, men synes ha ett mer 

utvecklat skydd för enskildas rättigheter som i vart fall potentiellt kan göra den till ett mer juridiskt 

användbart instrument än vad den danska grundlagen visat sig vara.    

Man kan alltså se de svenska högsta domstolarnas avgöranden som ett tecken på ett nytt synsätt när 

gäller vad som är problematiskt när det gäller en domstols opartiskhet. Tankemodellen är, som 

påpekats ovan, tydligt influerad av Europadomstolens rättspraxis avseende konventionens artikel 6 

och dess rätt till en opartisk rättegång i vissa fall. Det synsätt som konventionen ger uttryck för sägs 

ofta härstamma från anglosaxisk rätt och – närmare bestämt – från ett uttalande av Lord Hewart från 

1924: ”[it] is of fundamental importance that justice should not only be done, but manifestly and 

undoubtly be seen to be done.”6 Denna attityd har dock betydligt äldre rötter än så och kan spåras 

till Paulus uppmaning att avhålla sig från varje uppträdande som kan ge intryck av ondska.7

Satt i sin kontext är Lord Hewarts krav nog inte så högt ställda som de kommit att uttolkas av 

moderna efterföljare. Anekdotisk historieskrivning ger vid handen att lorden inte hade det så lätt 

med att uppfylla kraven för egen del.8 Vi bör å andra sidan inte fästa alltför stor vikt vid att någon 

inte förmår att leva som man lär. Det är något varje förälder vet väl – och antagligen också alla 

andra människor. Inte heller är det säkert att det som gick an 1924 i England borde vara vägledande 

för vilken syn vi i Norden har på domstolars opartiskhet. Men man kanske ändå kan dra slutsatsen 

                                                
6 R. v. Susseex Justices, ex.p. McCarthy, (1924), 1 KB 256, 259.
7 Tessalonikibreven 5:22 
8 I McKoski, Giving up appearances: judicial disqualificationand the appearance of bias, 4 Br J. Am. Leg. Studies 
(2015) 35, s. 42 anges att Lord Hewart beskrivits som den sämste domaren i Storbritanniens historia och som en person 
som aldrig kom ihåg att han slutat som advokat.  
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att kraven på en yttre opartiskhet inte uppfattades lika strängt vid sentensens tillkomst som senare 

rättspraxis från såväl nationella som internationella domstolar kommit att utvecklas till. 

En möjlig förklaring till den förändring vi sett i de ovan diskuterade domarna från de högsta 

instanserna i Sverige är något som skulle kunna kallas för en konstitutionell kursändring. Den vikt 

som läggs vid det institutionella perspektivet på opartiskhet visar att mer pragmatiska överväganden 

om vad rättsväsendet behöver eller vad som är rimligt utifrån de inblandade parternas uppfattningar 

inte varit avgörande. Det kan ses som en rörelse från pragmatismens primat till principer som trumf.  

7. Karens i kåren? 

En naturlig fråga som då inställer sig är hur långt en sådan förändrad syn bör få leda. I de ovan 

behandlade rättsfallen var kopplingen mellan domaren och dennes ordinarie arbetsgivare den faktor 

som avgjorde att den institutionella opartiskheten inte kunde anses tillgodosedd. Ska samma strikta 

synsätt anläggas vid reguljära karriärbyten, t.ex. när en åklagare eller en departementstjänsteman 

blir domare? 

I Sverige torde svaret på den frågan vara nekande. I rättsfallet RÅ 2005 ref. 1 prövade Högsta 

förvaltningsdomstolen jävsinvändningar mot domare i domstolen som dels grundades i att två 

domare såsom tjänstemän i ett departement haft en sådan inblandning i tillkomsten av den 

ifrågasatta lagstiftningen att de inte kunde anses opartiska, dels att en annan domare tidigare varit 

domare i EU-domstolen och där tagit ställning till samma rättsfråga som den i målet aktuella.  

Högsta förvaltningsdomstolen höll dock inte med om dessa invändningar och motiverade detta 

tämligen kortfattat. Huvudpoängen var att åtgärder som vidtagits inom uppdraget som opolitisk 

tjänsteman inte medförde att den enskilde kunde anses ha gett uttryck för sin egen personliga 

uppfattning i de rättsfrågor som departementet handlagt.   

