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Krav och förväntningar på den moderna domaren 

 
Justitiekansler Anna Skarhed, Sverige 

 

 

Referatet tar sin utgångspunkt i den traditionella bilden av den goda domaren. Denna 

idealbild illustrerar de krav och förväntningar som historiskt har knutits till domaren 

och domstolen. Skiljer den sig från idealbilden av dagens goda domare? Efter en kort 

beskrivning av domstolarnas roll i samhället och domarens roll i domstolen tecknas 

bilden av den traditionella goda domaren. Mot den bakgrunden listas några 

samhällsförändringar eller utvecklingstendenser som redan har påverkat eller kan 

antas komma att påverka kraven och förväntningarna på domstolarna och därmed på 

domare samt diskuteras vilka personliga egenskaper och professionella kunskaper 

som krävs och är avgörande för att dagens och morgondagens domare ska kunna leva 

upp till dessa nya krav och förväntningar. Avslutningsvis presenteras några teser som 

kan utgöra underlag för debatten vid mötet.  

 

1 Inledning 

Inledningsvis några ord om rubriken för debattämnet. Vems krav och förväntningar? 

Och vad menas med en ”modern” domare?  

Fram till ganska nyligen har diskussioner om och utvärderingar av domstolar 

och domare i regel utgått från ett inifrånperspektiv, dvs. verksamhetens egna krav och 

förväntningar och verksamhetens egen uppfattning om omvärldens krav och 

förväntningar på den har varit i fokus när man diskuterat och utvärderat den egna 

verksamheten. Domare har ansett sig veta bäst inte bara när det gällt att döma andra 

utan också när det gällt att bedöma sin egen verksamhet. Under år 2004 utsågs 

emellertid på uppdrag av Sveriges domstolschefer en kvalitetsgrupp med företrädare 

från de olika domstolsslagen. Domstolscheferna var överens om att det fanns ett 

behov av att bedriva systematiskt kvalitetsarbete i domstolarna och kvalitetsgruppens 

uppdrag var att lämna förslag på inriktning, metoder och strategi för det fortsatta 

kvalitetsarbetet inom domstolsväsendet. Gruppens arbete utmynnade bl.a. i rapporten 

Att arbeta med kvalitet i domstolsväsendet (2005). Till grund för kvalitetsarbetet 

borde, enligt rapporten, läggas principerna om ett utifrånperspektiv, ett engagerat 

ledarskap, allas delaktighet, medarbetarnas kompetensutveckling samt en 

långsiktighet baserad på ständig utveckling. Vidare framhölls att frågan om vilka 

områden som borde komma ifråga för kvalitetsutveckling måste baseras på en dialog 

med olika intressentgrupper och inte bara på egna bedömningar av vad intressenterna 

kräver. Under de senaste åren har begrepp som ”brukarundersökningar” och 

”kundservice” gjort sitt inträde i domstolsvärlden. År 2007 tillkallade regeringen en 

särskild utredare för att kartlägga hur kommunikationen mellan domstolarna och 

medborgarna fungerar. Den övergripande uppgiften var att föreslå åtgärder som kunde 

förväntas stärka medborgarnas förtroende för domstolarna. Utredningen som antog 
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namnet Förtroendeutredningen överlämnade i november 2008 sitt betänkande Ökat 

förtroende för domstolarna – strategier och förslag
1
.  

Idag är det således medborgarnas, ibland för att betona perspektivförskjut-

ningen t.o.m. betecknade som ”brukarna” eller ”kunderna”, krav och förväntningar 

som står i fokus och medborgarnas godkännande som beskrivs som avgörande för att 

domstolarna ska kunna åtnjuta legitimitet.  

Även om man lånar uttryck från det privata näringslivet för att beskriva 

medborgarna är rättvisa ingen handelsvara och kunden i domstolen har inte alltid rätt. 

Om man drar näringslivsparallellen för långt skulle det kunna leda till att domare och 

domstolar i ivern att höja sitt ”nöjd kund index” söker tillfredsställa opinioner eller 

enskilda parter istället för att upprätthålla lagen. Det kan aldrig vara domarens uppgift 

att tillgodose medborgarnas krav och förväntningar när dessa inte står i 

överensstämmelse med vår demokratiskt beslutade rättsordning och”the rule of law”
2
. 

