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Abstract 

I denna uppsats så tar vi upp frågan om individuell lönesättning för domare. 
Detta blev nyligen implementerat för Sveriges domare på initiativ av 
Domstolsverket. Frågan blev en konflikt då domarna ansåg att det var ett hot mot 
deras självständighet i den dömande verksamheten då individuell lönesättning 
skulle kunna vara ett verktyg för styrning. Vi har intervjuat domare och 
Domstolsverket och vi har gjort en argumentationsanalys av det som skrivits om 
frågan och jämfört parternas argumentation. Vi har även belyst frågan genom att 
använda Lennart Lundquists teori om demokratins väktare samt ett ramverk 
utvecklat av Björn Johnson om policyöversättning. Vår slutsats är att argumenten 
tycks grunda sig i olika värdegrunder och uppsatsen belyser därför den konflikt 
som kan finnas mellan demokratiska och ekonomiska värden. 
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1   Inledning 

1.1  Syfte och problemformulering 

Vårt syfte är att analysera och undersöka frågan om individuell/prestationsbaserad 
lön för domare. Vi ämnar presentera domarnas ståndpunkter och de synpunkter 
som ligger bakom deras avståndstagande till individuell lönesättning. Vi skall 
även jämföra dessa med de ståndpunkter och synpunkter Domstolsverket har för 
att vilja införa systemet. Syftet är att presentera de olikartade synsätten och 
kanske komma fram till vilka bakomliggande uppfattningar som finns samt belysa 
dessa ur olika perspektiv. Vi vill visa vad det är för styrande argument som de 
båda parterna använder sig av. 

Frågan om individuell lön berör bl.a. frågor om förvaltningens autonomi, 
vilken roll rättssystemet skall ha i Sverige och ”ämbetsmännens” roll i systemet. 
Dessutom verkar det vara ett exempel på hur förvaltningen överlag har utvecklats 
och de nya idéer som finns. Vissa menar att demokrativärdena kan ha fått en 
underordnad roll och att ekonomivärdena blivit överordnade i politiken och 
förvaltningen. De flesta kan nog i alla fall hålla med om att de ekonomiska 
aspekterna har blivit mer framträdande. 

Det vi ansett som intressant är den skiljelinje som går mellan domarkår och 
domstolsverket. De tycks bygga sina argument på olika värden eller uppfattningar 
de anser skall beaktas i denna fråga.  Möjligtvis skulle det kunna exemplifiera den 
reformvåg som sveper över den offentliga förvaltningen och de värden som lever 
kvar i densamma. I vårt fall skall vi således se på domstolarna eller rättare sagt 
domarna, som i de flesta demokratidoktriner ses som en mycket väsentlig del av 
det demokratiska systemet, och individuell lönesättning som kan ses som ett 
uttryck för de nya och mer framträdande ekonomivärdena. Vi tror att denna 
konflikt väl kan vara representativ för de motstridiga idéer som idag finns inom 
den offentliga förvaltningen.  

1.1.1 Frågeställningar  

• Vilka argument förs fram av Domstolsverket för och emot 
individuell lönesättning för domare? 

• Vilka argument förs fram av domarkåren och dess företrädare för 
och emot individuell lönesättning för domare? 
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• Vilka uppfattningar är det som skiljer båda parterna åt? 

1.2  Metod och material 

Vi skall först beskriva de olika argument som finns kring individuell lönesättning 
för domare för att sedan jämföra dessa. Anledningen till att vi vill jämföra dessa 
är att det annars är svårt att peka på vad det egentligen är som utmärker och skiljer 
dem åt. Materialet för att finna argumenten är debattartiklar, skrivelser och 
samtalsintervjuer med olika parter. Detta material är valt på grund av att det väl 
kan tänkas spegla de olika ståndpunkterna och grunderna för dessa.  

Analysen av textmaterialet går till så att vi plockar ut de argument som rör 
individuell lönesättning. Då vi inte vet vilka punkter som kan tänkas vara viktiga, 
relevanta eller har någon teori om vad konflikten i grunden handlar om kommer vi 
att tillämpa ett öppet förhållningssätt och inte enbart plocka ut de argument som 
passar ett särskilt analysverktyg. Argumenten sammanställs sedan i relevanta 
kategorier för att ordnas och kunna jämföras. Dessa kategorier speglar även 
tankarna kring de olika frågor som individuell lönesättning rör. Kategorierna som 
kommer att användas är tre olika kontexter; principfrågan, demokratifrågan och 
domstolarnas roll i det svenska systemet.  

Samma förfarande kommer att gälla vid analysen av intervjuerna. Argumenten 
skall således urskiljas och kategoriseras. Då våra intervjupersoner fungerar som 
informanter och därför skall upplysa oss om vad som skett i konflikten 
problematiserar vi inte analysverktygen utan intar ett öppet förhållningssätt även 
här. 

Vi är dock medvetna om faran med detta då materialet alltför mycket kan styra 
resultatet och vi således riskerar att missa någon viktig del. Vi väljer ändå att inta 
detta förhållningssätt då faran med att ställa specifika frågor till materialet hade 
varit större då vi saknar förförståelse för vilka de relevanta kategorierna skulle 
kunna tänkas vara. Genom kategoriseringen av argument som rör samma fråga 
kommer vi att kunna finna jämförelsepunkter. Dessa kommer att användas för att 
kunna jämföra och finna de skiljelinjer som finns.   

För att belysa frågan ur olika perspektiv och för att kanske finna den 
grundläggande konflikten kommer vi även att applicera teorier om 
statstjänstemäns roll i demokratin samt teori om ”ekonomismen”. Den andra 
teorin handlar om policyspridning, hur en policy flyttas från en kontext till en 
annan och översätts. Detta kommer göras för att ytterligare belysa aspekter av 
frågan och för att kunna förstå konflikten bättre. 

Intervjuerna är förmodligen det viktigaste materialet i vår undersökning då det 
finns lite skrivet material, särskilt från Domstolsverket. De speglar även parternas 
uppfattning av frågan samt kan tänkas förklara hur de närmare tänker och vilka 
premisser argumenten bygger på. För att förklara vilket perspektiv 
intervjupersonerna talar utifrån och vilken koppling de har haft till frågan skall vi 
här kort presentera dem. 
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• Martin Sunnqvist är hovrättsfiskal vid hovrätten över Skåne och 
Blekinge län samt doktorand vid Juridiska fakulteten. Där forskar 
han om domarnas oavhängighet och hur domstolarna förhåller sig till 
grundlagsstridiga lagar samt tolkningar av lagar i förhållande till 
grundlagen. Frågan om domarlöner rör dessa områden enligt Martin.  

• Peter Henriksson är senior förhandlare på Jusek. 
Förhandlingsansvarig för Jusek i alla centrala förhandlingar i relation 
till Domstolsverket. Peter har således varit förhandlingsansvarig för 
löneförhandlingarna för bland andra domarna sedan våren 2006 och 
har företrätt deras åsikter. Peter är dock tjänsteman på Jusek som ger 
professionellt förhandlingsstöd åt de förtroendevalda företrädarna för 
domarna och är således enbart dess företrädare. Detta innebär att han 
har förhandlingsuppdraget men mandaten och inriktningen på 
förhandlingarna ägs av domarkåren själv genom dess företrädare. 
Domstolssektionens styrelse bestämmer således själva vika principer 
och vilken inriktning som skall vara vägledande i förhandlingarna. 
Detta innebär att de meningar eller stycken som är hänvisade till 
Peter Henrikson inte är hans egna åsikter utan hans uppfattning om 
vilka åsikter domarna har.       

• Thed Adelswärd är Rådman vid Malmö tingsrätt och ordförande i 
Sveriges domareförbund. 

• Lars Lindström är lagman vid Solna tingsrätt och har varit ledamot i 
Domstolsverkets arbetsgivarråd. Han talar således utifrån en 
arbetsgivarsynpunkt.  

• Maria Isaksson är tf personalchef för Domstolsverket. Hon var 
involverad i löneförhandlingarna från juni 2006. 

1.3  Teori 

1.3.1 Demokratins väktare 

Lennart Lundquist beskriver i sin bok ”Demokratins väktare” en teori om vilken 
roll ämbetsmännen bör ha i den politiska demokratin. Man kan givetvis ifrågasätta 
valet av denna teori då domare menar att de inte bör vara jämställda med övriga 
statsanställda. Lundquist menar dock att hans benämning ämbetsman är en 
beteckning på en tjänsteman med självständiga uppgifter och att det finns värden 
som är gemensamma för alla som är i offentlig tjänst (Lundquist, 1998. sid. 64). 
En domare är otvetydigt i offentlig tjänst och kan enligt oss därför omfattas av 
dessa vägledande värden.    
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De värden som bör vara vägledande kallar han för ”vårt offentliga etos”, i 
detta etos sammanfattas hela samhällets krav på den offentliga förvaltningen. 
Detta innefattar två typer av huvudkategorier; demokrativärden och 
ekonomivärden vilka man kan finna i alla liberala demokratier (Lundquist, 1998. 
sid.62). 