Inte desto mindre kunde det vara värt att ytterligare diskutera om det – utifrån det institutionella 

perspektivet om allmänhetens förtroende för rättsväsendet – är så enkelt att bara byta skepnad när 

en person går från t.ex. advokatverksamhet, från chefpositioner vid centrala myndigheter eller från 

poster inom regeringskansliet till en domartjänst. Särskilt känslig är frågan kanske när det gäller 

domarna i de högsta instanserna. Hur skulle en objektiv och saklig utomstående bedömare se på en 

åklagare som tillträder en tjänst som domare och som redan efter en vecka möter sina forna kollegor 
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i rättssalen, men nu i en helt annan roll. Finns då ingen misstanke hos denne objektive iakttagare om 

att domarens tidigare relation till åklagarna eller till åklagarmyndigheten som sådan påverkar hur 

denne ser på det som framförs i rätten? Och hur förhåller det sig om en person som tidigare varit 

processförare vid t.ex. Försäkringskassan tillträder en tjänst i förvaltningsdomstol där kassan 

uppträder som part i kanske 20 % av målen. Kan en objektiv iakttagare då anse att det finns en risk 

för att domaren medvetet eller omedvetet ser på sin forna arbetsgivare med lite mer sympati än 

övriga parter eller är det en orealistisk hållning?  

Helt nyligen har det framlagts förslag i Sverige om att införa en s.k. karens när högt uppsatta 

politiker byter arbete. Det är fråga om statsråd och statssekreterare och hur den situationen att 

sådana personer lämnar sitt arbete för att t.ex. ta anställning inom det privata näringslivet. I det 

sammanhanget har särskilt lyfts fram risken för förtroendeskador kan uppstå redan vid misstankar 

om att den typen av personer kan ha nytta av sina tidigare kunskaper och kontakter i den nya 

anställningen på ett sätt som är otillbörligt, t.ex. genom särbehandling.9 Förslaget är därför att denna 

typ av positioner beläggs med en karenstid inom vilken ett statsråd eller en statssekreterare inte ska 

få påbörja ett uppdrag av viss karaktär och en ämnesinskränkning genom att personen ifråga inte får 

engagera sig i vissa frågor eller områden under en viss tid.10 De föreslagna tidsgränserna har varit 

sex månader respektive ett år.     

Det finns så klart stora skillnader mellan situationen att någon lämnar ett politiskt uppdrag av denna 

karaktär för annan anställning och den där en person kommer från en privat anställning eller från en 

viss myndighet till en anställning som domare. Inte desto mindre kan det kanske även i den 

sistnämnda situationen vara så att det finns anledning att fundera över om det skulle behövas några 

former av övergångslösningar för att undvika förtroendeskador. En riktig karenstid under vilken en 

person inte alls kan arbeta vare sig i sin gamla anställning eller i sin nya domartjänst är knappast ett 

realistiskt alternativ, men en tidsbegränsad ämnesinriktad restriktion skulle kunna fungera. Även 

om det kan tyckas lite paradoxalt att t.ex. anställa domare med bakgrund som åklagare eller 

specialist från en myndighet för att sedan inte använda domaren i just sådana mål kan en sådan 

åtgärd motverka misstankar om att kopplingar den förra arbetsplatsen påverkar domaren. Å andra 

sidan finns ingen naturlig tidsgräns för en sådan restriktion och man kan undra om allmänhetens 

förtroende ändras beroende på om sex månader eller ett år gått sedan domaren tillträdde sin tjänst. 

                                                
9 SOU 2017:3 s. 48.
10 SOU 2017:3 s. 122.
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Kanske är det bättre att stå upp för det professionella idealet att man kan byta roll från en dag till en 

annan och inte påbörja en utveckling som domineras av misstrons sluttande plan.  

8. Den objektive iakttagaren – en domare i förklädnad? 

Vilken hållning man än har i frågan om en karenstid vid karriärbyten inom rättsväsendet är ett 

naturligt steg eller en för långtgående åtgärd så illustrerar diskussionen en annan viktig sak vad 

gäller krav på opartiskhet. Den objektive iakttagare vars attityder och åsikter vi är ute efter vid 

bedömningen av om ett visst förhållande kan stå i strid med kravet på opartiskhet är alltid en 

konstruktion i en eller flera domares medvetande. Det är inte fråga om att sociologiskt eller 

statistiskt undersöka vad riktiga människor i våra samhällen anser vara problematisk med en 

domares bakgrund Det är istället fråga om domarnas bild av vad en objektiv allmänhet skulle kunna 

tänkas anse – en konstruktion av domare för domare. 