En diskussion om krav och förväntningar på domaren bör därför utgå från 

medborgarnas perspektiv men endast bejaka sådana krav och förväntningar som om 

de uppfylls leder till att vi får domare som kan värna rättsstaten och som förtjänar 

epitetet goda domare.  

Att domare och domstolar ska vara självständiga i förhållande till den 

lagstiftande och styrande makten är en självklarhet i demokratiska stater. Men vad den 

självständigheten innebär är inte alltid lika självklart och självständigheten gäller 

under lagarna. Den lagstiftande och den styrande makten har också legitima krav och 

förväntningar på rättsväsendet och därmed på domstolar och domare. En diskussion 

om krav och förväntningar på dagens och morgondagens domare behöver omfatta 

också dessa.  

Jag uppfattar att uttrycket ”den moderna domaren” i rubriken är avsett att 

beskriva en positiv egenskap och att det är synonymt med ”en god domare av idag”. 

Det har då känts naturligt att utgå från bilden av den traditionella goda domaren och 

undersöka om den skiljer sig från det som skulle beskrivas som dagens goda domare. 

Handlar det i så fall om en förändrad syn på domstolens och domarens roll eller är det 

snarare fråga om att yttre samhällsförändringar inneburit att den ”moderna” domaren 

behöver ha andra eller ytterligare kunskaper eller egenskaper jämfört med tidigare 

domargenerationer?  

 

2 Domstolarnas roll i samhället och domarens roll i domstolen 

Domstolarna har en särställning jämfört med andra samhällsinstitutioner. I Sverige 

manifesteras detta sedan länge i regeringsformen (RF) och har ytterligare betonats 

genom de grundlagsändringar som trädde i kraft den 1 januari 2011
3
. Rättskipningen 

och domstolarna har därmed fått ett eget kapitel i regeringsformen där det bl.a., i 11 

                                                 
1
 SOU 2008:106. 

2
 Detta på samma gång självklara och mycket komplexa begrepp kan avnjutas i The Rule of Law av 

Tom Bingham, Penguin Books 2010. 
3
 Regeringsformen omtryckt i SFS 2011:109, Prop. 2009/10:80, prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU19, 

rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21, se även Grundlagsutredningens betänkande En 

reformerad grundlag (SOU 2008:125).  



Krav och förväntningar på den moderna domaren 

 

43 

 

kap. 6 § RF, stadgas att ordinarie domare utnämns av regeringen.
4
 Frågor om 

domstolarnas och domarnas konstitutionella ställning hade före den senaste 

grundlagsutredningen under senare år behandlats av ett flertal olika utredningar.
5
 

Domstolarnas ställning behandlas också i olika internationella konventioner och andra 

dokument som Sverige har åtagit sig att följa.
6
  

Domstolarna är till för att skipa rätt och inte för att gå statens eller någon 

enskild parts ärenden. Domstolarna ska vara rättsstatens värnare och fungerar som 

kontrollorgan gentemot andra statsorgan när dessa överträder sina befogenheter. Det 

kräver att domstolarna är självständiga och idag ses det, i Sverige liksom i andra 

demokratiska stater, som en självklarhet att domstolarna ska vara fristående och 

oberoende i förhållande till den politiska makten. Den svenska konstitutionen bygger 

dock inte på maktdelningsläran utan på folksuveränitetens princip. Detta slås fast i 1 

kap. 1 § RF där det bl.a. sägs att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att 

den offentliga makten utövas under lagarna. Den förstärkta konstitutionella rollen för 

domstolarna som är en följd av att Sverige kommit att bli en del av en pågående 

utveckling mot en mera enhetlig europeisk rättskultur innebär emellertid att dom-

stolarna på ett mera aktivt sätt än tidigare blir en del i den politiska processen. Att 

domstolarna i sin rättstillämpande roll blir mindre präglade av bundenhet till 

förarbetsuttalanden och att utrymmet för den rätts skapande funktionen därmed vidgas 

medför att de mer än tidigare kan komma att påverka samhällsutvecklingen. 

Domstolarnas särskilda roll och uppgifter ställer höga krav, både på domstolarna och 

på de enskilda domarna. 