Lennart Lundquist menar att demokrativärdena idag får stå tillbaks till förmån 
för ekonomivärdena och betecknar läget som synnerligen allvarligt. Han menar att 
problemet inte är att ekonomivärdena också beaktas utan att demokrativärden ses 
som något som inte angår den offentliga förvaltningen (Lundquist, 1998, sid.136). 
Att beakta i denna omskrivning är att boken är skriven i slutet av 1990- talet och 
många idag menar att ekonomivärdena har fått än mer genomslag. Han menar att 
denna utveckling är ett resultat av en idéströmning han kallar för ekonomismen 
(eg. anm. NPM) vars ideal finns att finna inom den privata sektorn (Lundquist, 
1998. sid.37). 

1.3.2 Policyöversättning 

För att analysera händelserna i konflikten skall vi även använda oss av Björn 
Johnsons avhandling ”Policyspridning som översättning”. Björn utformar i sin 
avhandling ett operativt teoretiskt ramverk som skall kunna användas för att 
studera konkreta teoretiska översättningsprocesser. Perspektivet är valt för att det 
kan hjälpa till att förklara det som skett i denna konflikt och lämpar sig väl för 
situationer där policyideér lätt kan bli föremål för politiska, professionella eller 
andra konflikter (Johnson, 2003, sid.31).  Med ramverk menas ett verktyg som 
tillhandahåller grundläggande begrepp vilka skall hjälpa till att identifiera olika 
element och relationer mellan dessa (Johnson, 2003, sid.44) 

Ramverket utgår från Kingdons teori om ”soptunnemodellen” dock något 
modifierad samt nyinstitutionell teori. Johnsons soptunneteori innefattar tre olika 
flöden; problemflöde, policyflöde och politiskt flöde. Modifieringen av 
soptunnemodellen innebär att flödena betraktas som analytiska dimensioner och 
att översättningen därför inte alltid uppkommer av tillfälligheter som i 
orginalversionen utan kan även utmärkas av rationalitet, förhandlingar och rutiner 
(Johnson, 2003, sid.65). 

Aktörernas handlande förklaras alltså utifrån nyinstitutionell teori där 
institutionerna tenderar att välja handlingsalternativ som leder till att 
institutionerna reproduceras (Johnson, 2003, sid.82). Det ramverk Johnson 
konstruerat fokuserar på politisk översättning och gör således en distinktion 
mellan detta och praktisk översättning. Den politiska översättningen sker på 
mellanorganisatorisk nivå eller som han kallar det fältnivå, den sker i samband 
med auktoritativt beslutsfattande och den centrala förvaltningens verksamhet och 
fokuserar således på interaktionen mellan organisationerna på fältnivån (Johnson, 
2003, sid.38). 
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1.4  Bakgrund 

Vår uppsats grundar sig i en konflikt som uppstått mellan Domstolsverket och 
domarkåren i Sverige. DV vill införa individuell prestationsbaserad lönesättning 
för domarna, denna individuella lön anser de skall sättas av enhetschefen 
(lagmannen) på domstolen. Anledningen till deras ståndpunkt är att de vill kunna 
attrahera jurister från andra yrkeskategorier till domaryrket och att de som bidrar 
till att verksamhetsmålen väl uppnås skall premieras. 

 Domarna anser att detta inte är förenligt med konstitutionen och med Sveriges 
internationella åtaganden. De anser att det klart skall framgå varför en viss 
domare har fått sin lön och att de objektiva kriterier som ligger till grund för 
lönesättningen skall tillämpas på ett transparent och enhetligt sätt över landet. Det 
får inte finnas några styrande inslag genom att lönesättning sker efter prestation 
eller skicklighet och inte heller skall domstolschefen sätta lönen.   

Domarkåren är således emot individuell lönesättning av principiella skäl och 
stödjer sig delvis på Regeringsformen och internationella överenskommelser.  I 1 
kap. 8 § RF slås fast att det är domstolarna som svarar för rättskipningen och 
enligt 11 kap. 2 § RF får ingen myndighet, ej heller riksdagen, bestämma hur 
domstol skall döma eller tillämpa en rättsregel i det enskilda fallet. Av detta följer 
att rättskipningen skall fullgöras av självständiga domare och domstolar, som 
skall vara oberoende av statsmakterna i sin rättstillämpande verksamhet.  

De internationella överenskommelserna man syftar till är ”Allmän 
domarstadga” från Internationella domarunionen, ”Grundprinciper för 
domstolsväsendets oberoende” från FN, Rekommendation R (94)12 av 
Europarådets ministerråd till medlemsstaterna om domares oberoende, skicklighet 
och roll” och ”Europeisk stadga om regler för domarnas rättsställning” (Zelano, 
2006). Domarkåren menar att individuell lönesättning bryter mot detta medan 
Domstolsverket inte ser det som ett problem. 

Frågan om individuella löner till domare är inte på något vis ny. Före detta 
justitierådet Bo Broomé tog upp frågan redan 1989 och 1991, han varnade för en 
utveckling mot individuella löner. 1993 års domarutredning tar upp frågan och till 
denna hör en expertpromemoria. Alla dessa drar samma slutsats, nämligen att man 
varnar för att införa individuella löner för domare, alltså någon form av 
prestationslön.  

År 2004 togs frågan upp igen av dåvarande justitieminister, Thomas Bodström 
på begäran av Jan Ertsborn (fp) i en interpellationsdebatt. Han hänvisade dock då 
till den fria förhandlingsrätten och menade att det var Jusek tillsammans med 
Domstolsverket som var ansvariga för att utarbeta de individuella lönerna för 
domare. Regeringen och riksdagen skulle inte ha något med lönesättningen att 
göra, det fanns således lite intresse från de styrande för frågan. 

Jusek och DV kunde inte enas vid den förra löneförhandlingen varför frågan 
gick till lönenämnd Lönenämnden bestämde trots Juseks protest att DV:s förslag 
till individuella löner var godtagbart. Denna lösning kom att kallas bilaga 1 och 
gällde perioden 1 oktober 2006 till den 1 oktober 2007. Lönen skulle enligt denna 
beslutas för varje individ enligt kollektivavtal efter förhandling mellan DV och 
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Jusek och inte av domstolschefen själv. Lönen skulle differentieras med inte efter 
prestation utan efter erfarenhet, ansvar samt arbetsuppgifters svårighetsgrad och 
särskilda krav.  

Med erfarenhet menas tid i anställningen som ordinarie domare samt annan 
erfarenhet som tillkommit efter tillträdet i anställningen och som är till nytta för 
verksamheten. Ansvar avser omfattningen av det ansvar som är förenat med 
anställningen eller som är särskilt delegerat, exempelvis rätt att leda och fördela 
arbetet, personalansvar i övrigt, budgetansvar och handledaransvar. 
Arbetsuppgifternas svårighetsgrad ska bedömas utifrån såväl generella krav som 
är förenade med anställningen som de särskilda krav som kan förekomma 
därutöver. Lönesamtalen skulle genomföras av ansvarig chef vilket sedan utgjorde 
underlag för de beslutande parterna. Frågan är nu åter aktuell för avtalsperioden 
2007-2010.  

Varför frågan är kontroversiell för vissa och inte för andra är enligt domarna 
att domstolar och domare ska vara fristående och självständiga och kunna komma 
fram till ett domslut med lagen som enda vägledning. Vissa menar att 
prestationsbaserade löner gör att Domstolsverket och därigenom den verkställande 
makten får en ökad kontroll och ett styrmedel över domare. Samtidigt så har alla 
andra statstjänstemän prestationsbaserade löner, även till exempel åklagare som 
har samma utbildningsbakgrund som domare. Den individuella lönesättningen ses 
från Domstolsverket som ett sätt att effektivisera domstolarna och belöna de 
duktiga domarna samtidigt som man vill locka fler andra yrkesverksamma jurister 
till domarbanan för att höja kompetensen och konkurrensen.  
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2   Principfrågan 

2.1  Kraven från parterna 

En majoritet av domarna har historiskt sett av principiella skäl varit emot 
individuell lönesättning i alla former. De har således förespråkat tarifflöner, där 
skillnaden i lön beror på befattning och anställningslängd. Tariffer har 
förespråkats av domarna då det är ett sätt att få kriterierna helt objektiva och 
varför någon fått en viss lön skulle därmed vara tydligt (Henriksson, 2008). Sedan 
det stod klart att Domstolsverket vidhåller kravet på att individuell lönesättning 
skall tillämpas även för denna avtalsperiod kommer frågan att kretsa kring vilka 
kriterier som bör användas för lönesättning och om vem som avgör om dessa 
kriterier är uppfyllda eller ej. Huvudfrågan kommer således att bli vilka kriterier 
för den individuella lönesättningen som skall tillämpas.  . 

