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Abstract 

Föreliggande uppsats är en forskningsöversikt på användningsområdet för 
begreppet ”judikalisering”. Trots att termen används relativt ofta i 
samhällsdebatten finns mycket lite vetenskaplig forskning på området och en 
välutformad definition lyser med sin frånvaro  

Den gängse begreppsförklaringen fokuserar på ökad domstolsmakt och ställer 
principen om folksuveränitet mot rättsstatens grundsatser. Därmed blir debatten 
mycket ideologiskt färgad. Att det kan finnas ytterligare tänkvärda aspekter än 
den klassiska maktdelningsläran lämnas därhän. Vi menar att det kan vara 
relevant att även uppmärksamma de strukturella förändringar som skett i den 
offentliga förvaltningen i och med att tjänstemän på ett helt nytt sätt måste 
förhålla sig till, och arbeta med, juridik.  

Den här studien följer upp de orsaksförklaringar och konsekvensbeskrivningar 
som befintlig forskning presenterar för att belysa judikaliseringens 
mångfacetterade natur. Undersökningen mynnar ut i en generell kritik mot dagens 
alltför enkelspåriga definition där en särskilt instrumentell syn på juristen 
presenteras som inte kan förväntas gälla i realiteten.  

 
Nyckelord: Judikalisering, Domstolsmakt, Maktdelning, Folksuveränitet, 
Rättsstat.  
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1 Inledning 

”Det är juristen, och inte som vanligtvis hävdas ekonomen, som har skäl att från 
den globala ekonomins förskepp utropa: ”I’m the King of the world.” 1 Uttalanden 
som detta förekommer förhållandevis ofta i olika debatter om 
samhällsutvecklingen, men finns det någon grund för detta eller är det endast att 
betrakta som ett retoriskt grepp? Kanhända är kommentaren ett uttryck för den 
klassiska dragkampen mellan olika yrkesgrupper i samhället eller kanske är den 
istället att betrakta som en manifestation för ett paradigmskifte. 

Diskussionen om ”juristmakt”, närmare bestämt juristers och domstolars än 
mer påtagliga roll i samhället har på senare tid (i takt med den radikala 
samhällsomvandling som skett under efterkrigstiden fram till idag) gått från en 
tämligen sval fråga till högaktuellt ämne. Det har till och med skapats ett eget 
begrepp som söker fånga utvecklingen, nämligen judikalisering.  

Ytligt förklarat kan ”judikalisering” sägas inringa förändringen att domstolen 
får mer makt och större inflytande i samhället. Denna flyktiga tolkning är 
otillräcklig och öppnar för möjligheten att använda begreppet som ett slagträ i 
debatten trots (eller kanske tack vare) att det inte är givet vad som åsyftats. Detta 
kan på sikt hota en givande diskussion. Vi menar att begreppet används allt för 
frikostigt eftersom det inrymmer en rad olika fenomen vilket ger vitt skilda 
konsekvenser. Därför är det ytterst väsentligt att bena ut begreppet.  

Vi uppfattar begreppet så att grunden ligger i den konstitutionella debatten om 
maktdelningen i samhället. Mer precist uttryckt; maktdelningen mellan jurister 
och politiker eller rättsstat och folksuveränitet. Detta känner vi bäst som klassik 
problematik a la Montesquieu om dilemman i representativ demokrati. 

Att judikaliseringen, som den beskrivs ovan, vinner mark i Sverige idag enas 
många forskare om.  Konkreta indikatorer på att domstolarna tar sig större friheter 
och utökar sina befogenheter hävdas bland annat vara de banbrytande 
domstolsfallen angående stängningen av Barsebäck samt EU-kritiken mot det 
svenska alkoholmonopolet. De pekar på att politiskt förankrade beslut kan, i vissa 
fall, omkullkastas av svensk domstol. 2 

Vad som ligger bakom domstolarnas ökade befogenheter är dock inte 
självklart. Härom framförs en rad olika idéer i debatten vilket innebär att 
judikalisering som begrepp är allt för flytande och måste preciseras. 

Det är först när man avslöjar vad som driver på judikaliseringen och vilka 
effekter den har, som man kan avgöra vem som styr utvecklingen och egentligen 
är ”king of the world”. 

                                                                                                                                                         
 

1 Wiklund, SOU 1999:58 s. 88 
2 Nergelius, SOU 1999:58 s. 56 
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2 Syfte och frågeställning 

Förhandenvarande uppsats syftar till att klargöra innebörden av begreppet 
”judikalisering”. Som tidigare formulerats kan judikalisering enkelt förklaras vara 
den samhällsutveckling som innebär att domstolarna får större maktbefogenheter.3 
Detta är dock ett alltför ytligt svar och de flesta forskare skulle nog ställa sig 
bakom denna förklaring. En godtagbar och innehållsrik definition behöver med 
andra ord viss komplettering.  

Judikaliseringen som begrepp förekommer i debatter om bland annat 
europeisering, rättshistoriska traditioner, legalistisk kultur och allmänna politiska 
debatter om konstitutionella vägval om till exempel existensen av 
lagprövningsrätt och författningsdomstolar. Den stora spridningen av 
verksamhetsfält kan ses som en indikator på en alltför spretig definition av 
judikalisering. Konsekvensen kan bli att forskare menar olika saker med samma 
begrepp, och på så sätt talar förbi varandra. Vad vi saknar är en analys som tar sin 
utgångspunkt i begreppet judikalisering och därmed klargör vad begreppet 
innefattar. En sådan skulle ge en bättre helhetsbild av vilka processer som avses 
med judikalisering, och därmed tydliggöra debatten och föra fram i ljuset vilka 
föreställningar som är dominerande.  

Vår övergripande frågeställning är ”vad är judikalisering?”. I ett försök att 
redogöra för en mera nyanserad bild bör frågan ställas på en lägre 
abstraktionsnivå och omformuleras till: vad innefattar judikaliseringen och vilka 
konsekvenser kan utvecklingen medföra? Genom att synliggöra de faktorer som 
leder till judikaliseringen och vilka effekter densamma för med sig kan begreppet 
betinga en verklig funktion. 

