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Debatleder: president i Högsta Domstolen Pauliine Koskelo, Finland:
Välkomna till sektionsmötet som ska handla om domstolarnas förtroendekapital. Jag 
ser att ämnet har väckt ett stort intresse bland deltagarna. [ ] Som sagt, välkomna 
allihopa, det är ett intressant tema som ska debatteras här under kommande en och 
en halv timmes tid och ni har säkert alla läst Hans-Gunnar Axbergers referat. Hans-
Gunnar Axberger är välkänd för många här. Han har en lång och gedigen akademisk 
bakgrund, men sedan mars i år fungerar han som justitieombudsman i Sverige. Han 
kommer att inleda under cirka 10 minuter för att sammanfatta sitt skriftliga referat 
och därefter ger jag ordet då till korreferenten, men Hans-Gunnar, du är välkommen 
att börja. Varsågod.

Referent: justitieombudsman Hans-Gunnar Axberger, Sverige:
Först några ord om ämnet. Jag tackade ja till att skriva ett referat om tilliten till rätts-
väsendet utan tvekan. Det lät intressant. Under de mörka vintermånader jag satt och 
försökte få samman mina teser blev jag mer tveksam till hur intressant ämnet egentli-
gen var. Det spretade åt många håll.

Jag har skrivit i referatet att rättsväsendets raison d’être är att skapa tillit. Det 
betyder att snart sagt vilken del som helst i rättsväsendet eller rättsordningen som 
helhet kan diskuteras inom ramen för det här ämnet. Det är ett smörgåsbord. Som 
sådant kan det dukas på många sätt, och förvisso på många andra sätt än jag gjort. I 
min inledning har jag nu tio minuter på mig att sammanfatta det viktigaste i det som 
redan i referatets form var ett urval. Jag tänker göra det genom att ta upp tre punkter:

Vad för slags förtroende ska rättsväsendet eftersträva?
Hur ska ”förtroendevården” se ut?
Hur bör rättsväsendet förhålla sig till massmedia?

Först alltså: Vad för slags förtroende ska rättsväsendet eftersträva?
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I referatet har jag uppehållit mig en del vid s.k. förtroendemätningar och fram-
hållit att det är osäkert vad dessa egentligen mäter. I svenska undersökningar brukar 
polisen få högre siffror än domstolarna, som i sin ligger över exempelvis kriminalv-
ården, för att ta en institution i rättsväsendets utkant. Betyder det att poliser gör sitt 
jobb bättre än domare och medan de som arbetar i kriminalvården är ganska dåliga? 
Nej, sådana slutsatser kan man inte dra. Jag har försökt visa att det finns tämligen 
”naturliga” förklaringar till siffror av det här slaget, förklaringar som har att göra 
med de olika institutionernas samhällsfunktioner. Attityden till det polis, domstolar 
respektive kriminalvård ska göra och det de står för slår alltså igenom i ”förtroendet”.

Vi måste därför ta mätningar av detta slag med åtskilliga nypor salt och inte loc-
kas in i något slags ”förtroenderace” eller tävlan i tillit. För att svara på frågan: Det 
förtroende som ska eftersträvas gäller tilliten till de rättsstatliga funktionerna, inte 
personlig eller institutionell popularitet.

Hur	ska	då	”förtroendevården”	se	ut? Ja, först har jag velat framhålla något om 
hur den inte ska se ut. Jag har avvisat tanken på att förtroendet kan vårdas som så-
dant. Men sedan jag skrev har jag lärt mig att i flera nordiska länder finns det – ännu, 
kanske jag ska tillägga – en del rättsregler som gäller auktoritetsvärn. Alltså bestäm-
melser som direkt syftar till att skydda tilliten till myndigheter och ämbetsmän, till 
domstolar och domare etc. De kan se ut så att det är straffbart att framföra grundlös 
kritik mot exempelvis domstolar. – Vad som därvid är grundlöst ska då såvitt jag 
förstår avgöras just av domstolar.

Med all respekt för de överväganden som kan ligga bakom tror jag för min del 
inte alls på regler av det slaget. Jag tror inte att tillit kan upprätthållas genom straff. 
Och inte heller att det kan skapas genom reklam och marknadsföring, för övrigt. Jag 
ser att jag nu skrivit i mitt manus att ”Likt skönheten måste tilliten komma inifrån”. 
– Jag ber om ursäkt för den formuleringen, som ter sig lite överspänd. Kanske kan 
jag formulera det så här: Det som är så svagt att det behöver straffrättsligt skydd för 
att hållas upprätt, är i behov av genomgripande renovering, det räcker inte med några 
stöttor.

Hur ska man då i stället vårda förtroendet?
För	det	första måste man säkerställa en hög kvalitet i det man gör. Det inkluderar 

intern kvalitetskontroll i form av utvärderingar av olika slag. Man måste med andra 
ord vara proaktiv och hålla kontroll på att verksamheten verkligen fungerar väl. I 
Sverige har polisen sedan några decennier arbetat på det sättet, med egna inspektio-
ner och annan tillsyn. Även åklagarväsendet har tagit steg i den riktningen. Domsto-
larna däremot, har ännu inte gjort mycket i den vägen.

För	det	andra måste det finnas god insyn. För att sticka ut hakan något vill jag 
förorda en i stort sett total transparens. Sekretess och insynshinder bör bara komma i 
fråga för att skydda ”dem som till rätta gå”, aldrig för att göra livet mer bekvämt för 
dem som arbetar inom rättsväsendet.

För	 det	 tredje krävs aktiv information. Insyn genom offentlighetsprincipen är 
bra, men det räcker inte. Rättsväsendets företrädare måste också aktivt bidra till att 
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medborgarna hålls informerade om hur de rättsstatliga institutionerna fungerar och 
hanterar sitt dagliga värv.

Jag kan tillägga, att förtroendevården bör skötas i den prioriteringsordningen. Det 
finns en tendens att börja bakifrån, dvs att man – när det bränner till – försöker ”infor-
mera bort” kritik utan att först ta den till sig. Aktiv information förutsätter för att den 
ska göra nytta att man har god kunskap om den egna verksamheten – inklusive sådant 
som kanske inte fungerar så bra. Annars slår den lätt tillbaka på just förtroendet.

Detta med aktiv information för över till min sista punkt, som alltså gäller för-
hållningssättet	till	massmedia. Det är en vidlyftig fråga, som varit föremål för egna 
överläggningar vid tidigare juristmöten och det jag nu har att säga är av övergripande 
slag.

Massmedia fungerar, för att använda ett modernt ord, som gränssnitt mellan de 
som söker förtroende och de som får – eller inte får – förtroende, dvs i vårt fall å ena 
sidan rättsväsendet, å andra sidan medborgarna. Det finns mycket att säga om hur 
väl detta gränssnitt fungerar. Missnöjet med massmedierna är utbrett och väl doku-
menterat i mängder av mediekritisk litteratur. Och om det finns någon grupp som har 
anledning att begrunda sina förtroendesiffror, så är det journalister.

Men utgångspunkten i mitt referat är, att alldeles oavsett detta, får man lov att 
gilla läget och leva med de medier vi har, utan att kämpa emot. Dålig information ska 
bemötas med god, inte förbjudas. Det betyder dock inte att man ska lägga sig platt för 
journalisters krav och mediers logik.

Ibland upphöjer vi medierna till statsmakt. Då bör vi hålla i minnet att även rätts-
väsendet är en statsmakt, åtminstone domstolarna. I den maktdelningsdiskussion, där 
talet om statsmakter hör hemma, är förutsättningen att de olika statsmakterna ska 
balansera varandra, men inte ta över varandras funktioner. Rättsväsendet måste med 
andra ord hålla på sig, och på sitt. 

I det sammanhanget vill jag säga ett par ord om fenomenet ”medialisering”, som 
berörts i referatet. Medialisering betyder att mediernas intressen tar över och att deras 
logik används på områden där den inte alls är logisk eller rationell. Här ska man inte 
spela med, utan hålla emot. För att förkorta resonemanget kan jag ta ett exempel. 
”TV-sända rättegångar” diskuteras ofta. Jag menar att det är utmärkt att använda 
televisionsteknik för att öka insynen i rättsväsendet och ge människor möjlighet att 
själva ta del av domstolarnas arbete. Däremot bör man inte lägga verksamheten till 
rätta för att passa journalistiska synpunkter på vad som blir ”bra TV”. Använd gärna 
redskapet för att öka insynen, men medialisera inte rättsprocessen, med andra ord.

