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Referatet inleds med reflektioner om allmänna ”förtroendemätningars” betydelse. 
Rättsväsendets förtroendekapital och vari detta består diskuteras. Lagstiftarens och 
sedan domarens roll som förvaltare av detta kapital tas upp, liksom betydelsen av 
samspelet dem emellan. Möjligheten att betrakta förtroende som något som kan vår-
das för sig avvisas. Därefter följer en kort analys av den betydelse rätten till över-
prövning har för allmänhetens förtroende för rättsväsendet, varvid behovet av egeni-
nitierade utvärderingar bland rättsväsendets aktörer berörs. I ett särskilt avsnitt 
behandlas frågor om information och insyn, följt av en diskussion om förhållandet 
mellan rättsväsendet och massmedia. Referatet avslutas med reflektioner kring etiska 
regelsystem och om detta skulle kunna vara något rättsväsendets institutioner är i 
behov av. De viktigaste ställningstagandena i referatet finns formulerade i de teser, 
som inleder framställningen.

Att mäta förtroende 1. 

År 2006 hade 46 procent av svenskarna stort eller mycket stort ”förtroende” för dom-
stolarna.1 1994 var motsvarande siffra 53 procent, ”förtroendet” sjunker alltså något. 
Siffrorna för polisen följer samma trend men är högre, 63 respektive 57 procent. Som 
jämförelse kan några andra siffror från den senaste mätningen noteras: sjukvården 
67, kungahuset 45, riksdagen 33, regeringen 31, försvaret 25, de politiska partierna 
16 och EU-kommissionen 14 procent.

Det svenska brottsförebyggande rådet, BRÅ, redovisade 2007 en liknande mät-
ning.2 54 procent svarade att de hade ganska (46) eller mycket (8) stort förtroende 
för rättsväsendet, definierat som polis, åklagare, domstolar och kriminalvård (dvs. 
snarare ”rättskedjan” än rättsväsendet). 25 procent hade varken stort eller litet för-
troende och 15 procent hade ganska litet eller litet förtroende för rättsväsendet. 
Även här åtnjöt polisen ett högre förtroende än domstolarna, som låg på samma 
nivå som åklagarna. Beträffande bägge dessa senare institutioner var det noterbart 
 

1 I Sverige finns genom det s k SOM-institutet en viss tradition av att ”mäta förtroende”. SOM står för 
samhälle, opinion och massmedia och betecknar en årlig vetenskaplig frågeundersökning som gjorts vid 
Göteborgs universitet sedan 1986. Den senaste publikationen heter Det nya Sverige, SOM-rapport nr 41, 
2007. Siffrorna är därifrån.
2  Förtroendet för rättsväsendet, Brottsförebyggande rådet, Rapport 2007:9, se www.bra.se
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att många inte hade någon åsikt alls; ungefär en av fyra hade ingen uppfattning om 
dem. (Beträffande polisen uttryckte 96 procent en mening.) 

Siffror av detta slag får ett relativt stort genomslag. Det gäller särskilt SOM-un-
dersökningarna, som behandlas som något slags rankinglistor, med en årligt återkom-
mande betygssättning av olika samhällsinstitutioner. Frågan är dock vad de innehål-
ler för kunskap. Hur skall noteringarna för rättsväsendet förstås? Att folk har större 
förtroende för poliser än för domare? Och hur skall man förhålla sig till att de tillfrå-
gades ”förtroende” för riksdagen är 24 procentenheter lägre än det som redovisas för 
polisen? När det gäller riksdag, regering och de politiska partierna kan noteringarna 
jämföras med den andel respondenter som svarar att de är nöjda eller mycket nöjda 
med hur demokratin fungerar: 78 procent, vilket är en i sådana här sammanhang 
anmärkningsvärt hög siffra. Tilltro till systemet alltså, men snarare misstro mot dess 
institutioner och aktörer.

Något kan man i och för sig utläsa för rättsväsendets del. Om än alltså svagt 
sjunkande tyder siffrorna på att den svenska allmänheten är någorlunda nöjd med hur 
rättsväsendet fungerar. De tyder också på att intresset för rättsväsendets institutioner, 
med undantag för polisen, inte är så stort.

I övrigt finns inte mycket att utläsa. I BRÅ:s undersökning tillfrågades respon-
denterna om sitt förtroende för ”polisens/åklagarnas/domstolarnas/ kriminalvårdens 
sätt att bedriva sitt arbete”. Därvid hade de väsentligt högre förtroende för polisens 
sätt att sköta sitt jobb än för hur kriminalvården skötte sitt. Det är svårt att se någon 
saklig grund för den skillnaden i ”betyg”. Det är betydligt mer troligt att siffrorna 
återspeglar högst allmänna attityder till det polisen gör respektive det kriminalvården 
gör. Det finns i själva verket ett ganska gott stöd för hypotesen, att det människor ger 
uttryck för när de svarar på enkäter som dessa är påverkat av allmänna kriminalpo-
litiska attityder.3

Hypotesen passar även för ”förtroendesiffrorna” för domstolar och polisen. Poli-
sen uppfattas som den centrala brottsbekämpande institutionen med en jämförelsevis 
renodlat repressiv funktion. Domstolarna skall däremot avväga brottsbekämpnings-
intressen mot rättssäkerhetshänsyn och finna meningsfulla påföljder för brott. Det 
kan leda till att misstänkta brottslingar frikänns eller till att straff sätts lägre än vad 
en betydande del av opinionen kan känna sig tillfreds med. Att kriminalvården får 
ännu lägre siffror ligger också i linje med hypotesen. Kriminalvården förknippas ju 
redan genom sin benämning mindre med repression än med behandling och återan-
passning.

”Förtroendesiffrorna” bör alltså ses i ett kriminalpolitiskt sammanhang. Den fak-
tiska kriminalpolitiken tenderar att bemötas med skepsis i den allmänna opinionen. 
Det beror på att brottslighet, särskilt i det enskilda fallet, framkallar krav på straff och 

3  Allmänheten vill generellt sett se strängare straff än de som faktiskt utdöms. Det tenderar att gälla 
oavsett repressionsnivå. Se Axberger, ”Det allmänna rättsmedvetandet”, Brottsförebyggande rådet, 1996. 
Flera delresultat i BRÅ-mätningen från 2007 stärker den uppställda hypotesen. Resonemangen här är av 
utrymmesskäl starkt komprimerade.
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faktiskt även vedergällning, som det på flera sätt inte är vare sig rationellt eller hu-
mant att tillmötesgå. Ett visst missnöje finns därför så att säga budgeterat i politiken. 
Det är något som lätt kan kanaliseras mot domstolarna, och i än högre grad mot kri-
minalvården. Ett missnöje av det slaget är emellertid något som de rättstillämpande 
organen inom rättsväsendet måste kunna leva med. Det vore förstås förkastligt om 
domstolarna för att gradera upp sitt ”förtroende” tog mer intryck av antaganden om 
”det allmänna rättsmedvetandet” än av lagstiftningen. 

Att uppnå höga förtroendenoteringar i opinionsmätningar är således inte nöd-
vändigtvis ett mått på framgång i arbetet. För att få underlag för att bedöma hur 
väl verksamheten fungerar finns andra redskap, såsom verksamhetsutvärderingar av 
olika slag. Sådana utvärderingar finns det goda skäl att göra, men de måste utgå 
från de uppgifter olika aktörer inom rättsväsendet har. När det gäller rättsväsendet 
är förtroende inte en fråga om popularitet utan om upprätthållandet av tilltron till de 
rättsstatliga funktionerna. 