                                                                                                                                                         
 

3 Nergelius, SOU 1999:76 s. 113 



 

 3 

3 Metod  

Vi har valt att redogöra för judikaliseringen i form av en forskningsöversikt. En 
forskningsöversikt är per definition en redogörelse av andra forskares arbete och 
lämnar därför mycket lite utrymme för egna tolkningar. Det är således inte särskilt 
aktuellt att tillämpa eget valda metoder och teorier. Självklart är det fortfarande 
mycket viktigt att läsaren kan följa alla steg i undersökningen. Vi bör därför hela 
tiden föra en transparant diskussion så att intersubjektiviteten ovillkorligt 
tillgodoses.4  

3.1 Forskningsöversikt 

Eftersom forskningsunderlaget på området är begränsat och begreppet relativt nytt 
finns det anledning för oss att försöka framställa en forskningsöversikt.  

Vi har som ambition att kritiskt granska tidigare forskning på området och 
därigenom belysa styrkor och svagheter i dess resonemang. Vår uppgift blir att 
systematiskt gå igenom forskningen för att samla diskussionen kring de mest 
centrala delarna och urskilja de viktigaste skiljelinjerna. Översikten får dock inte 
stanna där. Vidare gäller det att finna relevanta luckor i resonemangen och 
därigenom ställa de olika texterna mot varandra. Sammantaget kan man säga att 
vårt uppdrag blir att bilda en analysram vilken skulle kunna bli en god ansats för 
kommande forskning. Således är det en utredande översikt som så småningom 
skall utmynna i en bästa definition av begreppet5. 

3.2 Textanalys 

En forskningsöversikt har av naturliga skäl starka influenser av textanalys i den 
mening att bearbetning av texter är ett centralt moment. En god forskningsöversikt 
skall klargöra tankestrukturen (systematisera) hos de aktörer som har varit viktiga 
i debatten samt kritiskt granska texter och logiskt ordna dess innehåll.6   

                                                                                                                                                         
 

4 Esaiasson et al. 2004, s. 23 
5 Sannerstedt www.svet.lu.se/webcourses/webkurser/delade_resurser/STV004/Forskningsoversikt; 
Esaiasson et al. 2004 s. 34 
6 Esaiasson et al. 2004 s. 234 
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Textanalysen får inte stanna av helt här. Uppsatsen kommer dessutom att 
handlägga vissa diskursiva moment och det krävs därför att vi går lite utanför 
texternas ram. Det är oerhört centralt i jakten på judikaliseringens kärna att avslöja 
vilka föreställningar som ligger till grund för de olika författarnas antaganden. 
Genom att redogöra för författarnas tankegångar om vilka faktorer som leder till 
en judikalisering och vad det innebär för samhällsutvecklingen kan  vi fånga upp 
den rådande diskursen.  

 

”I … diskursanalysen används således texten som ett hjälpmedel för att 

upptäcka förhållanden inom samhällslivet; genom att studera texten får vi 

en uppfattning om sakernas tillstånd i ett vidare sammanhang”. 7 

 

Alltså skall diskursanalysen hjälpa oss att se vilka processer som omgärdar 
judikalisering. Kanske kan det finnas typiska grundantaganden eller till och med 
hegemonier som dominerar på området och eventuellt även hämmar diskursens 
framåtskridande. 

Vi menar härför att forskningsöversikten som bas och textanalysen som djup 
ger en fyllig utredning på området. 

 

                                                                                                                                                         
 

7 Esaiasson  et al,2003, s. 235 
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4 Material 

Det finns relativt få forskare i Sverige som arbetar med begreppet judikalisering. 
Därför har urvalsprocessen inte inneburit något större problem. Vi har helt enkelt 
tagit med alla forskare som vi funnit använda begreppet judikalisering i svensk 
debatt. Följande kommer därför att inkluderas i uppsatsen: Joakim Nergelius, Ola 
Wiklund, Barry Holmström, Kjell Å Modéer, Olof Petersson samt C. Neal 
Tate/Torbjörn Vallinder. 

4.1 Urvalsprocess 

Vi har använt universitetets tillgängliga databaser samt sökmotorer som Google 
och Altavista. Vi gjorde flera intressanta träffar där de sex utvalda forskarna 
föreföll mest användbara. Därefter har vi läst och bearbetat materialet. I de fall 
forskarna har hänvisat till ytterligare litteratur har vi tagit upp den tråden också. 
Härav följer att vi med relativt stor sannolikhet kan säga att vi har hittat och valt 
ut de mest tongivande författarna. Forskarna är både jurister och statsvetare. 
Materialet består främst av offentligt tryck, forskningsrapporter och debattinlägg i 
svensk dagspress. 

Det finns självfallet många andra författare som behandlar ungefär samma 
tema, det vill säga maktdelningsproblematik, demokrati, rättsstaten men den 
väsentliga skillnaden är att de utvalda forskarna explicit använder begreppet 
judikalisering. Vi menar att det inte är särskilt relevant att på detta stadium 
använda litteratur i vilka begreppet judikalisering inte uttryckligen använts (med 
viss variation så som juridifiering), då det skulle innebära att vi redan på förhand 
valt ut en definition och arbetat efter den. Om så vore fallet skulle det inte finnas 
någon större poäng med en forskningsöversikt av förevarande slag. 



 

 6 

4.2 Forskarpresentation 

Nedan följer en kort presentation av de utvalda forskarna för att ge läsaren en 
översiktlig orientering i forskarnas akademiska bakgrund.  

Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och har 
en juriskandidatexamen från Lunds Universitet. Nergelius har och är engagerad i 
en rad föreningar och har ett flertal uppdrag som bedömare/medbedömare i 
vetenskapliga sammanhang. 8 

Ola Wiklund är Juris doktor och arbetar numera som advokat på en 
affärsjuridiks byrå. Wiklund arbetade tidigare som universitetslektor och docent i 
europeisk integrationsrätt vid Stockholms Universitet och dessförinnan som jurist 
vid EG-domstolen i Luxemburg. 9 

Barry Holmström är professor i statsvetenskap och lektor vid Uppsala 
Universitet. Han har arbetat med frågor rörande äganderättsproblematik, utrikes- 
och regionalpolitik samt domstolars politiska roll.10 

Kjell Å Modéer är professor i rättshistoria vid Lunds universitet. Modéer har 
under många år bedrivit forskning om de juridiska yrkesrollernas historia, främst 
advokaternas och domarnas professioner. Under senare år har forskningsintresset 
alltmer kommit att förskjutas mot jämförande rättskulturforskning där ämnet 
rättshistoria sätts in i ett komparativrättsligt och rättsideologiskt perspektiv.11 

Olof Peterson är professor i statskunskap (tidigare anställd vid Uppsala 
Universitet) och forskningsledare på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, 
SNS. 12 

Torbjörn Vallinder är Universitetslektor em och var verksam vid Lunds 
Universitet. Han har arbetat mycket tillsammans med nedan skildrad forskare. 