Till sist: Jag sa att medierna fungerar som gränssnitt mellan rättsväsendet och 
medborgarna. Det pågår en intressant utveckling när det gäller den här gränssnitts-
funktionen, där medierna kan vara på väg att förlora vad som länge varit närmast en 
monopolställning. Det finns flera orsaker till detta. En är att mediernas rent journa-
listiska funktioner sedan något decennium successivt rustats ned, men den aspekten 
faller utanför det här sammanhanget. En som hör hit är däremot den roll den nya me-
diesituationen spelar. Via Internet kan idag såväl institutioner som enskilda enkelt nå 
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medborgarna direkt, dvs. utan att gå via de etablerade massmedierna. Den möjlighe-
ten har tydlig bäring på det jag tidigare sa om vikten av aktiva informationsinsatser, 
men också på möjligheten att bereda möjlighet till insyn.

Domstolar och andra aktörer inom rättsväsendet kan alltså använda sig av de nya 
kommunikationskanalerna för att direkt nå medborgarna. I den meningen minskar 
utrymmet att skylla på medier och journalister för var dag som går. Rättsväsendets 
anseende vilar därmed i dess egna företrädares händer.

Korreferent: direktør Tor Langbach, Norge:
1. Innledning
Axberger har i sitt skriftlige innlegg gitt en bred, innsiktsfull og spennende drøfting 
av problematikken omkring rettsvesenets tillitskapital. Har vi en tillitskapital? Svaret	
er	ja. Domstolene nyter høy anseelse – ikke bare i Sverige, men i alle de nordiske 
land. I Norge viser årlige undersøkelser at tilliten til domstolene har vært stigende 
siden 2003, for øvrig – og sikkert tilfeldig – det samme år som den norske Domstol-
administrasjonen startet sitt arbeid. 

Stikkordsmessig vil jeg særlig knytte kommentarer til Axbergers presentasjon når 
det gjelder følgende punkter:

- Vi skal ikke glemme at også andre aktører enn dommerne er viktige for å styrke 
tilliten til domstolene.

- Jeg synes dommeres forhold – eller manglende forhold – til allmennhetens retts-
oppfatning er mer komplisert enn det Axberger har gitt uttrykk for, og jeg tror vi her 
kan møte problemer etter hvert.

- Jeg synes Axberger undervurderer domstolenes politiske – her rettspolitiske – 
rolle, og jeg synes herunder Axberger går for langt i å mene at domstolene driver med 
”den rene juss”.

2. Hvem er aktører i ”rettsvesenet”?
Som Axberger sier, er dommeren rettsvesenets viktigste aktør. Men i forhold til til-
litsproblematikken er det viktig å ikke glemme et par andre perspektiver. 

For det første består en domstol ikke bare av dommere, men også av andre an-
satte. Tilliten påvirkes ikke bare av hva dommeren gjør eller ikke gjør; i mange sam-
menhenger er det hva domstolen	som	sådan	gjør eller ikke gjør som har betydning. 
Hvordan tar vi imot vitner, hvordan tilrettelegger vi forholdene for den fornærmede i 
saken, hvordan ivaretar vi våre lekdommere, hvor mye arbeid legger domstolen i å gi 
media gode arbeidsforhold, hvilken informasjon gir vi via hjemmesider og internett? 
En utvikling av serviceholdningen i domstolene står på agendaen i Norge, og jeg tror 
dette er et grep av stor betydning for folks tillit til domstolene. De som møter i dom-
stolene og opplever å bli godt ivaretatt, er de beste påvirkningsagenter. 

For det andre tror jeg advokatenes rolle har atskillig betydning, og det på flere 
måter. Som Axberger har pekt på, tyder mye på at folks kunnskap om selve rettsve-
senet – altså domstolene – ikke er så altfor høy. Jeg tror ikke folk flest skiller så alt 
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for mye mellom dommere og advokater. En negativ holdning til advokater kan smitte 
over på domstolene. Det må være lov å si at det er noen advokater som sliter med 
etikken eller som på ulike måter opptrer slik at advokatstandens omdømme settes i 
fare. Men dette er et lite mindretall, som likevel lett kommer i fokus i media. Likevel 
– i Danmark har de fire største advokatfirmaene nylig opplyst at de ikke vil gjøre sine 
etiske regler kjent for offentligheten. Dette er ikke egnet til å styrke allmennhetens 
tillit til advokatene.

Og som dommere kan vi lett komme til å irritere oss over enkelte advokater, og la 
dette prege hvordan vi omtaler advokater generelt; vi glemmer at det er advokatene 
som bidrar til at vi kan avsi korrekte dommer. Dommere og advokater har imidlertid 
en felles og gjensidig interesse, nemlig å styrke tilliten til den andre yrkesgruppen. 
Begge yrkesgrupper burde tenke litt over dette, slik at vi i fellesskap kan bidra til økt 
respekt og tillit til rettsvesenet som system. 

3. Dommeres forhold til allmennhetens rettsoppfatning og til lovgiver
Som Axberger peker på, ville det være forkastelig om domstolene forsøker å skaffe 
seg samfunnsmessig tillit ved å la seg påvirke mer av allmennhetens rettsoppfatning 
enn av lovgivningen; målet er ikke å være ”populære” i tabloid forstand. Men her lig-
ger det likevel noen problemer. Hva er	egentlig allmennhetens rettsoppfatning? Den 
er uansett ingen lett målbar størrelse. Og allmennheten er i dag mer mangfoldig og 
mer høylydt enn tidligere. Jeg tror vi her kan møte problemer. 

Det er lett å tenke på ”allmennhetens rettsoppfatning” som det som kommer til 
uttrykk i avisenes leserbrevspalter. Der lever kravet på strengere straffer et godt liv, 
og slik må det nå få være. Jeg vil ikke tro at dommere lar seg påvirke av slike ting. 

I domstolene møter vi konkret allmennhetens rettsoppfatning gjennom våre 
lekdommere, - de ikke-jurister som bistår oss som dommere særlig i straffesaker. I 
Norge har vi lekdommere med i alle straffesaker der siktede ikke har tilstått, og lek-
dommerne bringer med seg sine rettsoppfatninger inn i den enkelte sak. Likevel er 
det ganske sjelden vi i Norge ser at lekdommere tar dissens f eks på straffutmålingen. 
Nå kan det hevdes at dette er fordi vi fagdommere disiplinerer lekdommerne når vi 
diskuterer hva straffen skal bli. Litt riktig er nok dette. Likevel er min erfaring at lek-
dommere jevnt over er gode diskusjonspartnere, og at det vanligvis er lett å bli enige 
om straffen i den konkrete saken. 

Men det som preger rettsoppfatninger i det offentlige rom i dagens samfunn, er 
i større grad enn tidligere ulike organiserte interessegrupper. Krisesenter-bevegelsen 
mener noe om samfunnets og domstolenes holdning til familievold, ulike foreninger 
som organiserer voldsofre og ofre for seksuelle overgrep mener noe om politiets og 
rettsapparatets håndtering av slike saker, innvandrer-organisasjoner har sine menin-
ger og whiplashskadde mener noe om erstatningsrett. 

Meningstrykket er derfor mye sterkere og mer nyansert enn tidligere, og menings-
bærerne har i kraft av sine posisjoner – gjerne da som ofre – en høy legitimitet, og de 
kommer lett til orde i media. Dels kommer dette trykket mot domstolene, men dels 
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kommer det også mot politikerne. Jeg tror ikke vi kan komme fra at dette påvirker 
oss; om ikke annet tror jeg vi må erkjenne at det i noen grad påvirker våre holdninger 
og verdier, og dette kan igjen få følger for vår utøvelse av dommeryrket.

Selv om domstoler ikke skal bøye seg som siv i populistiske vinder, tror jeg ikke 
vi skal være så redde for å ta innover oss slike strømninger i tiden. I mye av det som 
kommer fram fra slike interessegrupper ligger det en kritikk av domstolene fra grupper 
som tidligere ikke har blitt hørt, og kritikk skal vi motta med interesse og lytte til. Men 
i hvilken grad vi også skal la kritikken lede til at vi endrer praksis på noen områder, er 
naturligvis et ganske annet og mer komplisert spørsmål.

