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Förord

Det var ett av dessa sällsynta tillfällen när alla vännerna samlades. Först kom
Engagemang och Inspiration för att börja med de första förberedelserna. Sedan
kom Minne och såg till att välkomna de första gäster medan Givmildhet dukade
upp maten. Tålamod och Envishet erbjöd sig att stanna till sist och städa upp.
Snart kom också Omtanke, med famnen full med blommor och sin alldeles
unika förmåga att ställa djupsinniga frågor; frågor som får alla att känna sig
sedda och speciella. Det var ett efterlängtat återseende för många av de som
kom, lite nervöst till en början men allt lättsammare ju längre kvällen led. Mening omfamnade Glädje. Ånger drogs in i en livlig diskussion med Lärdom och
Mognad. Kreativitet och Disciplin lovade varandra att de skulle höras oftare.
Och medan gemensamma historier och skämt fyllde rummet slappnade till och
med Plikt och Stolthet av.
Så blev det dags att höja glasen och skåla för dem som firades denna kväll.
Med samma strålande intensitet som alltid var de festens mittpunkt och ändå
inte. Som en slags förebilder, hade de visat alla skillnaden mellan ’jag’ och ’vi’
och hur ’de’ blir ’oss’. De skålade för dem, vars närvaro, medkänsla och lågmälda råd betytt så oerhört mycket för dem alla, de skålade för Gemenskap och
Tacksamhet.
Fritt efter Community av Alvin Pang

Bland alla känslor som jag har umgåtts under de år som jag har arbetat med
avhandlingen är det Gemenskap som jag håller allra närmast hjärtat. Gemenskap, vars närvaro, medkänsla och lågmälda råd, har betytt så mycket att det
är svårt att föreställa sig hur tiden på forskarutbildningen hade varit utan
henne. Gemenskap som har en förmåga att dyka upp vid de mest oväntade
tillfällena och som alltid lika tillitsfullt uppmuntrat mig att kämpa vidare när
det har varit som tyngst. Det är Gemenskap som bjudit in Nyfikenhet och Lust
till forskningsprojektet och som haft den goda smaken veta när hon inte ska
fråga något alls om hur det går med avhandlingen. Vid hennes sida finns Tacksamhet, lite i bakgrunden men tilldragande med sitt oförfalskade sätt och sin
oförvitliga förmåga att sätta saker i rätt perspektiv. Ni är många som har gjort
att jag har fått lära känna Gemenskap och Tacksamhet och deras olika sidor
så väl under den här tiden och ni ska alla ha ett innerligt tack.
Först vill jag tacka mina två handledare, Tove Pettersson och Janne Flyghed.
Tove, tack för din klokhet, skarpa blick och varma tålamod med mig och de
förtroendekriser som emellanåt uppstått mellan mig och mina manus. Janne,
tack för att du fick mig att ens tänka tanken på att skriva en avhandling och

för din ständiga nyfikenhet och tilltro till projektet och min förmåga. Utöver
mina handledare vill jag rikta ett stort tack till kriminologiska institutionen på
Stockholms universitet för berikande samtal och det koncentrat av kunskap ni
alla personifierar. Särskilt vill jag tacka Ingrid Lander, Anita Heber, Lotta Pettersson, David Sausdal, Klara Hermansson och Leandro Schclarek Mulinari
som vid olika tillfällen läst hela eller delar av avhandlingen och kommit med
värdefulla kommentarer och ovärderlig uppmuntran. Två andra som jag villa
rikta ett särskilt tack till är Eva Tiby och Felipe Estrada. Eva – tack för att du
har varit en så fin förebild att inspireras och lära av på många sätt, inte minst
i undervisningen. Felipe – tack för att du stöttade mig att ta de första stegen
på forskarbanan. Jag vill också tacka David Shannon för hjälpen med översättningen av den engelska sammanfattningen.
Vidare vill jag rikta ett utomordentligt tack till Åsa Wettergren som tog sig an
att kommentera mitt slutmanus – med ett engagemang och klarhet som jag
bara vågade hoppas på. Sedan vill jag tacka sociologiska institutionen i Köpenhamn för att ni så öppet välkomnade mig att forska hos er ett halvår. Ett
särskilt tack till Charlotte Bloch och Paul Poder för att ni gav mig möjlighet
att få ta del av ert emotionssociologiska kunnande och intresse. Jag har också
haft förmånen att få lägga fram kapitelutkast på SCORE på Stockholms universitet och på sociologiska institutionen på Göteborgs universitet. Tack för
inspirerande och tänkvärda seminarier! Till alla åklagare som har bidragit till
studien – tack för att ni så generöst har delat med er av era erfarenheter, tankar
och känslor. Tack för att ni gav mig en empiri som är så fascinerande och helt
omöjlig att tröttna på.