Neal C. Tate var professor i statsvetenskap vid North Texas University. 13 
 

                                                                                                                                                         
 

8 http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____12742.aspx  
9 http://www.wistrand.se/individ.jsp?lang=0&id=430 
10http://www.statsvet.uu.se/staff/default.aspx?action=visa&id=31 2006-03-13; SOU 1999:76 s 
11http://www.jur.lu.se/internet/personal/anonymous.do?command=display&key=kjellm, SOU 
1999:76 s. 376 
12 http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=311 2006-03-13 
13 Tate/Vallinder 1999, s. 534 
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DOMSTOLAR 
FÅR MER 
MAKT 

 

JUDIKALISERING innebär att… 

På grund av 
X  

Som 
innebär Y 

Fig. 1 Judikalisering kan förklaras som ett fenomen som på grund av en eller 
flera orsaker ger domstolar mer makt som i sin tur leder till vissa 
konsekvenser.  

5 Begreppsintroduktion  

Innan man börjar studera orsaker till och konsekvenser av judikaliseringen kan det 
vara bra att hitta en grunddefinition som kan fungera som en arbetshypotes för att, 
om än på ett ytligt sätt, fånga begreppets kärna.  

Den minsta gemensamma nämnaren som vi kan hitta i materialet är 
föreställningen om judikalisering som en utveckling mot ökad domstolsmakt. En 
av de ledande i diskursen tycks vara Joakim Nergelius. Han menar att 
judikaliseringsprocessen kan sägas innebära att fler och fler viktiga politiska 
frågor avgörs av domstolar och andra judiciella organ istället för, som tidigare, av 
centrala politiska organ som regering och riksdag.14  

Detta ger en fingervisning av vad som kan åsyftas med judikalisering. Lägg 
märke till att det finns en tydlig anspelning beträffande på vems bekostnad 
utvecklingen tros ske. Alltså läggs värderingar in i definitionen som inte fullt 
delas av alla andra forskare i diskursen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                         
 

14 Nergelius, SOU 1999:58 s. 55 
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6 Judikalisering 

Som framgår av definitionen ovan tycks judikalisering på något sätt innebära en 
förändring i förhållandet mellan domstol och lagstiftande organ. Man kan därför 
tala om en rubbning av maktbalansen mellan den lagstiftande och den dömande 
makten. Detta återknyter givetvis till den ständigt aktuella diskussionen om de 
offentliga organens kompetensfördelning och frågan om maktdelning kontra 
enhetsstat.  
 

6.1 Orsaksförklaring 

Mer konkret förs denna diskussion ofta inom ramen för utformningen av 
lagprövningsinstitutet och ibland även vid frågan om införandet av en 
författningsdomstol där det tyska och amerikanska systemen är förebilder. I den 
svenska debatten är frågan om lagprövningsrätt för domstolarna en mycket 
kontroversiell fråga som satts på prov flera gånger. Särskilt tydligt blir 
maktdelningsproblematiken vid frågan om hur uppenbarhetsrekvisitet i 
regeringsformen 11:14 skall tillämpas. Uppenbarhetsrekvisitet stadgar att om en 
föreskrift som regering eller riksdag har beslutat uppenbart strider mot grundlag 
skall den inte tillämpas.  

På en högre abstraktionsnivå kan man generellt inom denna diskurs tyda två 
motpoler såsom fullständig maktdelning i form av en fristående domstol enligt 
Montesquieu eller en samling av makten utgående från folksuveränitetsprincipen. 
Det får anses som tämligen ostridigt att vi i Sverige har en stark tradition att värna 
om folksuveräniteten. Domstolarna har därför haft en tillbakadragen och 
underordnad roll.15  

Då folksuveränitetsprincipen länge varit den härskande principen, nästan i 
form av vår tids hegemoni, framhålls att det skett ett paradigmskifte och att ett 
tidigare stort tomrum nu fylls ut med starkare fri- och rättigheter för den 
enskilde.16 De flesta forskare menar att detta förhållande hela tiden ligger som en 
grund i judikaliseringsdebatten. Vissa menar att den nya rättsstaten innebär en 
direkt inkräktning på det demokratiska fundamentet samtidigt som andra 
applåderar utvecklingen som ett led i stärkt demokrati. Självklart finns det de som 
förespråkar en medelväg som betonar nödvändigheten av båda värdena. Dessa 

                                                                                                                                                         
 

15 Modéer, SOU 1999:76 s. 69 
16 Nergelius, SOU 1999:76 s. 114 
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nyanser är något som inte får glömmas bort oavsett vilka olika förklaringar och 
effekter som judikaliseringen som fenomen påstås innebära. 

Då de olika författarna diskuterar judikalisering utifrån skilda perspektiv, kan 
viss förvirring och oklarhet uppstå vad gäller begreppets innebörd. Därför är det 
inte alltid självklart exakt vad i begreppet som är omstritt forskarna emellan. 

Påpekas bör att forskarparet Tate/Vallinder inte direkt behandlar 
judikaliseringen utifrån olika orsaksförklaringar. De ser istället mer till hur 
fenomenet gör sig gällande i olika miljöer samt beskriver de konsekvenser som 
judikaliseringen för med sig. Därför återkommer vi som sagt till dem först i nästa 
kapitel.17   

I litteraturen framför de övriga forskarna, olika alternativa orsaker till 
fenomenet judikalisering. Vi kommer att behandla teman som europeiseringen, 
rättshistorisk tradition, legalistisk kultur samt politiska strömningar.  