Nå kan man si at det er politikerne som primært bør lytte til slike innspill, og vurde-
re om kritikken bør lede til regelendringer. Det er lovgivers rettsoppfatning domstolene 
skal lytte til. Men så enkelt er det ikke. La meg ta et eksempel.

I et folkevalgt demokrati er de strafferammene lovgiver fastsetter et uttrykk for en 
rettsoppfatning på samfunnets vegne, nemlig en generell oppfatning om hvilken straf-
fverdighet ulike typer forbrytelser har. Og da blir domstolenes rolle noe problematisk. 
Strafferammen i Norge for en samleievoldtekt er fra to til 15 år. Likevel ligger den 
typiske straffen i disse sakene på knapt tre år. Minstestraffen ble økt fra ett til to år for 
få år siden, og dette har over tid ledet til en viss, men beskjeden økning i straffenivået.

Dette nivået er det domstolene som har etablert, og ikke lovgiver. Vi har altså, f.eks. 
i disse sakstypene, ikke benyttet den vide fullmakten lovgiver har gitt oss til å straffe, 
og som uttrykker en lovbestemt rettsoppfatning om slike forbrytelsers alvor og straf-
fverdighet. Kan vi da si at vi har lyttet til lovgivers rettsoppfatning, eller har vi tiltatt oss 
en rettspolitisk diskutabel rolle, ved å holde straffenivået på et absolutt minimum i strid 
med den lovformaliserte folkevilje? Vel skal vi ikke lytte til innsendere av leserbrev, 
men hvorfor lytter vi ikke til lovgiver på et så sentralt punkt i strafferettspleien? 

Dette er et dilemma som det ikke finnes noe enkelt svar på, men som anskueliggjør 
et demokratisk problem innen strafferettspleien. Og i dette skjæringspunktet mellom 
en folkevalgt, demokratisk lovgiver og domstolenes uavhengighet er det fare for at vi 
kan få problemer etter hvert. Vi vet at en del amerikanske stater har fått straffetabeller 
som gir retten svært lite slingrings-monn ved utmålingen av straffen. Om vi blir for 
lite lydhøre i forhold til samfunnets rettsoppfatning, risikerer vi på sikt en utvikling i 
samme retning også i Norden.

Dette er ganske langt fra Montesquieus litt ekstreme dommerideal, om at domme-
ren bare er ”den munn gjennom hvilken lovgiver taler”. Her overdøver domstolenes 
røst lovgivers stemme. 

4. Er dommeryrket utøvelse av ”den rene juss”?
Dette bringer meg over til én side ved dommeryrket som Axberger har vært inne på. Ax-
berger sier at når lovgiver fullt ut anvender sitt mandat til å styre gjennom lov, gjenstår 
for domstolene ”renodlade juridiska uppgifter”. Jeg er klar over at han nyanserer dette 
betydelig, og at uttalelsen også forutsetter en definisjon av hva ”renodlade juridiska up-
pgifter” egentlig er. Men jeg er likevel skeptisk til dette som et absolutt utgangspunkt 
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for hva dommere gjør. Hadde våre dommeroppgaver vært rendyrket juss, hadde livet 
vært enklere – da kunne vi alltid skylde på lovgiver om noen var misfornøyd. 

For det første: eksempelet med voldtektsstraffene i Norge viser at domstolene, in 
casu Norges Høyesterett, i betydelig grad har drevet rettspolitikk. Å etablere et straf-
fenivå på tre år i saker om samleievoldtekt er	rettspolitikk, og knapt nok juss. Og i 
dette ligger også at domstolene har tatt et slags verdistandpunkt – ”straffverdigheten 
er vanligvis tre år for slike overgrep”. Nå kan man hevde at siden Norges Høyesterett 
gjennom sin praksis har vist at cirka tre år er den vanlige straffen, så har dette straf-
futmålingsnivået blitt ren juss. Men det blir et kunstgrep som sperrer for det grunn-
leggende spørsmålet om forholdet mellom lovgiver og domstolenes rettshåndhevelse, 
og som prøver å lage ”ren juss” av domstolenes verdistandpunkter. Slik verdiinfluert 
rettshåndhevelse møter man ikke sjelden i domstolens virke. Siden lover er generelle, 
kan handlingsrommet bli stort når loven skal anvendes i den enkelte sak.

Vi bør med andre ord, slik jeg ser det, være varsomme med å tro for mye på dom-
meryrket som noe som alene handler om den rendyrkede juss. Det er alle de andre 
sidene ved dommerarbeidet som skaper utfordringer når det gjelder hvilken tillit vi får.

5. Den internasjonale utfordringen
En annen utfordring er forholdet til de internasjonale aktører, med utgangspunkt i de 
konvensjonene man slutter seg til. Dette er en omfattende problemstilling som jeg bare 
kort skal berøre. Her er det særlig to utviklingstrekk som har problematiske sider.

I Norge har avgjørelser i Menneskerettsdomstolen (EMD) på grunnlag av Menne-
skerettskonvensjonen (EMK) gitt grunnlag for en omfattende nasjonal rettspraksis de 
siste 20 år. Mens man tidligere vel oppfattet EMK som en konvensjon som regulerte de 
mer overordnede menneskerettigheter, har man endt opp med at konvensjonen anses 
også å regulere hva jeg vil kalle prosessuelle og formelle spissfindigheter. Et eksempel 
kan være de straffedommer hvor vi frifinner for straff, men likevel dømmer tiltalte til 
å betale erstatning til fornærmede. Dette har i stor grad endt opp som en skriveøvelse 
for dommere, hvor man må huske å veie sine ord på gullvekt om dommen skal være 
holdbar i forhold til konvensjonen. Egentlig er dette en utvikling hvor EMD og ikke 
den nasjonale lovgiver styrer deler av den nasjonale regelutviklingen på prosessområ-
det. Her ligger det en utfordring for domstolene, som på det nasjonale plan nærmest 
trer i lovgivers sted.

Et annet utviklingstrekk er knyttet til de konvensjoner som ikke er voktet av et 
tilsvarende organ som EMD. I Norge har det i år vært en debatt om inkorporeringen av 
Kvinnekonvensjonen i norsk rett. Det er tre problematiske trekk ved slike konvensjoner: 

de er gjerne svært generelle og upresise
de kan inneholde motstridende rettigheter
de mangler klargjørende forarbeider.
I sum innebærer dette at domstolene står ganske fritt i sitt fortolkningsarbeid når 

strid oppstår. Følgen kan bli at spørsmål som i sin natur er politiske, legges i domsto-
lenes hender utenfor de politiske organers kontroll. De uavhengige domstoler blir da 



154 Hans-Gunnar Axberger

politiske organer, som ikke står til ansvar ved valg og som ikke kan fjernes gjennom 
mistillitsvedtak. Dette er et demokratisk paradoks. Måten vi løser dette på kan få 
betydning for vår videre tillit i befolkningen.

 
6. Noen utfordringer 
Jeg vil kommentere det jeg tror er de tre viktigste konkrete utfordringer for å bevare 
folks tillit til domstolene, og her er jeg ikke videre uenig med Axberger. 

6.1 Riktige avgjørelser
Det er avgjørende for tilliten til domstolene er at de avgjørelsene som treffes fak-
tisk er korrekte. Vi har i Norge de siste årene hatt flere alvorlige straffesaker som er 
gjenopptatt, med frifinnelse som resultat – til dels etter at domfelte har avgått ved 
døden. Dette har vært saker med stor mediadekning. Selv om en del av disse sakene 
er ganske gamle, er det selvsagt at dette skader tilliten også til dagens dommere og 
domstoler. Riktignok burde vel det forhold at sakene faktisk blir gjenopptatt under-
bygge tilliten til dagens rettssamfunn, men det er nok ikke slik det fungerer. Men i 
straffesakene ligger det her et problem: vi skal frifinne hvis ikke bevisene for skyld 
er helt sikre. Mange av de frifinnende dommene vi avsier er følgelig ikke korrekte 
i objektiv forstand; de samsvarer ikke med virkeligheten, men de er korrekte ut fra 
bevisene i saken, som ikke holdt til domfellelse. Slik skal det selvsagt være, og det er 
påtalemyndighetens primæransvar å legge fram tilstrekkelige bevis. 

I Norge er frifinnelsesprosenten i voldtektssaker høy, tre ganger høyere enn for 
andre typer forbrytelser. Kun én prosent av alle faktiske voldtektsmenn blir domfelt. I 
en tid hvor de fornærmede – ofrene – kommer stadig mer i fokus, er dette et problem 
når det gjelder folks tillit til rettssamfunnet og til domstolene.  