Några som jag inte vet hur jag ska kunna tacka tillräckligt är alla fantastiska
doktorandkollegor som jag arbetat, skrattat och misströstat med dessa år. Monika Karlsson, Klara Hermansson, Julia Sandahl, Emy Bäcklin och Isabel
Schoultz – tack för allt. Utan er värme och humor, briljans och klokhet, vänskap och outsinliga stöd hade inte bara avhandlingen utan även jag varit någon
annan. Stort tack även alla ni andra som har förgyllt tillvaron på C6 genom
åren, Leandro, Elise, Jenny, Lina, Sofia, Kristina, Johan, Sara, David, Fredrik
och många fler.
Till sist, ett innerligt tack till er som alltid finns där och gör mig lycklig. Till
Anna, Sophia, Frida, Emma, Maria, Anu, Johanna, Linda, Åsa, Emilia, Maria
H och Anna L. Till Christopher. Till mamma och pappa. Till Daniel, Louise,
Samuel och Elton. Till Anna, Marcus, Smilla och Meja.

Nina Törnqvist
Stockholm, 12 Februari 2017
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Kapitel 1. Mellan känslan att göra rätt och
viljan att vara till lags

En bakgrund, en inledning
Rättsväsendet och de rättsliga praktikerna är en av statens mest ingripande
former av maktutövning, den rättsliga makten innefattar såväl rätten att använda våld som rätten att beröva människor deras frihet. Den rättsliga makten
legitimeras genom diskurser om att alla är lika inför lagen och att de som arbetar inom rättsväsendet styrs av objektivitet, neutralitet och opartiskhet.
Dessa legitimerande diskurser bottnar i vidare föreställningar om byråkratier
som rationella system som ska garantera förutsägbarhet och vara oberoende
av person. I linje med en mer övergripande utveckling som omfattar långt fler
samhällsinstitutioner befinner sig rättsväsendet samtidigt i ett skifte från en
traditionell tjänstebyråkrati till vad som kan beskrivas som en servicebyråkrati.1 Servicebyråkratier karaktäriseras av att de präglas av en konsumentlogik där ’klienterna’ eller ’brukarna’ och deras nöjdhet får större inflytande
över arbetet. Trevligt bemötande, empati och respekt liksom förmåga att möta
olika behov görs till centrala institutionella värden och de relationella, emotionella aspekterna av arbetet blir en mer påtaglig del inom de serviceinriktade
byråkratierna. Dessa aspekter förutsätter samtidigt en form av närhet och involvering som sätter de traditionella, rättsliga idealen kring neutralitet, distans
och den ’rena’ juridiken i lätt gungning. De sammanvävda meningarna kring
rättvisa och professionalitet kan förstås som det ideologiska gravitationsfält
som ger det moderna rättsväsendet dess verkningskraft.
Denna avhandling placerar sig mitt i detta skifte och avser att bidra med en
djupare förståelse för hur åklagare som är specialiserade mot att utreda brott
som rör våld i nära relation, våld mot barn och sexuellt våld skapar mening
kring motstridiga professionella ideal. Att göra rätt är såväl titeln som det centrala temat för denna avhandling och antyder att finns det flera dimensioner i
1

En vanlig distinktion mellan ’tjänst’ och ’service’ är att tjänstebegreppet syftar till vad byråkratin är ämnad att leverera medan servicebegreppet beskriver på vilket sätt tjänsten levereras
(se exempelvis Cederholm m.fl. 2014). I relation till åklagarmyndigheten kan den tjänst som de
ska leverera beskrivas i termer av rättstrygghet, rättssäkerhet och juridisk expertis medan service kommer att handla om hur de levererar dessa ’tjänster’. Servicebyråkratier kan således
förstås som en utvidgning av tjänstebyråkratiers professionella områden.
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hur dessa åklagare relaterar till rättvisa som ideal och praktik. Att göra rätt
aspirerar inte enbart på att göra rätt i juridisk mening utan får även en moralisk
betydelse genom de konkreta sociala relationer och situationer där rättvisa
skapas och tar form. Avhandlingen tar sikte på att undersöka hur rådande diskurser om professionalitet och att göra rätt på rätt sätt materialiserar sig i åklagares professionella identiteter, hur en strävan efter ’att göra rätt’ och en vilja
’att vara till lags’ tar sig uttryck i deras intentioner, emotioner och upplevda
handlingsutrymme.
