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1 Allmänt 

Referenten har analyserat kraven och förväntningarna på den moderna domaren 

utmärkt och framställt teser som är svåra att ifrågasätta. I och för sig är rubriken 

mångsidig och ger möjlighet att granska ämnet från olika synvinklar. Frågan som 

referenten ställer inledningsvis är väsentlig: Vems krav och förväntningar? Referenten 

presenterar den svenska diskussionens två synvinklar: domstolarna och domarna kan 

utvärderas inifrån, utgående från verksamhetens egna krav (inifrånperspektivet) eller 

utifrån (utifrånperspektivet). I det senare fallet betonas ”användarnas” eller ”kundernas” 

förtroende för domstolarna och domarna.  

Infallsvinkeln kan vara mycket mer detaljerad än denna tudelning: Vilka krav 

ställer statsmakten och skattebetalarna, särskilt angående domarbetets effektivitet och 

kvalitet? Vilken syn på domarnas yrkeskunskaper finns det bland domarkårens 

intressegrupper (medarbetare), främst advokaterna och åklagarna, som dagligen följer 

domarnas arbete? Hur känner sig de egentliga kunderna, parter och personer som ska 

höras, behandlade i domstolen och hur respekteras eller kritiseras domarnas arbete i 

juridisk forskning och i media? Det är säkert att bilden av domarna inte heller från 

utifrånperspektivet är enhetligt. 
Det finns också skäl att fråga vilka krav och förväntningar som kan ställas på en 

modern domstol. En domstol och domare är inte samma sak. Ansvaret för att domstolarna 

kan uppfylla sin grundlagliga uppgift bär statsmakten vars uppgift det är att se till att 

processystemet är fungerande och resurserna är tillräckliga. Domstolens (och dess 

lednings) uppgift är att resurserna används effektivt och rättvist. Domarens ställning och 

betydelse som utövare av lagskipningsmakten är förstås fortfarande helt central. Den 

enskilda domaren har alltid i varje fall själv ett eget ansvar för sin verksamhet, även då 

statsmakten eller domstolen har misslyckats i sina uppgifter. 

Domarrekryteringens betydelse ska inte heller förbises. Till exempel i Sverige 

har man fastställt som målsättning att man ska kunna rekrytera till domare de ”som tillhör 

de allra skickligaste och för yrket mest lämpade jurister i landet” (Rekrytering av domare, 

Reg.Prop. 122007/2008:113). Ett väl fungerande rekryteringssystem skapar 

förutsättningar för att domarna har de egenskaper som en domare idag förväntas ha. 

Referentens förslag till synonym för en modern domare, det vill säga ”en god 

domare av idag” är lyckad. Den väsentliga frågan är vilka egenskaper som gör dagens 

domare god. Kraven ställs högt. I det finska betänkandet av kommittén för utveckling av 

domstolsväsendet har det räknats att det i olika officiella handlingar angående 

domstolsväsendet har framställts sammanlagt cirka 50 kunskaper eller egenskaper som 

krävs av en domare. Enligt kommittén kan dock ingen uppfylla alla krav, åtminstone inte 

fullständigt. 
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2 Ställningstaganden till referentens teser 

Tes 1: Ingen kan bestrida medborgarperspektivets betydelse. Medborgarnas 

förväntningar är särskilt legitima när det krävs att domarna är omutbara och sköter sitt 

uppdrag opartiskt. Dagens krav angår dock speciellt hur länge rättegångarna dröjer, 

hur parterna behandlas och hurdan kundbetjäningen är samt, på ett mera allmänt plan, 

hur effektiva domstolarna är. Som skattebetalare har medborgarna rätt att kräva att 

domstolarnas, liksom andra offentliga inrättningars, verksamhet har god kvalitet och 

är kostnadseffektiv. Även domarna ska idag vara färdiga för utvärdering och kritik av 

sin verksamhet och överväga om det ger skäl att förbättra verksamheten.  
Däremot anser jag det vara problematiskt om domstolarnas och domarnas 

verksamhet bedöms för mycket utgående från den allmänna opinionen som alltid kan 

påverkas av missnöje med enskilda avgöranden och som kan mer eller mindre styras av 

media. Ett underligt exempel på detta hittar vi i det finska justitieministeriets 

resultatmålshandlingar för några år sedan: ”Rättsskyddspolitikens målsättning är ett 

samhälle vars rättsliga förhållanden är förutsebara och vars medlemmars rättigheter och 

skyldigheter verkställs på ett jämlikt sätt. Detta mäts bland annat med förtroendet för 

domstolarna. Målsättningen är att förtroendet stiger till 70 % från den föregående 

mätningens 66 %.” (Justitieministeriets resultatmål och resurser för år 2009).  

Detta ställningstagande i en officiell resultatmålshandling väcker många frågor. 

För det första, i vilken utsträckning kan lagskipningens ”godhet” och, mera allmänt, 

förverkligandet av jämlikheten mätas i gallupar? För det andra kan statsmakten på grund 

av uppmätt förtroende – eller bristen på det – ställa krav eller målsättningar på 

utvecklingen av domstolsväsendets verksamhet? Och för det tredje, vilka medel har 

regeringen till förfogande för att öka förtroendet (till exempel angående förverkligandet 

av jämlikheten)?  