Domaren är bärare av och också den som ytterst ska upprätthålla rättsstatens 

principer. En oavhängig rättskipning förutsätter oavhängiga domare. Domarens 

självständighet och oberoende men också opartiskhet är delar i den oavhängigheten.  

  

3 Den traditionella bilden av den goda domaren 

I den svenska lagboken
7
 återfinns, allt sedan 1734 års lag första gången skulle tryckas, 

”Några allmänna regler, där en domare skall sig alldeles efter rätta”. Det är de s.k. 

domarregler som anses ha författats av Olaus Petri omkring år 1540. Vissa av 

domarreglerna, t.ex. inledningen där domaren beskrivs som en Guds befallningsman, 

är idag enbart av historiskt intresse. Men det finns också de som ännu idag känns 

aktuella. Att ”domaren är för den menige mans skull, och icke den menige man för 

domarens skull”, att ”domaren skall grant veta lagen, där han efter döma skall, ty 

lagen skall vara honom för en rättelse” och att ”en god och beskedlig domare är bättre 

än god lag, ty han kan alltid laga efter lägligheten” är förhållningssätt som alltjämt 

utgör goda ledstjärnor för en domare.   

När 1734 års lag tillkom hade Sverige hunnit vara en stormakt och 

domstolarna hade etablerats som en del av statens maktapparat med uppgift att bidra 

                                                 
4
 Tidigare gjordes i 11 kap. 9 § RF ingen åtskillnad mellan hur domare och andra förvaltnings-

tjänstemän tillsattes vilket innebar att regeringen hade möjlighet att delegera rätten att utnämna domare 

till en förvaltningsmyndighet. 
5
 Se SOU 2008:125, s. 312 f. 

6
 Se t.ex. 1993 års domarutrednings betänkande Domaren i Sverige inför framtiden, SOU 1994:99, s. 

59 ff. och SOU 2008:125, s. 311 f. 
7
 Sveriges rikes lag, hundratrettioandra upplagan utgiven av Johan Munck, Norstedts Juridik 2011. 
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till att syftet bakom lagarna skulle få maximalt genomslag i samhället. Fokus låg på 

handlingsdirigering, styrning och prevention. Om vi emellertid går ännu längre 

tillbaka i tiden, när hövdingen var domare och rätt skipades på tinget, var domarens 

uppgift däremot att åstadkomma en konfliktlösning mellan enskilda under ordnade 

former. Fokus låg på upprättelse för den enskilde och reparation. Den medeltida 

domaren innehade sitt ämbete i kraft av sin maktposition i samhället men den domare 

som enbart förlitade sig på sin fysiska styrka och inte förmådde hitta lösningar som 

uppfattades som rättvisa måste visserligen åtlydas men betraktades säkert inte som en 

god domare.  

Bortsett från Olaus Petri domarregler, som genom seklerna fungerat som en 

gemensam kod för svenska domare, saknas i Sverige något dokument som lägger fast 

vad som kännetecknar en god domare. I mitten av 1990-talet utarbetades i 

Domareförbundets regi ett utkast till etiska regler som dock möttes av massiv kritik 

från domarkåren och därför inte kom att genomföras. Det finns emellertid en rad 

egenskaper som brukar anges och som alla torde vara ense om utgör självklara 

riktlinjer för hur en god domare ska vara. Human, klok, oberoende, objektiv, omutlig, 

opartisk, oväldig, rättrådig, rättvis och självständig är exempel på vad som anses 

känneteckna den goda domaren. Det finns även flera internationella dokument som 

bl.a. beskriver vad som kännetecknar den goda domaren
8
. 

 

4 Krav och förväntningar på dagens och morgondagens goda domare 

4.1 De klassiska kraven gäller alltjämt  

 

I en intervju i samband med hans utnämning till ordförande i Högsta 

Förvaltningsdomstolen fick chefsjustitieombudsmannen Mats Melin bl.a. frågan vad 

som karaktäriserar en god domare.
9
 

 

”För att bli en bra domare krävs mer än att vara skicklig som jurist. 

– Domare ska ha ett gott omdöme och ett intresse för rättsreglernas roll i 

samhället. Dessutom behöver man vara intresserad av människor. 

