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Sveriges Domstolars strategiska 

inriktning 

Inledning 

Sveriges Domstolars strategiska inriktning är framtagen av domsto-

larna och Domstolsverket i samverkan. Den innehåller vision, upp-

dragsbeskrivning och fem målområden med ett antal prioriterade ar-

beten på en strategisk nivå. Inriktningen ska användas för planering 

på olika nivåer i verksamheten. Se mer om det under Så här använder 

vi den strategiska inriktningen sist i det här dokumentet. 

Vision 

Visionen Sveriges domstolar – rättssäkra och oberoende ut-

går från domstolarnas stabilitet. I en omvärld som är orolig och blir 

alltmer polariserad ska Sveriges domstolar nu och i framtiden stå för 

rättssäkerhet och oberoende.  

Uppdragsbeskrivning 

Domstolarnas uppdrag finns beskrivet i grundlagen, men även i flera 

lagar, förordningar och instruktioner. I den strategiska inriktningen 

finns en sammanfattad beskrivning av detta uppdrag: 

 

Domstolarna ansvarar för rättskipningen i Sverige. 

Domstolarna respekterar allas likhet inför lagen och 

tryggar den enskildes rättssäkerhet. Rättskipningen 

utövas sakligt och opartiskt. Mål och ärenden avgörs 

i tid, med hög kvalitet och effektivt. 

 

 

 

Målområden 

De fem målområdena är: Domstolen i samhället, Utvecklad målhan-

tering, Stärkt förtroende och ökad trygghet, Den attraktiva arbets-

platsen och En hållbar organisation. Varje målområde består av en 

målbeskrivning och ett antal prioriterade arbeten som framgår av de 

kommande sidorna. 

En levande inriktning 

Den strategiska inriktningen har inget slutdatum utan ska användas 

som ett levande dokument. Målen i inriktningen kommer att följas 

upp och vid behov kommer innehållet i inriktningen att justeras. 
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De fem målen i den strategiska inriktningen består av en målbeskrivning och prioriterat arbete, där målbeskrivningen motsvarar det lång-

siktiga och de prioriterade arbetena de mer kortsiktiga målen. 

 

 

 

Domstolen i samhället 

Domstolarnas roll i samhället är känd och 

domstolarna har ett starkt oberoende. All-

mänhet och media förstår varför domsto-

larna dömer och beslutar som de gör. Dom-

stolarna avgör mål och ärenden snabbt och 

med hög kvalitet.  

 

PRIORITERAT ARBETE 2022-2024 

• Arbeta för domstolarnas oberoende 

• Kommunicera domstolens roll i 

samhället 

• Arbeta med att minska risken för 

otillåten påverkan 

 

 

Utvecklad målhantering 

Målhanteringen är enhetlig. Vi är innova-

tiva i vår verksamhetsutveckling och våra 

medarbetare är aktiva i utvecklingsarbetet. 

Verksamhetsstöden är stabila och förenklar 

verksamheten. Parter och ombud kan en-

kelt följa och interagera i sina mål och ären-

den. Tillgängligheten är hög. 

PRIORITERAT ARBETE 2022-2024 

• Utveckla mål- och ärendehante-

ringen med stöd av digitalisering 

där vi använder strukturerad och 

återanvändningsbar information 

• Automatisera enkla och rutinartade 

arbetsuppgifter  

• Göra regelförändringar som stöder 

utvecklingsarbetet  

• Skapa ständiga förbättringar av våra 

arbetsformer 

• Utveckla effekthemtagning inom 

Sveriges Domstolar 

 

Stärkt förtroende och ökad trygghet 

De som kommer i kontakt med domstolen 

får ett bemötande som stärker deras förtro-

ende för rättsprocessen.  Alla känner sig 

trygga i domstolens lokaler. Vår kommuni-

kation är enhetlig och lättillgänglig. 

 

 

 

PRIORITERAT ARBETE 2022-2024 

• Arbeta för en hög säkerhetsnivå på 

alla domstolar 

• Utveckla och förenkla kontaktytorna 

med domstolen 

• Använda klarspråk och öka enhet-

lighet i domar och beslut samt i vår 

externa kommunikation 

• Införa och använda brukarenkäten 
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Den attraktiva arbetsplatsen 

Vi attraherar, utvecklar och behåller den bästa 

kompetensen. Medarbetare och chefer är en-

gagerade och goda förebilder för verksam-

heten. Arbetsmiljön är anpassad för verksam-

heten och det moderna arbetslivet. 

 

PRIORITERAT ARBETE 2022-2024 

• Utveckla ledarskapet och förutsättning-

arna för detta 

• Utveckla medarbetarskapet 

• Utveckla arbetsmiljön 

• Ha en långsiktig och stabil kompetensför-

sörjning 

 

 

               En hållbar organisation 

Vi har en långsiktigt säkrad ekonomi och en 

funktionell organisation. Vi har en väl ut-

vecklad samverkan med gemensam plane-

ring, styrning och uppföljning. De gemen-

samma resurserna fördelas och används op-

timalt utifrån ett helhetsperspektiv. Vi bidrar 

till ett hållbart samhälle. 

PRIORITERAT ARBETE 2022-2024 

• Arbeta för en långsiktigt hållbar eko-

nomi 

• Genomföra den strategiska inriktningen 

genom aktiv samverkan i styrning, pla-

nering och uppföljning  

• Utarbeta stöd och former för effektiv 

samverkan samt skapa regelverk som 

bättre stöder sådan samverkan 

• Verka för att åstadkomma mer bärkraf-

tiga domstolar 
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Så här använder vi den 

strategiska inriktningen 

 

  

Varje domstol är en egen myndighet och styr sin egen verksam-

het och planerar den i en verksamhetsplan.  

Sveriges Domstolars strategiska inriktning innehåller mål som 

domstolarna och Domstolsverket kommit överens om och ska ge 

vägledning i gemensamma frågor och kan då också användas i 

myndigheternas egen verksamhetsplanering.  

Den strategiska inriktningen ska också användas för planering 

och prioritering av gemensamma medel. T.ex. vilken utveckling 

ska genomföras inom den kommande planeringsperioden? 

För att kunna veta om de överenskomna målen uppnås sker 

en kontinuerlig uppföljning. Uppföljningen analyseras och dis-

kuteras gemensamt och detta kan leda till justeringar i innehål-

let i inriktningen eller i de åtgärder som kommits överens om. 
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