Det skal ikke være slik at det er om å gjøre for rettens del å få domfelt de tiltalte, 
uskyldspresumsjonen skal vi alltid ha med oss. Men i saker om personlige krenkelser 
innebærer en objektivt uriktig frifinnelse at den krenkede ikke får den oppreisning fra 
samfunnet som en fellende dom ville gitt – vi får det jeg vil kalle de objektive eller 
”negative” justismord. En frifinnelse som objektivt sett er uriktig ivaretar tiltaltes 
rettssikkerhet, noe som er sentralt i et rettssamfunn, men enhver slik dom er likevel et 
lite skudd i foten i forhold til det samme rettssamfunns evne til å reagere på straffbare 
handlinger. 

Dette er en utfordring primært for politi og påtalemyndighet, men også for dom-
stolene. Det er i det minste domstolens ansvar å legge til rette for at sakene blir best 
mulig opplyst, og sørge for at vi i domstolene tar imot og behandler vitner og ofre 
på en slik måte at de ikke skremmes, men blir i stand til å forklare seg i retten. Vi får 
hver for oss fundere over om vi gjør nok her. 

I Norge avgjøres voldtektssaker i anneninstans av en jury. Riksadvokaten har ny-
lig gått ut og sagt at han vil vurdere å heve terskelen for å ta ut tiltale, hvis ikke jury-
ordningen oppheves. Det finnes nok også andre argumenter for å fjerne jurysystemet, 
men dette er et signal om at rettssamfunn som har en kritisk utfordring.
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6.2 Domstolene og media
Jeg er enig i hva Axberger her har uttalt, men la meg utdype det noe. Domstolene 
har vært – og er delvis fortsatt – alt for passive i forhold til media. Vi må være aktive 
i å gjøre avgjørelsene kjent, utnytte internett for alt det er verd, og informere om 
rettsvesenet, sakene og saksbehandlingen. I Norge har vi etter inspirasjon fra Sverige 
etablert en gruppe mediadommere, som har tatt på seg et særskilt ansvar for å stille 
opp når media ønsker kommentarer. 

Men holdningene til åpenhet overfor media er åpenbart ulike i de nordiske land. 
Jeg ble for noen år siden ble ganske sjokkert over det svenske rettssystemets 

grenseløse åpenhet når det gjaldt saksdokumentene i straffesaker. Der kan hvem 
som helst når tiltale er tatt ut skaffe seg tilgang til etterforskningsmaterialet, noe 
som er helt ukjent i Norge, hvor dette bare skjer gjennom mer eller mindre ulovlige 
lekkasjer fra politi eller forsvarer. At journalister og andre skal kunne grave seg 
ned i bilder fra åstedet og alle slags avhørsrapporter og utredninger, var uforståelig 
for min del. Jeg tror de fleste dommere og påtalejurister i Norge synes dette er helt 
ubegripelig. 

Men jeg har vel kommet til at dette kanskje er en reaksjon som nok bygget på en 
typisk ”dommerholdning” til media, ”vi skal ikke danse etter medias pipe”. I ettertid 
har jeg begynt å få forståelse for at dette gir media et bedre grunnlag for å forstå 
sakene, og for å kunne bedrive en bedre underbygd kritisk journalistikk. Vi skal ikke 
være redde for innsyn. På dette punktet vil presset fra media bli stadig sterkere i de 
øvrige nordiske land, det har allerede kommet i Norge. 

Vi ser i Norge en utvikling i retning av å gi media større adgang til å filme eller 
overføre lyd/bilder direkte fra store rettssaker. Her er presset fra mediebedriftene 
sterkt, og denne utviklingen vil nok fortsette. Jeg støtter en slik utvikling. Dette vil 
gi allmennheten et bedre bilde av hva vi driver med, og jeg tviler ikke på at dette vil 
styrke befolkningens tillit til domstolene og rettssamfunnet.

6.3 Avgjørelser i rett tid
For noen år siden var jeg i Sverige sammen med et par andre jurister på oppdrag fra 
justisministeren, for å se på hvordan svenske domstoler klarte å behandle en bestemt 
drapssak så raskt, dette gjaldt den såkalte Fadimesaken i Uppsala. Det tok under et 
halvt år fra drapet skjedde til saken hadde passert tingsrett, hovrett og Høgsta dom-
stolen. Forklaringen lå særlig i organiseringen av politi og åklagermyndighet, frister, 
klare prioriteringer og en annen forsvarerkultur enn den vi kjenner i Norge. Men dette 
var imponerende, og jeg har sett at det samme skjer i andre store, mediafokuserte 
saker i Sverige. 

Det finnes helt sikkert motforestillinger og motargumenter mot et slikt tempo. 
Men den svenske allmennheten får om ikke annet se at domstolene er effektive – i 
hvert fall i disse alvorlige sakene som også er mediasaker, og jeg kan ikke forstå 
annet enn at dette må være viktig for befolkningens tillit til domstolene – ”justice is 
seen to be done”. Her har vi andre noe å lære av Sverige.



156 Hans-Gunnar Axberger

I Norge er tidsbruken en problemstilling det har vært arbeidet intensivt med 
de siste årene, og følgen er at saksbehandlingstiden har gått dramatisk ned både i 
straffesaker og i sivile saker. Stortinget har satt opp mål for saksbehandlingstiden, 
som er seks måneder i sivile saker og tre måneder i straffesaker med lekdommere. 
Stort sett ligger vi nå innenfor disse fristene, og jeg vil i all min beskjedenhet som 
domstolsdirektør mene at Norge nå har de raskeste domstolene i Norden. Likevel 
har vi et stykke å gå når det gjelder de store sakene, men også her ser vi en positiv 
utvikling. 

Et viktig grep i Norge er de såkalte tilståelsessakene. Hvis den siktede har tilstått, 
og det ikke er en svært alvorlig sak, kan saken da bli pådømt av én dommer, uten at 
det skjer bevisførsel om skyldspørsmålet. En vanlig sak kan da være ferdigbehandlet 
– inkludert utforming og forkynnelse av dommen – i løpet av ½ til en time. Dette in-
nebærer betydelige ressursbesparelser både for politi, påtalemyndighet og domstoler, 
og kan føre til at saken pådømmes svært raskt. Gevinsten for gjerningsmannen er at 
han da kan få en rabatt i straffen på opptil en tredjedel, alt etter omstendighetene. 

Det må være klart at når gjerningsmannen pådømmes et par timer, dager eller 
uker etter hendelsen, så styrker dette både offerets og allmennhetens tiltro til dom-
stolene og rettssamfunnet. Jeg er ukjent med om de øvrige nordiske land har en slik 
ordning, men om de ikke har det, så forstår jeg ikke hvorfor.

7. Avslutning - oppsummering
Min største bekymring for vår videre håndtering av vår tillitskapital gjelder om vi 
er godt nok forberedt på de nye utfordringer vi i dag har, og de som kommer. Jeg er 
tilhenger av at et domstolsystem i noen grad er konservativt og har en klar kurs. Men 
vi må også ha en åpen, bevisst og aktiv holdning til hva som rører seg i et samfunn 
hvor endringstakten er en annen enn tidligere. 

Debatleder: president i Högsta Domstolen Pauliine Koskelo, Finland:
Inledningsvis ville jag kanske också säga att det här är ju ett, en tematik som är 
ganska mångfasetterad, det finns kopplingar åt många olika håll när man diskuterar 
förtroendet för domstolarna och man kan ju lätt bli frestad att uttala sig om allt möj-
ligt som har att göra med domstolarnas verksamhet, men jag hoppas ändå att debatten 
bibehåller sitt fokus, det vill säga att alla inlägg, åtminstone i slutändan, ska handla 
om vad det ni vill ha sagt har att göra med förtroendet för domstolarna. Så den här 
kopplingen hoppas jag inte, inte går förlorad under debatten trots att vi har ett så brett 
ämne som vi har idag. Så med dessa inledande ord så vill jag gärna ge första ordet 
till, vi tar kanske en dansk först, eftersom referenten var svensk och korreferenten 
norsk, så kan det vara dags att ordet förs till en dansk deltagare och jag vill då gärna 
ge ordet till Bent Carlsen som är landets president. Varsågod. Ni får antingen komma 
hit, mycket gärna. Alternativet för de som vill tala är också att stiga upp och ta en 
mikrofon som kommer att tillhandahållas. Men alla som vill komma hit fram och tala 
är välkomna. Varsågod. 
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Landsretspræsident Bent Carlsen, Danmark:
To forhold, som Axberger har omtalt vedrørende tilliden til domstolene, kalder mig frem.