Frågan om att göra rätt på rätt sätt är under ständig förhandling i åklagarnas
självrepresentationer och dessa förhandlingar som jag har valt att kalla en
‘professionell respektabilitet’ har kommit att bli avhandlingens analytiska fokus. De frågeställningar som avhandlingen söker besvara handlar om hur relationsvåldsspecialiserade2 åklagare skapar mening och identitet kring professionalitet och professionella praktiker och hur de genom berättelser och
andra talhandlingar iscensätter en respektabilitet. Morris och Feldman (1996)
argumenterar för att professionalitet i många professionella sammanhang kan
förstås som en form av självkontroll. En strävan efter att göra rätt på rätt sätt
kan förstås som en disciplinerande ‘verkan på avstånd’ och konstituerar särskilda former för de rättsliga aktörernas professionella identiteter, såväl på individuell som kollektiv nivå. Analysen riktar sig således inte bara mot att förstå vad åklagarna upplever att de kan göra med rättvisan utan även vad rättvisan gör med dem. Den teoretiska ansats som avhandlingen utgår från bygger
på förståelsen av professionalitet som ett identitetsprojekt och jag menar att
de rättsliga aktörernas professionalitet ständigt utmanas och förändras i takt
med att samhällets förväntningar och krav på rättsväsendet växlar. Parallellt
med tryck på att vara objektiva menar jag att den ihärdiga och alltmer genomträngande kritiken mot rättsväsendets kränkande bemötande av brottsoffer är
en av de dimensioner i samtiden som för med sig andra förväntningar och krav
på de rättsliga aktörernas professionalitet och praktiker. En annan utveckling
som påverkar de professionella idealen inom rättsväsendet är new public management, som för med sig ökade krav på mätbar effektivitet och kvantitativa
utvärderingar. För att förstå och bidra till så väl förändring som kontinuitet i
2

I denna avhandling har jag valt att använda termerna ’våld i nära relation’ och ’relationsvåldsspecialiserade’ åklagare genomgående. I denna specialisering ingår en rad olika brottstyper som
rör våld från nuvarande eller före detta partner, våld av vuxna mot barn samt sexuellt våld (som
inte enbart rör nära relation) men skiljer sig något mellan landets olika kammare. I den feministiska forskningstraditionen finns en kritik mot benämningarna ’relationsvåld’ och ’våld i nära
relationer’ eftersom de osynliggör de starka könsskillnaderna i såväl förövarskap som offerskap. Att genomgående skriva ’mäns våld mot kvinnor’ bedömer jag dock som både otympligt
samt inte helt rättvisande eftersom våld i nära relation innefattar homosexuella relationer och
fall där kvinnor använder våld mot sin manliga partner. Åklagarna själva kallar ofta denna specialisering för ’relationsspecialisering’ men jag har valt att använda en längre och otympligare
term för att synliggör att det är fråga om fysiskt eller psykiskt våld.
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den rättsliga hanteringen av våld i nära relation behöver vi undersöka vilka
meningar de rättsliga aktörerna väver samman med professionalitet.
Syftet med detta kapitel är att ge både en bakgrund och en inledning till avhandlingens övriga kapitel och sätta ramarna för det forskningsfält som jag
anser att projektet kan placeras i. Teoretiskt angränsar avhandlingen till en rad
olika forskningsfält; framförallt kritisk och narrativ kriminologi samt identitets- och emotionsteoretiska ansatser men i viss mån även professionsforskning. Medan dessa utgångspunkter diskuteras i det teoretiska kapitlet kommer
jag här att lyfta fram de feministiska, och i senare tid intersektionella, rörelsernas kritik av rättsväsendets hantering av våld i nära relation, sexuellt våld
och vuxnas våld mot barn. Denna kritiska ansats har varit central för varför
jag har valt att genomföra detta avhandlingsprojekt, många av de tankar och
resonemang som dessa epistemologiska gemenskaper har fört fram har fungerat som utgångspunkter och ‘tricks’ (Becker 1998) för att kunna föreställa mig
andra sätt att rättsligt hantera dessa typer av brott än de som används idag. Jag
kommer därför att ägna en del av detta kapitel till att kortfattat introducera de
feministiska problemformuleringar som har varit en del av den inre dialog som
stora delar av detta forskningsarbete har varit förenat med, så väl i fråga om
förförståelse, inledande frågeställningar metodologiska val samt skrivande
analysarbete. Tillsammans med avsnitten om åklagares roll i rättsprocessen
och tidigare forskning om ’emotioner och rätt’ utgör kapitlet avhandlingens
problemformulering och mynnar ut i kunskapsbidrag, syfte och frågeställning.

