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Nätverket Hilda
STINA GLITTER

Nätverk är populärt numera. För inte så 
länge sedan var motsatsen fallet. Nätverk 
var skumt, något som stred mot demo-
kratins öppenhet och kontrollerbarhet. 
Nätverk som exempelvis Frimurarna och 
andra slutna sällskap ansågs ofta ha intres-
sen och inflytande, som kunde påverka 
samhället på ett otillbörligt sätt. Men 
alltfler har insett nätverkens betydelse. 

Den som vill ta sig fram i samhället 
måste bygga nätverk, heter det numera. 
Det räcker inte längre med kompetens och 
formella meriter. En karriärist måste ha 
kontakter, vänner och strategiska personer 
som han eller hon - uttalat eller outtalat - 
samarbetar med när det gäller att främja 
karriärklättringen. Sådant nätverksbyg-
gande har nu letat sig in och gett utdel-
ning  även i sammanhang, där objektiva 
måttstockar enligt regelboken ska vara 
absolut utslagsgivande, nämligen de olika 
delarna av det svenska rättsväsendet.

Grunden för ett rättssystem och för 
rättssäkerhet är oväld, självständighet och 
öppenhet. I det ligger att beslutsfattare 
i rättssystemet ska stå fria från påtryck-
ningar utifrån men även att de vid sitt 
beslutsfattande inte ska styras vare sig av 
egna prioriteringar, karriärhänsyn, grupp-
tryck eller av diskriminerande klass-, ras- 
eller könstänkande. 

Det står självklart fritt även för per-
soner inom rättsväsendet att ha privata 
åsikter och som engagerade civila med-
borgare verka för att göra åsikterna gäl-
lande i det demokratiska samtalet. Detta 
gäller domare, åklagare, poliser och andra 
myndighetspersoner. Men det borde vara 
lika självklart för sådana personer att inte 
blanda in privata åsikter i yrkesrollen eller 
i uppdrag som kräver opartiskhet. Tyvärr 
är det inte längre så. 

De feministiska
nätverken

Sedan ett antal år finns det mycket aktiva 
och framgångsrika nätverk, som påverkar 
lagstiftning, rättssystemets inriktning 
samt utnämningspolitiken enligt egen 
agenda. Bland dessa finns nätverken 

Hilda och Ida. Hilda är ett nätverk för 
kvinnliga jurister på olika toppositioner. 
Ida är en sammanslutning av kvinnliga 
domstolschefer. Kopplat till Hilda finns 
även ett nätverk som består av män på 
toppositioner och som kallas för Ruben.

 Nätverken har till uppgift att coacha 
och stödja kvinnliga jurister och även 
hjälpa fram dem till toppositioner. Lik-
nande nätverk för män skulle med all 
sannolikhet ha lett till våldsamma medie- 
och opinionsstormar och inte osannolikt 
till politiskt ingripande. Men dessa nät-
verk kan bedriva sin verksamhet och till 
och med få finansiering från staten. Av 
Domstolsverkets årsrapport framgår, att 
nätverket Ida finansieras av myndigheten.

Nätverket Hilda
Nätverket Hilda startades 2006 och har 
alltså endast funnits i fem år. Men dess 
framgång och inflytande har varit bety-

dande. Hildorna finns på centrala poster 
i hela samhället. Därmed inte sagt att de 
fått sina poster genom nätverket, däremot 
att nätverket har förgreningar in i de allra 
flesta sammanhang. 

Domstolsjuristermsa har en hilda som 
chef, nämligen generaldirektör Barbro 
Thorblad, Domstolsverket. De har en 
annan hilda som fackchef, Juseks direktör 
Louise Adelborg. Andra hildor är riksdags-
direktör Kathrin Flossing, ordföranden 
i Högsta domstolen Marianne Lundius, 
kanslichefen i Högsta förvaltningsrätten 
Lisbeth Molander och Anne Ramberg, 
Hildas ordförande, är generalsekreterare i 
Sveriges advokatsamfund.

