
”Välj en jurist som justitieminister” 
 
Öppet brev till statsminister Stefan Löfven 
 
Först, gratulerar till valvinsten. Jag förstår att det är många angelägna frågor som upptar din tid 
så här kort tid efter riksdagsvalet med tanke på den knepiga parlamentariska situation som 
uppstått. Ändå skulle jag vilja stjäla några minuter och uppmana dig att ägna några tankar åt 
rättspolitiken och valet av justitieminister i den nya regeringen.  
 
Bakgrunden är utvecklingen inom rättsområdet under de senaste åtta åren. Jag anser att 
erfarenheterna visar att det är nödvändigt att den blivande justitieministern har juridiska 
kunskaper. En minister behöver självfallet inte vara specialist alla gånger utan ska omge sig av 
personer med sakkunskap. Men justitieområdet har något av en särställning eftersom juridiken 
fungerar som en ”broms” i systemet och är en garant för exempelvis rättssäkerhet och att 
politiken följer grundlagarna. 
 
När jag intervjuade tidigare justitieministern Thomas Bodström för min bok ”Svensk polis – 
Pusselbiten som inte passar in” nämnde han att ett av problemen med att ansvara för 
Justitiedepartementet är att informationen ”silas” till ministern, exempelvis om tillståndet inom 
polisen. Det är därför viktigt att justitieministern har egna kunskaper och därmed möjlighet att 
värdera det som sägs.  
 
Valet av justitieminister har varit en återkommande huvudvärk för socialdemokratiska 
statsministrar. Ska man välja en erfaren politiker eller skolad jurist? Ungefär så är den 
frågeställning som dina företrädare ställts inför.  
 
Justitieministerposten har ibland också liknats vid en ”katapultstol”. Raden av justitieministrar 
som tvingats avgå under åren är dessvärre ganska lång. I Anna-Greta Leijons fall bidrog 
hennes bristande juridiska erfarenhet till avgången. 
 
Så ditt val är inte lätt. Ska du välja en ”politisk räv”, läs en Beatrice Ask, som har lång politisk 
erfarenhet men begränsade juridiska kunskaper? Eller en erfaren jurist som kan navigera bland 
de juridiska blindskären men kanske inte är lika insatt i det politiska spelet? Eller finns det något 
rart mellanting, en politiker med juridiska sakkunskaper som både kan ”spelet”, har förtroende 
bland aktörerna på rättsområdet och kan tala med dem på deras eget språk? 
 
Jag hoppas att du till slut fastnar för något av de två sistnämnda alternativen. Det är viktigt att 
hitta en politiker med juridiska kunskaper som både medborgarna och rättsapparaten kan få 
förtroende för. Utmaningarna på rättsområdet är stora och det blir ingen sinekur heller för den 
person som ska axla ämbetet under de kommande fyra åren.  
 
Alliansregeringarna lade fokus på organisationsförändringar och resursfrågor inom 
rättsväsendet. Jag hoppas att du och den tillträdande justitieministern i stället satsar på att 
genomföra verkliga förändringar av verksamheten. Vad ska exempelvis de 20 000 nya poliserna 
syssla med, hur ska de arbeta? Och hur ska polisen förhålla sig till andra som i dag sköter 
ordning och säkerhet och som även utreder brott? 
 
Den tillträdande regeringen behöver ett nytt övergripande synsätt på polisen. Ska den ses som 
en samhällelig nyttighet i likhet med skola, vård och omsorg eller är den främst en repressiv 
organisation i rättskedjan som ska minska brottsligheten? 
 
Jag väntar spänt på svaren från dig, Stefan Löfven.  
 
 
Bo Wennström, professor i rättsvetenskap vid Uppsala universitet 