De osynliga grindvakterna. En översikt av åklagares
diskretionära utrymme
Inom kriminologin utgör såväl polis- som fängelseforskning egna fält som
spänner över olika teoretiska ingångar och en omfattande analytisk begreppsram. I ett svenskt sammanhang har den svenska polisens yrkeskultur och diskretionsutrymme studerats på en rad olika nivåer (Pettersson 2014; Flyghed
2012; Ekenvall 2008; Lander 2008; Pettersson 2005; Oskarsson 2005; Granér
2004; Hydén och Lundberg 2004; Andersson 2003; Lundberg 2001; Norée
2000; Carlström 1999; Ekman, 1999). Från den norska och danska forskningen om poliser kan Finstad (2000) och Sollund (2008; 2007; 2006) samt
Holmberg (2003; 1999) nämnas och i antologin Polisvetenskap (Larsson,
Granér & Gundhus 2016) presenteras bredden i den aktuella nordiska forskningen av polisiär verksamhet. På samma sätt utgör studier av fängelser, slutna
institutioner och straffande en gedigen nordisk forskningstradition (Uglevik
2015; Aas 2013; Hörnqvist; 2010; Pettersson 2010; Uglevik 2010; von Hofer
2008; Hörnqvist 2008; Westfelt 2008; Lappi-Seppälä 2007; Roxell 2007;
Nilsson 2005; Mathiesen 1978; Bondesson 1974). Vad som sker emellan
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dessa delar av rättsprocessen är betydligt mindre utforskat, inte minst i en
svensk kriminologisk kontext är den tidigare forskningen kring åklagare
mycket begränsad (för undantag se Wettergren & Bergman Blix 2016; Jacobsson 2012; Jacobsson 2007; Jacobsson 2006; du Rees 2006; Lithner 1983). I
den forskningstradition som vuxit fram kring Lipskys betydande verk studeras
ofta tjänstemän som gräsrotsbyråkrater eller grindvakter som inom en institution har ett visst individuellt spelrum och handlingsutrymme (Granér & Kronkvist 2016; Schoultz 2014b; Hertzberg 2003; Lipsky 1980). De ”vaktar” därmed vad som kommer in till myndigheten och vad som hålls utanför. Sett ur
detta perspektiv innefattar åklagares handlingsutrymme en rad olika beslut
som påverkar de polisanmälda brottens väg in i men även ut ur den rättsliga
processen, av särskilt stor betydelse är självfallet den makt som ligger i åklagares beslut gällande att åtala och att inte åtala. Genom sitt stora inflytande
över rättsprocessen, deras tydligt selekterande roll och deras möjligheter att i
vissa avseenden själva sätta villkoren för sitt arbete menar jag att åklagare är
en betydande ’grindvakt’ som försummats inom kriminologisk forskning, vilket är en av anledningarna att fokusera på just åklagare istället för någon annan
rättslig aktör i denna avhandling.
Åklagare är en central aktör i det svenska rättssystemet och deras främsta uppgift är att utreda och lagföra brott, i juridiska termer brukar deras uppgift beskrivas som ett förverkligande av straffansvar. Utformningen av den svenska
rättsprocessen karaktäriseras av en ackusatorisk princip där åklagarens roll är
att företräda allmänheten och att vara part i målet gentemot den misstänkte för
statens räkning (Landström 2011; 2006). Under förundersökningen arbetar
åklagare tillsammans med polis med att utreda om ett brott har begåtts och i
så fall av vem. I brott som rör våld i nära relation är åklagare förundersökningsledare och de har därmed stort inflytande såväl över vilka utredningsåtgärder som ska vidtas som över polisutredningens omfattning. Åklagares arbete omfattas av objektivitetsprincipen som gör gällande att de är skyldiga att
ta hänsyn till både det som talar för och emot den misstänkte. Parallellt har
åklagare i Sverige absolut åtalsplikt, vilket innebär att de är skyldiga att väcka
åtal om de finner bevisningen tillräcklig för detta.3 Flera jurister har konstaterat att det finns en dubbelhet i de krav som rättsstaten som idé ställer på åkla-

3

Det finns ett par undantag från den absoluta åtalsplikten; åtalsunderlåtelse och strafföreläggande. Åtalsunderlåtelse innebär att åtal, rättegång och påföljd uteblir men att den misstänkte
hamnar i belastningsregistret. För att åtalsunderlåtelse ska vara aktuellt får det inte finnas några
oklarheter kring att ett brott begåtts och av vem, vilket i praktiken bygger på ett erkännande
från den misstänkte. En annan förutsättning som anges i lagtexten är för att åtalsunderlåtelse
ska kunna bli aktuellt så krävs att ”det inte strider mot något väsentligt enskilt eller allmänt
intresse”. Strafföreläggande är ett alternativ till åtal och rättegång vid brott där påföljden är
begränsad till böter eller villkorlig dom.