 
”Som Jusek framhållit vid flera tillfällen är det av avgörande betydelse att 

avtalet tillämpas på ett för individerna konsekvent och genomlysligt sätt utan att 
den lokale myndighetschefen genom sammanvägda bedömningar ges utrymme till 
en skönsmässig lönesättning. Principfrågan är alltjämt densamma, nämligen 
lönesättningsprinciperna för domare med dömande uppgifter. Den principfrågan 
– och frågan om att den lokala myndighetschefen av principiella skäl inte bör 
lönesätta sina domare – var hörnstenar i kompromissen mellan parterna.” 
(Lundahl, 2007a)    

 
Kriterierna skall enligt domarna inte innefatta prestation eller skicklighet 

(Lundahl, 2007a). Att sätta en individuell lön efter andra kriterier tycks domarna 
dock vara ense om är godtagbart även om det inte är den lösning som förespråkas. 
I och med att lönen ska differentieras trots motståndet har domarna krav på hur 
dessa kriterier skall se ut, det viktiga är att de är objektiva (Zelano, 2006). 

De kriterier som beslutades om i avtalet mellan Domstolsverket och Jusek 18 
oktober 2005; erfarenhet, ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad eller särskilda 
krav hade kunnat vara ok enligt domarna men avtalet blev trots det häftigt 
kritiserat.  Differentieringen måste enligt domarna och dess företrädare ske efter 
transparanta, objektiva och mätbara kriterier som tillämpas lika över hela landet. 
Anledningen till att det avtalet blev så pass kritiserat var dels att det sågs som ett 
första steg mot rent prestationsbaserade löner och dels att man ansåg att objektiva 
kriterierna sedan inte tillämpades på ett korrekt sätt av Domstolsverket vid de 
lokala förhandlingarna. Kriterierna anses inte ha använts på det sätt som var tänkt 
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och det blir nu en form av prestationsbedömning ändå. Avtalet anses vara för vagt 
formulerat och därför har Domstolsverket haft möjlighet att tillämpa kriterierna på 
ett sätt som inte anses godtagbart bland domarna (Adelswärd, 2008). 

Vem det är som sätter lönen har även det varit en stridsfråga, att den lokala 
myndighetschefen skall sätta lönen ses som oacceptabelt. Att lönesättningen 
överhuvudtaget går via domstolsverket ses också som problematiskt.  

Domstolsverket är givetvis för individuell lönesättning då det är den part som 
försökt att införa reformen. En anledning till att man anser att domare skall vara 
individuellt lönesatta är att andra statstjänstemän är detta. Man gör således ingen 
skillnad mellan domare och andra statstjänstemän i detta avseende. De är således 
liksom domarna missnöjda med det avtal som ingåtts men av andra skäl. Då 
domarna tycker att det ger för stort utrymme för differentiering anser 
Domstolsverket tvärtom. Ur en arbetsgivares synvinkel bör man ha en individuell 
lönesättning som kan innefatta prestation och skicklighet. (Lindström, 2008) 

 
”According to the central agreement, the main principle is that salaries 

should be set individually. In this respect no distinction is made between judges 
and other state employees.”  (Rolén, 2005) 

 
De anser även att det bästa vore att närmsta chefen själv satte lönen utan 

förhandlingar mellan Domstolsverk och Jusek (Lindström, 2008). Även vem som 
sätter lönen skall således vara samma som för andra statstjänstemän. Att 
lönesättningen går till på samma sätt som för andra statstjänstemän innebär 
således att man även beaktar prestation och skicklighet samt att det är den lokala 
chefen som sätter lönen.    

 Domstolsverket menar att de nuvarande löneförhållandena är ”ett steg på en 
lång väg” och att kriterierna kommer att utvecklas via fortsatta samtal mellan DV 
och Jusek. Om man ser på andra kategorier som successivt går över till 
lönesättning så sker ju detta inte över en natt (Isaksson, 2008). Domstolsverket 
vill även att myndighetschefen (domstolschefen) ska vara den som sätter lönen 
som arbetsgivare så som brukligt är för andra kategorier inom Domstolsverket. De 
manar att ett av huvudkriterierna för att den individuella lönen ska fungera är att 
den individuella lönen sätts av den närmsta chefen. (Isaksson, 2008). 

2.2  Anledningar till kraven  

Anledningen till att kravet på kriterierna ser ut på detta sätt från domarnas sida 
är att de är oroliga för att lönesättningen annars skulle kunna påverka domarnas 
oberoende, självständighet och därmed även rättssäkerheten för medborgarna. 
Dömandet skall inte kunna påverkas av vare sig riksdag eller regering. 
Lönesättningen får således inte kunna påverka deras dömande uppgifter genom att 
var ett påtryckningsmedel.  

Problemet med de kriterier som idag används är att de ser bra ut på pappret 
men man kan dock aldrig se hur de tillämpas och det finns ett stort 
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tolkningsutrymme.  Kriterierna som använts för lönedifferentieringen ses som 
diffusa och lämnar stort utrymme för godtycke. Om det finns utrymme för 
godtycke och kriterierna är diffusa kan man aldrig utesluta att de har blivit 
använda på ett sätt som inte var tänkt. Det blir således svårt att gå tillbaks och se 
exakt hur men bedömt (Sunnqvist, 2008). Det tycks också finnas en uppfattning 
om att DV försöker smyga in prestationsbaserad lönesättning och man litar inte 
riktigt på att de vill uppfylla avtalets innebörd (Adelswärd, 2008).  

 
”Den 18 oktober 2005 ingick Juseks domstolssektion ett löneavtal med 

Domstolsverket, varigenom lönerna för ordinarie domare och hyresråd kommer 
att differentieras med hänsyn till erfarenhet, ansvar samt arbetsuppgifternas 
svårighetsgrad och särskilda krav. Det finns inte ett ord i avtalet om att dessa 
löner skulle vara prestationsrelaterade. Ändå har avtalet angripits häftigt på 
grund av att så skulle vara fallet.” (Zelano, 2006) 

 
Det är i ljuset av kraven på kriterierna och avsikten med dessa det blir viktigt 

vem som sätter lönen. Den dömande makten skall vara särskild från den 
verkställande. Domstolschefen eller för den delen den verkställande makten 
(Domstolsverket) ska inte kunna använda lönen som ett instrument för att kunna 
styra domarna på något sätt. Avtalet som idag tillämpas har som sagt fått utstå 
mycket kritik. Detta delvis på grund av kriterierna men också för att lönesamtal 
ska ske mellan domare och domstolschef innan förhandlingen som sker mellan 
Domstolsverket och Jusek (Lundahl, 2007a). Man förhandlar således för varje 
enskild individ. 

Ett av problemen för domarna är alltså att domstolschefen skall vara delaktig i 
löneförhandlingarna. En anledning till detta är att man velat ”kvalitetssäkra” 
processen. Det får inte förkomma någon form av subjektiva kriterier. Risken finns 
att domstolschefen även bedömer hur man fungerar på arbetsplatsen och hur väl 
man sköter sina arbetsuppgifter. Om detta sker kan blir det en form av 
skicklighets- och prestationsbedömning, precis det domarna velat undvika. Man 
har även velat att de avtalsslutande parterna skall ta ansvar på central nivå, då man 
verkligen varit mån om att det ska bli rätt. Då det var en kompromiss ville man se 
att de centrala parterna kunde tillämpa kriterierna som det var tänkt (Henriksson, 
2008).  

Även om man inte tror att chefen kommer att ta ovidkommande hänsyn vid 
lönesamtal kan det även komma att påverka stämningen på arbetsplatsen. 
Domarna skall inte behöva fundera över vad chefen tycker om deras beslut, det får 
överhuvudtaget inte finnas någon risk att man kan bli bedömd efter detta. Om det 
blir på detta sätt liknar det mer ett privat företag och man kommer att fostra 
notarier och liknande i denna anda Att vara en bra domare innebär att man kan 
fatta självständiga beslut och är opåverkbar (Adelswärd, 2008).  

Anledningen till att man ser ett problem med att Domstolsverket är en av 
parterna vid löneförhandling är att de är en myndighet som är underställd 
regeringen. Domstolen skall som sagt vara särskiljd den verkställande makten. 
Även om förvaltningen i Sverige ska vara skild från regeringen menar man att 
domarnas oavhängighet kan bli problematisk om domstolsverket skall sätta lönen 
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då det är oklart hur dessa i praktiken är styrda av departement och regering 
(Sunnqvist, 2008). 

Huvudargumentet som Domstolsverket använde för att införa den individuella 
lönesättningen var den ökade flexibiliteten som den gav. Lönesättningen var till 
för att göra domaryrket mer attraktivt för nyrekrytering och skulle ge enskilda 
domare en större chans till personlig utveckling. I Domarutredningen från 2002 
nämndes det att det var löneförhållandena som fick ett flertal domare att avsluta 
sin domarkarriär, dvs. de ansåg att de hade för låg lön. Att det är Domstolsverket 
och domstolschefen som sätter den individuella lönen anser Domstolsverket vara 
naturligt eftersom verket ser sig som arbetsgivare och domarna som arbetstagare. 