Förtroendekapitalet2. 

Kravet på att människor måste känna förtroende för rättsväsendet är antagligen den 
omständighet som oftast åberopas till stöd för att rättsväsendet måste agera eller 
fungera på det ena eller andra sättet. Vad som närmare bestämt menas med detta krav 
är kanske inte så mycket lättare att svara på, än vad som är rättvisa. Om den saken 
råder det som bekant delade meningar, såväl i allmänhet som i enskilda tvisteämnen. 
Rättsväsendets sätt att skapa förtroende är därför i betydande utsträckning inriktat 
på rättstillämpningens former. Det finns fångat i det anglosaxiska talesättet: Justice 
must not only be done but also be seen to be done. Medborgarnas förtroende för att 
rättsstaten fungerar som den ska upprätthålls mer genom att de kan iaktta rättskip-
ningens former och konstatera, att dessa följer de principer som finns fastlagda. Det 
är betydligt enklare än att sätta sig in i fakta i alla enskilda ärenden och ta ställning 
i sak. Principen blir att det som ser korrekt ut antagligen är korrekt, medan det som 
verkar konstigt bör granskas närmare. Så fungerar i mångt och mycket det vi kan 
kalla rättsväsendets förtroendekapital.

Närmare besett kan förtroendet för rättsväsendet i en rättsstat sägas vara inbyggt i 
konstitutioner och övriga grundläggande rättsprinciper. Rättsordningen som helhet är 
så konstruerad att medborgarna skall kunna känna tillit till att rättsreglerna tillämpas 
av oberoende instanser på ett rättssäkert sätt. Det är i själva verket rättsväsendets rai-
son d’être; om inte denna grundläggande tillit eftersträvades skulle inget rättsväsende 
behövas och samhällsbygget kunna se helt annorlunda ut. Ett rättssystem innefat-
tar i långa stycken en formalisering och byråkratisering av den mänskliga samlev-
naden. Detta utgör på sitt sätt ett pris vi betalar – en investering – för en ordning 
som vi tror är mera tillitsskapande och därmed stabil än mer informella strukturer.  
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Som jurister är vi alla väl bekanta med denna ordning. Det handlar om rättsstatens 
fundamenta: oberoende rättsliga institutioner med självständiga, oväldiga beslutsfat-
tare, legalitetsprincipen och oskuldspresumtionen, fri- och rättigheter för enskilda, 
saklighet och objektivitet i dömande och ämbetsutövning, insyn i det allmännas verk-
samhet, rätt till domstolsprövning och rättvis rättegång inklusive rätt till överklagan-
de och överprövning m.m. Det kan beskrivas på skilda sätt. En rättsstatlig likare finns 
i den alltmer förfinade praxis som växer fram i Europadomstolen i Strasbourg. Av 
rättsväsendet krävs i utgångsläget inte så mycket mer än en ansvarsfull förvaltning 
av det på detta sätt investerade kapitalet.

Lagstiftarens roll3. 

Lagstiftaren bär ansvar för att lagarnas korrekta tillämpning leder till förtroendeingi-
vande resultat. I det ingår att stifta lagar som kan vinna acceptans men också att öva 
tillsyn så att rättsordningen som helhet fungerar friktionsfritt. Till detta kan läggas 
statens ansvar för att rättsväsendet får arbeta under sådana villkor att uppgifterna kan 
utföras enligt intentionerna.

Förtroendet för rättsväsendet påverkas av rättspolitiska värderingar. Även om alla 
dess aktörer agerar korrekt och professionellt kan en rättsprocess resultera i misstro 
bland allmänheten. Det gäller då det är lagstiftningen snarare än dess tillämpning 
som sätts ifråga. Ansvaret för förtroendeskador i sådana situationer vilar på lagstif-
taren. Att diskutera förtroendet för rättsväsendet utan att involvera lagstiftaren synes 
därför uteslutet. 

Från denna synpunkt vore det naturligt att inräkna lagstiftaren bland rättsväsen-
dets aktörer. Det skulle i så fall också understryka något ibland försummat, nämligen 
att lagstiftarrollen inte bara är politisk. Det är sant att den vilar på politisk grund. 
Och sjuttiotalsretoriken om att ”lagarna bara är ett sätt att förändra samhället” är 
på sitt sätt alldeles korrekt; felet ligger i det lilla ordet ”bara”. Delvis är lagstiftning 
nämligen också förvaltning. Lagstiftaren har tillsyn över hela rättsordningen och är 
– åtminstone enligt de principer som länge tillämpats i Sverige – den som ytterst 
ansvarar för att denna är sammanhängande, motsägelsefri och väl fungerande. Det är 
en förvaltningsuppgift för jurister, som på olika nivåer har ansvar för beredningen av 
lagar, förordningar och föreskrifter. 

Om lagstiftaren görs uppmärksam på att delar av rättsordningen fungerar illa på 
ett eller annat sätt men inte gör något åt saken riskerar förtroendeskador förstås att 
uppkomma. En intressant fråga är vad som sker om lagstiftaren tenderar att undan-
dra sig detta ansvar. Utan att kunna belägga det i siffror har jag det rätt bestämda 
intrycket, att den svenske lagstiftaren under senare decennier blivit mer passiv i sin 
tillsyn över lagstiftningens funktionsssätt. Jag har mött många exempel från de rätts-
områden, som jag arbetat med, där förväntade åtgärder från lagstiftaren uteblivit, 
trots uppenbara brister och trots att gott utredningsunderlag funnits framtaget. 
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Svaret på frågan vad som händer om lagstiftaren blir passiv kan mycket väl  
vara att domstolar (och andra organ som kan påverka rättsbildningen) mer eller 
mindre tvingas till aktivitet. Jag tror att en sådan utveckling kan vara förestående.  
Fortfarande är reflexen inom det svenska rättslivet att ropa på lagstiftaren när något 
inte fungerar. Men om erfarenheten blir att ”det inte är någon hemma” är det sannolikt 
att de luckor och funktionsbrister som man velat få lagstiftarens hjälp med i stället 
hanteras i rättstillämpningen, dvs man får en förskjutning i den rättsskapande verksam-
heten, från lagstiftare till framför allt domstolar, men även organ som Riksåklagaren, 
Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän kan känna sig manade till större aktivitet 
i rättsbildande riktning. I förlängningen kan en roll för den under det sena nittonhund-
ratalet tämligen marginaliserade rättsvetenskapliga doktrinen också skönjas. Inget av 
detta är ju från historiskt perspektiv okänt. I 1993 års svenska domarutredning påvisas 
hur domstolarnas roll i rättsskapandet varierat under olika epoker.4

Rättsväsendets viktigaste aktör: domaren4. 

Domaren är rättsväsendets viktigaste aktör och skall i sin person förkroppsliga för-
troendekapitalet. En gång var domaren av Guds nåde, eller som heter i Olaus Petri 
domarregler:

”En domare skall först besinna, att han är en Guds befallningsman, och det 
ämbete han förer, det hörer Gudi till, och icke honom själv, och därföre hörer 
domen, som han avsäger, Gudi till, efter det han avsagd varder i Guds ämbete, 
på Guds vägnar, så att det är visserligen Guds dom, och icke människors.”