  Just advokatsamfundet, där utöver 
Anne Ramberg även chefsjuristen Helene 
Lövung är engagerad i nätverksarbetet, 
framstår som någon typ av sambandscen-
tral för nätverken. Nätverket Hilda ges en 
framträdande plats på samfundets hemsida. 
Av samfundets medlemmar måste detta 
upplevas som märkligt. Det kan knappast 
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manträden.



DSM 2/2011  -  12

vara förenligt med vad som anges vara 
samfundets ändamål och uppgift:

•	 att	 vidmakthålla	 en	 etiskt	 och	profes-
sionellt hög kvalitet inom kåren

•	 att	 följa	 rättsutvecklingen	 och	 verka	
för att samfundets erfarenhet kommer 
denna till godo

•	 att	 tillvarata	 advokaternas	 allmänna	
yrkesintressen

•	 att	verka	för	sammanhållning	och	sam-
förstånd mellan advokaterna

Inte ett ord alltså om att samfundet ska 
ägna sig åt feministiskt nätverksarbete.

Advokatsamfundet fungerar som en 
tung statlig remissinstans. På hemsidan 
poängteras att samfundet avger ”yttran-
den över i princip alla förslag till central 
lagstiftning”. Det är inte oväsentligt i sam-
manhanget, att samfundets topptjänstemän 
samtidigt är starkt engagerade i nätverk 
med en mycket tydlig agenda.

Riksrevisionen kritisk
till Hildadominans
i Domarnämnden

I april 2010 hamnade nätverket Hilda i 
fokus sedan Riksrevisionen i en skrivelse 
till Domstolsverket framfört synpunkter 
på att Domarnämnden, som lämnar 
förslag till regeringen om tillsättning av 
domartjänster, till femtio procent bestod 
av ledamöter i Hilda. När suppleanten 
Barbro Thorblad, Domstolsverkets gene-
raldirektör, deltog i sammanträdena hade 
nätverket majoritet. Förhållandet kan, 
skriver Riksrevisionen, ”betraktas som en 
sådan särskild omständighet som är ägnad 
att rubba förtroendet till opartiskhet i hand-
läggningen av ett ärende”.

Riksrevisionen åberopar Förvalt-
ningslagen paragraf 11 om jäv och skriver: 

”Domarnämndens uppdrag ställer mycket 
höga krav på en opartisk handläggning och 
att det inte finns omständigheter som kan 
rubba förtroendet för verksamheten.” 

Revisionen påtalar även att nämndens 
protokoll inte ger någon tydlig bild av hur 
meritutvärderingen gått till.

Att ha en fungerande revision är av 
största vikt för ett demokratiskt och väl-
skött samhälle. Lika viktigt är att de som 
berörs av revisionens synpunkter visar 
respekt mot revisorerna, svarar på ett 
korrekt sätt och åtgärdar påtalade brister. 
Men respekt var knappast det som mötte 

Riksrevisionens synpunkter. Ett antal 
medlemmar i nätverket Hilda och dess, 
då ännu inte bildade, stödnätverk Ruben 
förkastade synpunkterna. Generaldirektör 
Barbro Thorblad hävdar i Sveriges advokat-
samfunds tidning, att verket inte kan uttala 
sig i frågan, eftersom Domarnämnden är 
självständig. Till Jusek-tidningen säger 
hon, att hon är myndighetschef och ska 
som sådan verka för jämställdhet. Anna 
Skarhed, justitiekansler och medlem i 
Hilda, förklarade, att Riksrevisionens kritik 
avsåg en ”icke-fråga”. 

Anna Skarhed hade i tidsmässigt sam-
band med kritiken från Riksrevisionen 
febrilt arbetat med att starta upp nätverket 
Ruben, vilket kan se ut som en tanke, efter-
som uppstarten av Ruben, med ledamöter 
i Domarnämnden som medlemmar, också 
blev ett slag mot Riksrevisionens kritik. 
Resonemanget bakom det taktiska draget 
kan ha varit på tema bristfällig logik enligt 
följande: om alla är jäviga kan ingen vara 
jävig. Samtidigt visade en läsarundersök-
ning i en juridisk publikation, att en klar 
majoritet ansåg att nätverksmedlemmarna 
i Domarnämnden rubbade förtroendet för 
nämnden.  