Referentens tes berör centralt ”rule of law”-principens primära ställning i 

förhållande till medborgarnas krav och förväntningar. Jag anser nog att tesen är självklar, 

till och med i den omfattningen att jag tvivlar på tesens ändamålsenlighet. 

Medborgarperspektivet förverkligas i sista hand genom det politiska systemet, men 

grundlagen och människorättskonventionerna ställer vissa gränser för hur lagstiftningen 

kan styra lagskipningens kärna. I allmänhet är medborgarnas legitima förväntningar 

förenliga med rule of law -principen.  

 

Tes 2: Enligt referenten har den traditionella bilden av en god domare förblivit 

oförändrad under flera hundra år. I detta sammanhang hänvisar referenten till Olaus 

Petris gamla domarregler. Även domareden, som i Finland är i sin ursprungliga 

språkdräkt (från 1734), ger uttryck för hur en god domare sköter sitt uppdrag.  

En god domares viktigaste egenskaper är alltjämt de samma som framgår av 

domareden: rättsinnighet och integritet. Även om uppfattningen av vad som krävs av 

en god domare har förvarats har världen under de gångna århundradena förändrats. 

Därför är det nödvändigt att fråga under vilka omständigheter domarna idag arbetar 

och finns det nu eller inom synhåll sådant som hotar domarens förutsättningar att 

sköta sitt uppdrag rättsinnigt och oavhängigt. Runtomkring i världen finns det gott om 

exempel på i hur svåra omständigheter domarna kan vara tvungna att arbeta med 

påtryckningar från olika politiska och ekonomiska riktningar samt även hot mot den 

fysiska säkerheten. I Norden är problemen i detta avseende ringa.  
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Det som är kännetecknande för idag är den ständiga förändringen. Den senaste 

utvecklingen har visat att de politiska och ekonomiska förändringarna kan vara djupa och 

de kan ske snabbt. Det är inte alls uteslutet att domarna även i Norden någon dag ställs 

inför frågor där de är tvungna att noggrant överväga vad rättsinnighet och integritet 

förutsätter av dem. 

 

Tes 3: Enligt den tredje tesen får domarna inte mera respekt och förtroende än de 

förtjänar. Detta är säkerligen sant, men påståendet kunde ha framställts i ett mycket 

allmännare format så att det berör vilken institution eller makthavare som helst. 

Auktoriteter respekteras inte längre. Idag kan varken domstolarna eller domarna gömma 

sig bakom det grundlagliga skyddet och avvärja kritiken från parter, intressegrupper eller 

allmänheten. Till domarens goda yrkesskicklighet hör å ena sidan kunskapen att uppfatta 

och beakta rättmätiga behov som andra processparter har och å andra sidan förmågan att 

uthärda även grundlös kritik.  

Referenten har behandlat sin tes på sätt och vis från den enskilda domarens 

synvinkel. Detta är förstås motiverat, men respekten som domarna åtnjuter eller 

bristen på respekt riktar sig inte nödvändigtvis till en enskild domare utan det är oftast 

något mera kollektivt och riktar sig till en viss domstol eller hela domstolsväsendet. 

Detta ställer krav på domstolarnas ledning: Hur kan man agera så att förtroendet och 

respekten kan ökas och, därtill, hur domarnas självaktning förbättras inom 

domstolarna.  
En ytterligare intressant fråga är hur domaren respekteras och vilket anseende 

domaren har bland sina övriga kolleger. Särskilt i arbetsgemenskapen ska dessa förtjänas 

själv.  

 

Tes 4: De krav som europarätten har ställt på domaren är kanske den konkretaste 

förändringen av domarämbetet under de senaste decennierna. Det väsentliga är att 

europarätten har ett inflytande såväl på alla domstolar som på alla domare. Som det 

framgår av referatet är det inte enbart fråga om nya rättskällor utan också färdigheter att 

söka information om europarätten och tillämpa den i lagskipningen. Allt som allt är 

europarätten en anmärkningsvärd utmaning för den ständiga utvecklingen av domarnas 

kompetens.  

  

Tes 5: Mångkulturaliteten är en signifikant utmaning för dagens domare. Temat 

behandlades på ett omfattande sätt bland annat på Rättsväsendets dagar i Helsingfors 

våren 2010. Dagen hade över 1000 deltagare från domar-, advokat- och åklagarkåren. 

Dagens anföranden visade temats aktualitet och frågornas mångfald. De största 

utmaningarna torde vara praktiska: Hur kan en part från ett främmande land förstå sitt 

rättsliga ärende och bli förstådd i sitt mål, hur ordnas tolkningen och hur fungerar 

kontakten med främmande myndigheter, med mera. Utmaningarna kan vara mera 

långtgående. Det är ofta bra om domaren känner till sin kunds hemlandskultur, 

familjeseder, religion eller åtminstone delar av den. När kulturerna möts uppstår ofta även 

viktiga människorättsliga frågor, till exempel avseende asyl eller hur minoriteternas rätt 

till sin egen kultur skyddas. Spänningar mellan olika kulturer uppstår lätt även inom 

ramen för straffrätt eller familjerätt.  