Detta står ännu att läsa i den ledande svenska lagboken. Något mer obsolet är dock 
svårt att leta fram. Den metafysiska grunden för dömandet rensades slutligt ut med 
rättsrealism och rättspositivism. Synen på domaryrket som något i viss mån upphöjt 
finns knappast längre företrädd, även om den här och där kan iakttas i symbolform, 
t ex i äldre domstolsbyggnader och rättssalar. Men kanske ändå något av värde ka-
stades ut när ”metafysiken” skulle bort. Det finns särskilda förväntningar inbyggda i 
rättsväsendets domarroll, som gör yrket unikt.

I äldre tid förekom det att domaren liknades vid prästen och läkaren, dvs yrken 
som ofta beskrevs som ”kall”, ett uttryck som dock har en dragning tillbaka mot 
det metafysiska, åtminstone om man som i Svenska Akademiens ordlista definierar 
det som ”livsuppgift vartill någon känner sig kallad”. Jämförelsen med prästen och 
läkaren är likväl givande. Det är yrken som förenas av särskilda förväntningar på utö-
varen: förmåga att leva sig in i andra människors livssituationer, altruistiskt sinnelag, 
livserfarenhet och boklig lärdom i kombination samt ett visst allvar, som svarar mot 
karaktären av de sammanhang, där ens tjänster efterfrågas. 

4  SOU 1994:99, t ex s. 50 ff
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I den ovan nämnda svenska domarutredningen förs en hel del resonemang om 
domarrollen och bland bilagorna finns en uppsats om domarkultur, författad av pro-
fessorn i rättshistoria Kjell Å Modéer.5 Han återger flera exempel på den som man 
idag kan tycka något svulstiga domaridealismen. Men om man kan bortse från de 
överspända inslagen, finns i somliga av dessa beskrivningar något som till sin kärna 
ter sig tidlöst och tänkvärt. Vid ett nordiskt juristmöte år 1926 anförde Ernst Trygger 
om domaren:6

”Människor anlägga --- på hans liv och yttringarna av detsamma en annan 
måttstock än på sitt eget eller på folks i allmänhet. De ställa anspråken högre 
på domaren även utom hans egentliga livsuppgift än på andra människor. --- I 
sanning, ringa är icke det, som vi i samhällets intresse måste fordra av doma-
ren för att han skall kunna förverkliga sin höga bestämmelse.”

Reflektionsvis skulle jag vilja tillägga att bilden av domaren inte enbart kan bestå i 
föredömliga egenskaper; då föreställer den endast allmän förträfflighet. Modéer åter-
gav en karakteristik där en mer komplex och intresseväckande bild framträder:7

”En domare äger, som de flesta andra, mer eller mindre av det rörliga fluidum, 
som kallas temperament, och detta kan icke undgå att röra på sig mot kallt eller 
varmt även i hans officiella gärning. Också en domare – den inbitne lantdoma-
ren icke minst – har sina älsklingsmeningar, sin kanske ur en minnesvärd erfa-
renhet hämtad standard för att bedöma människor eller händelser. --- Vi tänkte 
oss inte [domaren] som en särdeles skarpsinnig jurist --- men som en myndig 
och vördig samt om sin värdighet mån patriark, imponerande i domstolen, hu-
man och rättrådig men en smula pedantisk och i det enskilda umgänget kanske 
väl så otillgänglig och pompös. Så ville nog också tingsmenigheten att dess 
domare skulle vara.”

I denna karakteristik framhålls alltså att domarrollen rymmer betydande individua-
litet, att myndigheten och rättrådigheten kan beledsagas av pompösa och pedantiska 
drag samt att det inte i första hand är på skarpsinnet det kommer an. Därmed vare väl 
inte sagt att de skarpsinniga skall föras åt sidan och de pompösa pedanterna vaskas 
fram; dessa korta citat är huvudsakligen återgivna för att väcka tankar och stimulera 
till diskussion kring ett ämne som det kan vara dags att ånyo intressera sig för. 

Till förvaltandet av rättsväsendets tillitskapital hör i alla händelser utbildningen 
och rekryteringen av domare, som motsvarar de förväntningar som finns på dessa. 
Dit hör även mekanismer som gör det möjligt att från yrket skilja dem som inte 
svarar mot dessa förväntningar. Det får antas ha negativa effekter på förtroendet för  

5  SOU 1994:99; Modéers uppsats har titeln Den svenska domarkulturen – europeiska och nationella 
förebilder.
6  Citerat från a. bet., del B, s. 156 (originalet i Nordiska juriststämman 1926, s. 396 f.).
7  Eliel Löfgren, Klockorna i Östervåla, 1934, s. 52 f, här citerat från a. bet., del B s. 157. För en nyutkom-
men skildring i samma anda, se Erland Aspelin, Domarliv och dömda själar, 2007.
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rättsväsendet om en domare som avvikit från de krav som ställs kan fortsätta i sin 
roll. Om utbildning och rekrytering fungerar väl bör behovet av detta vara litet, men 
möjligheten måste finnas. Självklart skall den noga vägas mot kravet på domarens  
oberoende ställning, men förtroendet för rättsväsendet som helhet måste vara över-
ordnat. I svensk praxis föreligger inget principiellt hinder mot att domare som döms 
för brott får vara kvar i tjänst.8 För egen del tror jag att den framtida domarrollen 
förutsätter en strengere syn. Det kan tilläggas att för en domare är brott begångna 
sedan eden svurits dubbelt belastande. Dels berörs det allmänna oförvitlighetskra-
vet, dels är det särskilt förtroendeskadligt när den som anförtrotts att döma andra 
och förutsätts sitta med den yppersta kunskapen om lagen inte själv håller sig inom 
dess gränser. I det sistnämnda hänseendet finns en parallell till det krav som ofta 
ställs på politiker, att de skall leva som de lär.

Möjligheten för domare och domstolar att förvalta sitt förtroendekapital är inte 
bara avhängigt av domarens förmågor och egenskaper utan också av vilka uppgif-
ter som läggs på domstolarna. Därmed kommer vi in på rollfördelningen mellan 
lagstiftare och domare.

Lagstiftaren och domaren – ett sammanvägt perspektiv5. 

Att domarens uppgift kan spänna från att tillämpa lag till att skapa rätt är en gammal 
iakttagelse. Lag säga, lag tälja och lag göra, benämndes en gång dessa kanske mer 
grad- än artskilda funktioner.

Det är lagstiftaren som bestämmer domarens uppgift. Ju mer precist lagen förut-
ser de fall över vilka domaren skall döma desto mer renodlad blir dennes rättstil-
lämpande roll. Ytterligheten är Montesquieus domare: bara den mun genom vilken 
lagstiftaren talar. 

För frågor om tilliten till rättsväsendet är uppgiftsfördelningen mellan lagstiftare 
och domstolar av stor betydelse. När lagstiftaren fullt ut använder sitt mandat att 
styra genom lag, återstår för domstolarna renodlade juridiska uppgifter. Det är en 
expertfunktion, som rättssystemet är skapat för och domarna utbildade till. Det är här 
större delen av förtroendekapitalet är investerat. Domstolarna kan förvalta det genom 
att ”bara” göra sitt jobb.