 
”This means, among other things, that judges will need to be recruited from 

other legal sectors on the Swedish labour market where the salaries are very often 
above the salaries of Swedish judges. As remuneration will in this context be a 
means of competition, the National Courts Administration must find a solution in 
order to deal with this situation.” (Rolén, 2005)  

 
Genom den individuella lönesättningen hoppas Domstolsverket således på att 

det skall bli lättare att rekrytera skickliga jurister och behålla de duktiga man har. 
Man menar att domstolarna står inför stora utmaningar de närmsta åren. En 
tredjedel av domarkåren kommer att gå i pension, det kommer även att krävas 
100- 130 nya domartjänster och dessutom skall domarutbildningens platser dras 
ner. (Rolén, 2005)  

Om man rekryterade en assessor som just genomgått domarutbildningen och 
en jurist som varit verksam i tjugo år som advokat så var man tvungen att erbjuda 
dem samma ingångslön enligt det gamla tariffsystemet. Det var ett tungt argument 
till varför Domstolsverket ville införa individuell lönesättning. (Isaksson 2008). 

Rekrytering från andra sektorer för att klara personalförsörjningen var således 
en stor del i Domstolsverkets ställningstagande men den individuella 
lönesättningen är även viktigt för att förnya. Detta kommer man inte att kunna 
göra om lönerna inte är konkurrenskraftiga. Den individuella lönesättningen är ett 
steg mot att få domstolarna till moderna och konkurrenskraftig arbetsplatser och 
ses som nödvändigt för att kunna rekrytera fler till domaryrket (Ödesfråga, 2007).  

Den individuella lönesättningen ses också som ett bra verktyg för att öka 
effektiviteten och belöna de domare som anses ha gjort extra insatser. Den 
enskilde skall känna att det lönar sig att vara skicklig och prestera (Lindström, 
2008).   
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3   En demokratifråga? 

Argumenten från domarnas sida för hur lönesättningen skall gå till och numera 
vilka kriterier som skall tillämpas och vem som ska sätta lönen bygger således på 
att domarna skall vara oberoende i förhållande till de övriga statsmakterna och att 
rättssäkerheten skall kunna garanteras. De menar att domstolarna och således 
domarna har en särskild konstitutionell roll och inte får vara påverkbara. Domarna 
skall vara oavhängiga och domstolarna särskiljda den verkställande makten. För 
domarna är det en principfråga där de stödjer sig på konstitutionella argument.  

Huvudargumentet som Domstolsverket använder sig av är även det att 
rättssäkerheten skall kunna garanteras. För att detta skall vara möjligt måste man 
kunna ha bra kvalité på domarna. Individuell lönesättning används nu för alla 
andra tjänstemän och är ett sätt att belöna personalens insatser. Domstolsverkets 
menar att den individuella lönesättningen i den form som den nu tillämpas inte är 
ett hot mot demokratin. Ramavtalet förändrades så att det inte skulle ta med 
faktorer som prestation och skicklighet (Isaksson, 2008). 

3.1  Rättssäkerhet 

Det finns således en oro både från Domstolsverkets och från domstolarnas sida 
att rättssäkerheten skall försämra. Från Domarnas håll bygger den på att 
rättsäkerheten skall försämras genom styrning och att den som arbetar fortast dvs. 
avverkar flest mål premieras genom löneökning. Risken är då att kvaliteten blir 
lidande. Domarna menar att Domstolsverket tydligt har visat att de kvantitativa 
verksamhetsmålen är viktiga och att den som då är noggrann kan komma att 
missgynnas. Detta antagande byggs på erfarenhet från andra sektorer inom 
rättsväsendet, där de menar att kraven på produktiviteten höjs vid individuell 
lönesättning. Risk för att rättsäkerheten skall försämras ser de även genom att 
domare kan bli avskräckta från att kritisera domstolschefen eller domstolsverket 
(Sunnqvist, 2006). 

 

”En domare skall idag avgöra fler och fler mål. Kvantitet riskerar att gå före 
kvalitet. Tempot skruvas upp och rättsäkerheten ifrågasätts. Domstolschefen 
ansvarar för att driva igenom de ökande kraven. Skall domare som vägrar döma 
snabbt med risk för att döma fel kunna straffas genom lägre lön?” (Lundahl, 
2007b) 

 
Även de som är för den individuella lönesättningen ser det således från ett 

rättsäkerhetsperspektiv. Man menar dock att det vore skadligt för rättssäkerheten 
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att låta bli att införa individuella löner.  Detta byggs på att man inte tror sig kunna 
behålla och rekrytera duktiga jurister utan den individuella lönesättningen. Det ses 
även som ett bra verktyg för att få en bättre kvalité och personalutveckling. Det 
vill säga att det skall finnas incitament för att ta på sig extra arbetsuppgifter och 
för att vidareutbilda sig (Ödesfråga, 2007). 

 
”För att klara den långsiktiga rekryteringen av domare krävs lönevillkor som 

kan konkurrera om de skickligaste juristerna. Det är ytterst en 
rättssäkerhetsfråga.”  (Ödesfråga, 2007)  

3.2  En konstitutionell fråga? 

I grunden rör det sig alltså om att domstolarnas skall var självständiga och 
därmed även domarna, de måste kunna göra tolkningar av grundlagen, 
Europakonventionen och EG- rätten utan att riskera att utsättas för påtryckningar 
från regering och riksdag (Sunnqvist, 2008). Det anses således strida mot både 
grundlag och internationella överenskommelser enligt domarna. Domstolsverket 
ser det givetvis också som viktigt att skydda domarnas självständighet i dömandet. 
Men verket anser inte att individuell lönesättning påverkar denna oavhängighet. 

 
”Domare utnämns av regeringen och är enligt regeringsformen oavsättliga 

för att säkra självständigheten i dömandet. Såväl Domstolsverket som 
domstolschefer ser som sin uppgift att värna denna integritet i dömandet.” 
(Ödesfråga, 2007) 

 
Skillnaden här ligger således i hur man ser på styrning och tolkar domarnas 

oavhängighet. Argumenten mot individuell lönesättning utgår delvis från att 
individuell lön skulle kunna påverka domarnas beslut. För att individuell 
lönesättning skall vara ett hot mot rättssäkerheten och domarnas fristående 
ställning måste det kunna användas som styrmedel. Den individuella 
lönesättningen ses således som ett möjligt styr- och påtryckningsmedel från 
domarnas sida vilket kan inskränka deras grundlagsskyddade särställning och 
bryta mot regeringsformen. 

 

”Lönen är ett styrmedel som kan brukas och missbrukas av den som 
bestämmer den. Om domstolschefen efter eget gottfinnande får bestämma en 
domares lön inskränks självständigheten i dömandet.” (Lundahl, 2007b)  

 
 Domarna och dess företrädare är särskilt bekymrade över frågan om 

individuell lönesättning i ljuset av den ökade styrningen av domstolarna även i 
övrigt. Man menar att departementets och Domstolsverkets styrning har ökat 
vilket hotar domstolarnas fristående ställning. Till exempel menar man att 
domarnas oavhängighet i förhållande till sin domstolschef har minskat. 
Domstolschefen har fått mer att säga till om genom reformer. Styrningen av varje 
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enskild domstol sköttes förut i kollegiala former, plenum. De viktigaste besluten 
var domarna med och fattade men idag sköts detta i princip av domstolschefen 
själv. De kan även bestämma sammansättningen vid vissa tvistemål och idag har 
de således något att säga till om vid lönesättningen då lönesamtal skall ske mellan 
domstolschef och domare innan förhandlingen går vidare till Domstolsverket 
(Sunnqvist, 2008). 

Andra exempel på den ökade styrningen är de av regeringen satta målen för 
hur långa omloppstider vissa kategorier av mål skall ha i domstolarna. Dessutom 
arbetar Domstolsverket med kvantitativa mål på hur mycket en domare i underrätt 
i genomsnitt skall avgöra. Dessa mål är dock ej formellt fastslagna men används i 
praktiken och har även successivt höjts vilket även togs upp i förra avsnittet. 
Dessutom pekas på att regeringen har utnämningsmakten.   

De som föredrar en individuell lönesättning tycker att man kan klara att 
använda denna utan att obehörig påverkan på beslut sker (Lindström, 2008). Att 
det är domstolschefen bedömning som ligger till grund för lönesättningen ses som 
naturligt. De problematiserar ej denna ordning och menar att domstolscheferna är 
utbildade i vad för kriterier de ska följa när den individuella lönen bestäms. Att 
det är en form av ledning och styrning kan inte förnekas och det uttrycks också i 
Domstolsverkets arbetsplaner. Men med ledning och styrning menas inte att 
domstolsverket ska tala om för domare hur de ska döma utan att de ska hjälpa 
domstolarna med att få fram mer effektiva arbetsformer (Isaksson, 2008). 