6.1.1 Europeisering 

En av de mest frekventa orsaksförklaringarna till judikaliseringens uppkomst i den 
givna litteraturen är den tilltagande ”europeiseringen” som 10 års EU-
medlemskap inneburit. Det utökade samarbetet med de europeiska staterna   har 
påverkat Sverige i stor utsräckning. En av de mest tongivande svenska forskarna 
inom detta område är, som tidigare nämnts, Nergelius, som förklarar 
judikaliseringens uppkomst som ett resultat sprungen ur denna process.18 

Han menar att den ökade judikaliseringen i mångt och mycket tycks gå hand i 
hand med europeiseringen. För att binda samman de olika staterna och utveckla 
ett fungerande samarbete har tydliga regler och normer varit mycket viktiga. Den 
brokiga och instabila situation som rådde i Europa efter andra världskriget gjorde 
att man behövde bättre och tydligare regler som kunde bromsa uppkomsten av 
totalitära strömningar. En fungerande rättsstat med en mängd lagstiftning som 
tydligt formulerade alla medborgares fri- och rättigheter både gentemot staten och 
även mot varandra blev lösningen. De demokratiska organens armar som har haft 
svårt att nå ut till medborgarna på ett konstruktivt sätt, har fått uppbackning av 
andra judiciella institutioner.19 

Maktdelningsdiskussionen och förhållandet mellan politik och juridik fick 
förnyad aktualitet i och med det europeiska samarbetet. Kraven på god balans är 
mycket påtagliga och i allra högsta grad levande i dagens debatt. Enligt flera av 
forskarna är det i grund och botten denna balansgång som driver på 
judikaliseringen.20  

Ola Wiklund anser också att juridikens utbredning och 
judikaliseringsprocessen kan förklaras av den tilltagande internationaliseringen. 

                                                                                                                                                         
 

17 Tate/Vallinder 1995, s. 5, 28 
18 Nergelius 2001, s 22 
19 Nergelius, SOU 1999:58 s. 71 
20 Nergelius, SOU 1999:58 s. 62; Wiklund, SOU 1999:58 s. 85 
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Inom europasamarbetet har lagar och regler varit avgörande för att hålla ihop 
staterna. Därmed har man även skapat diverse överstatliga domstolar såsom 
Europadomstolen och EG-domstolen som skall se till att regelverken efterlevs. 
Domstolarna har i kombination med en tilltagande globalisering gjort att juridiken 
har avancerat på alla områden.21    

Till viss del ansluter sig Kjell Å Modéer till Nergelius och Wiklunds 
förklaring men han tillmäter den bara en viss betydelse i sammanhanget.22 
Europeiseringen är enligt hans mening bara en av flera pusselbitar i ett mycket 
mer komplext mönster som utgör judikaliseringens grogrund. Den internationella 
utvecklingen med starkare domstolar kastar givetvis en skugga över även den 
svenska rättspolitiken men spelar egentligen en mindre roll i sammanhanget. Han 
menar istället att juridik och politik har flutit samman i den svenska rättskulturen 
vilket leder till att maktdelning ses som mindre dramatiskt.  

6.1.2 Rättshistorisk tradition 

Modéer framhåller att judikaliseringen som fenomen inte är något nytt. Inte är det 
heller någon modenyck som följer av 10 års EU- medlemskap. Det är istället en 
kulturell och historisk pendel som svänger tillbaka från folksuveränitet till 
rättstatens fördel. Således innebär utvecklingen att domstolarna beslagtar ett 
utrymme som rättmätigen är deras.23  

Modéer anför att det ofta finns en tendens i debatten att se kampen mellan 
juridik och politik som en konkurrens om samma utrymme. Att juristerna 
respektive politikerna delvis har olika uppgifter men ändå försöker tillskansa sig 
makt på den andres bekostnad. 24 

Även Olof Petersson anser att judikaliseringen har djupa historiska orsaker. 
Grundläggande är synen på naturrätten, att varje människa har vissa rättigheter av 
naturen, och rättspositivismen, att alla rättigheter är möjliga att inskränka eller 
utvidga.25 Han anser dock att frågan inte behöver vara så extremt polariserad utan 
öppnar för att det måste finnas olika mellanformer. Judikaliseringen i sig är ingen 
entydig tendens med självklara orsaker eller effekter utan snarare en normativ 
fråga om en avvägning om hur samspelet mellan olika offentliga institutioner 
skall fungera. Han menar att det inte är fråga om någon dragkamp och därmed inte 
heller något nollsummespel mellan domstol och parlament, mellan lagstiftande 
och dömande makt. Petersson menar att de istället bör komplettera varandra.26  

Till detta resonemang ansluter sig flera av författarna exempelvis Nergelius.  
Han anser att rättsstaten inte per automatik urholkar demokratin även om han 

                                                                                                                                                         
 

21 Wiklund, SOU 1999:58 s. 86-87 
22 Modéer, SOU 1999: 76 s. 70 
23 Modéer, SOU 1999:76 s. 79 
24 Modéer, SOU 1999:76 s. 69 
25 Petersson 1996, s. 115 
26 Petersson 1999, ”Domstol och Folkmakt” SvD   
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menar att folksuveräniteten kommer att i viss mån försvagas till förmån för 
rättsstatens principer27.  

Av annan uppfattning är Barry Holmström. Han håller före att juridik och 
politik inte samverkar i en enhetlig symbios utan konkurrerar med varandra om 
konstitutionell makt. Judikaliseringen är således att betrakta som en högst politisk 
fråga även om den kan ta sig olika uttryck i olika delar av världen.28 

6.1.3 Legalistisk kultur 

Lagar har i Sverige haft en tradition av att vara precisa och tydliga så att 
domstolen lätt skall kunna tillämpa dem i enlighet med lagstiftarens intentioner. 
Som hjälpmedel har domstolarna också haft tillgång till diverse förarbeten som en 
given normkälla. På senare tid har man dock fått se att språket i lagarna ändrats 
till att vara mer generellt. Exempelvis har detta skett genom ramlagar och 
målstyrning som sedan överlämnats till domstol och förvaltning att uttyda den 
mer exakta innebörden. Ett illustrativt exempel på denna språkliga förändring är 
att man i större utsträckning använder sig av hjälpverbet ”får” istället för ”må”. 
Skillnaden ligger, juridisk- tekniskt, i att ”må” är något strängare än ”får” och 
närmast är att betrakta som ”skall”.29 

Den allt mindre detaljerade lagtexten lämnar ett större utrymme för domstolen 
och jurister. Vad den här förändringen beror på tvistar de lärde. Till viss del anser 
Holmström att det är en fråga om en medveten strategi från ”juristkåren”. Det är 
jurister som är drivkraften bakom judikaliseringens framväxt, dock i kombination 
med en ökad efterfrågan av juridisk expertis i samband med den offentliga 
sektorns framväxt. Han öppnar därmed för att det inte bara är en fråga om 
påverkan av institutioner utan också mellan aktörer.30 

En annan åsikt är att det i själva verket är politiker som överlämnar 
beslutanderätt till domstolen i och med att det blir svårare att finna kompromisser 
i lagstiftningsarbetet.  