Domaryrket ställer då krav på oberoende och juridisk-teknisk färdighet. Den mer 
idealistiska sidan kan tonas ned eftersom det i en sådan roll är mindre som överläm-
nas till domaren att bestämma på egen hand. Om domaren är en juridisk ingenjör är 
det yrkesskickligheten som efterfrågas; vad ingenjören gör efter jobbet spelar mindre 
roll. Detta är det synsätt som vi åtminstone i Sverige under lång tid – från tidigt tret-
tiotal och framåt – utvecklat och levt med. Lägger man därtill det alltmer sofistike-
rade bruket av lagförarbeten som styrmedel för rättstillämpningen uppnås i stort sett 
det ideal Montesquieu satte upp.
8  Se praxisredovisningen i SOU 1994:99 del B, s. 99 f
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Sedan något decennium, lite drygt, har denna utveckling avstannat. Det finns flera 
samverkande skäl till det. Det mest uppenbara är att Sverige genom inträdet i den 
europeiska gemenskapen i praktiken öppnade sig för andra tänkesätt och en helt an-
nan rättspolitisk praktik än den som länge drivits i vår ände av Europa. Det var ett 
pris som vi fick betala, om man vill se det så; andra skulle säga att det var något vi 
fick på köpet. 

Normbildningen inom EU kan förenklat och tillspetsat beskrivas så att politiker 
från många länder enas om det de förmår enas om, ofta allmänt hållna påbud utan 
några förarbeten av värde, för att överlämna resten till en rättsutveckling i praxis. 
Det är långt från Montesquieus ideal. Skall man låna hans metaforik, kanske man 
kan säga att inom EU är politikerna hjärtat och medan juristerna förväntas vara 
hjärnan. Att EG-domstolen särskilt över tid ägnar sig åt att skapa lag råder det 
ingen tvekan om. Detsamma gäller Europadomstolen.

Utvecklingen går nu mot en viss ”juridifiering” av samhällslivet, där domsto-
larna får lov att ta hand om sådant som de annars varit vana vid att lagstiftaren, 
gärna i god allians med korporativa intressen, skall bestämma. Tydligast är detta 
när EG-domstolen träffar avgöranden som gäller svensk rättspolitik (eller det vi 
trodde var svensk rättspolitik) och som alltså griper in i vår lagstiftning och rätts-
syn. Länge fanns föreställningen att det bara är när EG-domstolen uttalar något 
med tydlig svensk adress som vi behöver anpassa oss. Men så är det ju inte; all 
nationell rättstillämpning måste inkludera EG-rätten, vilket betyder att även våra 
domstolar måste gå in i en mer rättsskapande verksamhet än tidigare. Detsamma 
gäller Europakonventionen om mänskliga rättigheter, där svenska domstolar inte, 
som de länge gjorde, kan nöja sig med att tillämpa inhemsk lag och hänvisa den 
som åberopar konventionen till Strasbourg. Högsta domstolens prejudikat från se-
nare år visar klart att konventionen måste få genomslag redan i de nationella instan-
serna. Även här leds domstolarna in i en friare rättstillämpningsroll.

Till det sagda kommer det intryck, som ovan berörts, att den svenske lagstifta-
ren inte längre visar samma aktivitet som under sjuttiotalet och det stora reform-
arbetets tid. En mer passiv lagstiftarroll tvingar för eller senare fram en mer aktivt 
rättsskapande rättstillämpning. 

När domstolarna får en mer rättsskapande roll kommer de att ställas till svars på 
ett område där de har ett mer begränsat förtroendekapital. Domstolarnas rättsstat-
liga funktion är att tillämpa lagar som folkvalda organ stiftat, inte att själva ”driva 
politik”. Domstolar som rättsskapande organ löper därvid en risk att misstros från 
utgångspunkten att de endast indirekt är demokratiska organ. 

Hanteringen av förtroendekapitalet i en utveckling som går i denna riktning 
måste innefatta en del förändringar i jämförelse med den mer renodlade ”montes-
quianska” rollen. Det är svårt att ange hur ett rättsväsende som det svenska utan 
konvulsioner skall kunna anpassa sig till detta. Inte ens våra renodlade prejudikat-
instanser är vana vid en rättsskapande roll; de är skickliga på att ”tälja lag” men 
obenägna att skapa rätt. Till detta kommer att de flesta domare antagligen och på 
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i mina ögon respektabla grunder inte anser att de skall skapa rätt. Kjell Å Modé-
er noterar i den ovan nämnda uppsatsen att domarkulturen präglas av en uttalad  
kontinuitet som bidrar till att politiska förändringar först efter någon generation 
slår igenom i domarkulturen.9 Det antyder att invanda tänkesätt kommer att bjuda 
motstånd mot förändring.

Förtroende som sådant 6. 

Efter den granskning av resningsärenden som den svenske justitiekanslern lät utföra 
för några år sedan och som jag bar huvudansvaret för hette det från höga positioner 
inom rättsväsendet att granskningen som sådan orsakat rättsväsendet allvarliga – ir-
reparabla, rentav – förtroendeskador. Denna inställning bemöts väl med vad Hjalmar 
Söderberg en gång skrev om Dreyfusaffären eller, rättare sagt, de ord han lät sin figur 
kyrkofadern Papinianus yttra:

”Domare äro människor och kunna misstaga sig. Det är sannolikt att många 
bliva oskyldigt dömda; men det är en stor lycka, att man i allmänhet förblir 
i okunnighet om dessa fall, och det är dåraktigt och brottsligt, att vilja bringa 
dem till allmänhetens kännedom och att söka få en en gång under alla lagliga 
former avkunnad dom upphävd. Det är dåraktigt och brottsligt att för en endas 
skull vilja rubba det allmänna förtroendet för rättsskipningen och därigenom 
föra samhället ett steg närmare dess upplösning. Om kapten Dreyfus vore en 
verklig fosterlandsvän skulle han själv inse detta. Som sakerna nu stå, kan han 
icke tjäna sitt land bättre än genom att erkänna sig skyldig. Genom att vidhålla 
sin oskuld begår han just det fosterlandsförräderi, till vilket han kanske från 
början var oskyldig.”

Detta synsätt kan idag te sig lika främmande som förbudet mot att kvälja dom. Vid 
tiden för Dreyfusaffären – ett drygt sekel bort – torde det dock ännu haft en del före-
språkare. Samhället var uttalat hierarkiskt och auktoritetstron uppfattades som viktig 
för statens funktioner, inte minst krigsmaktens. Att den enskilde kunde få lov att offra 
sig för sitt land var en mer levande realitet än nu. 

Man kan fråga sig om tankar av det här slaget kan ha någon tillämpning för rätts-
väsendets del. Rättssystemet är uppbyggt för att skapa tilltro. Är det då inte naturligt 
att av dess aktörer kräva, att de avstår från sådant som kan skada den tilltron? Jo, i 
och för sig, men problemet är att det kan bli ödesdigert att slå vakt om tilltron för 
dess egen skull. Dreyfusaffären är här lärorik. Under många år gavs intresset av ar-
méns anseende företräde framför den dömdes anspråk på upprättelse. Kostnaden för 
denna utdragna kamp betalades med förtroendekapitalet, som vid tiden för Dreyfus 
slutliga frikännande var förbrukat. Cyniskt uttryckt kan man säga, att en marginell 

9  A.bet. s. 154
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del av ett stort förtroendekapital kanske kan användas till förhindrande av att en 
förtroendeskadlig händelse kommer till allmän kännedom. Men det är, som Drey-
fusaffären visar, ett spel med höga insatser. Om det finns en stark motmakt – t ex en 
tredje statsmakt, massmedier – som synar, måste insatserna höjas. Till sist kan allt 
vara förlorat.

Det slags förtroende som rättsväsendet bygger på skadas i själva verket redan 
av antydningar till försök att skydda förtroendet som sådant. Förtroendet kan bara 
förvaltas genom att man till etthundra procent bejakar rätten till ifrågasättande. All 
verksamhet som innefattar maktutövning förväntas i ett demokratiskt samhälle vara 
så organiserad att den tål insyn i en eller annan form. Medborgarnas tillit byggs inte 
av att de vet med sig att fel aldrig begås eller att maktmissbruk inte förekommer 
utan av att de litar på att det sällan kan förekomma utan att uppdagas.