– Visst måste man vara tekniskt kunnig, men även i domstol är det sällsynt 

att lösningen på ett problem explicit framgår av lagtexten. Domaren måste 

vara beredd att inte enbart förlita sig på en lexikalisk tolkning, utan se till 

ändamålsenligheten. Att som domare ha ett riktmått av integritet är också 

viktigt. 

– Vi har ett samhällsklimat där opinioner bildas snabbare och mera kraftfullt 

än tidigare, även i pågående mål. Påverkas gör man, det skulle vara 

omänskligt att kräva något annat. Men domaren måste ha integritet och 

distansera sig till opinionen. Även när det stormar måste domare våga stå fast 

och komma fram till det som är rätt och riktigt.” 

                                                 
8
 Bland dessa kan nämnas FN:s Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985), 

Europarådets Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of Ministers to Member States on the 

Independence, Efficiency and Role of Judges (1994), the European Charter on the Statute for Judges 

(1998) och the Bangalore Principles (2002). 
9
 Porträtt i webbtidningen Dagens Juridik den 16 december 2010. 
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I dessa korta rader fångar Mats Melin enligt min mening mycket väl vad som 

utmärker den goda domaren. Det räcker inte med juridisk skicklighet. Domaren måste 

också ha gott omdöme och ett intresse både för samhället och för enskilda människor. 

Domaren måste kunna förstå och beakta konsekvenserna av sitt dömande. Domaren 

måste ha den integritet som är en förutsättning för att kunna vara självständig i 

dömandet. Men domaren ska också alltid döma rätt! Beskrivningen stämmer väl med 

bilden av den traditionella goda domaren men den är inte omodern utan de egenskaper 

Mats Melin anger känns också idag självklara och tidlösa.  

 

4.2 Nya krav – i tiden 

 

Auktoriteternas död 

 

Även om den svenska domaren brukat betraktas mera som en ”vanlig statstjänsteman” 

än vad som är fallet i andra länder så har han, för det var länge alltid en han, även här 

tidigare åtnjutit en särskild respekt redan i kraft av sitt ämbete. Idag kan emellertid 

inte domare, lika litet som läkare, präster eller lärare, längre räkna med att bli 

respekterade och få allmänhetens förtroende enbart på grund av sin officiella 

ställning. Det stora intresse som idag finns för förtroende- och bemötandefrågor 

hänger bl.a. samman med medborgarnas förändrade syn på makthavare och officiella 

institutioner. Att domare och domstolar fungerar på ett sätt som inger respekt och 

förtroende är alltjämt avgörande för att upprätthålla rättsväsendets legitimitet och det 

som numera krävs av domaren är därför att kunna inge förtroende och fungera som en 

auktoritet utan att vara auktoritär. Det förutsätter på ett annat sätt än tidigare att 

domaren är trygg i sig själv och har god självkännedom. Domaren måste också på ett 

annat sätt än tidigare ha förmåga att lyssna och kunna tydligt redovisa skälen för sitt 

beslut i ett öppet samtal eller i skrift eftersom medborgarna inte på samma sätt som 

tidigare är villiga att lyda order utan sakskäl.    

 

Europaprojektet 

 

Rättskulturen i Sverige är inte unik. Liksom i övriga nordiska länder har utvecklingen 

av vår lagstiftning så länge den funnits påverkats av influenser utifrån. Med 

anslutningen till EU och med Europakonventionen som en del av svensk rätt har 

emellertid domstolarnas och därmed domarnas roll ökat och fått nya inslag. 

Rättsväsendet har blivit mera synligt och det anses allmänt att en maktförskjutning ägt 

rum från både den lagstiftande och den verkställande makten till domstolarna. En 

ökande omfattning av lagprövning, inklusive kontroll mot EU-rätten och EKMR, samt 

laglighetsprövning och mera av rättsskapande som en följd av förarbetenas minskade 

betydelse innebär att domarna får en mera kreativ roll som en del i den politiska 

processen. Ökat fokus på individens rätt och på konstitutionella frågor innebär att 

rättigheter inte längre uppfattas som metafysiska utan som högst reella. Med detta 

följer ett nytt sätt att arbeta när den traditionella rättskällekulturen förändras. En sådan 

utveckling, som redan har inletts, ställer ökade krav på domarnas kunskaper om 

internationell rätt, särskilt EU-rätt och förmåga att använda och förhålla sig till de 