Begge har efter min opfattelse væsentlig betydning for tilliden til domstolene.
Det ene og det efter min opfattelse væsentligste er kvaliteten af domstolenes ker-

neydelser: retsledelsen og dommene.
Det andet forhold er formidlingen af domstolenes virksomhed til offentligheden.
For at starte med det sidste: formidlingen.
Vi har i Danmark inden for de seneste uger oplevet et klart eksempel på, at of-

fentligheden fik et fejlagtigt indtryk af en straffesag, hvor en ung mand blev frifundet 
for drab, men dømt for vold med døden som uagtsom følge. I omtalen af sagen blev 
den dømte omtalt som drabsmand, og offentligheden og politikerne med vores stats-
minister i spidsen udtrykte forundring over den milde dom. Tilliden til domstolene 
blev i de dage mindre.

Danske dommere holder fortsat fast ved udgangspunktet om, at dommere taler 
gennem deres domme, men der er samtidig sket en klar udvikling i retning af at 
erkende, at i dagens samfund er der behov for, at domstolene går mere aktivt ind i 
formidlingen af domstolenes virksomhed.

Et udvalg, som jeg er formand for, forventer i den nærmeste fremtid at ville 
stille forslag om, at vi i Danmark etablerer en mediedommerordning efter svensk/
hollandsk forbillede med henblik på at sikre en bedre og mere aktiv formidling af 
domstolenes virksomhed.

Det andet forhold, jeg vil nævne, er sammenhængen mellem kvaliteten af dom-
stolenes kernevirksomhed og tilliden til domstolene. Jeg vil ikke i denne sammen-
hæng komme ind på tidsfaktoren – sagsbehandlingstiden – men det er indlysende, at 
denne også har betydning for tilliden til domstolene. 

Det er min opfattelse, at en høj kvalitet er af helt afgørende betydning for tilliden 
til domstolenes virksomhed. Samtidig må man efter min opfattelse erkende, at vi 
i Danmarks Domstole fortsat ikke er afklarede med hensyn til, om og i givet fald 
hvordan vi skal vurdere kvaliteten af domstolenes kerneydelser og sikre en fortsat 
kvalitetsudvikling.

Dommernes uafhængighed og særlige funktion i samfundet har traditionelt stillet 
sig i vejen for kvalitetsmålinger på baggrund af nærmere fastlagte kvalitetsparametre.

Vi har i Danmark i 2001 og i 2005 gennemført landsdækkende brugerundersøgel-
ser af domstolenes virksomhed. Vi spurgte alle, der havde ærinde i domstolene i en 
14 dages periode, om en række centrale forhold, herunder om de var tilfredse med 
retsledelsen, om dommeren var neutral og om kvaliteten af dommen.

Der var overordnet set stor tilfredshed, men undersøgelsen gav ikke den enkelte 
dommer tilbagemelding – feed back – på hans eller hendes retsledelse eller dom.

Dommere hører vel til de faggrupper, som modtager mindst feed back på deres 
faglige virke. Vel vil en ankeinstans kunne ændre en afgørelse, men kvaliteten af 
retsledelsen eller dommens sprog og systematik vil sjældent, om nogensinde, blive 
kommenteret.



158 Hans-Gunnar Axberger

Der er i Københavns Byret gjort et enkelt forsøg med kollegial kritik af rettens 
domme og retsledelse. Vi skal også i Østre Landsret i den nærmeste fremtid have en 
diskussion om vi skal åbne op for, at en dommerkollega som tilhører kan overvære en 
retssag og efterfølgende give feed back – kritik – af kollegaens retsledelse.

Vi overvejer også, om vi kan fastlægge kriterier for den gode dom og evt. bruge 
en sådan model til at foretage kvalitetsmåling af et udvalg af rettens domme.

Mange private organisationer, for hvem kvalitetsudvikling og kvalitetsmåling er 
en betingelse for at kunne eksistere på markedet, vil formentlig se på disse initiativer 
som udtryk for berøringsangst i forhold til gruppen af dommere.

Omvendt vil nogle dommere utvivlsomt opfatte sådanne initiativer til kvalitets-
måling som grænseoverskridende.

Jeg vil på den baggrund spørge referent og korreferent om, hvilke overvejelser 
man har gjort sig i jeres hjemlande om kvalitetens betydning for tilliden til domsto-
lene, herunder om der er taget konkrete initiativer med hensyn til udvikling og måling 
af kvaliteten af domstolenes kerneydelser.

Forvaltningsdirektør, specialforsker Kaijus Ervasti, Finland:
Rättspolitiska forskningsinstitutet har under de senaste femton åren utfört många em-
piriska undersökningar om domstolsverksamheten. Det har forskats i bl.a. reformen 
av civilprocessen, nämndemannasystemet, domarkarriären, förlikningsförfarandet i 
domstol samt i förtroendet för rättsväsendet.  

Enligt den berömda danska rättsfilosofen Alf Ross bör samhällsmedlemmarna ha 
en viss grad av förtroende för rättsväsendet och för utövandet av den rättsliga makten. 
Samhällsmedlemmarnas förtroende är ett utmärkande drag hos rättssystemet. Detta 
förtroende skiljer ett rättsystem från ett system som baserat på tvång det vill säga från 
ett tvångsvälde.   

I Median har man under de senaste tjugo åren i allt högre grad uppmärksammat 
brott och rättsfall som nyhetsmaterial. Median har också börjat följa domstolarnas 
verksamhet allt närmare. Tidvis talas det i median om domstolarnas ”förtroendekris” 
och ibland kan median starkt kritisera domstolarna eller sådana beslut som fattas av 
domstolar. Denna typ av mediadiskussion har varit speciellt framträdande under slu-
tet av 1990-talet.  Under 2000-talet har median ibland ifrågasatt domstolsverksam-
hetens enhetlighet. Det har t.ex. framförts påståenden om att östra Finlands hovrätt 
skulle ge lindrigare domar för sexualbrott – men forskning har visat att detta var en 
helt felaktig farhåga.  

Forskning visar att finländarna i allmänhet har ett starkt förtroende för domstols-
väsendet. Ungefär två tredjedelar anger i undersökningar att de litar mycket eller väl-
digt mycket på domstolsväsendet. Bara polisen och försvaret kan stoltsera med ännu 
högre medborgarförtroende. Medborgarna har mycket mindre förtroende för pressen, 
storföretagen, riksdagen och regeringen. Medborgarnas förtroende för domstolarna 
har varit på samma nivå i över tjugo år. I europeisk jämförelse är finländarnas förtro-
ende för sitt rättsväsende bland de högsta i Europa. 
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I ljuset av denna information verkar det som om påståendena om en förtroende-
kris är överdrivna. Till förtroendets natur hör dock att förtroendet utvecklas långsamt 
men kan försvinna snabbt. Därmed är det viktigt att fortsättningsvis arbeta för att 
förtroendet ska upprätthållas. 

Förtroende på allmän nivå är viktigt, men ännu viktigare är det att parterna i 
en rättegång och deras ombud känner förtroende för domstolen. Man kan säga att 
den upplevda processuella rättvisan blir framhävd i ett postmodernt samhälle. Den 
upplevda processuella rättvisan har inte endast att göra med slutresultatet för en rät-
tegång, utan också med det hurudant förfarande som brukats i rättegången. 

För att parterna ska uppleva rättegången som rättvis är det viktigt att parterna 
erbjuds möjligheter att delta i behandlingen och parterna upplever processen som 
opartisk och att alla personer behandlas respektfullt. 

Reformen av underrätterna som ägde rum år 1993 gjorde att man i Finland bör-
jade tillämpa en civilprocess som liknar den använts i Sverige allt sedan 1940-talet. I 
och med denna reform uppkom det bättre möjligheter än tidigare till att rättegången 
ska upplevas som rättvis av parterna. Det är speciellt ibruktagandet av den munt-
liga beredningen som förändrat civilprocessens karaktär. Denna nya civilprocess har 
också den förändrat domarrollen. Rättsmedlingen som togs i bruk år 2006 har också 
påverkat till samma riktning. 