Hildas ordförande Anne Ramberg 
gick i tidningsartiklar till fränt angrepp 
mot såväl Riksrevisionen som de debat-
törer som tagit upp frågan, t.ex. riks-
dagsledamöterna Elisabeth Svantesson 
och Maria Abrahamsson (då alltjämt 
ledarskribent i Svenska Dagbladet). 
Anne Ramberg hävdar att Riksrevisionens 
rapport ”luktar unken könsfördom”. Och 
hon avslutar:

”Jag vill dock tro att den aktuella gransknings-
rapporten inte är ett uttryck för riksrevisio-
nens syn på jämställdhet, utan bara ett uttryck 
för sällan skådad aningslöshet och en mindre 
lyckad revision. Ett olycksfall i arbetet. I annat 
fall behöver här vädras ordenligt”.

Här fanns alltså i Domarnämnden med-
lemmar i ett nätverk, som hade en agenda 
att påverka utnämningar på ett sätt som 
saknade stöd i lag. De hade dessutom – så 
som av en slump – lyckats få majoritet i 
nämnden. 

Som Riksrevisionen var inne på är 
det dessutom så att i en sådan nämnd 
som Domarnämnden måste kraven på 
opartiskhet ställas särskilt högt. Det får 
inte finnas utrymme för tvivel om jäv. Det 
var uppenbart för var och en att Riksre-
visionens kritik var befogad. Den kunde 
svårligen bemötas med sakliga argument. 
Det förstod såväl Anne Ramberg som de 
övriga medlemmarna i Hilda. Motmedlet 
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Lena Isaksson, Advokat 
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blev att i stället misstänkliggöra avsända-
ren. Ett klassiskt retoriskt knep. Men i en 
rättsstat duger det knappast som svar på 
förfrågningar från en riksrevisor. Anne 
Ramberg använde i bemötande av kritiken 
från Riksrevisionen ett extremt och för-
aktfullt maktspråk. Har hon mandat från 
medlemmarna i Sveriges advokatsamfund 
att agera så?

Alliansregeringen
sluter upp bakom

nätverken
Vad fick då Riksrevisionens skrivelse för 
resultat. Svaret blev en svidande örfil från 
den borgliga regeringen. När den nya 
domarnämnden tillsattes hösten 2010 
visade det sig, att nätverken stärkt sin 
ställning. Idag tillhör samtliga ordinarie 
juristledamöter något av nätverken Hilda 
eller Ruben. Endast de två riksdagsrepre-
sentanterna står utanför nätverken. Bland 
suppleanterna är tre av de sju juristerna 
nätverksmedlemmar.

Riksrevisionen fick svar på tal: Kom 
inte med krav på rättssäkerhet och opar-
tiskhet som drabbar de mäktiga nätverken, 
ha inga invändningar mot att samhälls-
eliten sluter sig samman i nätverk för att 
gynna sina egna intressen. I opposition 
var de borgliga partierna uppmärksamma 
på vänskapskorruption och tvivelaktiga 
utnämningar. Nu tycks man inte ha några 
invändningar när till och med Riksrevisio-
nen talar om jäv.

 
Viktigt att göra 

åtskillnad mellan
nätverk och nätverk 

Det är skillnad på nätverk och nätverk. 
Om personer på underordnade samhälls-
nivåer bygger nätverk för att hjälpa eller 
stärka varandra på till exempel arbets- eller 
bostadsmarknaden är detta i huvudsak 
positivt och legitimt. Det kan ge möjlighet 
att tillvarata  rättigheter och hävda  legi-
tima intressen. Men när samhällseliten 
sinsemellan börjar bygga nätverk med 
uttalade maktanspråk, då är det dags att 
hissa varningsflagg. 