olika rättskällorna. Svenska domare har i decennier lydigt läst förarbeten och 

ansträngt sig att tolka lagen i enlighet med lagstiftarens intentioner. Det krävs både 
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kunskap och klokskap för att kunna hantera den nya rättsliga kartan så att det gagnar 

medborgarna, såväl enskilt som kollektivt, och inte främst blir ett sätt att demonstrera 

den egna nyvunna friheten. Samtidigt som europeiseringen innebär att domarens 

traditionella hantverkskicklighet – inom den svenska processuella sfären – inte längre 

ensam räcker för att hantera de nya frågorna blir emellertid ett utvecklat 

hantverkskunnande ännu viktigare för domaren att ha som en bas att utgå från i 

processen. Även med en mera öppen domarbana är det därför viktigt att värna och 

utveckla den traditionella domarutbildningen.   

 

Det mångkulturella samhället 

 

Det ökande antalet ärenden där någon eller flera parter är nya svenskar från olika 

delar av världen ställer särskilda krav på domstolarna och på den enskilde domaren. 

Det kan krävas kunskaper om utländsk lagstiftning och om kulturella skillnader och 

behövs en speciell lyhördhet för att inse när det behövs extra insatser för att förklara 

förfarandet eller ett visst beslut. När det gäller parter i rättegången som inte har 

svenska som första språk eller som har erfarenheter av rättsordningar som inte 

kännetecknas av rättssäkerhet och öppenhet får också bemötandefrågorna särskild 

betydelse och den enskilde domarens vilja och förmåga att kommunicera blir 

avgörande för att kunna skapa ett förtroende för rättsväsendet hos den enskilde. 

 

Mediernas makt 

 

Samhällets medialisering påverkar och ställer krav på domaren på flera sätt. Intresset 

för domstolarnas verksamhet, särskilt när det gäller brottmål men även när det gäller 

andra rättsområden, har ökat markant under de senaste decennierna och fått en 

ytterligare påspädning genom de nya sociala medierna. Direkt felaktig eller förenklad 

och vulgariserad publicitet påverkar negativt medborgarnas syn på domstolarna och 

domarna men också på samhällets institutioner i allmänhet. Också korrekt publicering 

av uppgifter som visar på brister i rättskipningen eller lagstiftningen ger givetvis en 

negativ påverkan. Medan det tidigare fanns en allmän uppfattning bland domare om 

att man över huvud taget inte borde framträda i medierna är uppfattningen idag en 

annan vilket bl.a. förklaras av att man inom ramen för olika domarutbildningar 

informerat om medierätt och diskuterat hur domare ska förhålla sig till medierna. 

Sedan ett antal år finns också via Sveriges domstolars hemsida www.domstol.se 

möjlighet för journalister att vända sig till medlemmar av den s.k. Mediegruppen som 

består av domare som särskilt åtagit sig att vara tillgängliga för kontakter med media. 

De uttalar sig inte som företrädare för Sveriges Domstolar eller för enskilda domstolar 

utan i sin egenskap av domare. Det är angeläget att domare klarar att förhålla sig till 

medierna och redan idag får det anses nödvändigt att alla domare har förmåga att på 

ett pedagogiskt sätt förklara juridiska frågor också för media. Det är ett självklart krav 

att alla domare tar ett ansvar för att ge medierna en korrekt bild av domstolarnas 

verksamhet och ett sådant engagemang utgör en viktig del i att skapa förtroende för 

rättsväsendet. Domare måste emellertid samtidigt bevaka sin integritet och varken låta 

sig provoceras av media eller låta sig påverkas i sitt dömande av mediebevakning. 

http://www.domstol.se/
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Som bl.a. Hans-Gunnar Axberger framhållit
10

 är det viktigt att domstolarna möjliggör 

för fler än nu att ta del av offentliga rättegångar men att detta sker på ett ansvarsfullt 

sätt som domstolarna själva tar ansvar för och råder över. Mediesamhället ställer 

emellertid nya krav på öppenhet och både medborgare och medier förväntar sig att 

domarna på ett helt annat sätt än tidigare ska ha förmåga att beskriva sin verksamhet 

och förklara lagen.  