Domstolarnas verksamhet och hela domstolskulturen är i ett brytningsskede i Fin-
land. Domstolarnas förlikningsverksamhet, som togs i bruk 1993 och rättsmedlin-
gen som togs i bruk 2005 betyder en stor förändring för domstolarna. Domstolarna 
avgör inte endast juridiska tvistemål, utan strävar, i ännu högre grad, också efter 
sådana lösningar på förlikningsväg med vilka konflikterna kan lösas helhetsbetonat 
och definitivt. 

Domstolens verksamhet och domarens arbete förändras på ett grundläggande 
sätt av den processuella rättvisan, ett kundbaserat tankesätt, den ökande vikten av 
interaktionskunskaperna, en framhävning av konfliktlösning och utvecklandet av 
alternativa förfarande. I den förändrade situationen har man börjat tala om ”den	
postmoderna	 juristrollen” i vilken juristen måste komma ut från sin gömställe 
bakom det juridiska systemet. Inte heller en domare kan gömma sig i svåra fall 
bakom det abstrakta juridiska systemet, utan han måste ta det moraliska ansvaret 
för sina avgöranden och sin verksamhet. I ett sådant system framhävs domarens 
personlighet och personliga ansvar. Det är uppenbart att domare ännu för tillfället 
saknar vissa av de interaktions –och kommunikationskunskaper som krävs i den nya 
situationen. Utbildning i medlings –och förhandlingsstrategier borde tilläggas till 
juristutbildningen.

I Finland har rättegångskostnaderna stigit starkt under de senaste 15 åren. När 
också tröskeln föra saken till domstol har stigit finns det risk för att förtroendet som 
medborgarna känner för domstolarna förminskas. 

Idag behandlar finska tingsrätter cirka tvåtusen ärenden i muntlig förberedelse 
och tretusen i huvudförhandling. Emedan det finns ungefär fyrahundra tingsdomare 
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i Finland innebär detta att en domare behandlar varje år i medeltal 7 eller 8 tviste-
mål som nått i huvuförhandling.  Vanligtvis behandlas ett fall av bara en domare i 
civilprocessen. Därmed finns det alltid risk för att domarens sakkunskap blir lidande 
och minskar och att rättspraxisen blir oenhetlig. Finska tingsrätter håller allt mera på 
att förändras till brottsdomstolar. Tingsrätterna behandlar kring sextiotusen brottsmål 
varje år. 

Inskrivningsärenden för fastigheter kommer i framtiden inte mera att behandlas 
av tingsrätter. Man har också funderat på att inte mera behandla ostridiga indrivning-
ar av fodringar i tingsrätter. I Sverige är det kronofogden som handhar dylika fall. 
Samtidigt har antalet tvistemål i domstolarna minskat kraftigt. Enligt min mening 
är denna utveckling en följd av att domarna har under en längre tid strävat efter att 
frigöra sig från att vid domstol behandla ”små människors småsaker”. Man har ansett 
att domstolar ska koncentrera sig på stora och betydelsefulla rättsliga tvister. Om man 
ser på saken utgående från medborgarnas förtroende för domstolarna, kan det dock 
vara problematiskt om domstolarna i framtiden endast handhar stora tvistemål och 
brottsmål och låter den vanliga människans små ärenden avgöras av andra instanser 
eller till och med låter dem förbli oavgjorda 

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei, Norge:
Som dommer er det ikke vanskelig å slutte seg til betydningen av at domstolene blir 
møtt med tillit i sin virksomhet. 

Hva kan vi gjøre for å oppnå dette? Her har Axberger en god observasjon som vi 
må ta med oss. Spørsmålet om tillit er for rettsvesenet ikke et spørsmål om popula-
ritet, men om opprettholdelse av tiltroen til de rettsstatelige funksjoner. Domstolene 
treffer en rekke avgjørelser som ikke er populære, og som blir møtt med sterk kritikk 
– målbåret gjennom media f. eks. av justispolitikere. Vi ser det hos oss når det gjelder 
avgjørelser som straff – som på en del områder, særlig i voldssaker, oppfattes å være 
alt for milde. Kritikken er ikke sjelden meget sterk – og den er nok ikke egnet til å 
bygge opp under iallfall den kortsiktige popularitet for rettsvesenet. Men det jeg fin-
ner gledelig, er at denne type kritikk, som stadig gjentas, ut fra de målinger vi har om 
dette, ikke har fratatt  domstolene en generelt høy tillit i samfunnet.  

Tor Langbach var i sitt innlegg inne på at domstolene i for liten grad var lyd-
høre overfor ”politiske signaler”. Adressat for kritikken var Høyesterett. Kritikken 
gjaldt straffutmåling i voldtektssaker. Påpekningen av at domstolene skal være lyd-
høre overfor politiske signaler er alt for uspesifikk. Domstolene skal være lydhøre 
overfor politiske signaler når det kommer fra lovgiveren og lovgiver opptrer nettopp 
som lovgiver. Politiske signaler ellers har i seg selv ingen vekt ved domstolens straf-
futmåling. For det straffeområdet Langbach pekte på, har det skjedd lovendringer 
med klare signaler om straffskjerpelse. Det har i henhold til det også skjedd  en klar 
skjerpelse gjennom Høyesteretts praksis. Det kan være delte mening om den har gått 
langt nok. Den diskusjonen lar jeg ligge. 

Det ble fra Axberger sagt at vårt tema er et slags smörgåsbord som kan anrettes 
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på mange ulike måter. Men jeg ser det slik at det iallfall er ett smørbrød som mangler 
på dette bordet. Ordentlig arbeid i åpenhet fra domstolene er sentralt for tillitsbyg-
gingen. Det er ett aspekt ved dette jeg er sterkt opptatt av og som jeg mener har stor 
betydning for tilliten. Det er at domstolens dommere må vise at man er opptatt av 
arbeidet i domstolen, og at det gjøres på best mulig måte. Her har vi et problem med 
noen av de sideverv en del dommere har. Det er viktig at dommere har visse typer 
sideverv – som f. eks. det å delta i lovutredninger, skrive faglitteratur, forelese ved 
universitetene og delta i viktige offentlige granskninger – for å nevne noe. Slike 
verv er sjelden problematiske – tvert om. Men det som åpenbart er problematisk, 
er den til dels ganske omfattende voldgifts- eller skiljedomsvirksomhet som en del 
dommere har. Vi har hatt debatt om dette i Norge, og jeg har registrert en slik debatt 
også i Sverige og Danmark – for øvrig en debatt med høy temperatur. For meg står 
det som åpenbart at voldgift for embetsdommere, med dens generering av store inn-
tekter, er egnet til å skape det inntrykk at dommeren og dommerne har sin interesse 
og sitt fokus andre steder enn i domstolen og arbeidet der. Selvfølgelig spesielt for 
domstoler med lang behandlingstid, men også for domstolene mer generelt, kan jeg 
ikke se annet enn at dette i høy grad er egnet til å svekke tilliten til domstolen. Jeg ser 
en holdningsendring her som nødvendig nettopp for tillitsbyggingen til domstolene.

Jeg har til slutt et par bemerkninger om massemedias betydning for domstolenes 
tillitskapital.  Axberger peker på at det er viktig at dommerne som beslutningstakere 
trer frem og gir domstolene et ansikt og medvirker til at mediedekningen blir korrekt. 
Dette er det veldig mye å si om, men jeg er enig med ham i utgangspunktet. I redsel 
for å kunne si noe som kan oppfattes som en supplering av våre domsgrunner, som 
i norske dommer gjennomgående er utførlige og dekker det som er avgjørende for 
dommen, har vi i for stor grad lukket munnen helt. Det bør være en grunninnstilling 
om at vi må kunne henlede media på de viktige spørsmål i saken og iallfall vise til de 
sentrale avsnitt i dommen om dette.  

Helt til slutt – et helt annen punkt vedrørende media. Kunnskap om domstolenes 
virksomhet er viktig. Det er media som i betydelig grad formidler dette, og det er 
media som i realiteten utnytter offentlighetsprinsippet i domstolsprosessen. Ut fra 
dette har vi i Norges Høyesterett nå i noen saker hvor det har vært en særlig medie-
interesse tillatt fjernsynsoverføring av forhandlingene. Det tror jeg har vært riktig og 
viktig for å formidle kunnskap og derved bygge opp under tilliten til vår virksomhet. 
At hensynene mot å tillate slik overføring er tunge i domstoler hvor parter og vitner 
forklarer seg, er opplagt. Men slike hensyn gjør seg ikke gjeldende med tyngde for 
en domstol som Høyesterett.   