 
”Har vi utnämnt domare som inställsamt skulle sälja sin självständighet i 

dömandet för några hundralappar eller tusenlappar mer i lönekuvertet är vi illa 
ute. Det vore ett verkligt hot mot rättssäkerheten och domstolarnas ställning.” 
(Ödesfråga, 2007) 

 
Att kriterierna för vad som anses som en effektiv administration ofta är 

kvantitativa i stället för kvalitativa är sådant som domarna och domstolsverket 
måste fortsätta att arbeta på. Detta kan göras till exempel genom 
utvecklingssamtal, något som domarna inte hade möjlighet till med det gamla 
lönesystemet (Isakssson, 2008). 

Domstolverket anser inte att det gamla systemet med ett kollegium var 
effektivt. Med nya idéer kring management, mål och resultatstyrning så 
förändrades domstolarna till att få en domstolschef som ansvarade för den interna 
administrationen. Domstolsverket menar dock tvärtemot domarna att det inte 
strider gentemot grundlagen eftersom det inte handlar om politisk styrning utan 
om administrativ förbättring (Domstolschefens roll, 2000). 

Domstolsverkets jobb är att utarbeta planer för att kunna möta målen från 
regeringen och att administrera sveriges domstolar så att de uppfyller dem. Den 
styrning som DV har från regeringen är den som finns inom regleringsbrevet. Där 
sätts de kvalitativa och kvantitativa mål som Sveriges domstolar och 
domstolsverket ska uppfylla (Isaksson, 2008). Den individuella lönesättningen 
skulle kunna tolkas som ett verktyg för att nå dessa mål.  

Man menar att domarnas dömande makt är skild från den verkställande 
makten i och med att domstolsverket och domstolschefen inte får påverka 
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domarna i hur de dömer i enskilda mål (Isaksson, 2008) Det ligger dock inom 
deras mandat att se till så att domaren uppfyller sina uppgifter.  

Från Domstolsverkets sida anser man att det inte finns någon anledning till att 
inte använda sig av samma lönesättning som man gör med andra statstjänstemän. 
Det blir således naturligt att använda kriterierna så som skicklighet och prestation 
samt att det är närmsta chefen som skall sätta lönen.  

Det är dock från domarnas sida även en principiell fråga. Även om 
domstolarna skulle kunna vara självständiga med individuell lön skall de inte bara 
vara oberoende utan även synas var det. Det vill säga att det inte ens ska gå att ha 
misstankar om att de på något sätt skulle kunna vara styrda. Detta synsätt bygger 
bland annat på Europadomstolens praxis. (Sunnqvist, 2008) 

Domarna och dess företrädare uppfattar således frågan som att det är en 
samhällspolitisk fråga och en demokratifråga. De anser inte att en fråga som enligt 
dem rör domares självständighet skall behandlas på facklig nivå. De har upprepat 
sökt politiskt stöd och försökt väcka opinion för sin ståndpunkt för att få frågan 
behandlad av regering och riksdag som man anser bör ta ställning i frågan 
(Henriksson, 2008). 

 
”Konstitutionella frågor bör vara föremål för öppen debatt, där inte minst 

lagstiftare, statsråd och domare kan utbyta meningar. Sådana frågor bör inte 
förkläs till arbetsrättsliga och tystas ned. Svenska domares tysthet i 
samhällsdebatten är omtalad och kritiserad, och inget talar för att tystnaden 
minskar med det lönesättningssystem som nyss införts.” (Sunnqvist, 2006)   
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4   Domstolarnas roll i Sverige 

Många av domarna anser som sagt att individuell lönesättning skulle kunna 
leda till att styrningen av domstolarna ökar och att dess fristående ställning hotas. 
Även om så inte skulle vara fallet är det en principiell fråga där det inte får 
förekomma någon tveksamhet om att domstolarna är fristående. Detta argument 
bygger ju dock otvetydigt på att dömandet inte ska vara styrt och att domstolarna 
skall vara skiljda från den verkställande makten. Det påpekas ofta i debatten att 
domstolarna inte skall jämställas med förvaltningen och en domare inte ska ses 
som en ämbetsman.  

Domstolsverket verkar dock inte göra någon större åtskillnad mellan 
förvaltning och domstol. När det gäller lönesättningen bör samma principer som 
gäller övriga statsanställda även gälla domare. De koncept som tillämpas i övriga 
förvaltningen anses även kunna ”lösa domstolarnas problem”. 

Inom domarkåren har man diskuterat mycket om skillnader i domstolarnas 
organisation och roll i samhället jämfört med andra länder d.v.s. dess plats i 
samhällsstrukturen (Henriksson, 2008). Konstruktionen i Sverige tycks av många 
ses som en anledning till problemet med de individuella lönerna. Det finns en 
tendens till att de vill att domstolarnas makt skall stärkas i det svenska samhället. 
Gränsen mellan förvaltningen och den dömande makten har i Sverige traditionellt 
varit svag. Detta tycks dock nu ifrågasättas och kraven från juristerna på att det 
skall finnas en tydligare separation mellan den verkställande och den dömande 
makten tycks öka. Man vill således ha en tydligare maktdelning.     

4.1  Domstolarnas plats i samhällsstrukturen 

Konstruktionen i Sverige jämfört med andra länder gör således att problemet 
får en speciell utformning. Den individuella lönesättningen har blivit en känslig 
symbolfråga, vilket delvis grundar sig i systemet. Maktdelningen ses som otydlig 
och det är i Sverige svårt att skilja mellan dömande och verkställande makt. Även 
konstruktionen med Domstolsverket som administrativt organ har varit 
kontroversiell sedan verket inrättades då det är en myndighet under regeringen. 
Domstolarna har även en undanskymd ställning i regeringsformen. Att 
domstolarna de senaste åren fått mindre makt och domstolschefen fått mer att säga 
till om har även problematiserat frågan ytterligare (Sunnqvist, 2008). 

Domstolen skall då som sagt vara särskiljd den verkställande makten. Det är 
från detta perspektiv domarna tycks se problemet med styrningen från 
Domstolsverket och dess makt att förhandla om lönerna. Även om Sverige 
tillämpar dualism och förvaltningen således skall vara fristående från regeringen 
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menar man att oavhängigheten kan bli problematisk om domstolsverket skall sätta 
lönen då det är oklart hur dessa i praktiken är styrda av departement och regering 
(Sunnqvist, 2008). 

 
”Oavsett om man utgår från renodlad maktdelningslära eller med stöd i 

folksuveränitetsprincipen identifierar olika åtskilda funktioner inom staten blir 
konsekvensen att riksdag och regering inte skall kunna påverka domarens 
bedömningar. Domaren har rätten och plikten att tillämpa lagarna i ljuset av 
högre rättsregler i grundlagen, EG – rätten och den rättsbildning som utvecklats i 
anslutning till Europakonventionen, Denna rättskipning kan var politiskt 
kontroversiell.” (Sunnqvist, 2006) 

 
Domstolsverket roll är att stödja domstolarna. De arbetar för att domstolarnas 

ställning ska stärkas rent praktiskt genom att utveckla arbetsformer som ger ett 
effektivare domstolsarbete. ”Domstolsverkets syn på domstolarna är som 
självständiga statliga myndigheter. Vi har ett uppdrag i regleringsbrevet att stärka 
domstolarnas roll genom att ge dem ökad tidsförsörjning för dömande 
verksamhet” (Isaksson, 2008). 

4.2  Ett internationellt perspektiv 

Anledningen till att kraven på större makt åt domstolarna ökat bland domarna 
har verkar gå att finna i att domstolarna jämförs med utländska domstolar. 
Dessutom ser man idag krav som kommer från internationella åtaganden. En 
annan möjlig anledning är de dokument och rekommendationer som finns från 
internationella organisationer vars rekommendationer avråder från denna typ av 
förfaranden. Det är ofrånkomligen så att samarbetet över gränserna idag är större 
än förr vilket har påverkat debatten. 

 
”Mot denna bakgrund vill jag dra fram vad som står i avtalet och jämföra det 

med vad som gäller för lönesättning av domare enligt några internationella 
dokument. Detta var en av de faktorer som var av betydelse när 
domstolssektionens styrelse tog ställning till avtalet.” (Zelano, 2006)  

 
Med avtalet syftas här till det omstridda avtalet som ingicks 18 oktober 2005, 

mellan Domstolsverket och Jusek. Jämförelsepunkterna för vad som är 
acceptabelt eller inte i behandlingen av domstolarna är ofta internationella även 
om man också hänvisar till den svenska grundlagen. Ur ett internationellt 
perspektiv ter sig konstruktionen i Sverige annorlunda.  