 

Alternativa tvistlösningsmetoder 

 

Alternativ tvistlösning kan definieras som metoder för lösning av rättstvister på annat 

sätt än genom traditionell rättegång och dom. I Sverige tillhandahålls sådana metoder 

idag främst utanför domstolarna, t.ex. i Allmänna reklamationsnämnden, genom 

skiljeförfarande och i olika organisationer som erbjuder medling. Det finns emellertid 

också möjlighet att få en särskild medlare förordnad inom ramen för en 

tvistemålsprocess. I brottmål finns möjlighet till medling som inte utgör en metod för 

lösning av den aktuella rättstvisten men som avser att en gärningsman och en 

målsägande möts inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta i bägge 

parters intresse och med målet att minska de negativa följderna av brottet.
11

  

Den svenska regeringen har i april 2011 överlämnat en proposition till 

riksdagen
12

 där man föreslår en ny lag om medling i vissa privaträttsliga tvister och 

ändringar i befintlig reglering om medling och förlikning. Syftet med förslagen är att 

öka möjligheterna att lösa tvister på frivillig väg. Tingsrätts skyldighet att i pågående 

mål verka för att parterna kommer överens genom förlikning eller särskild medling 

skärps. Det föreslås också regler om förlikning och särskild medling i hovrätt. Genom 

förslaget genomförs i svensk rätt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG 

av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område. 

Denna metod för att bilägga tvister har alltså fått en renässans och kan sägas 

innebära att man återuppväcker den ordning där upprättelse och reparation stod i 

centrum. Mycket talar för att denna typ av lösningar i många fall är bättre anpassade 

till parterna och tvisternas natur och en ökad användning av sådana alternativa och 

enklare former för tvistlösning framstår som ekonomiskt önskvärda då de kan frigöra 

resurser för en bättre hantering av de tvister som kräver en prövning på traditionellt 

sätt. Både tillgången till förlikningsförhandlingar inom ramen för en ordinarie process 

och till alternativa tvistlösningsmetoder beror idag i stor utsträckning på vilken 

domare som anförtrotts det aktuella målet. Det finns anledning anta och är i hög grad 

önskvärt att det inom en snar framtid kommer att ställas krav på och förväntas att alla 

domare, eller i vart fall särskilt utvalda domare på varje domstol, har en bättre 

skolning än idag både när det gäller att hantera traditionella förlikningsförhandlingar 

och att utföra medlingsuppdrag. En sådan utveckling är önskvärd både för den 

enskilde rättssökanden och för staten.  
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 SvJT 2004 s. 270ff. 
11

 RB 42 kap. 17 § resp. lag (2002:445) om medling med anledning av brott. 
12

 Prop. 2010/11:128 Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens. 
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5 Slutord – teser 

Tes 1: Det är viktigt med ett ”utifrånperspektiv” på domaren och domstolarnas 

verksamhet men medborgarnas krav och förväntningar kan bara tillgodoses så länge 

de står i överensstämmelse med den i demokratisk ordning beslutade rättsordningen 

och ”the rule of law”. 

 

Tes 2: De grundläggande kraven och förväntningarna på den goda domaren är idag 

desamma som de varit sedan dömande verksamhet började utövas i vårt land. 

 

Tes 3: Idag får emellertid domare inte mera respekt och inger inte mera förtroende än 

hon eller han gör sig förtjänt av genom sitt sätt att utöva sitt ämbete. 

Tes 4: Europaprojektet innebär en mera kreativ roll för domaren och ett nytt sätt att 

arbeta när den traditionella rättskällekulturen förändras. Det ställer stora krav på 

kunskaper men också på klokskap och på en utvecklad hantverksskicklighet. 

 

Tes 5: Det mångkulturella samhället innebär en utmaning där bemötandefrågorna får 

särskild betydelse. 

 

Tes 6: Medialiseringen av samhället och mediernas framträdande roll är något som 

alla domare måste förhålla sig till och alla domare måste ha förmåga att kommunicera 

med medierna. 

 

Tes 7: En utveckling av alternativa tvistlösningsmetoder kan ses som en återupptäckt 

av äldre tiders fokus på upprättelse och reparation. Den kommer att ställa krav på nya 

kompetenser hos många domare.  
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