Justitieråd Johan Munck, Sverige:
Det framgick ju av Hans-Gunnar Axbergers utmärkta referat att vi i Sverige har till-
satt en särskild utredning som ska behandla frågan om förtroende och kvalitet i dom-
stolarnas verksamhet. Den utredningen ska redovisas i ett arbete den 30:e november, 
så den har kommit rätt så långt. Ordföranden i utredningen, f.d. lagmannen Sigurd 
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Heuman var tyvärr förhindrad att vara med idag, men han bad mig att bidra till 
diskussionen genom att framföra en del av det som utredningen har kommit fram 
till. För det första har den utredningen gjort ännu en mycket stor statistisk un-
dersökning om förtroendet för domstolarna, denna gång med hjälp av Statistiska 
centralbyrån. Det lär var det största undersökningen på området som någonsin har 
gjorts i Sverige, där frågorna har brutits ner i ett antal delmål, och då har man fått 
ett för domstolsväsendet bättre resultat än vad man fick ifrån det Brottförebyg-
gande Rådets sida i den undersökning som Hans-Gunnar refererar till. Ett undantag 
är nämndemännen, de har fått mycket lågt betyg i allmänhetens ögon. Men så till 
vidare så stämmer undersökningarna som att förtroendet samvarierar med det som 
gäller för andra aktörer i rättskedjan som poliser och åklagare. De som har dåligt 
förtroende för domstolarna har i allmänhet dåligt förtroende även för poliser och 
åklagare. Utredningen tänker sig att man ska bedriva ett strukturerat kvalitetsarbete 
i domstolarna, och den domstol som visar att man har lagt ner omsorg på kvalite-
ten ska belönas med mera resurser, var nu de ska komma ifrån, men det har man 
kommit fram till i alla fall. Och sedan har man då specialbehandlat tre områden, 
nämligen dels bemötande av allmänheten i vid mening, dels domskrivning och dels 
mediekontakter. Och när det gäller bemötandet av allmänheten tänker man sig att 
satsa på betydligt mera skriftlig och muntlig information till dem som är vittnen, 
målsägande och tilltalade än den som förekommer idag, man har också tänkt på 
samma sätt som i Danmark att man ska följa upp resultatet av sådana strävanden 
genom frågor till dem som har varit med om rättegångar. Beträffande domskrivning 
finns det en tanke att domarna vid en domstol i ökad omfattning ska läsa varandras 
domar, man ska också övervaka varandras förhandlingar för att kunna på det sättet 
bidra till kvalitetssäkring. Och det har även konstruerats ett datorbaserat diagnos-
instrument. Sätter man in en dom i det systemet, så får man omedelbart svar på 
om domen är begriplig eller inte, och det är meningen att man ska kunna använda 
sig av det. Precis på det sättet skriver man naturligtvis inte, men så har jag förstått 
huvudtanken. Sedan är det också på det viset att utredningen, liksom Hans-Gunnar 
Axberger, lägger huvudvikten vid mediekontakter. I Sverige har vi redan en pool 
av domare som står till mediernas förfogande, men som inte är representanter för 
särskilda domstolar. Nu är tanken hos utredningen att alla domare ska utbildas i 
medieteknik och det ska vid de större domstolarna finnas en särskild domare som 
svarar för mediekontakten när det behövs. Själv tror jag, precis som utredningen 
och Hans-Gunnar Axberger, att detta är den viktigaste punkten, det ingen tvekan 
om det. Man kan i dagens läge inte, om det är fråga om en omdebatterad dom, från 
domstolen bara säga att vi har inga kommentarer till den. Det bidrar inte till trovär-
digheten utan man får försöka att uttala sig så gott det går enligt min mening. Men 
man får försöka att vara återhållsam och framför allt får man akta sig för hypoteti-
ska frågor om hur domstolen skulle ha dömt om förhållandet hade varit så istället 
för som det var i det aktuella målet? För det är ju ett annat mål, och det målet kan 
ju komma till domstolen, och det försöker jag förtvivlat att få journalisterna att 
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förstå före en intervju, men det går mycket sällan, för man får sådana frågor ändå. 
Jag är för min del övertygad om att den här utredningens arbete, om det genomförs, 
att kommer att ge goda resultat, men tyvärr är det så som både Torben Melchior 
(ohörbart) och president Carlsen har sagt att de gånger när det gäller att försvara 
någonting som har hänt i en domstol, då är det praktiskt taget alltid så att domstolen 
har frikänt någon som enligt allmänhetens och mediernas åsikt inte skulle ha blivit 
frikänd, eller att man anses ha dömt till ett för lågt straff. Jag önskar att det inte var 
på det sättet, men det är så, och även om utredningens arbete genomförs så befarar 
jag att det kommer vara likadant i fortsättningen. Tack så mycket.

Advokat Olav Willadsen, Danmark:
Fru ordstyrer, kære nordiske juristkolleger. Vi har lige hørt en lang række indlæg 
af særdeles høj kvalitet. Jeg håber, jeg blot kan nærme mig enkelte af dem. Tillid 
er det helt centrale. Det er ikke noget, man har. Det er ikke en gudgiven gave. Det 
er noget, man skal gøre sig fortjent til. Det blev nævnt i formiddags med under-
søgelser, men man må gå helt ned i folkesjælen og f.eks. i strafferetten acceptere, 
at hævn er godt. Det er en positiv ting, fordi det genopretter den sociale balance. 
Overdreven hævn er noget skidt, fordi det inviterer til modhævn. Derfor er den in-
stitutionaliserede hævn lig straf afsagt af domstole den rigtige måde, fordi man skal 
ikke gøre det for at gøre folk bedre, men man skal forebygge selvtægt og bevare 
tilliden til retten. Hvis man i stort omfang tillader forkerte afgørelser i domstolene 
eller forbrydere, der ikke kan findes og straffes, så påfører man ofrene risiko for 
et krænkelsessyndrom, og troen på retssystemet vil stille og roligt forsvinde. Der 
findes mange tilfælde af voldsofre og voldtægtsofre, hvor forbryderen aldrig af 
ressourcemæssige grunde er blevet fundet og straffet, og også ofre for andre myn-
dighedsafgørelser. Det kan være afgørelser i civile sager, det kan være ombuds-
mandsafgørelser, eller undladelser fra de pågældende. De mennesker, der bliver 
ofre for det, vil ofte kunne blive fysisk ødelagt, og det slår revner i samfundets 
sammenhængskraft, og det er den måde, man føder og nærer terror på. Det vil nogle 
nemlig kun kunne se som den eneste udgang efter princippet ”Er der håb? Ja, men 
ikke for os” – Kafka. Dommere skal, som den norske præsident sagde, holde sig 
fra alt, specielt velbetalte bijobs, der kan så tvivl om deres habilitet. Det er således, 
at ved siden af højesteretsdommerindtægten i Danmark, så har de i gennemsnit 
80% deraf på andre ting. Det er ikke tillidsskabende. Det er kun indtægtsskabende. 
Dommere og domme skal også kunne kritiseres, og det gælder også højesterets-
dommere og deres domme og også med navns nævnelse. De er nemlig hverken 
helguder, halvguder eller mimoser. De er dommere, og de skal gøre et ordentligt 
stykke arbejde. Det er der også mange, der gør. Men man må også kunne kritisere 
dem. Alle i samfundet kan kritiseres. Det er kun Hendes Majestæt Dronningen, som 
er undergivet et privilegium reale. Overser man dette, så vil tillidskapitalen blive 
inflateret og kun blive stående i Zimbabwe-Dollars. 
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Referent: justitieombudsman Hans-Gunnar Axberger, Sverige:
Tack så mycket, ordföranden! Det har nu framförts så många goda synpunkter, som 
jag själv inte hade tänkt på, att jag återigen tycker att det här är ett intressant ämne. 

Jag ska inte ta upp mycket ytterligare tid; jag har haft mina chanser att framföra 
det jag har på hjärtat. Den fråga som direkt ställdes från danskt håll, angående vad 
som gjordes i bland annat Sverige för att höja kvaliteten i domstolarnas verksamhet, 
har besvarats av Johan Munck och jag har inget mer att tillägga om den saken. Dock 
vill jag poängtera att det även är min utgångspunkt att detta är det grundläggande för 
tilliten till rättsväsendet, dvs. att där bedrivs en bra verksamhet.