EU tycks ha spelat en stor roll i att jämförelserna med andra länder ökar och 
att domarna vill ha ett mer ”normaliserat” domstolsväsende. Domarna ingår nu i 
en slags ”europeisk domarkår” och är inte riktigt nationalstatsdomare längre vilket 
gör att man idag jämför sig mer. Jämfört med andra europeiska länder ses 
förfarandet med individuella löner som udda. Även om de i vissa länder tillämpar 
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individuell lönesättning har de ett formellt förfarande som saknas i Sverige. 
(Sunnqvist, 2008) 

Domstolsverket tycks inte se någon anledning till att inte sticka ut i Europa 
utan snarare som att det inte finns någon anledning till att inte vara först med 
individuell lönesättning (Lindström, 2008). Maria Isaksson påpekade att det finns 
ett ökat intresse från de nordiska länderna i utvecklingen av individuell lön för 
domare och sa att det inte skulle förvåna henne om ytterligare nordiska länder 
börjar följa Sveriges exempel (Isaksson, 2008) 

En anledning till att domarna jämför sig mer med andra europeiska länder är 
också att de nu måste se till att EG – rätten och Europakonventionen får det 
genomslag de ska ha. Tillämpningen av EG – rätten och Europakonventionen 
ställer andra krav på domstolarna. Traditionellt har domarna haft för vana att vara 
lojala mot lagstiftarna och förlitat sig på förarbeten men de kan inte riktigt arbeta 
på detta sätt längre.  

När de nu skall avgöra om EG – rätten och Europakonventionen är förenliga 
med Sveriges lag ställer det andra krav. Domarna måste nu kunna döma på ett sätt 
som inte alltid är solidariskt med staten och kan inte alltid förlita sig på vad 
regeringen t.ex. uttalat i förarbeten. Ett lands domarkår kan inte vara svagare än 
motsvarande kolleger i Europa då man tillämpar en gemensam rättsordning. Den 
ökade styrningen och den individuella lönesättningen ses därför med förvåning av 
domarna då de krav som ställs vid tillämpningen av högre rättsregler även innebär 
större krav på oavhängighet (Sunnqvist, 2008). 

 
”Den nu arbetande Grundlagsutredningen överväger bland annat hur 

domstolarnas roll i det konstitutionella systemet kan tydliggöras och hur 
domarnas oberoende skall uppmärksammas i grundlagen. Det är min förhoppning 
att Grundlagsutredningen, och den nya regeringen, uppfattar som konstitutionellt 
betydelsefullt att domarnas löner sätts enligt metoder som är klara, tydliga, 
förutsebara, omöjliga att utsätta för obehörig påverkan och reglerade i lag.” 
(Sunnqvist, 2006) 

 
Många menar således att de svenska domstolarnas oberoende och ställning 

måste stärkas. Maktdelning tycks ses som viktigare och viktigare, detta beror nog 
delvis på att man vill kunna möta den syn som finns i Europa på domstolarna 
funktion och roll. Uppfattningen att deras roll bör stärkas i grundlagen tycks också 
råda, anledningen till detta är att den typ av frågor som individuell lönesättning 
skulle kunna undvikas om det fanns regleringar som starkare ger domstolar och 
domare en tydligare särställning.  
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5   Teoretiska perspektiv på konflikten 

Vi skall här applicera teoretiska perspektiv som belyser olika aspekter och kanske 
kan kasta ljus över varför frågan blivit så pass kontroversiell. Lundquists teori om 
demokratins väktare utgår från att det finns ett offentligt etos som ämbetsmännen 
bör vakta. Teorin om policyspridning som översättning handlar om hur ”policies” 
sprids och översätts. Utgångspunkten för detta perspektiv på spridning är att 
preferenser, handlingsalternativ, normer och verklighetsuppfattningar upptäcks 
och formas i institutionella kontexter och därför måste studeras utifrån dessa 
(Johnson, 2003, sid.23)  

5.1  Demokrati och ekonomivärden  

Vårt offentliga etos är ett namn som Lundquist gett de fundamentala 
föreställningarna om hur samhället bör styras. Föreställningarna bygger på 
verklighetsuppfattningar, värden och idéer. Etoset innefattar både demokrati- och 
ekonomivärden vilka den offentliga verksamheten bör beakta. Ekonomivärden 
skall beaktas av alla sektorer så väl offentliga som privata. Demokrativärdena 
behöver enbart beaktas av det offentliga (Lundquist, 1998, sid.63). 

Ekonomivärdena innebär att den offentliga sektorn bör beakta krav på 
funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Funktionell 
rationalitet innebär att det skall finnas en mål- medel rationalitet dvs. att man 
väljer medel som verkligen leder till de mål man har. Kostnadseffektivitet står för 
att utgifterna skall var så låga som det är möjligt. Produktivitet innebär att målen 
eller det man producerar ska nås med så lite insatser som möjligt (Lundquist, 
1998, sid.64). 

  Då vårt syfte ej är att utreda huruvida reformen skulle vara ändamålsenlig 
eller ej finns inga skäl att ifrågasätta huruvida den når upp till målen eller ej. Inte 
heller domarna har ifrågasatt om dessa krav kan nås med den individuella 
lönesättningen även om man påpekat att andra reformer skulle kunna vara 
likvärdiga. Det man dock har ifrågasatt är om demokrativärdena tillgodoses. 
Demokrativärdena innefattar krav på politisk demokrati, rättssäkerhet och 
offentlig etik.  

För att förvaltningen skall kunna kallas demokratisk bör den kunna uppfylla 
både process och substanskrav. Utan att gå närmare in på vad processkravet 
innebär skall den offentliga förvaltningen vara direkt eller indirekt legitimerad av 
offentliga val, ge medborgarna möjligheter att framföra synpunkter genom 
medborgardeltagande, ha en öppenhet så att medborgarna skall kunna se vad 
förvaltningen gör och förvaltningen skall beakta medborgarnas fri- och rättigheter. 
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Substanskraven kommer i andra hand, först måste processkraven tillgodoses 
men måste ändå vara uppfyllda för att kunna fylla kravet på politisk demokrati. 
Förvaltningen skall beakta lagens krav så som detaljstyrning och målstyrning, de 
skall beakta politikernas vilja och de skall beakta medborgarnas val och vilja. Det 
sistnämnda är det svåraste att se om det är uppfyllt då det innefattar flera olika 
saker. Man skulle således kunna se det som att individuell lönesättning är ett 
verktyg för att nå upp till lagens krav, dvs. till målen som är satta för domstolarna 

Även den offentliga etiken innefattar substans och process krav. Jag kommer 
här kort att beskriva allmänetiken, dvs. det som alla ämbetsmän bör följa. Utöver 
allmänetiken finns det rolletik, relationsetik och sakområdesetik. I processen finns 
både aktiva och passiva etiska regler som ämbetsmannen bör följa. Detta innebär 
att det finns vissa saker som är tillåtna att göra och vissa saker man inte får göra. 
Oftast handlar det om saker som är förbjudna att göra (Lundquist, 1998, sid. 96-
97). Substansen innebär att det finns vissa krav på vad åtgärderna bör eller inte 
bör innehålla, dvs. även dessa är passiva och aktiva (Lundquist, 1998, sid.94).  
Även dessa är oftast passiva och detta beror på att det är svårt att formulera 
värden alla kan enas om att de skall följas. Processvärden diskuteras oftare än 
substansvärden vilket beror på att substansen är svårare att formulera och det är 
även svårt att kontrollera hur de uppfylls (Lundquist, 1998, sid.99).  

Då kommer vi nu således till det demokratiska värdet både Domstolsverket 
och domarna pratat om; rättssäkerheten. Enligt Lundquist innebär begreppet 
rättssäkerhet att det offentliga skall iaktta en lagbestämd måttfullhet i användandet 
av sin makt. Begreppet hör ihop med mänskliga rättigheter, rättsstaten och ”the 
rule of law”. Man kan även dela in rättsäkerheten i substans och process. 
Substansen innebär att det finns bestämda kända normer som förvaltningen 
tillämpar av egen drift eller efter statsmaktens anvisningar. Processen innebär att 
det finns garantier för att normerna iakttas i processen (Lundquist, 1998. sid. 102 
– 103).  Lundquist skriver således om förvaltningen men det finns ingen 
anledning att tro att kraven skulle vara lägre på domstolarna.  

Enligt denna definition av rättssäkerheten finns det således inget fog för 
Domstolsverkets oro att rättssäkerheten skall försämras på grund av svårigheter 
med rekrytering. Att man har kompetenta och duktiga domare är givetvis mycket 
viktigt men inget som i är ett krav om man utgår ifrån Lundquists definition för att 
man skall kunna tala om rättssäkerhet. Möjligtvis finns det fog för domarnas oro. 
En nivå på rättssäkerheten är ”tryggheten emot en obillig, partisk eller godtycklig 
behandling i saker, där man ej kan sägas äga någon verklig rättighet”. Det är detta 
domarna ser skulle kunna hotas om de på något sätt känner sig styrda och därför 
fattar ett beslut som i grunden inte är riktigt. Det skulle således möjligtvis enligt 
domarnas synsätt kunna finnas hot mot både process- och substansrättssäkerhet. 
Om domarna känner sig styrda skulle de kunna göra undantag från normerna för 
att döma så som de tror är önskvärt från de styrandes sida, fastheten i själva 
tillvägagångssättet skulle också kunna hotas om de känner en press på att jobba 
fortare och därför inte kan leva upp till de krav som ställs. Kravet på att det 
offentliga skall iaktta en lagbestämd måttfullhet i utövandet av sin makt kan också 
ses ur synvinkeln att domarna nu har till uppgift att tillämpa EG – rätt och 
Europakonventionen.  
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Den debatt som förts om den individuella lönesättningen skulle således kunna 
ses som en kollision mellan ekonomi och demokrativärden. Domstolsverket 
beaktar ekonomivärdena och försöker därför införa individuell lönesättning 
medan domarkåren beaktar demokrativärden och menar att reformen är ett hot 
mot dessa. Förklaringen till detta kanske går att finna i det som Lundquist kallar 
ekonomismen vanligtvis kallad new public management.  