Att vissa rättsliga bedömningar utgår från fiktioner är nu ingen nyhet i sig. Det klassiska bonus 

pater familias är ett exempel av många. Alla sådana idealiserade bilder som skapas av andra än dem 

som de faktiskt berör leder dock till faror med att både överdriva och underskatta den fiktives 

attityder. Det är inget rättsligt problem i sig, många rättsliga bedömningsmodeller kan innehålla 

sådana moment utan att detta leder till juridiskt sett orimliga resultat.11 Men om syftet med 

domstolarnas test för att kontrollera att kravet på opartiskhet är uppfyllt är att försäkra sig om att 

domstolarna åtnjuter ett faktiskt förtroende i samhället går det inte att helt ignorera att testet i sig 

mer bygger på domares föreställningar än på verkliga attityder. Ytterst kan denna bedömning bli en 

fråga om vad domare anser att allmänheten borde anse om en viss situations förenlighet med kravet 

på opartiskhet och att vi nästan är tillbaka i det professionella perspektivet på opartiskhet snarare än 

det institutionella. 

Inte heller detta behöver i sig vara något problem, bara de domare som har att göra denna typ av 

bedömningar – det vill säga alla domare – är medvetna om risken att det är domarens uppfattningar 

som objektiviseras till vad allmänheten kan tänkas veta, förstå eller förvänta sig. Som alltid är 

medvetenhet om en fara eller risk ett första steg mot att minimera denna. 

                                                
11 Ett exempel kunde vara tankemodellen att hellre låta tio skyldiga gå fria än att en oskyldig fängslas, en bild som 
syftar till att inskärpa de straffrättsliga beviskravens värdegrund. 
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9. Ideal och verklighet

Frågan om rollbyten inom rättsväsendet väcker egentligen en uråldrig frågeställning till liv igen. 

Hur ska man kunna lita på domaren? Det finns inget enkelt eller givet svar på den frågan och den 

rättsliga diskussionen om rollbyten visar att det inte längre är självklart när och hur man svarar 

jakande på den frågan. 

Den standard som etablerats genom de svenska domstolarnas rättsfall är som vi sett ganska sträng, 

men innefattar fortfarande två svagheter som är svåra att komma undan. Den första är det faktum att 

det fortfarande är just domare som ska bedöma vad en utomstående objektiv person skulle anse om 

huruvida en domare kan döma i ett särskilt mål. För att göra det hela ytterligare lite pikant kan det 

dessutom vara den berörde domaren själv som ska göra bedömningen. Det blir således fråga om en 

fiktiv person som domaren kan tänka sig är representativ för en någorlunda omdömesgill och 

allmänbildad allmänhet. I denna konstruktion finns så klart en fara i att domaren ser denna 

utomstående och objektive bedömare som någon som t.ex. kan mer om rättssystemet än vad 

medborgare faktiskt gör eller på annat sätt är lite för bra på att göra en objektiv bedömning. 

Den andra svagheten är att det kan vara en standard som – även om det tillämpas på ett sätt som är 

klokt – inte kan uppfylla sitt syfte. Rätten till en opartisk prövning i domstol handlar ytterst om att 

garantera medborganas förtroende för rättsväsendet och därmed avhålla dem från att ta lagen i egna 

händer eller sluta lita på att samhället kan klara av att lösa de konflikter och hot som följer med 

livet. Men om den omdömesgilla och objektive betraktare som domaren använder som måttstock 

för att pröva opartiskheten är en fantasifigur som saknas motsvarighet i verkligheten, hur ska den 

prövningen då kunna säkra de verkliga medborgarnas förtroende för rättsväsendet? Finns det inte en 

risk för att prövningar av en domstols opartiskhet förvandlas till en intern diskussion mellan domare 

om vad en hyggligt välutbildad och klok medborgare borde anse istället för vad verkliga 

medborgare egentligen anser? Och om man istället skulle ha verkliga medborgares attityder och 

uppfattningar som standard, skulle man då kanske få en ännu strängare syn på när opartiskheten är 

hotad? Hur en sådan ännu strängare syn kan låta sig förenas med professionella och processuella 

ideal är därmed en öppen fråga.
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10. Tilltro eller misstro?