Mot min korreferent vill jag nu inte polemisera, annat än på en punkt. Tor Lang-
bach talade om situationer då ett antaget brottsoffer inte tillmötesgås genom att den 
åtalade fälls, något han kallade ”negativa justitiemord”. – Det var, tycker jag, en 
svårt populistisk term. Det är i själva verket just sådana strömningar och förenklingar 
som domare måste kunna stå emot. Ibland är uppgiften att vara impopulär. Det gäller 
domare, det gäller åklagare, det gäller advokater och det gäller – kan jag numera av 
egen erfarenhet omvittna – även justitieombudsmän. Vi lämnar årligen över femtusen 
personer beskedet, att deras klagomål skrivs av. Ingen av dem älskar oss.

Korreferent: direktør Tor Langbach, Norge:
Ja, 3-4 ting. Punkt 1, feiloppfatninger i media. Ja, det finnes det en del av. Og årsa-
ken til det ligger i to plan. Dels at våre venner journalistene er almenpraktikere som 
følgelig ikke kan noen ting i det hele tatt, og for det andre den måten vi skriver våre 
avgjørelser på. Den juridiske utdanning, i hvert fall i gamle dager, var ikke en ut-
danning som på noen måte fremmet evnen til kort og konsis og god framstilling av 
ting. I Norge er det vel kanskje på den bedre enden av skalaen på dette. Men vi må 
faktisk tenke slik at vi skal skrive slik at selv en journalist forstår det. Det kan være 
en prøvelse.  Vi har også i Norge en gruppe med mediadommere som kommenterer, 
og jeg er enig med Bent Carlsen i at dette er en risikosport. Vi bør nok begynne å 
kommentere våre egne avgjørelser, men ikke gjør det mens man fremdeles i sjelelig 
oppgjør over medias vankunne. Vent til dagen etterpå. 

Det andre om effektivitet versus kvalitet. Bruker jeg begrepet effektivitet, så me-
ner jeg ikke med det at dommere skal gjøre ting veldig fort. Motsatsen til effektivitet 
er ineffektivitet og det er ikke akkurat et mål å strebe etter. Det ble også sagt at dom-
stolene er monopolister. Vi er jo faktisk ikke det. Ikke minst i de større tvistemål som 
impliserer næringsdrivende vil det å få en rask avgjørelse være helt avgjørende. Og i 
den grad vi som domstoler ikke får til det, så åpnes markedet for det Tore Schei var 
inne på, voldgift, skilledomsvirksomhet, hvor jeg er enig i at det ikke bør være hva 
dommere holder på med, dommere bør bedrive dømmende virksomhet. 

Til kvalitet, helt enig i det Bent Carlsen sa om det. Rettsledelse eller ledelse av 
prosessen i retten er veldig viktig. Og det er der vi i Norge også får kritikk, paradok-
salt nok fra de aktører som selv møter i retten, herav advokater og påtalejurister. Jeg 
forstår aldri helt det. Vi har ikke hatt noe system på å få tilbakemelding, og det er helt 
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riktig: vi får i ekstrem liten grad tilbakemelding som dommere. Det er bare fra enkelte 
spesielle advokater, som vi raskt utdefinerer som paranoide. Tenk på at en familiete-
rapeut vil drive sin virksomhet med et enveisspeil, og en eller to kolleger bak speilet 
som gir tilbakemelding etterpå. Tenk på hvor mye man lærer av en slik pedagogisk 
situasjon. I Norge har vi i gang flere lokale kvalitetsprosjekter. Og vi i Domstolsad-
ministrasjonen følger med på dette, og vi vil også ha kvalitetsarbeid i fokus. Men 
med litt angst for at kvalitetsarbeidet kan være litt gammel vin i nye skinnsekker, og 
litt angst for å implementere alt for mye benchmarking og næringslivstankegang i det 
vi skal gjøre. Men at vi må ta et skritt framover der, det er etter mitt skjønn helt åpen-
bart. Også er det godt å høre at Tore Schei er 100% enig i Domstolsadministrasjonens 
og mitt ikke alltid like populære syn på dommeres sidemål. Takk.

Debatleder: president i Högsta Domstolen Pauliine Koskelo, Finland:
Ärade deltagare, tack för att ni har kommit hit. Jag tror att det inte finns så mycket 
att tillägga här, men några saker kan man kanske avslutningsvis lyfta fram här, som 
någon form av sammanfattning. Hans-Gunnar började med att säga att domstolarnas 
uppgift är att skapa tillit i samhället, och det är ju faktiskt någonting väldigt grundläg-
gande. Den aspekten har ju inte varit kärnpunkten i vår diskussion idag, men det är 
naturligtvis helt grundläggande för domstolarnas roll i samhället, att skapa tillit, och 
det är en väldigt viktig funktion i våra samhällen.

Samtidigt, för att kunna skapa tillit, måste domstolarna själva åtnjuta förtroende. 
Det som jag tycker är väsentligt, och som väl har bekräftats också av debatten idag, 
är att domstolarna inte ska betrakta förtroendet som mål i sig själv, utan förtroende 
är någonting som uppnås genom att man fyller sin egentliga funktion väl. Det som vi 
naturligtvis har intresse av, det är ju ett upplyst förtroende, ett informerat förtroende, 
och där ligger naturligtvis ett visst problem i och med att det som vi får fram genom 
opinionsmätningar av olika slag, på gallupundersökningar och liknande, det är inte 
nödvändigtvis fråga om någonting som reflekterar det upplysta förtroendet. En del av 
det som kommer fram i opinionsundersökningar kan befaras bygga på missförstånd, 
okunnighet och ytlig information. Och där tror jag att det också var en viktig punkt i 
Hans-Gunnars referat, nämligen att dålig information ska bemötas med god informa-
tion. Det är viktigt, men samtidigt har vi ju praktiska erfarenheter som visar att det 
inte alltid är så lätt att få genomslag. Försök att korrigera oriktig information tas inte 
nödvändigtvis så väl emot i redaktionerna, dvs. man får inte alltid genomslag för den 
sortens korrigerande information. Men det borde inte avhålla oss från att försöka, 
därför att det är en riktig utgångspunkt att dålig information ska bemötas med god 
information. 

Det som är avgörande för förtroendet är hur vi verkligen klarar av våra uppgifter. 
Att upprätthålla hög kvalitet - vilket ibland innebär beslut som inte är populära - det 
är oerhört viktigt. Vi ska ju värna om rättssäkerhet, om rättsskydd. Det är inte alltid en 
syssla genom vilken man blir populär i den allmänna debatten, men icke desto mindre 
är det just det vi ska hålla på. Vi ska hålla på vårt, som Hans-Gunnar betonar det. 
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En god insyn är självklart viktig också när det gäller domstolarnas verksamhet. 
Det som är ytterst väsentligt, tycker jag, och som gäller för varje organisation, är att 
man har ett ansvar för att ständigt ägna sig åt en kritisk granskning av den egna verk-
samheten. Detta är viktigt också för domstolarna, men då är det väsentligt att ha rätt 
referens för den här kritiska granskningen: referenspunkten ska vara det sätt på vilket 
vi förmår uppfylla de uppgifter som vi har och inte de förväntningar som ställs på 
oss genom medierna till exempel. Öppenhet för en kritisk självgranskning är viktig. 
Om man har en alltför defensiv inställning så är det nog inte förtroendeskapande i 
allmänhet. 

En annan sak som jag kort tänkte nämna är att när det diskuteras problem i dom-
stolarnas verksamhet så är det ofta ett faktum är att vi själva inte har ett tillräckligt 
bra grepp om hur situationen egentligen ser ut. Vi vet till exempel alldeles för lite om 
hur straffpraxis ser ut när det gäller de mera mångfacetterade brotten. Är den enhetlig 
eller oenhetlig? Och där borde vi ha bättre information så att vi också kan ge bättre 
och mera förtroendeväckande svar på de spörsmål och debatter som kommer upp. 

Det var mycket annat som blev sagt, men jag ska inte förlänga debatten, eller er 
tid här på de kanske lite obekväma bänkarna. 

Jag vill tacka alla för att ni kom, jag vill tacka alla som deltog i debatten och 
framför allt vill jag tacka Hans-Gunnar för ett väldigt fint referat och Tor Langbach 
för ett väldigt fint korreferat. Tack för en rik och fin debatt och en god fortsättning 
på kvällen!    