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gare; de ska å ena sidan bidra till rättsväsendets effektivitet genom att få skyldiga personer fällda samtidigt som de å andra sidan ska upprätthålla en rättssäkerhet som gör att oskyldiga frias (Diesen 2015, Landström 2011; Lindberg
1997). Dessa krav är inte oförenliga principiellt men utgör i den faktiska yrkesutövningen ofta motstridiga och konkurrerande ideal att förhålla sig till.
Utöver krav på effektivitet och rättssäkerhet ställs det även ekonomiska krav
på vad åklagare ska prioritera och avsätta resurser till.
I praktiken handlar åklagares arbete om svåra gränsdragningar mellan det juridiskt relevanta och det juridiskt irrelevanta, det åtalbara och det icke åtalbara, det tillåtna och det otillåtna och att snabbt kunna se vilka förutsättningar
till åtal som finns i ett ärende. Dessa avvägningar sker utifrån en ofullständig
och ofta tvetydig bild av vad som har hänt utifrån olika parters vittnesmål.
Tvetydigheten kan förstärkas av att åklagare sällan träffar de inblandade i ett
ärende under polisutredningen utan i huvudsak fattar sina beslut på muntliga
och skriftliga underlag från utredande polis. Landström (2006) menar att åklagare under både förundersökningen och rättegången har utrymme att ‘ta hänsyn till andra omständigheter’ som inte är uttryckta i lagen och att det skapar
frågor kring vilka omständigheter som bör ha betydelse. Olika bedömningar
och andra delar av åklagares arbete innefattar således ett diskretionärt utrymme som inte till fullo kan regleras av lagar och praxis. Lithner framhöll
redan 1983 att åklagare har domarlika uppgifter i samband med att de fattar
beslut i åtalsfrågan och att dessa beslut sannolikt påverkas av person- och miljöfaktorer. Sett till etiska förhållningssätt påtalar överåklagare Lindberg i artikeln Om åklagaretik (1997) att det saknas ett samlat material som diskuterar
de etiska dilemman som åklagare möter och att åklagarväsendet på detta sätt
skiljer sig från de övriga rättsliga aktörerna. I artikeln diskuterar Lindberg sedan bland annat de etiska ställningstaganden som objektivitetsprincipen innebär, hur den bör inverka på relationen till målsägande, den tilltalade och övriga
rättsliga parter samt att åklagare inte bör engagera sig för djupt i utredningsarbetet. Sedan 2014 har Riksåklagaren sammanställt etiska riktlinjer för sina
medarbetare.
Ytterligare ett skäl att undersöka åklagare är att flertalet forskare menar att
den absoluta åtalsplikten har fått en svagare ställning i Sverige och att åklagares diskretionsutrymme har ökat i samband med detta (Lernestedt 2005; Lindström 1999). Samtidigt som det har skett en förskjutning av den absoluta åtalsplikten som har inneburit att åklagare har fått ett större diskretionsutrymme
har inte motsvarande insynskrav som finns gällande domstolar ställts mot
åklagarmyndigheten. Parallellt med det diskretionära utrymmet i åklagares arbete har ökat finns kriminalpolitiska krav på högre andel personuppklarade
brott, högre åtalsfrekvenser och kortare genomströmningstider. Lindström
(1999) menar att åtalsunderlåtelse och strafföreläggande har skapats som ett
slags säkerhetsventiler för att rättsväsendet ska kunna hantera den ökande
19

mängden brott i som ofta kännetecknar ett postindustriellt samhälle. Dessa
förfaranden ställer emellertid höga krav på åklagarens integritet eftersom ett
åtal innebär en större arbetsbörda än åtalsunderlåtelse respektive strafföreläggande.