I hela västvärlden har man inom den offentliga sektorn kunnat notera en 
utveckling mot ökat intresse för ekonomivärdena medan demokrativärdena 
negligeras. Lundquist menar att intresset för ekonomivärden inte är ett problem då 
även dessa måste beaktas men vårt offentliga etos har försvunnit ur hanteringen 
och rättssäkerhet, politisk demokrati och offentlig etik verkar nu vara något som 
inte angår den offentliga förvaltningen (Lundquist, 1998, sid.) Att reformerna 
inom domstolsväsendet inspirerats av new public management är tydligt. Vi skall 
dock inte inrikta oss på de övriga reformerna här utan bara individuell 
lönesättning vilken dock även den verkar härröra från dessa idéer. 

Ekonomismen innefattar ett antal olika sidor men inspirationen har hämtats 
från den privata sektorns sätt att hantera problem. Organiseringsaspekten är 
mycket framträdande och management innefattar ett antal principer man menar 
kan tillämpas på såväl offentlig som privat sektor (Lundquist, 1998, sid.137).  
Lundquist belyser tre aspekter av denna idé som direkt berör ämbetsmännen; 
arbetskraften skall vara disciplinerad efter ett produktivitetsideal, management 
spelar den avgörande rollen då man implementerar, planerar och mäter 
produktivitetsförbättringen dvs. bra management är det avgörande och managers 
måste garanteras tillräckligt manöverutrymme (Lundquist, 1998, sid.138).     

Ämbetsmannens rättsställning har blivit alltmer lik de privatanställdas, det 
viktigaste är dock att anställningsförhållanden måste vara förenliga med kraven 
från vårt offentliga etos (Lundquist, 1998, sid.180 – 181). Den sämre 
anställningstryggheten, den individuella lönesättningen och befordran som avgörs 
av myndigheternas ledning gör ämbetsmännen mindre benägna att obstruera och 
protestera samt mer beroende av chefen. Detta innebär att det blir svårare att visa 
civilkurage (Lundquist, 1998, sid.193).  

Det som främst berör domarna här är således den individuella lönesättningen 
som de menar kan öka styrningen från domstolschefen och den verkställande 
makten. Det synes som att Lundquist håller med i domarnas argumentation om att 
demokrativärdena undergrävs av dessa reformer på personalplanet. ”Det verkar 
dessutom som att personalreformerna genomförts endera i total aningslöshet om 
att demokrativärden finns eller i avsikt att försvåra för ämbetsmännen att verka 
efter dem” (Lundquist, 1998, sid. 193).  

Konflikten mellan Domstolsverket och domarna skulle således ses som en 
krock mellan demokrati- och ekonomivärden. Enligt Lundquist skall de båda 
beaktas och de som skall se till att dessa efterlevs är ämbetsmännen.  
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5.2  Policyöversättning 

Johnson definierar policyöversättning som ”en betydelseskapande process genom 
vilken policyidéer löskopplas, i tidsmässigt och rumsligt hänseende, från en 
kontext där de tidigare utnyttjats, och används som förebilder för policyförändring 
i en ny kontext”. (Johnson, 2003, sid. 42) Den individuella lönesättningen för 
domare kan definitivt analyseras från detta perspektiv. Den individuella 
lönesättningen är inte ny i Sverige på något sätt. Det intressanta är dock att idén 
först förflyttats från den privata sektorn till den offentliga för att sedan användas 
på ett helt nytt område; domstolarna. Policyn har således översatts från olika 
kontexter. 

Den politiska översättningen är alltid en kombination av problemformulering, 
policyutformning och politiska förutsättningar. Fältets aktörer för därvid en kamp 
både på ett medvetet och på ett mer oreflekterat plan om hur dessa kombinationer 
skall se ut (Johnson, 2003, sid.89). Genom fältet strömmar således tre olika flöden 
vilka är tidsberoende, detta innebär att bakgrunden och det som skett innan kan få 
stor betydelse för händelseförloppet. Politiska översättningsprocesser bör studeras 
inom ramen för ett organisationsfält. Ett organisationsfält innefattar de aktörer 
som anser att de har ett intresse av och legitima skäl för att påverka det som sker 
inom det aktuella policyområdet.  

Fältet innefattar i detta fall domstolarna, Jusek och Domstolsverket. Fler 
aktörer skulle säkerligen kunna innefattas men de är de som än så länge visat ett 
intresse av frågan.  Policys är konstruerade enligt detta perspektiv vilket innebär 
att de är skapade genom en social tolknings- och definitionsprocess. Att se 
spridning genom ett översättningsperspektiv innebär att programmen alltid är 
idébaserade, personberoende, beroende av lokala kontexter, är en öppen oavslutad 
process och översättningsprocesser förekommer aldrig oberoende av samhälleliga 
maktförhållanden (Johnson, 2003, sid.29).  

Strukturerna och aktörerna påverkar varandra ömsesidigt. Då fältets aktörer 
ingår i vidare sociala sammanhang dvs. har skiftande bakgrund, förutsättningar 
och intressen leder det till att de kan ha fundamentalt olika uppfattningar i frågor 
som rör policyområdet. Då intressekonflikter och meningsskiljaktigheter kommer 
till uttryck i det konkreta fältmässiga sammanhanget tenderar fältet därför även att 
få karaktären av ett idéernas slagfält (Johnson, 2003, sid.89). Policyförändring är 
alltid en sorts strukturell förändring och den politiska översättningen handlar 
framförallt om förändrade idéstrukturer även om det innebär en viss förändring av 
beteendemönstret hos de inblandade aktörerna (Johnson, 2003, sid.42)  

Utifrån perspektivet om översättning som Johnson redogör för skulle 
konflikten kunna grunda sig i att parterna verkar i olika samhälleliga strukturer 
och kan även belysa de politiska institutionernas betydelse. Att domarnas bygger 
sin argumentation på demokrativärden och Domstolsverket på ekonomivärden står 
klart om man använder Lundquists teori och reformen tycks komma från de ideér 
som kallas new public management. Parternas argument grundar sig således i 
olika och delvis konkurrerande värden. 
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Att Domstolsverket nu vill tillämpa den individuella lönesättningen på 
domstolarna skulle således kunna förklaras av förändrade idéstrukturer inom den 
offentliga förvaltningen. Domstolarnas motstånd kan bero på att de inte verkar 
inom samma strukturer. Institutionerna för de olika organisationerna ser olika ut.  
Den politiska översättningen är således i detta fall en produkt av ett 
beslutsfattande som handlar om konflikt och konfliktlösning. Parterna har 
motstridiga intressen och har kämpat för formen och existensen av reformen. 
Enligt Johnson behöver inte denna kamp vara medveten utan översättningen kan 
vara ett resultat av en process där grupper med konkurrerande och oförenliga 
attityder, förhållningssätt och verklighetsuppfattningar kämpar om vilka 
uppfattningar som ska tillåtas dominera (Johnson, 2003, sid.50). 

Denna kamp om existensen för reformen har lett till att man skulle kunna säga 
att varken domstolsverket eller domarna har vunnit denna konflikt än. Man 
tillämpar nu ett avtal som ingen av parterna är nöjda med. Domarna anser att 
avtalet har kommit att tillämpas på ett sätt de inte är nöjda med; domstolschefen är 
delaktig i lönesättningen och de anser att det blir en form av prestations och 
skicklighetsbedömning ändå på grund av att kriterierna är för vaga.  

Domstolsverket anser att det inte är tillräckligt likt individuell lönesättning, 
vilket innebär att de vill att domstolschefen skall sätta lönen själv eftersom denna 
ofta är närmsta chef och de vill tillämpa prestations och skicklighetsbedömning 
precis som meningen är med detta koncept.  

Analyser av översättningsprocesser kan inte enbart genomföras utifrån ett 
antagande om att strukturer har en reglerande påverkan på politiska aktörer. Även 
strukturernas normativa respektive kognitiva innebörder måste tas med i 
ekvationen om man vill nå en bättre förståelse. Översättningsprocessen bör även 
ses som en kamp om legitimitet, kunskap och verklighetsuppfattningar (Johnson, 
2003, sid.165). 