Petersson menar att det finns ett behov av korrigerande mekanismer som 
lagprövning och liknande i en stat med så stor offentlig sektor som den Sverige 
har. Att då ålägga domstolen att avgöra frågor som de egentligen inte besitter 
kompetens för kan innebära viss risk för rättssäkerhetsproblem.31 

                                                                                                                                                         
 

27 Nergelius, 1999, s. 35  
28 Holmström SOU 1999:76 s. 135 
29 Ekelöf et al,2002, s. 53 
30 Holmström 1998, s. 47, SOU 1999:76 s. 144 
31 Petersson 1999, ”Domstol och Folkmakt” SvD  
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6.1.4 Politisk strömning  

Man kan ju givetvis i sammanhanget fråga sig om judikaliseringen inte bara 
handlar om politik. Flera av författarna menar att judikaliseringen är en normativ 
fråga som bäst besvaras utifrån ideologiska ståndpunkter. I vart fall är det en 
plausibel delförklaring till judikaliseringens framväxt.32 Om så är fallet är ju detta 
en högst betydande variabel.  

Här kan man skönja en klar skiljelinje i debatten så som antingen en önskvärd 
eller en icke önskvärd utveckling. Vissa forskare argumenterar att införandet av 
rättstaten har inneburit en utsträckt lagstiftning som leder till att efterfrågan av 
juridisk expertis har ökat lavinartat33. Man skulle likt Nergelius kunna betrakta 
judikaliseringen som till vinning för den enskilde medborgare och dennes 
tillförsäkran av starkare fri- och rättigheter. Dessa rättigheter tillräknas alla 
samhällsgrupper och är därmed ideologisk neutral. 34 

På denna punkten har Nergelius blivit utsatt för en del kritik. Wiklund hävdar i 
sin tur att utvecklingen är att se som ideologiskt färgad och att den mer förmögna 
delen av samhället gynnas då de har bättre tillgång till juridisk expertis samtidigt 
som det blir allt för svårtillgängligt för ”vanliga” medborgare. Han menar, till 
skillnad från Nergelius, att det knappast är en starkare juridisk betoning som ger 
individer större rättigheter utan att det är politiken i samhället som försvarar dessa 
rättigheter och som kommer till rätta med sociala orättvisor. Således behövs det 
mer politik och inte juridik35.  

Forskare menar att det kan vara fruktsamt att ställa frågan huruvida 
judikaliseringen till sin natur är politisk eller om den har blivit politiserad i den 
samtida debatten. Om det senare är fallet vad det skulle bero på? Petersson anför 
att judikaliseringen, i form av en utvecklad rättsstat, i Sverige är högst politiskt 
laddad då de borgerliga förespråkar judikaliseringen samtidigt som vänsterblocket 
är däremot. Anledningen därtill tycks vara att de borgerliga ansluter sig till den 
klassiska liberala rättsstatsfilosofin där ett försvar för den enskilde och 
föreställningen om naturrätten som fenomen är övertygande. Vänsterblocket vill 
däremot ha det rättspositivistiska utrymmet som ger folksuveräniteten högsta 
prioritet. 

Holmström diskuterar också den ideologiska parametern. Han menar dock att 
det inte finns någon direkt samverkan mellan politik och inställning till 
judikaliseringen, men att det ändå kan tydas olika tendenser i svensk debatt. Dessa 
tendenser kan knappast anses som allmängiltiga då ett större komparativt 
perspektiv visar på en kraftigt varierande karaktär. Som exempel anför han USA 
där inställningen till judikaliseringen från de politiska lägren snarast har den 

                                                                                                                                                         
 

32 Nergelius, SOU 1999: 58 s. 59, Wiklund, SOU 1999: 58 s. 102 
33 Nergelius, SOU 1999:58 s. 62, Wiklund, SOU 1999:58 s. 88 
34 Nergelius, SOU 1999:56 s. 76 
35 Wiklund, SOU 1999:58 s. 100 
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motsatta betraktelsesättet än politiker i Sverige. Detta kan innebära att 
inställningen till judikaliseringen inte är direkt sammankopplat med någon 
ideologisk tradition utan snarare har att göra med i vilken utsträckning olika 
politiska grupper har haft makten i respektive stat. 

Modéer hävdar att judikaliseringen som fenomen ej kan hänföras till den 
partipolitiska och ideologiska sfären eftersom inget svenskt parti egentligen vill ha 
en aktivistisk domstol.  

Följaktligen kan utvecklingen alltså betraktas vara antingen som en 
ideologiskt färgad stridsfråga alternativt helt politiskt neutral sådan. Alltså kan 
man kan se det hela som en fråga om expertvälde i strid med den representativa 
demokratin eller som den raka motsatsen nämligen att demokratin snarare 
vitaliseras genom rättsstatens trygghet. Här aktualiseras frågan om huruvida 
maktdelning är en maktkamp mellan olika samhällsorgan eller om juridik och 
politik kompletterar varandra. Det kanske inte behöver inte vara fråga om vinst 
eller förlust, ett nollsummespel36.  
 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

36 Holmström 1999, s. 35; Petersson 1996, s. 116 
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Fig. 2 Judikaliseringens framväxt kan förklaras med hjälp av flera olika 
processer som delvis interagerar. 
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6.2 Konsekvensbeskrivning 

Hittills har bara orsakerna till judikaliseringen beskrivits vilket kan ge en god 
insikt om begreppets karaktär. Men för att förstå judikaliseringen bättre är det 
också viktigt att analysera vad författarna anser att judikaliseringen får för 
konsekvenser. Vi menar att den åtskillnad som finns här är avgörande för vad man 
egentligen avser med begreppet judikalisering. 