Idén att vissa verksamheter skall bedrivas utifrån premissen att viss insyn av 
förtroendeskäl måste begränsas är oförenlig med dessa förväntningar. Från förtro-
endesynpunkt är det bättre att man inom en verksamhet själv strävar efter att syn-
liggöra tillkortakommanden av olika slag. Misstankar om att maktmissbruk döljs 
är mer skadliga än uppdagandet av sådant missbruk, om uppdagandet är en följd 
av att normala insyns- och kontrollmekanismer fungerat. Det sistnämnda kan till 
och med antas vara förtroendebyggande. Så fungerar ett av de mest karakteristiska 
dragen i ett rättssystem, rätten att överklaga. Det kan synas förtroendeskadligt att 
domare i skilda instanser gör olika bedömningar i samma mål, men det är i själva 
verket tvärtom. Det tydliggör att instanserna fungerar oberoende, att nya argument 
kan leda till nya bedömningar och att var domare är självständig i sitt ställnings-
tagande.

Överprövning, utvärderingar och egenkontroll 7. 

Överprövningsrätten är ett av de viktigaste inslagen i rättsväsendets förtroendekapi-
tal. Ett av dess ändamål är kravet på rättstillämpningens enhetlighet, att lika skall 
dömas lika. Det har betydelse för rättsordningen som en sammanhängande helhet 
och därmed för förvaltandet av förtroendekapitalet. Det kan dock i rätt hög grad 
åstadkommas redan genom en relativt summarisk kontroll i överinstans. Men det 
gäller knappast ett annat ändamål, nämligen det som handlar om att tillgodose par-
ternas anspråk på att få sin sak hörd och synad i flera från varandra oberoende 
instanser. 

Många har genom åren ansett det vara mest rationellt att avskaffa flerinstanspröv-
ningar och möjligheten har successivt inskränkts. Det torde dock vara ett mycket 
effektivt förtroendeskapande redskap, att låta den som hyser misstro få en ny pröv-
ning inför nya domare. Det bygger inte bara förtroende hos missnöjda parter; minst 
lika viktigt är att redan förekomsten av denna inbyggda möjlighet till självrättelse 
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främjar den breda allmänhetens benägenhet att lita på rättsliga processer. Liksom 
insynsrätten utgör överprövningsrätten självändamål i den meningen att den har sitt 
existensberättigande även om man antar att alla domar och beslut i första instans är 
korrekta.

Överprövningsrätten kan vara ett skäl till att rättsväsendet varit främmande för 
att utvärdera sin verksamhet. Stora delar av samhällslivet i övrigt har genomgått 
en utveckling där egna och fristående verksamhetsutvärderingar blivit allt vanli-
gare. När det svenska riksrevisionsverket för ett tiotal år sedan gjorde några ef-
fektivitetsrevisioner av det man kallade ”rättskedjan” mötte det inget varmare väl-
komnande från rättens aktörer. Ett av flera framskymtande skäl till den tveksamma 
hållningen var att revisorerna inte var domstolsjurister. För en verksamhet som är 
beroende allmänhetens förtroende är det emellertid en ologisk inställning att inte 
vara öppen för utvärderingar från ett generalistperspektiv. Det antyder också en 
inskränkt syn på den egna verksamheten om man inte anser att den kan tillföras 
något av värde genom att utvärderas på samma sätt som andra verksamheter.

I Granskningskommissionen efter mordet på Olof Palme, där jag medverka-
de, använde vi oss av Riksrevisionsverket. Två revisorer därifrån, varav en med 
mycket bred granskningserfarenhet, gick igenom hela polisutredningen från just 
ett generalistperspektiv, för att, som det heter, ”kvalitetssäkra” denna. Jag var för 
egen del inledningsvis skeptisk till att någon som inte själv var insatt i brottsut-
redning och det styrande regelverket skulle kunna tillföra något av värde, men jag 
fick lov att omvärdera den uppfattningen. Resultatet var synnerligen värdefullt 
och ställde förundersökningsledningen inför ett antal frågor, som den inte tidigare 
ställts inför och följaktligen inte heller hade några bra svar på. Det bidrog väsent-
ligt till kommissionens granskningsarbete. 

Den svenska polisen har från nittiotalet och framåt utvecklat sin inspektions-
verksamhet och utvärderar numera en hel del händelser på ett sätt som inte tidigare 
förekom. Detsamma gäller åklagarväsendet, där det inrättats särskilda utveck-
lingscentra som bl a fyller en utvärderingsfunktion. I dessa delar av rättsväsendet 
har det alltså hänt en del. Inom domstolsväsendet synes det gå trögare. I enlighet 
med vad som ovan sagts torde det ha betydelse från förtroendesynpunkt om rätts-
väsendet genom egna initiativ kontinuerligt bedriver en viss egenkontroll. Det hör 
således till förvaltandet av förtroendekapitalet.

Det finns också för domstolarnas del en medvetenhet om detta. I somras tillsat-
te den svenska regeringen en utredning om förtroende och kvalitet i domstolarna.10 
Dess direktiv har en viss slagsida mot sådant som bemötande, tillgänglighet och 
information. Sådant är förvisso viktigt. Justitiekanslern Göran Lambertz har i en 
uppsats beskrivit hur en domares beteende i ett vårdnadsmål bidrar till att driva en 
olycklig människa ut på rättshaveriets brant.11 Den olycklige upplever att domaren 
inte lyssnar, har tagit ställning på förhand osv. Skildringen understryker hur vik-
10  Direktiv 2007:93, Förtroende och kvalitet i domstolarna.
11  Lamberts, Förtroendet för rättsväsendet, i Festskrift till Per Henrik Lindblom, s. 375 ff.
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tigt det är att domaren inte bara själv är övertygad om sin objektivitet utan också  
bemödar sig om att bete sig så att parterna inte ges anledning att tvivla på den saken. 
Det är dock viktigt att ett arbete av det slag utredningsdirektiven syftar till inte stannar  
vid ytan utan även inriktas på utvärderingar av kvaliteten i kärnverksamheten. Det 
är inte fel att putsa på fasaden, men skulle något vara murket inunder nyttar det inte 
mycket till.

Information och insyn 8. 

Den attityd som förekommer inom rättsväsendet och som innebär att man betraktar 
förtroendet som en sak att vårdas för sig leder lätt till att detta betraktas som en in-
formationsfråga. Och det kan det delvis vara. God information om en verksamhet är 
i sig förtroendeskapande. Aktiva informationsinsatser kan också vara ett sätt att rätta 
till missförstånd och förmedla kunskap. För att information skall kunna fungera på 
det sättet måste den dock förenas med öppenhet, annars riskerar den att uppfattas 
som försök att styra. Det är helt i sin ordning att skriva ett pressmeddelande om att 
vissa beslut fattats och i begriplig form redovisa dessa. Men om det samtidigt råder 
omfattande sekretess beträffande själva besluten, ingen är beredd att svara på frågor 
om dem etc blir slutresultatet inte förtroendeskapande. Man kan således inte välja 
mellan information och insyn.