Nätverket Hilda och de nätverk, som är 
kopplade till detta, har de senaste åren fått 
mycket stort inflytande och kontrollerar i 
dag tillsättningen av de flesta domartjäns-
ter. Det underliggande formulerade syftet 
kan sägas vara gott och allmänt omfattat: 

att hjälpa kvinnor till chefspositioner inom 
olika delar av samhället. Men, utifrån 
demokratiska och juridiska krav, måste 
detta ske i en fri prövning, utan diskri-
minering eller kvotering, där meriter och 
kompetens är avgörande. 

Det kan i sammanhanget noteras, att 
den coachning, utbildning och annat stöd 
som nätverken – åtminstone delvis med 
offentlig finansiering – ger till yngre per-
soner endast kommer kvinnor till godo, 

som dessutom utgör en snabbt växande 
majoritet inom rättsväsendet. Annat än 
med skygglappar är det svårt att inte se 
det som ren könsdiskriminering. Det var 
kanske den typen av skygglappar, som 
även ledde nätverksmedlemmarna att 
förkasta Riksrevisionens kritik. I ett annat 
liknande sammanhang men i frånvaro av 
personligt intresse hade de med all san-
nolikhet intagit den riktiga ståndpunkten 
– den motsatta.

När det uppdagades att majoriteten 
av ledamöterna i Domarnämn-
den hade anknytning till nätverket 
Hilda fick det stor uppmärksam-
het. Framför allt Riksrevisionen 
men även praktiskt verksamma 
jurister, journalister och politiker 
gjorde bedömningen, att nätverkets 
inflytande skadade förtroendet för 
domarnämnden.

Men Justitiekansler Anna Skar-
hed, som är rättssystemets högsta 
granskare, avfärdade utan vidare 
resonemang kritiken. I en intervju 
i Dagens Juridik den 3 september 
2010 säger hon, att   frågan ”inte är 
något att diskutera”. ”Min uppfattning 
är helt klart”, förklarade hon, ”att den 
frågan är en icke-fråga”. Till saken 
hör givetvis att Anna Skarhed själv 
är medlem av nätverket Hilda.

Ett helt annat förhållningssätt 
intogs av tidigare JK, Hans Regner. I 
ett beslut den 7 maj 1998 (www.jk.se/
Beslut/Tillsynsarenden/2769-97-21.
aspx) med anledning av en anmälan 
från riksdagsledamoten Carina Hägg 
svarar han med ett långt resonemang 
på frågan om det är acceptabelt för 
domare med flera att vara medlem-
mar i Rotary och liknande sällskap.

JK Hans Regner menade att 
endast det att olika personer ingår i 
samma förening inte innebär jäv och 
att en förening som Rotary inte har 
någon ambition eller verksamhet, 
som syftar till att påverka det svenska 
rättssystemet. Men han uttalar sam-
tidigt förståelse för anmälarens upp-
fattning att det kan finnas situationer, 
där allmänheten kan sätta ifråga om 
inte en jävsliknande situation förelig-
ger. Man kan inte, framhöll JK den 
gången, blunda för förhållanden, som 
kan skapa misstro hos allmänheten 
och att utomstående frågar sig om 
de rättsliga överväganden som görs  
exempelvis inom ramen för en rät-
tegång kan vara helt opåverkade av 
att de inblandade känner varandra 
väl och regelbundet umgås i samma 
förening. Han förordade därför att 
man lokalt skulle vara observant på 
detta. 

Nätverken Hilda och Ruben har, 
till skillnad från Rotary, en uttalad 
agenda att påverka rekryteringar i 
det svenska rättssystemet. Men när 
kritik riktas mot att sju av nio leda-
möter i Domarnämnden tillhör dessa 
nätverk betecknas det av JK Skarhed 
som en ”ickefråga”.

Två skiljaktiga
JK-BEDÖMNINGAR