De olika författarna beskriver, i högst varierande grad, orsaker eller 
konsekvenser som det intressanta i anslutning till sin debatt om judikalisering. 
Som ovan sagts behandlar inte Tate/Vallinder olika orsaksförklaringar men 
däremot anför de mycket tänkvärda synpunkter på begreppets innebörd och dess 
konsekvenser. De menar att judikaliseringen leder till att demokratin förändras 
genom maktdelning och domstolen blir en politisk arena, vilket betyder en 
begränsning av folksuveräniteten. De skiljer ut sig från mängden eftersom de 
anför att judikaliseringen yttrar sig i form av generella lagar, förvaltningen får en 
mer domstolslik karaktär och att juridiken ”smittar av sig” på andra offentliga 
institutioner37. De har således en lite bredare syn på problemet vilket kan ha att 
göra med att de har en mer global syn. 

Då de huvudsakligen bygger sina resonemang på andra forskares arbete 
avseende judikalisering (i Sverige, Barry Holmström) kan de inte användas med 
fördel i denna del av vår forskningsöversikt men likväl vara tjänliga i analysen för 
att finna svagheter i argumenten i den svenska debatten.  

6.2.1 Förstärkt rättsstat 

Nergelius beskriver judikaliseringen i generellt positiva ordalag. Han menar att 
judikaliseringen innebär en förstärkt rättsstat vilket tillförsäkrar den enskilde stora 
rättighetsvinster. Nergelius menar vidare att judikaliseringen knappast gynnar 
bara de rika och mäktiga utan snarast leder till en allmänt ökad fokusering på 
förekomsten av och skyddet för enskildas rättigheter.38  

Hans slutsats är därmed klar. Judikaliseringen ger goda effekter för samhället i 
stort och är här för att stanna. Även den sentida utvecklingen med uppluckrad 
nationell homogenitet har bidragit till att maktcentrering, genom fokusering på 
folksuveränitet, har ökat risken för maktmissbruk. Folksuveräniteten som länge 
har dominerat det svenska politiska systemet har förlorat sin lämplighet varför 
judikaliseringen bidrar till en bättre balans. Det är således stora demokrativinster 
för samhällets fortlevnad som blir resultatet av domstolens ökade betydelse.  

Utvecklingen är dock inte helt riskfri. Domstolen får inte utvecklas till en 
absolut maktsfär som kan komma att utöva ett osunt mått av makt. Medveten om 

                                                                                                                                                         
 

37 Tate/Vallinder 1995, s. 28 
38 Nergelius, SOU 1999:58, s. 76 
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detta menar Nergelius ändå att domstolar med lagprövningsrätt liksom särskilda 
författningsdomstolar har och bör ha ett ganska stort handlingsutrymme utan att 
anklagas för att sakna demokratisk legitimitet39. Därmed bör även 
uppenbarhetsrekvisitet som idag gäller vid lagprövning i regeringsformen ses över 
och kanske även avskaffas. Detta skulle kunna vara ett steg mot skapandet av en 
författningsdomstol.  

Vidare menar han att judikaliseringen måste få innebära att domstolarna får ett 
visst mått av politisk makt. Detta kan leda till att utfallet ibland, i konkreta fall, i 
domstolen kan ge resultat som känns främmande för politikernas demokratiskt 
fattade beslut. Det får dock inte vara ett hinder i debatten för eller emot 
judikaliseringen. Det finns ett egenvärde med maktdelning vilket man måste ställa 
högre än enskilda spörsmål. Sammantaget menar han alltså att frågan hur 
juristerna utnyttjar makten är en fråga som inte bör blandas in i diskursen.  

Däremot skall domstolarna, i annan mån än idag, utsättas för större granskning 
och vara beredda på att möta en del kritik. Domstolen skall inte längre vara en 
dold arena utan lyftas fram i offentlighetens ljus. De skall även framledes i så stor 
utsträckning som möjligt  använda sig av traditionella juridiska tolkningsmetoder 
och argumentationer i sina avgöranden. Nergelius är alltså medveten om att hans 
resonemang bygger på att domstolarna måste bruka makt med iakttagelse av 
ideologisk neutralitet. Han menar att detta borde vara möjligt men om det 
empiriskt skulle visas motsatsen faller en av judikaliseringens absoluta 
grundförutsättningar. 

Petersson tycker inte heller att konsekvensen av judikaliseringen skall ses som 
en dragkamp mellan juridik och politik. Han menar att de två borde renodla sina 
respektive roller för att förstärka hela samhällsapparaten. Målet blir därför att hitta 
en bra uppgiftsfördelning mellan de två. Politikerna skall formulera slagkraftiga 
visioner medan juristerna skall förtydliga rättsstatens innebörd. Det är således inte 
problematiskt att ha en domstol med mer inflytande än idag, bara det hålls på en 
rimlig nivå. Om inte det är genomförbart finns risken att judikalisering medför att 
domstolarna visserligen får ökad makt men att rättssäkerheten ändå tenderar att 
minska. Sammantaget menar Petersson att man inte entydigt kan säga vilka 
effekter judikaliseringen ger40.  

Modéer för diskussionen om judikaliseringens eventuella effekter på ungefär 
samma sätt som Nergelius och Petersson. Modéer menar att tankarna kring 
maktdelning och den problematik som denna medför inte är något nytt och 
principen bakom judikalisering länge har funnits. Den rättskulturella pendeln, 
idealism kontra realism, svänger tillbaka i och med att synen på ”politikern” har 
förändrats. Idag har synen på politiker förändrats och de anses, liksom jurister, 
tillhöra samhällseliten. Förändringen har medfört ett ökat politikerförakt och 
juristens uppgift har därför blivit att kontrollera det politiska svängrummet och 
motverka godtycke. I likhet med Nergelius menar Modéer att den tidigare mycket 
homogena rättskulturen har förändrats och att det gjort judikaliseringen till ett 

                                                                                                                                                         
 

39 Nergelius, SOU 1999:58 s. 78-79  
40 Petersson 1996, s. 116-117, Nergelius, SOU 1999:76 s. 119 
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konstaterat faktum. Förändringen är av godo och bör inte medföra några större 
problem så länge som domstolen förvaltar sitt nyvunna förtroende på ett bra sätt41. 