Ett ökat ifrågasättande av domares objektivitet är endast ett av flera tecken i tiden på den ökade 

misstro och mer kritiska hållning som dagens medborgare – på gott och ont – har visavi 

makthavare. Men kanske är det istället (eller också) ett tecken på att något är på väg att ändras i hur 

vi ser på vad domarrollen innebär och vilka kontakter och verksamheter som är förenliga med 

uppdraget som domare mera generellt. Går det att vara en ”vanlig” människa med fritidsintressen, 

föreningsliv, ideella uppdrag m.m. och samtidigt vara domare och utöva offentlig makt över andra 

enskilda? Eller måste domaren isolera sig från samhället i övrigt för att kunna leva upp till den 

institutionella delen av kravet på opartiskhet? Och är en sådan utveckling välkommen eller mer av 

ett hot? Kan tilltron till rättsväsendet rent av skadas av att domarna inte är ”som andra” utan istället 

uppfattas som en idealiserad elit? Här kanske tanken på en tillräcklig opartiskhet kan vara till hjälp, 

att det alltså inte är fråga om en total opartiskhet utan om en position om möjliggör för domaren att 

med bevarat förtroende för sitt oberoende kunna avgöra de fall som kommer inför honom eller 

henne.  

Vad som är tillräckligt är – återigen – något mer svårfångat, men det har att göra med förtroendet 

för våra institutioner och tilliten mellan människor. Graden av tillit i ett samhälle är av avgörande 

betydelse för hur väl detta samhälle fungerar och därmed för hur medborgarnas liv gestaltas. 

Gränsen mellan ett hälsosamt ifrågasättande av auktoriteter och en skadlig misstro är inte skarp. 

Misstron föder attityder och ageranden som undergräver det allmännas förmåga att i möjligaste mån 

tillvarata allas intressen och leder sannolikt till allt svagare gemensamma institutioner och – i 

förlängningen – till en försvagning av själva demokratin.  

Här har vi således svår utmaning för rättsväsendets alla aktörer, men kanske särskilt för domarna. 

Hur ska vi bevara tilltron i en tid där misstron så lätt tycks få fäste? I hög grad tror jag att den frågan 

bör besvaras med att skärpa vår förmåga att förklara hur den professionella förmågan till opartisk 

bedömning fungerar. Detta innefattar att lyfta fram de av juristkåren i hög utsträckning 

internaliserade rättstatsidealen för offentlig maktutövning, att peka på den träning som 

juristutbildningen och yrkeslivet ger jurister i att objektivt söka analysera och lösa juridiska 

problem samt visa personliga egenskaper i form av gott omdöme, goda kunskaper och god förmåga 

att kommunicera. Lyckas detta borde allmänheten kunna lita på att rättsväsendets aktörer inte tar 

ovidkommande hänsyn och att deras rätt till opartiska domstolar är skyddad. Kanske kräver en 
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sådan strategi mer av domarna i form av offentligt deltagande i diskussioner och debatter än vad vi i

hittills varit vana med i de nordiska länderna och detta innefattar i sig en del svåra avvägningar om 

när och hur en domare kan engagera sig i sådana aktiviteter. Vi får i vilket fall inte förlora 

kontrollen över diskussionen om samhällsinstitutionerna till förmån för irrationella 

misstänkliggöranden som endast undergräver den tillit som en väl fungerade stat kräver. Istället 

måste vi våga visa tillit till vår egen förmåga att vara opartiska också i svåra situationer och göra 

detta öppet och med sakargument. För om inte ens vi tror på denna förmåga, vem ska då göra det? 

11. Teser

Tes: Det finns ingen perfekt opartiskhet och det grundlag och rättsprinciper kräver är därför 

tillräcklig opartiskhet. 

Tes: Frågan om opartiskhet är komplex och kan inte hanteras på ett enda sätt

Tes: Den bör därför indelas i tre delfrågor: de om etisk, processuell och institutionell opartiskhet.

Tes: En förskjutning från det etiska och processuella perspektivet till ett institutionellt perspektiv 

pågår.

Tes: Denna förskjutning är i sin tur en följd av större samhällsförändringar (ifrågasättande av 

auktoriteter, diversifiering).

Tes: Förskjutning är i sig vare sig bra eller dålig eftersom inget av perspektivet per definition är 

”bättre” än de andra, men där något vinns går också något förlorat.

Tes: Jurister i allmänhet och domare i synnerhet behöver i högre grad stå upp för sina professionella 

ideal och särskilt för sin förmåga att vara tillräckligt opartiska.