Diskretionära utrymmen ökar i sin tur risken för att ojämlika maktförhållanden i samhället kan förstärkas i och genom rättsprocessen, vilket exempelvis
har visat sig i polisforskningen om diskriminering av personer med utländsk
bakgrund (t.ex. Sollund 2006; Holmberg 2003; Bowling och Philips 2002;
Chan 1997). Sett till åklagares diskrektionära utrymme och praktiker konstaterar Sarnecki i inledningen till Är rättvisan rättvis? att den svenska forskningen om diskriminering på grund av etnisk och religiös bakgrund är försummad och att kunskaperna på området i dag är mycket ofullständiga (Sarnecki
2006:10). Även när det gäller betydelsen av kön och klass i rättsprocessen
finns det behov av mer kunskap på området (Diesen 2005). Den forskning som
har genomförts på området visar att åklagare oftare lägger ner förundersökningar där personer med utländsk bakgrund är skäligen misstänkta, särskilt
starka har sambanden visat sig när de misstänkta har utomeuropeisk bakgrund
(Kardell 2006; Pettersson 2006). Utifrån ett diskrimineringsperspektiv kan
åklagare därmed antas ha en slags filtrerande funktion som ‘rättar till’ polisens
diskretionära utrymme (Brå 2008a; Kardell 2006). För att kunna synliggöra
diskriminerande praktiker är det viktigt att inte enbart fokusera på utfall utan
att även belysa hur detta sker och processer bakom (de los Reyes och Mulinari
2007) och det vore förhastat att ta resultaten från dessa studier som intäkt för
att det inte förekommer diskriminerande praktiker även bland åklagare. I antologibidraget Åklagares och advokaters syn på likabehandling i domstolen
menar du Rées (2006) att de intervjuade åklagarna och advokaterna uppfattade
att utom-legala faktorer, och i synnerhet kön, social tillhörighet, icke-svensk
bakgrund, påverkar hur den tilltalade bemöts i rätten. Av Brottsförebyggande
rådets rapport Diskriminering i rättsprocessen (2008) framgår att de intervjuade rättsliga aktörerna har erfarenhet av att även målsägande med ‘ickesvensk’ bakgrund kan missgynnas på olika sätt genom hela rättsprocessen, av
såväl polis, åklagare, försvarare och domare. Den sammantagna bilden av
forskningen om åklagare och deras diskretionsutrymme visar att detta utrymme har ökat genom rättsliga förändringar och att detta utrymme används
på sätt som ofta förstärker maktstrukturer i samhället. Vad som är mindre utforskat och vad denna studie ämnar att bidra med är hur åklagare själva ser på
sitt handlingsutrymme.
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En feministisk inramning av rättsväsendets hantering av
våld i nära relation
Dagens uppmärksamhet och medvetenhet kring olika former av våld i nära
relation gör det svårt att ta in att dessa frågor för bara ett par decennierna sedan
betraktades som en icke-fråga i den kriminalpolitiska debatten. Sedan
brottsofferbegreppet för första gången användes i en politisk motion år 1971
har brottsofferfrågans utrymme i den politiska debatten ökat stadigt (Tham
2011). Brottsofferdiskursen genomslag märks idag på i stort sett alla betydande samhällsarenor, såväl inom politik, media, rättsväsendet, hälso- och
sjukvården, civilsamhället som inom forskningen där ett eget fält, viktimologi,
har utvecklats (Heber, Tiby & Wikman 2012; Lernestedt och Tham 2011).
Inom det viktimologiska forskningsfältet pekar flertalet forskare på att den
rådande brottsofferdiskursen har sina rötter i sociala rörelser från 1960-talet
och framåt, i synnerhet den kvinnorörelse som följde med andra vågen vågens
feminism och dess fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter
(Lindstedt Cronberg 2011; Niemi 2011; Bergenheim 2010; Bergenheim 2005;
Burcar 2005; Persson 2004; Wendt 2002). Den samtida uppmärksamheten
kring brottsoffer är således i hög utsträckning förknippat med utsatthet för de
brott som oftare drabbar kvinnor än män, våld i nära relation och sexuellt våld,
och i många sammanhang har brottsofferfrågan en feministisk inramning. Den
feministiska inramningen har stor betydelse för dagens viktimologiska forskning som med vidgade, intersektionella förståelseramar belyser utsatthet för
brott i relation till etnicitet, klass, genus, ålder, funktionalitet och sexualitet.
De feministiska, intersektionella ramarna och begreppen för att förstå brottsoffers möte med rättsväsendet menar jag ger betydelsefulla ingångar för att
analysera hur olika maktordningar samverkar och ger olika förutsättningar att
få upprättelse i rättsprocessen. I denna avhandling har det inte funnits utrymme att göra en intersektionell analys, den enda enskilda grupp som särskilt
lyfts fram är de yngsta brottsutsatta barnen. Syftet med att ge läsare denna
inramning av projektet är dels att skapa en ökad transparens genom en öppenhet kring min position i fältet, dels att ge stadga och spänst åt avhandlingens
övergripande syfte och frågeställningar.