6.2.2 Demokratiförlust 

Wiklund som håller med Nergelius om judikaliseringens orsaker har i stort en 
annan uppfattning avseende judikaliseringens konsekvenser och effekter. Wiklund 
är kritisk till utvecklingen eftersom den, som tidigare beskrivits, är ett ideologiskt 
ställningstagande. Den grundförutsättning som Nergelius bygger sitt resonemang 
på är inte möjlig då ideologiska föreställningar även kommer att göra sig påminda 
i domstolarna. Wiklund förhåller sig därmed avvaktande till den rättspositivistiska 
uppfattningen om att juristen i alla lägen kan förhålla sig objektiv och utvinna ett 
korrekt meningsinnehåll ur en rättsregel. Således innehåller tolkning av lag alltid 
en värdering och därigenom måste man förstå att juridiken har sina 
begränsningar42. 

Holmström går ännu längre i sitt resonemang. Han menar att i takt med att den 
politiska debatten blir alltmer juridisk i sina resonemang fjärmar den sig från det 
”folkliga” vilket leder till stora demokratiförluster. Allt eftersom det politiska 
klimatet judikaliseras öppnas portarna för juridiken och juristkåren som då växer 
sig allt starkare. Det blir tydligt att juridik och politik inte längre samverkar utan 
istället konkurrerar med varandra. Holmström framhåller att judikaliseringen i sig 
inte är en naturlig utveckling. Han menar att kontrollmakt och lagprövning inte 
alls måste utövas av domstolen som sista instans utan att andra organ, med fördel, 
mycket väl skulle realisera övervakningen. Eftersom uppgiften för närvarande 
åligger domstolen måste enligt Holmström, detta betyda att juristkåren själva 
strävar efter makt. När så sker förskjuts den reella politiska makten från politiker 
till jurister - från folkvalda representanter till domare. Politiskt förankrade beslut 
kan därmed omkullkastas av jurister. Det innebär en fara eftersom domstolen kan 
komma att utvecklas till en politiserad arena som inte alls är till vinning för 
rättsstaten. Holmström skriver att: 

 
” Politisk makt förlagd till domstolar och utövad av domare är 

artfrämmande för demokratiska system”
 43  

 

Holmström motiverar uttalandet med att förklara att lagprövningsrätt må vara 
fulländningen på rättstatens etablering men att det är ett definitivt steg tillbaka 
demokratimässigt, och kan därför endast legitimeras med en annan demokratisyn 
än folksuveränitetsprincipen som högsta princip eftersom den demokratiska 
insynen går förlorad och det demokratiska ansvarsutkrävandet tillintetgörs.44 

                                                                                                                                                         
 

41 Modéer, SOU 1999:76 s. 81 
42 Wiklund, SOU 1999:58 s. 112 
43 Holmström, SOU 1999:76 s. 137  
44 Holmström 1998, s. 17, 67, 433 
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7 Sammanfattande diskussion 

 
 

Den ovan presenterade redovisningen av befintlig svensk forskning ger 
sammantaget en tämligen avgränsad bild av judikaliseringen. Att det handlar om 
maktdelning mellan domstol och politiker, nollsummespel eller ej, är tämligen 
ostridigt. Det råder däremot delade meningar om vilka orsakerna må vara och 
vilka konsekvenser utvecklingen möjligtvis innefattar och om dessa konsekvenser 
är positiva eller negativa.  

 Vi anförde inledningsvis att vår ambition är att finna svar på vad 
begreppet judikalisering betyder genom att redogöra för existerande forskning på 
området. Vi har ansträngt oss för att på ett så systematiskt sätt som möjligt 
redogöra för hur begreppet används i diskursen. Genom denna kartläggning menar 
vi att det är möjligt att åstadkomma en forskningsöversikt med verklig substans. 
För att uppfylla kraven som ställs på en forskningsöversikt återstår att kritiskt 
granska och finna relevanta luckor för att forma en analysram för efterkommande 
forskning.  

7.1 Generell kritik 

För att finna en "bästa definition" av begreppet kan vi med fördel återknyta till 
Tate/Vallinders resonemang om judikalisiering. Vi anser att diskussionen 
nyanseras av deras forskning eftersom de definierar judikalisering något 
annorlunda. De menar att det finns två aspekter av judikalisering, dels (i likhet 
med övriga forskare) ökad domstolsmakt, dels det faktum att juridiken som sådan 
tycks öka i betydelse utan att domstolen som institution är direkt inblandad. Detta 
märker man främst genom att arbetssätt och processer i parlament och förvaltning 
tar sig mer juridiska former. Tjänstemän måste i större utsträckning än tidigare 
förhålla sig till och arbeta direkt med juridik.45 Detta kan illustreras till exempel 
genom införandet av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).  

Denna lite bredare syn på judikaliseringsprocessen tillför helt andra insikter i 
vad begreppet kan innebära.  

I samband med detta framkommer även andra tydliga brister i 
judikaliseringsdebatten. Det är ingen av författarna som egentligen sätter 
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judikaliseringen i något större sammanhang. Som vi tidigare redogjort för fastnar 
de flesta i den svårframkomliga och mycket ideologiska debatten om 
folksuveränitet kontra rättsstat. Därmed glömmer man bort att konstruktivt knyta 
judikaliseringen till befintliga teorier om den offentliga förvaltningen eller 
normgivning.46 Här kan nämnas reformåtgärder inom det som kan kallas 
konstitutionalism, vilket betonar vikten av tydliga regler och lagar via en 
konstitution, som ett sätt att styra det offentliga.47  

Dessutom är det ingen som problematiserar europeiseringen trots att många 
framhåller den som en viktig orsak till judikaliseringen. Det skulle vara värdefullt 
eftersom europeiseringen styrs av flera olika mekanismer och därmed kan 
innehålla flera olika delprocesser. 

7.2 Individuell kritik 

Utöver den mer generella kritik som vi har riktat mot förekommande forskning 
kan också en mer direkt kritik riktas mot forskares individuella resonemang. Vi 
menar att även om vi utgår från deras definition av judikalisering finns betydande 
luckor i deras resonemang.  