Den nordiska offentlighetsprincipen har en starkt förtroendebyggande funktion. 
Den består dock väsentligen av passiv offentlighet, dvs att allmänheten ges tillfälle 
till insyn. Det är många gånger si och så med möjligheten för den enskilde att använ-
da sig av offentlighetsprincipen. Att rättssalens offentlighet i så pass liten utsträck-
ning utnyttjas kan tas till intäkt för att den inte behövs. Så är det inte. För det första är 
redan allmänhetens kännedom om att var och en, om han eller hon vill, har tillträde 
till rättssalarna förtroendeskapande, oavsett hur mycket detta utnyttjas. För det andra 
borde reflektionerna gå i motsatt riktning – vad kan vi göra för att underlätta för all-
mänheten att hålla sig underrättad om vad som sker i domstolarna? Jag har behandlat 
dessa frågor i ett referat till 2002 års nordiska juristmöte med överläggningsämnet 
Processens offentlighet – värn eller hinder? I det här sammanhanget skall jag endast 
uppehålla mig vid några reflektioner kring vilka mer aktiva åtgärder, som rättsväsen-
det kan använda för att förvalta sitt förtroendekapital.

Det är en allmän samhällstrend, att alla skall synas och informera om vad man 
gör osv. ”Informationssamhället” erbjuder ett ständigt ökande antal möjligheter 
till detta. Trender av det slaget kan det i en verksamhet som rättsväsendets finnas 
skäl att förhålla sig avvaktande till. Emellertid är det tydligt att allmänhetens kun-
skap om hur rättsväsendet faktiskt fungerar är låg. I ”förtroendemätningarna”, som  
diskuterades ovan, framgick att påfallande många tillfrågade avstod från att uttala nå-
gon mening om domstolar och åklagare, vilket får tolkas som att dessa institutioners 
verksamheter är ganska okända. Av undersökningarna framgick också att människors 
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kunskaper om rättsväsendet har betydelse för vilket förtroende de hyser för detta. 
Under förutsättning att den verksamhet som bedrivs är bra finns det skäl att utgå  
från att mer aktiv information om det som sker i domstolarna skulle vara  
förtroendehöjande. Slentrianmässiga attityder, kanske hämtade från film och tele-
vision som inte ens skildrar det egna rättssystemet, skulle kunna ersättas av riktig 
kunskap. Det kan förstås inte vara rättsväsendets viktigaste uppdrag, men man skulle 
kanske kunna jämföra med det som i universitetsvärlden kallas ”den tredje uppgif-
ten”, dvs att vid sidan av forskning och utbildning även ägna sig åt att bland allmän-
heten sprida kunskap om det man gör.

Enligt min mening borde detta höra till rättsväsendets uppgifter. Domstolar och 
andra rättsvårdande myndigheter bör exempelvis finnas på Internet och där utnyttja 
möjligheten att informera om rättsväsendet, enskilda mål, hur rättsprocesser går till osv. 
Målgruppen bör vara den kunskapssökande allmänheten. Här finns en del att göra. 

Detta pekar vidare mot det som många jurister kanske först tänker på när han-
teringen av allmänhetens förtroende för rättsväsendet skall diskuteras men som här 
alltså sparats, nämligen förhållningssättet till massmedierna.

Massmediernas betydelse för rättsväsendets förtroendekapital9. 

Det finns ett skäl till att frågan om hur rättsväsendets förtroendekapital skall hanteras 
i relation till massmedierna sparats. Svaret bör nämligen utgå från rättsväsendets upp-
gifter och förutsättningar, inte massmediernas. Rubriken speglar det synsätt många 
jurister har på ämnet, nämligen att det är massmedierna och journalisterna som är 
problemet. De anses ge en förenklad, felaktig, vinklad etc bild av verkligheten. De 
som har denna syn på medierna är i stort sällskap. Det finns en omfattande och väldo-
kumenterad mediekritik från alla samhällsfält som går ut på att det ena eller det andra 
ämnet behandlas på ett otillfredsställande sätt av medierna.

Åtskilligt i kritik av detta slag är välgrundat, annat har sin grund i bristande för-
ståelse för mediernas funktion och arbetssätt. Men det spelar i det här sammanhanget 
just ingen roll, eftersom ”mediefaktorns” betydelse för rättsväsendets anseende inte 
påverkas av sådan kritik. Medierna fungerar som de gör, huvudsakligen på grund av 
sin via den grundlagsfästa yttrandefriheten skyddade ställning som ”tredje statsmakt” 
och kommersiella drivkrafter. En ansvarsfull förvaltning av rättsväsendets förtroen-
dekapital kräver en viss anpassning till detta.

Det innebär att det inom rättsväsendet måste finnas god kunskap om medierna. Jag 
har för egen del sedan ett femtontal år tillbaka varit engagerad i domarutbildningar i 
detta ämne. Dessa, inte särskilt djupgående, utbildningar har tagit sikte just på med-
iekunskap. Den bakomliggande tanken har varit att domare bör veta hur ”mediernas 
aktörer” arbetar och resonerar för att underlätta samspelet mellan rättsväsende och 
massmedier. Det är viktigt för en domare att veta vad han eller hon kan förvänta sig i 
detta umgänge, liksom att ha en föreställning om vad journalister förväntar sig. 
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Rättsväsendet bör, i enlighet med vad som tidigare sagts om vikten av att aktivt för-
medla kunskap på sitt fält, använda sig av massmedierna på samma sätt som andra sam-
hällsinstitutioner gör. Det finns vidare berättigade förväntningar på att man just inom 
rättsväsendet är särskilt väl insatt i offentlighetslagstiftningen och lever upp till såväl 
dess bokstav som dess anda. Till detta slags mer allmänna professionalism hör även att 
beslutsfattare gör sitt bästa för att allmänheten via massmedia skall få en rättvisande 
bild av verksamheten, t ex genom att ställa upp och svara på frågor samt verka för att 
uppenbara felaktigheter rättas. Man bör även behärska de vanligaste redskapen i kom-
munikationen med journalister, t ex när och hur pressmeddelanden kan utfärdas. Det 
sagda torde vara okontroversiellt och framgår även i det svenska domstolsverkets 
skrift Domstolarna och massmedierna från 2005, där det inledningsvis heter:

”Det är angeläget att allmänhetens förtroende för domstolarna bibehålls och 
utvecklas. Det viktigaste är naturligtvis hög kvalitet i den dömande verk-
samheten men också att det som sker i domstolarna återspeglas i samhället 
på ett korrekt och sakligt sätt – ett ansvar som ligger på såväl domstolarna 
som massmedierna.”

När de nyss nämnda medieutbildningarna började var domarnas förkunskaper om 
medier och journalister begränsade och inställningen artigt negativ. Det har svängt 
påtagligt under senare år. Det gäller även attityden till att ställa upp för massmedia. 
Tidigt nittiotal var den helt dominerande inställningen, att man inte skulle delta i 
massmediernas behandling av de domar och beslut som man själv medverkat till. Att 
”kommentera” sin dom ansågs oetiskt, olämpligt eller i största allmänhet alldeles för 
riskabelt. Numera verkar inställningen vara den motsatta. De flesta brukar anse att 
det man inte bara kan utan till och med bör ställa upp och kanske inte ”kommentera” 
men i alla fall förklara och svara på frågor kring sina egna domar. 