I detta fall är de normativa och kognitiva innebörderna de mest relevanta, 
någon djupare analys finns det tyvärr inte plats för. Den individuella 
lönesättningen har för domarna en normativ betydelse som går på tvären med vad 
de anser vara lämpligt, rätt och riktigt i behandlingen av domare. För 
domstolsverket innebär det värden som för dem är de mest relevanta så som 
effektivitet. Den offentliga förvaltningen har ju som sagt skiftat fokus mot 
ekonomivärden och att inte ta hänsyn till dessa vore ur deras synvinkel inte 
godtagbart. 

Den kognitiva betydelsen handlar om hur policyn samspelar med aktörernas 
uppfattningar och föreställningar. Av domarna uppfattas domarna som något helt 
annat än en statstjänsteman och skall därför behandlas på ett helt annat sätt. 
Domstolsverkets uppfattning är dock den motsatta, och detta tycks gälla för 
domstolarnas roll i samhället överhuvudtaget.  Då domarna ses som vanliga 
statstjänstemän av Domstolsverket blir det således naturligt att införa den 
individuella lönesättningen då det ses som ett rationellt verktyg som alla andra 
förvaltningar tillämpar. 

Anledningen till detta skulle således gå att finna i institutionerna och 
strukturerna. Parterna har olika roller, olika bakgrunder och verkar i olika 
organisationer. Domstolarna är överhuvudtaget en institution som är mycket 
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präglad av historia och traditioner. Det vill säga att de har en stark identitet som 
organisation med institutionaliserade normer och värderingar.   
Konceptet har således vart tvunget att anpassas då ingen kunde vinna denna kamp. 
När man bearbetar och anpassar koncept efter de ”lokala traditionerna” kallas det 
rationellt kalkylerad översättning. Detta görs för att inte väcka onödigt mycket 
konflikt då konceptet strider mot traditioner eller liknande. Översättningen blir ur 
detta perspektiv ett maktspel mellan parterna. (Rövik, 2000. sid.151)  
Det har pågått en kamp i alla tre flöden men det är i huvudsak i policyflödet in i 
organisationen som problemen har uppstått, dvs. i översättningen in i 
organisationen. Förslaget var inte godtagbart då det krockade med de kulturella 
värdena och institutionella arrangemangen som existerar (Johnson, 2003, sid.92).  

Inflytandet från de politiska institutionernas utformning i Sverige har spelat en 
stor roll. Exempel här är förvaltningens dualism, den svaga maktdelningen och 
betoningen på folkmakt. Konstruktionen i Sverige tycks således ha spelat en stor 
roll och det tycks ha funnits en viss spänning mellan Domstolsverket och domarna 
hela tiden. De politiska institutionerna betydelse i konflikten är stor och EU – 
medlemskapet tycks försvåra situationen ytterligare.  

Då domstolsverket velat förnya och omorganisera domstolarna uppfattas det 
som ett hot mot domstolarnas ställning och den individuella lönesättningen blev 
”droppen som fick bägaren att rinna över”. Konflikten skulle kunna ses som en 
revirkamp. Det kan även förstås som en kamp om verklighetsuppfattningar, den 
individuella lönesättningen betyder olika saker för parterna, domstolarna roll i 
samhället tycks till och med uppfattas olika. För domarna är domstolarna något 
helt annat än den offentliga förvaltningen och Domstolsverket väljer att definiera 
det som förvaltning.  

Parterna har således gett den individuella lönesättningen olika innebörder 
anledningen till detta går enligt detta perspektiv att finna i strukturerna i vilka de 
verkar. Avslutningsvis skulle man kunna säga att utfallet av denna konflikt 
kommer att avgöras av vem som lyckas mobilisera utomståendes stöd för sin 
ståndpunkt. Det vill säga att det politiska flödet kommer att vara avgörande 
(Johnson, 2003, sid.93).  
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6   Slutsats och diskussion 

Det vi funnit intressantast i detta arbete är att parterna bygger sin argumentation 
på fundamentalt olika föreställningar, föreställningar dels om den individuella 
lönesättningen men även om domstolarna i allmänhet. Den individuella 
lönesättningen uppfattas av domarna som ett styrmedel som gör att domarnas 
oavhängighet minskar och att avståndet mellan den verkställande och dömande 
makten minskar. Domstolsverket anser inte att individuell lönesättning skulle 
kunna påverka rättssäkerhet eller oavhängighet. De tycks inte heller se något 
problem med den konstruktion som råder i Sverige. Detta är givetvis naturligt då 
det inte är vanligt att ifrågasätta sin egen roll i samhället.  

Kraven på en tydligare maktdelning är starka från domstolarna. 
Domstolsverket menar dock att gränserna mellan den verkställande och den 
dömande makten har blivit tydligare. Anledningen till detta tycks kunna sökas i de 
strukturer i vilka de verkar och de politiska institutionerna. Organisationerna har 
olika roller i samhället, innefattar olika professioner och har olik historisk 
bakgrund.  

 Domstolarna har genom historien varit väktare för rättsäkerheten och stått för 
demokrativärdena. Då det kommer in reformer som står för ekonomi värden 
strider detta mot den bild de har av sin organisation och uppgift i samhället. Det 
blir därför en krock mellan de två värdena som yttrar sig i en konflikt. 

Beroende av de analysverktyg man applicerar på konflikten får man givetvis 
olika resultat. Vårt syfte med appliceringen var inte att komma med någon 
sanning utan syftet var att kasta lite ljus över möjliga perspektiv. Konflikten tycks 
i grunden handla om den speciella konstruktion som råder i Sverige. Det är 
ovanligt att domstolarnas administrativa organ är underställt regeringen. Domarna 
anser att domstolarna behöver ha en tydligare särställning, Domstolarna bör inte 
vara likställd med den offentliga förvaltningen och domarna är inte ämbetsmän 
enligt domarna själva. Att detta börjar ifrågasättas just nu verkar som sagt dels 
bero på de nya idéerna som finns i den offentliga förvaltningen vilket har lett till 
en ökad reformering. Men det tycks också bero på ökad kontakt med andra 
europeiska länders domstolar.  

Domstolsverket är det organ som har till uppgift att administrera domstolarna 
och se till att de mål som är uppsatta tillgodoses. Ekonomivärden har inom den 
offentliga förvaltningen blivit alltmer framträdande enligt många och kontexten 
inom vilken en organisation verkar är betydelsefull. Att de inte ifrågasätter sin 
egen roll i systemet är knappast förvånansvärt. Man har infört liknande reformer i 
domstolarna för andra arbetstagare än domarna och anser att lönesättningen av 
domarna inte skall var olik den som gäller för andra statstjänstemän. De ser det 
helt enkelt som att de skall utföra sin uppgift och använder därför de ”recept” som 
de tror skall ge bäst måluppfyllelse. 
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Den fråga som ställer parterna längst isär är uppfattningen om styrning. 
Juristerna i Sveriges domstolar menar att styrningen av domstolarna har ökat de 
senaste åren. Den individuella lönesättningen av domarna tycks dock var den 
reform som fått dem att reagera starkast och har nu blivit en symbolfråga för 
oberoendet.  

Domarna ifrågasätter inte att Domstolsverket skall administrera organisationen 
och anser inte att det är styrande i sig så länge det inte kan påverka dömandet. De 
menar dock att lönen är ett styrinstrument och även om det skulle vara så att den 
inte kommer att styra domarna i praktiken nu är det en viktig konstitutionell fråga 
och det får överhuvudtaget inte finnas någon risk för att styrning i dömandet kan 
förekomma.  

Domstolsverket ser det inte som att det skulle kunna var ett styrande inslag i 
dömandet.  De anser att om det är så att domarna låter sig säljas för sådana 
summor bör man se över vilka man överhuvudtaget rekryterar. Rekryteringsfrågan 
och kvalitén på domarna har varit det som gjort att man velat införa denna reform. 
De menar att hotet mot rättsäkerheten är överdriven särskilt eftersom prestation 
och skicklighet inte längre är gällande kategorier vid lönesättningen. 

Huruvida styrningen från Domstolsverket i realiteten har ökat eller inte är 
svårt att uttala sig om. Uppfattningen kan ju som ovan beskrevs kunna vara 
påverkad av de institutionaliserade normerna och värderingarna som finns inom 
domstolarna respektive Domstolsverket. Oavsett hur det i realiteten ligger till 
tycker vi att det är oroväckande att en så pass betydelsefull fråga inte behandlats 
allvarligare. Då man inte vet vilket utfall det skulle kunna få eller om det 
överhuvudtaget går att använda som ett styrmedel borde det vara en fråga för 
politiskt beslutsfattande. Frågan har diskuterats i riksdagen genom en 
interpellations debatt men avfärdades som att det var en sak för arbetsmarknadens 
parter. Sverige har förvisso en betoning på folkmakt men grundlagen garanterar 
likväl oavhängiga domare.    
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