 Förutom Tate/Vallinder nämner visserligen även Holmström, i svepande 
ordalag, utvecklingen inom förvaltningen även om han inte alls tillmäter den lika 
stor betydelse. Han menar snarare att den delen av judikaliseringen avtar i Sverige 
och att det viktiga är domstolarnas kompetensutbredning och maktbegär.48 

Samtliga forskare berör, om än i olika stor utsträckning, 
maktdelningsproblematiken som till stor del måste betraktas som oundviklig. Då 
man diskuterar judikalisering utifrån definitionen att domstolar får mer makt på de 
folkvaldas bekostnad förstår man att relationen dem emellan är problematisk och 
att detta givetvis väcker många normativa och ideologiska spörsmål. Problemet 
kan sägas vara tvådelat. Dels argumenterar forskarna för eller emot 
judikaliseringen och dels huruvida det är att betrakta som ett nollsummespel eller 
ej. Om man menar att balansgången mellan rättsstat och folksuveränitet är 
bekymmersam och att det är viktigt att det inte slår över till domstolens fördel har 
man ju indirekt erkänt att det är fråga om ett nollsummespel av makt. Häri kan 
uttryckas en kritik mot Petersson som talar utifrån en maktdelningsproblematik 
men ändå menar att det inte är fråga om ett nollsummespel utan om en symbios.49 
Hans resonemang förefaller därför något motsägelsefullt. 

Nergelius och Modéer menar att det visserligen kan finnas risker i och med 
maktförskjutningen men att detta inte är något problem så länge som juristerna 
förvaltar förtroendet på ett bra sätt. Man menar således att juristen måste fortsätta 

                                                                                                                                                         
 

46 Nergelius et al. 1999 s. 37 
47 Premfors et al 2003 s. 341  
48 Holmström i Tate/Vallinder 1995 s. 349 
49 Petersson 1999, s. 116  
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att använda traditionella juridiska metoder med objektiviteten som ledstjärna för 
sitt arbete.50 Om detta är en förutsättning för judikaliseringens fortlevnad känns 
det som en mycket svag grund. Detta mycket instrumentella synsätt på juristen 
kan tyckas vara närmast naivt. I denna instrumentella syn ligger att man i 
domstolsväsendet, i likhet med förvaltningen, haft som norm att juristen objektivt 
skall verka efter givna riktlinjer där samma mål och effekter alltid blir utgången.51 

Man bör nog ställa sig frågan i sammanhanget om inte pressen på domstolen 
att förändra sitt arbetssätt skulle öka i takt med det ökade inflytandet. Samtidigt är 
det sannolikt att domstolen också skulle bli intressantare för granskning och 
framförallt påtryckning av externa aktörer. Det skall dock tilläggas att det finns en 
medvetenhet om detta hos flera av författarna som varnar för att makten i 
domstolarna kan slå över och få icke önskvärda konsekvenser.  

Vad gäller juristernas möjlighet att förvalta detta maktförtroende är 
Holmström helt klar över utvecklingen. Han menar snarast att det är omöjligt för 
jurister att förvalta förtroendet objektivt då det till och med är juristerna som 
eftersträvar ett större politiskt inflytande. Det finns en medveten taktik att göra 
domstolen till en ny överordnad politisk arena. Vi tycker detta förefaller vara ett 
ganska ensidigt förhållningssätt. Det skulle lika gärna kunna vara en konsekvens 
av att politikerna vill lämna över mycket av detaljarbetet till domstolarna, kanske 
av bekvämlighetsskäl eller kanske har det att göra med förändringen av lagarnas 
karaktär den senaste tiden, från ”old regulatory policies” till så kallade ”soft 
laws”. Med den typen av ramlagar får domstolen en större handlingsfrihet utan att 
någon part egentligen medvetet initierat detta. En konsekvens som man ej beaktat 
avseende denna utveckling är att de olika lagtolkningsmetoder som domstolen 
använt förändras på olika sätt. Framförallt har det öppnats större möjligheter 
under senare tid för domstolarna att använda sig av teleologisk tolkning i sina 
domskäl.52 

Om nu judikaliseringen med starkare domstolar är en oundviklig utveckling 
bör man diskutera hur man skall bemöta utvecklingen. Ytterst lite av forskarnas 
diskussioner behandlar den delen. Således kommer vi osökt in på frågan huruvida 
man skall ha utnämningar av domare till högsta domstolen och regeringsrätten. 
Judikaliseringen innebär då att det blir partipolitiskt intressant med 
domarutnämningar. Frågan är också om det till och med kan vara önskvärt 
eftersom då folksuveräniteten, i varje fall indirekt, tar tillbaka makten. 

                                                                                                                                                         
 

50 Nergelius SOU 1999:58 s 82-83; Modéer SOU 1999:76 s 81 
51 Lundquist 1993 s. 36 
52 Holmström 1998, s. 48 ff 
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7.3 Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att då man talar om judikalisering utifrån 
definitionen om att domstolarna får mer makt kommer alltid 
maktdelningsproblematikens normativa moment att dominera i forskningen. Detta 
kan tyckas märkligt eftersom exempelvis frågan om lagprövning ibland kan ses 
som tämligen teknisk och mindre ideologisk. Samtidigt finns det många andra 
frågor som också kan tyckas närmast harmlösa i ideologisk hänsyn trots att det rör 
domstolen. Ett exempel på detta skulle kunna vara överflyttningen av 
utlämningsärenden till allmän domstol.  

Som vi försökt förklara kan detta innebära att man kan missa många andra 
viktiga processer som judikaliseringen för med sig. Vi tycker därför att man 
istället för att enbart prata om domstolsmakt bör definiera judikalisering som en 
process som innebär att juridiken får en mer framskjuten roll i samhället både som 
arbetsmetod och som politisk teori. Samtidigt måste varje definition visa på att det 
finns en problematik kring maktdelning men att detta inte ensamt är problemet. 
Därför menar vi slutligen att vid analys av orsaker och konsekvenser till 
judikaliseringen måste det finnas en insikt och bakomliggande hänsynstagande till 
konflikten mellan folksuveränitet och rättsstat. Till detta måste tilläggas att synen 
på demokrati är högst avgörande och elementärt för att vidare kunna studera 
fenomenet. Vilken princip och vilka värden som skall vara tongivande i en 
demokrati är ständigt föremål för diskussion. Med dessa ord låter vi 
judikaliseringsdiskussionen gå vidare… 
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