Detta torde vara ett uttryck för en i allt väsentligt positiv utveckling. Men det 
har sina risker att oreserverat bejaka den. Det finns ett antal ”klassiska” argument 
mot att domare ”kommenterar” domar de medverkat till. Det viktigaste är kanske 
risken för att förtroligheten i rättens överläggningar kan skadas. En lagfaren doma-
re bör dock utan svårighet klara av att hålla sina svar och kommentarer på behörigt 
avstånd från detta. En annan gammal farhåga är att den kommenterande domaren 
skall lockas att tillföra andra argument än dem som finns i domskälen, genom att 
exempelvis söka formulera dessa på ett mer ”folkligt” sätt. Det som i så fall kan ske 
är att massmedierna blir en del av rättsprocessen, eftersom domarens uttalanden då 
kan åberopas i en eventuell fortsatt process. Den risken är, tror jag, något större; det 
har funnits exempel av det slaget i Sverige. Den kommenterande domaren måste 
därför vara väl förberedd inför intervjuer och företrädesvis hålla sig till det som står 
i domen. Det kan för övrigt, i massmedialt uppmärksammade ärenden, vara en god 
idé att redan då domen formuleras tänka över formuleringarna så att de även kan 
användas i pressmeddelande och muntliga kommentarer. En sådan synkronisering 
kan vara till gagn för såväl domskälen som för möjligheten att förmedla dessa till 
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allmänheten. När det gäller språk har jurister en del att lära av journalister. Det 
juridiska språket är överlägset i precision, men journalister är överlägsna i kom-
munikation. Min erfarenhet är att jurister underskattar sin förmåga att, sedan ett 
ställningstagande väl preciserats, uttrycka detta på ett rakt och enkelt sätt. Man 
föreställer sig att precisionen går förlorad när mindre komplicerade uttrycksformer 
väljs. Journalistikens styrka ligger just i att omformulera fackspråk i mer allmängil-
tiga termer. Det är en färdighet som även jurister bör uppmärksammas på.

Rättsväsendets förhållande till massmedia är mångbottnat; det skulle kunna vara 
ett eget överläggningsämne.12 Här finns endast utrymme för att konstatera, att det för 
förtroendekapitalet är viktigt att domare som beslutsfattare framträder och ger dom-
stolen ett ansikte och att man aktivt bidrar till att medieinnehållet blir korrekt, men 
också att framträdande i massmedierna kan innefatta risker från förtroendesynpunkt. 
En risk av mer strategiskt slag, som rättsväsendet enligt min mening bör förhålla sig 
till, är det fenomen som ibland kallas ”medialisering”. 

Medialisering syftar på mediernas allt större betydelse i samhällslivet. I Sverige 
ligger medborgarnas genomsnittliga mediekonsumtion på mellan fem och sex timmar 
om dagen. Då inräknas den tid då man tar del av något medieinnehåll samtidigt som 
man även gör annat, men det är ändå en påfallande hög ”konsumtion”. Det är den 
kvantitativa delen av medialiseringen. Av minst lika stort intresse är den kvalitativa, 
dvs den anpassning som sker i samhällslivet i övrigt till medier och mediers villkor. 
Det innebär att ”medielogiken” tar över på områden där den egentligen inte alls är 
särskilt ändamålsenlig eller ”logisk”. Politiken är det område där detta tydligast kan 
iakttas. Politikerna och de politiska institutionerna lever i realiteten i symbios med 
medierna; demokratins egentliga huvudscen – parlamentet – är ersatt av den mediala 
scenen, där allt av vikt händer – i enlighet med massmediernas logik. 

Ju större delar av samhällslivet som medialiseras, desto större skäl finns det att ta 
fenomen av detta slag på allvar. Varhelst det dyker upp leder det till förenkling, polari-
sering och personifiering. Den tidigare svenske statsministern Göran Persson skrev i en 
rätt bitter kommentar till ett tv-program, som sänts om honom, att han oroades över:

”vart det demokratiska samtalet tar vägen när stort blir smått och smått blir 
stort i mediernas sätt att spegla en händelse --- jag skräms av en utveckling där 
politiker bara uppträder och uttrycker sig på ett sådant sätt att de passar in i mal-
len för snabba tv-klipp och därefter blir verklighetsfrämmande företrädare långt 
från medborgarna.” 

Det hör till medialiseringens natur att ifrågasättanden av det här slaget inte får så 
stor uppmärksamhet; journalister tycks vara ganska blinda för fenomenets betydelse. 
Men det bör tas på allvar. Inom samhällssektorer som ännu inte medialiserats bör 
man fundera över om det är önskvärt att styra utvecklingen i någon riktning och hur 

12  På den finländska högsta domstolens hemsida finns utlagt ett anförande av Leif Sevón, där flera aspekter 
detta ämne diskuteras, se www.kko.fi, Domaren och den offentliga debatten. Se även dokumentationen 
från föregående juristmötes (Reykjavik 2005) överläggningsämne ”Dommerens udtalelser om gældende 
ret uden for dommen”. 
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det i så fall kan ske. Rättsväsendet är en av de samhällssektorer som ännu inte är 
medialiserade. 

Det finns bland många jurister en instinktiv skepsis inför massmedial behandling av 
rättssaker. Den torde delvis bottna i en insikt om att rättsväsendets förtroendekapital lätt 
kan förskingras av krav på snabbhet och förenkling. I rättstillämpningen är det vik-
tigare att det blir rätt än att det går fort och grundlig sakbehandling med friläggande 
av varje nyans är den rättsliga prövningens adelsmärke. Det finns alltså goda skäl att 
inom rättsväsendet motverka tendenser till medialisering. 

 Etiska koder10. 

”Etiska regler” är en patentmedicin i förtroendebranschen. Det har varit journalisters 
sätt att tvätta bort murvelstämpeln, advokatskråets skrank mot sakförarna och numera 
det globaliserade näringslivets försök att att genom corporate governance-koder di-
stansera sig från rövarkapitalismen. Exemplen på skrivna eller oskrivna etiska koder 
som på ett eller annat sätt syftar till att bygga eller förvalta förtroende kan mångfaldi-
gas: läkaretik, forskningsetik, banketik, reklametik, mäklaretik, gen-etik osv. Skulle 
detta även kunna vara ett värdefullt instrument när man inom rättsväsendet funderar 
över förvaltningen av sitt förtroendekapital?

Etiska koder fyller olika slags funktioner. En är inåtriktad. Den har med yrkesi-
dentitet och självbild att göra. Inom professioner där moraliska dilemman återkom-
mer uppstår ett behov bland aktörerna att utbyta tankar och finna gemensamma 
förhållningssätt. Det hjälper den enskilde utövaren i vardagen och främjar yrkets 
utveckling. En kod fungerar sammanhållande och kan utgöra ett värn mot anspråk 
och påtryckningar från andra håll. 

En andra funktion riktar sig till mot omvärlden. När en yrkeskår ifrågasätts på 
moraliska grunder uppkommer ett behov att visa att verksamheten är respektabel och 
drivs på ett ansvarsfullt sätt. Det kan ske genom att etiska regler antas, gärna i kombi-
nation med att utomstående erbjuds insyn och kanske inflytande i interna gransknings-
organ. På så sätt kan förtroendet för verksamheten byggas upp hos allmänheten och i 
grupper som man är särskilt beroende av (kunder, patienter, försökspersoner etc). 

Inom rättsväsendet utmärker sig advokatsamfunden med särskilt utvecklade etis-
ka regelsystem. De fyller delvis de ovan nämnda funktionerna. Men därtill kommer 
en konstitutionell aspekt, nämligen det rättsstatliga önskemålet att advokatväsendet 
skall stå fritt från statsmakten. Det innebär att utrymmet för lagstiftning och statlig 
kontroll bör begränsas. Det leder i sin tur till ett ganska påtagligt normativt vakuum, 
som utfylls av de advokatetiska reglerna och de därtill knutna granskningssystemen.