Kampen om en problemformulering. En samtidshistorisk
kontextualisering av våld i nära relation som samhällsproblem
Den feministiska kritiken av samhällets och rättsväsendets sätt att hantera våld
i nära relationer är omfattande och berör en rad olika aspekter om hur staten
misslyckas med att straffa de som begår dessa former av våld och att staten
inte klarar av att skydda de som utsätts för dessa former av våld. Den genomgång av den feministiska kritiken som görs i detta avsnitt är därför att betrakta
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som översiktlig och inte uttömmande. Vidare är den feministiska kritiken brokig, utöver dess mest grundläggande syn på samhället som ojämlikt mellan
könen spänner dessa studier över en rad olika forskningsdiscipliner och skiftar
i ontologiska utgångspunkter, begrepp och problemformuleringar, vilket gör
det svårt att göra fältet rättvisa. En punkt som jag menar förenar de olika feministiska strömningarna är att de brister som uppmärksammas i hur samhället
hanterar våld i nära relation relateras till en manlig norm som normaliserat,
osynliggjort, bagatelliserat samt andrafierat dessa former av våld. I detta avsnitt tecknar jag en bild av hur förståelsen av våld i nära relation har förändrats
i en svensk samtidshistorisk kontext.
Statsvetaren Wendt (2002) undersöker i sin avhandling ‘Rädslans politik.
Våld och sexualitet i den svenska demokratin’ hur våld i nära i relation har
konstruerats i den svenska politiska debatten under perioden 1930 till 1990.
Hennes analys visar på en rad betydande förskjutningar i hur våld i nära relation formas diskursivt och dessa förskjutningar har betydelse för hur dagens
diskurs ser ut. I början av perioden är våld i nära relation en perifer fråga i det
politiska samtalet och betraktas som en ‘naturlig del av den äktenskapliga relationen’ och en ‘relativt lindrig brottslighet’. De enstaka motioner som i början av perioden försöker lyfta våld i nära relation som samhällsproblem, bland
annat genom att driva frågan om allmänt åtal för misshandel i hemmet (i likhet
med misshandel på allmän plats), möts med motstånd. Wendt menar att detta
motstånd i politiken bottnar i vad som ansågs vara ett värnande av ‘privatlivets
helgd’ och utifrån ståndpunkten att en allmän åtalsplikt skulle gå emot ‘familjens och hemmets intresse’ (Wendt 2002:57). Vidare belyser Wendt att våld i
nära relation under denna tid uppfattades vara utbrett och vanligt, vilket paradoxalt nog hindrade en kriminalisering utifrån argumentet att polisers och
åklagares arbetsbörda skulle bli alltför stor om dessa handlingar kriminaliserades.
Av särskild betydelse för hur våld i nära relation etableras som samhällsproblem i en svensk kontext är den politiska debatt som föregår och följer på
kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet år 1965. Förespråkarna av lagen betonar behovet av att rättsligt skydda kvinnors integritet medan kritikerna menar att rättsstaten inte bör gå in i äktenskapets ‘ömtåliga, intrikata
och komplicerade samvaro’ (Wendt 2002:57). Förslaget om kriminalisering
kritiseras även för att det skulle medföra en stor rättsosäkerhet för män samt
att kvinnor skulle kunna använda polisanmälan för utpressning och trakasserier. Wendt menar att skyddet mot oönskat åtal står betydligt mer i fokus för
debatten än skyddet mot våld inom familjen (Wendt 2002:69) och debatten
kan således i sig ses som uttryck för en manlig norm.
Under slutet på 1970-talet och början 1980-talet menar Wendt att det sker en
brytpunkt i hur våld i nära relation konstrueras i den politiska debatten. Under
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denna period kommer våld i nära relation att förstås som en konsekvens av
klassamhället, social marginalisering och psykisk sjukdom. Genom att dessa
inramningar av våld i nära relation sker andrafiering och görs till ett problem
som endast är aktuellt bland arbetarklassen och de psykiskt sjuka. Wendt menar att införandet av allmänt åtal för misshandel i hemmet år 1982 kom till
stånd genom att politiker samtidigt tonade ner rättsväsendets förmåga att
’lösa’ dessa problem. På ett motsägelsefullt sätt sammanfaller således de politiska besluten att ge rättsväsendet större befogenheter att driva ärenden som
rör våld i nära relation med bilden av att våld i nära relation hanteras bäst av
andra sociala institutioner. Denna utveckling sker parallellt med den kriminalpolitiska kris som uppstår under 1970- och 1980-talen och som uppmärksammar brister i rättsväsendets, och framförallt kriminalvårdens, möjligheter att
rehabilitera dömda och minska återfallen (Garland 2001). Denna kris följs i
sin tur av en mer straffinriktad strömning, vilket även påverkar hur våld i nära
relation konstrueras som samhällsproblem under 1990-talet.