Domarna kan även vara tvungna att arbeta i ett allt främlingsfientligare 

klimat. Således är det möjligt att rättsinnigheten och integritet som krävs av domare 

får en särskild betydelse just i mångkulturella mål för att domarna ska kan uppfylla 

sitt uppdrag som beskyddare av mänskliga rättigheter. 
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Tes 6: Enligt referenten ska domare kunna förhålla sig till medias makt i samhället 

dvs. medialisering. Annat alternativ finns inte. Domaren ska kunna leva med att 

rättsliga mål refereras synligt i offentligheten och behandlas även skarpt i media.  

Alla domare ska i sitt arbete kunna kommunicera med media. Oftast berör 

det rätt praktiska frågor: Hur ordnas medias närvaro under rättegången, till exempel i 

vilken mån tillåts filmning eller direktsändning av rättegångar, och hur underrättar 

man media om målets framskridande samt hur meddelas domar till offentligheten?  
Åtminstone i Finland ställer man sig försiktigt till att enskilda domare skulle 

vara i direkt kontakt med representanter från media angående enskilda mål, till exempel 

för att förklara rättegångens problematik eller att förklara sina domar. Man håller inte 

presskonferenser och domarnas deltagande i den offentliga diskussionen är sällsynt. 

Återhållsamheten har många, även kulturella orsaker.   

En ökning av domarnas mediamedvetenhet och -kunskaper är ändå viktigt bland 

annat av skäl som referenten framställt. Det viktiga är framför allt att domarnas 

inställning till offentlighet och öppenhet bli positivare. Jag anser att här finns mycket 

arbete kvar. Domarnas mediakunskapers betydelse ska dock inte överdrivas. Det är inte 

dock fråga om domarämbetets kärna. Dessutom är media inte intresserat av nära på alla 

mål som behandlas i domstolarna och de flesta domarna har knappt någon direkt kontakt 

med media.   

  

Tes 7: I de finska domstolarna finns det två förfaranden vars syfte är att lösa tvisten i 

godo: främjandet av förlikning (1993, RB 5:26) och medling i domstol som togs i bruk 

enligt norsk och dansk exempel år 2006. Medling i domstol är ett frivilligt förfarande vars 

syfte är att parterna med ledning av domaren själv finner en uppgörelse i godo.  

Om medling i domstol i Finland har det i juni 2011 presenterats en 

omfattande utredning (Rättspolitiska forskningsinstitutet). Enligt utredning används 

medling relativt sällan och ojämnt i olika tingsrätter. När medling har inletts har det 

oftast varit framgångsrikt.  
Domarna har fått mycket medlingsutbildning. Enligt utredningen förutsätter en 

utvidgning av medling att domarna utbildas ytterligare och att endast särskilt utbildade 

domare fungerar som medlare.  

Jag är av samma åsikt som referenten att domarna nuförtiden ska ha lämpliga 

färdigheter att även behandla alternativa tvistelösningsmetoder vars tillämpningsområde 

kan utvidgas. De två systemen har dock klara skillnader. Åtminstone domare som 

behandlar tvistemål är skyldiga att utreda möjligheten till förlikning. Detta är alltså en del 

av normalt domararbete. Däremot verkar det, även med beaktande av nämnda utredning, 

att man i domstolsmedling, som alltså inte är egentlig lagskipning, är på väg mot 

specialisering som baserar sig på någon form av frivillighet. Denna utveckling är säkert 

motiverad.   

 

3 Övrigt  

Referenten har behandlat temat uttryckligen från medborgarperspektivet 

(utifrånperspektivet). För korreferenten är det tillåtet att även ta upp teman som inte 

ingår i referatet. I detta sammanhang framför jag på grund av mina egna erfarenheter 

tre färdigheter som i alla fall krävs av en domare av idag och som kanske grundar sig 

mera på inifrånperspektivet: För det första utveckling av den egna kompetensen, för 

det andra samarbetsförmågan och för det tredje tillfredsställande IT-kunskaper. Alla 
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dessa tre krav kan ställas på vilket expertarbete som helst men påverkar i sista hand 

domararbetets kvalitet och produktivitet.  

– Rättens mångsidighet, internationalisering och ständiga förändringar 

förutsätter att domarna bär ett ansvar för utvecklingen av sin egen 

yrkesskicklighet och kunskapsunderlag.  

  

– Även om domaren har ett självständigt ansvar för sina avgöranden är 

domarens arbete väsentligen mera än tidigare beroende av andras insatser. 

Goda resultat nås endast i samarbete med andra.  
  

– Om något har förändrats i världen är det ibruktagandet av modern 

informationsteknik. Även för domstolsverksamheten är det ett livsvillkor att 

domstolarna har tillgång till moderna och högklassiga datasystem. Liksom 

alla andra har domarna ett ansvar för att det finns både vilja och kunskaper 

att använda de nya systemen. Detta krav kan inte poängteras för mycket.  