De ovan omnämnda domarreglerna kan i någon mån sägas utgöra en etisk kod för 
domare. De synes ha kommit till genom att omvärldens rättskulturer ”scannades av”, 
varvid det som befanns vara av intresse togs in i reglerna. I den meningen uttrycker de 
en brett förankad rättstradition. Idag får det anses tveksamt om de tillför något utöver 
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sådant som redan finns invävt i rättssystemet som helhet. Reglerna framstår, i den mån 
de inte är historiskt överspelade, som slagkraftigt formulerade självklarheter utan sam-
manhang. De uttrycker dock, och däri ligger deras värde, ett domaretos, som kanske kan 
betraktas som tidlöst. Men något etisk kod utgör de inte och så används de ju inte 
heller. 

Någon åklagaretisk kod finns inte, även om det förekommer att ”åklagaretiska” 
överväganden åberopas (se nedan). Inte heller polisen har särskilda etiska regler. 
Det synes finnas ett allmängiltigt skäl till det. 

Det finns redan i polislagstiftningen en hel del regler av ”etisk” karaktär. I po-
lisförordningen 4 kap. 1 § heter det t ex att polisman skall ”uppträda på ett sätt 
som inger förtroende och aktning --- hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt 
iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlig-
het eller småaktighet”. Det kan jämföras med domarreglernas ”uppförandekod”, t 
ex följande ur reglerna 22-23: ”Domaren skall tala saktmodeligen med dem som 
komma för rätten, annars varder han misstänkt, att han icke skall döma rätt, och den 
misstanken får den till honom som illa tilltalad varder. Förty att man kommer icke 
för domaren i den akt, att man skall där bannad bliva eller illa tilltalad, utan till att 
söka sin rätt. --- När domaren sitter för rätta, skall han icke vara på någon part vred, 
förty vreden förhindrar honom, att han icke kan besinna vad rätt är i saken.” 

Det som på andra samhällsområden kan behöva fyllas ut genom etiska regler 
bör inom rättsväsendet höra till gällande rätt. Rättssystemet präglas som sagt av 
en hög grad av formalisering. Det rimmar illa med detta att utöver de rättsregler 
som finns uppställa mindre formella och därmed mer skönsmässiga etikregler kring 
rättsliga procedurer. Ett exempel kan illustrera.

Hösten 2007 fördes en debatt kring ett åklagarbeslag av en dator hos en med-
arbetare vid ett svenskt TV-företag. En del rättsliga frågor visade sig vara oklara, 
närmast oreglerade. Det framgick att man i åklagarpraxis ansåg sig ha möjlighe-
ter att besluta om beslag av detta slag, men att man samtidigt av ”åklagaretiska” 
skäl ansåg sig böra använda denna möjlighet med försiktighet.13 Det är emellertid 
olämpligt att tvångsmedelsanvändningen skall styras av annat än rättsliga regler, 
eftersom det öppnar för godtycke och bristande förutsebarhet, dvs det strider mot 
rättsstatliga principer.

Det finns frågor, som kan ligga i ett gränsland mellan det som bör vara uttryck-
ligt reglerat och det som snarare får anses följa av grundläggande principer. Det 
kan gälla sådant som uppförande. Det som står i polisförordningen om detta torde 
ha gällt även denna paragraf förutan och även utan bokstavligt lagstöd går det att 
i gällande rätt finna täckning för det som citerades ur domarreglerna. Men utrym-

13  Åklagaretiken – ”god åklagarsed” – åberopas i ett tillsynsärende gällande beslag av en dator hos en 
advokat. Det sägs bl a: ”Ändmålet med beslagsförbudsregeln måste beaktas då innehållet i en beslagtagen 
dator eller en kopierad hårddisk närmare analyseras. Annars finns det en avsevärd risk att åtgärder vidtas 
i strid med vad som kan anses åklagaretiskt riktigt.” (RÅ:s beslut 2006-12-21) Argumentationen borde 
enligt min mening i stället rätteligen utgå från rättegångsbalkens regler om proportionalitet.
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met för ”etisk” utfyllnad måste på rättsväsendets område vara mycket begränsat.  
Det är en felaktig tanke att rättsväsendets institutioner på mer eller mindre  
kommersiella institutioners vis är i behov av att skapa förtroende med hjälp av 
etiska regler. Rättsväsendet har sitt förtroendekapital uppbyggt på annat sätt.

Det hindrar emellertid inte anläggandet av ett vidare perspektiv. Definitionen av 
rättsväsendet kan göras mer omfattande än vad som här underförståtts, nämligen som 
hela den sektor av samhället där juridiken utgör arbetsredskapet. Rättsväsendet inne-
fattar då alla som är professionellt verksamma på det juridiska fältet, t ex befattnings-
havare som bolagsjurister inom näringslivet och ämbetsmannajurister vid statliga 
myndigheter samt forskare i rättsvetenskap. 

Alla dessa aktörer har skäl att diskutera sina yrkesroller. Utan att gå in på detta i 
varje enskildhet vill jag gärna med min bakgrund peka på frånvaron av en etisk kod 
inom den rättsvetenskapliga forskningen. Det är en naturlig uppgift för denna yrkes-
grupp att informera om rättsväsendet och att vara aktiv för undanröjande av missför-
stånd i rättsliga frågor. Därvid är det ett återkommande bekymmer med företrädare 
för rättsvetenskapen som inte beaktar den för all juridisk diskussion grundläggande 
skillnaden mellan ”information” de lege lata och ”agitation” de lege ferenda. Inte 
minst medialiseringsfenomen leder till att det syndas en del i detta gränsland. Det 
skadar förtroendet för såväl den rättsvetenskapliga forskningen som rättsväsendet 
som helhet. Ett annat område där det enligt min mening finns behov av ett gemensamt 
etiskt förhållningssätt gäller rättsutlåtanden. Genom ett inom svenskt rättsväsende 
överdrivet bruk av sådana har förtroendet för detta instrument urholkats. Rättsutlå-
tanden uppfattas idag, ofta med rätta, enbart som partsinlagor, långt från amicus curi-
ae-traditionen. Ett återupprättande av förtroendet för detta instrument vore värdefullt 
för rättsväsendet som helhet. Det skulle kunna ske om man inom rättsvetenskapen 
kunde anta vissa etiska principer för när och hur rättsutlåtanden bör användas.

Ett vidare perspektiv möjliggör även en diskussion kring den eventuella förekom-
sten av ett för alla rättsväsendets – i vid mening – aktörer gemensamt ansvar. Det är 
lätt att säga att det borde finnas ett sådant ansvar. Rättsväsendet är dock organiserat 
som ett rollspel, med tydliga partskonstellationer. I rättssalen är det närmast en förut-
sättning att parterna förhåller sig kritiskt till varandra. En gemensam etik kan då vara 
avlägsen. Likväl finns det en hel del som förenar och alla rollerna hör till samma pjäs. 
I relationen till allmänheten, inte minst den som speglas genom massmedierna, är det 
lätt att finna för alla rollinnehavare gemensamma intressen.

En kanske alltför from förhoppning är att de olika aktörsgrupperna ibland kunde 
stötta varandra. T ex skulle åklagare ibland kunna förklara försvarens roll och vice 
versa. Och även om förbudet mot att kvälja dom är obsolet fanns i detta en kärna 
som alla aktörer har anledning att besinna, nämligen att det till syvende og sidst är 
domaren som dömer.