Under 1990-talet visar Wendts (2002) analys att våld i nära relation i allt högre
utsträckning betraktas som ett brott som bör behandlas straffrättsligt istället
för som ett ‘socialt problem’ som hanteras bäst genom en utvecklad välfärd.
En feministisk inramning av våld i nära relation får genomslag i den politiska
debatten och under denna period sker även en diskursiv förändring och istället
för att tala om ‘våld i hemmet’ talas det i allt större utsträckning om ‘mäns
våld mot kvinnor’. Parallellt med denna utveckling kommer frågan om bemötande av brottsoffer inom rättsväsendet att få allt större fokus och under denna
period betonas vikten av att brottsoffer informeras och görs delaktiga i rättsprocessen. Det rättsliga bemötandet av våldtagna och misshandlade kvinnor
förstås som ett strukturellt problem och länkas samman med okunskap och
förlegade attityder till genus och sexualitet. Den feministiska kritiken av den
rättsliga hanteringen av våld i nära relation får under denna period en mer
officiell hållning, bland annat säger den dåvarande justitieministern Freivalds
i ett tv-uttalande att attityden och kunskapsnivån hos åklagare och domare
måste förändras (Persson 2004:210), regeringen ger JämO i uppdrag att utreda
rättsväsendets inställning till våldtäktsoffer och olika fortbildningar för rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten genomförs. Ytterligare ett
exempel på den utbredningen som den kritiska hållningen får är de statliga
utredningarna Kvinnofrid (SOU 1995:60) och Brottsoffer (SOU 1998:40). I
sammanfattningen av Kvinnofrid går det att läsa:
Poliser och åklagare har ofta en på förhand etablerad pessimism i förhållande
till ärenden som innefattar våld och andra övergrepp mot kvinnor i nära relation.
Detta påverkar också deras benägenhet att utreda och driva sådana ärenden.
Kvinnans ovilja att medverka i utredningen utgör inte sällan anledningen till att
ärenden skrivs av. [...]
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Olika frågor som rör åklagares och domstolars handläggning av ärenden om
våld och andra övergrepp mot kvinnor bör också enligt vår mening utvecklas
närmare i särskilda policydokument för respektive verksamhetsområde. Det är
angeläget att både åklagare och domstolar prioriterar ärenden som rör våld mot
kvinnor i nära relationer.

Våld i nära relation i allmänhet och våldtäkt i synnerhet hamnar högt upp på
den politiska och mediala agendan under 1990-talet. Den förändrade synen på
dessa former av våld har fått ett stort genomslag i form av lagändringar, ökade
ekonomiska anslag, uttalade prioriteringar inom polis- och åklagarmyndigheterna samt utvidgningarna av rätten till målsägandebiträde år 1991, 1994 och
2001 och särskild företrädare för barn år 1999. Sexuellt våld, våld i nära relation och våld mot barn är ett av de områden som har förändrats mest lagmässigt
de senaste decennierna (Asp 2010), våldtäktsbrottet har kommit att inkludera
fler handlingar och definitionen av våldtäkt har utvidgats vid flera tillfällen,
år 1992, 1998, 2005 samt 2013.4 Utöver införandet av allmänt åtal gällande
misshandel på enskild plats år 1982 har lagen om grov kvinnofridskränkning
från år 1998 särskild betydelse för våld i nära relation. Sett till det rättsliga
skyddet för barn som utsätts för våld har detta utökats på olika områden; år
1979 förbjuds barnaga, år 2006 ges barn som bevittnat våld rätt till brottskadeersättning och år 2009 förbjuds vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
över internet.5
Trots förändringarna i hur våld i nära relation konstrueras som samhällsproblem är det ännu i dag ett kontroversiellt och omdebatterat område. Den feministiska inramningen av våld i nära relationer som slår igenom under 1990talet för också med sig att området återigen uppfattas som särskilt laddat med
ideologi och subjektivitet. Domare nekade exempelvis att delta i de fortbildningskurser som gavs under mitten på 90-talet med argumentet att de inte
skulle kunna upprätthålla sin objektivitet om de gick utbildningen (se SOU
1995:60). Kritiken om okunskap om våld i nära relation bland rättsväsendets
aktörer och behovet av utbildning är aktuell även i dagens mediala debatt och
har från delar av rättsväsendet bemötts på ett liknande sätt.6
4 Den

5 oktober 2016 överlämnade 2014 års sexualbrottskommitté över betänkande Ett starkare
skydd för den sexuella integriteten till justitieministern. Kommittén föreslår bland annat att
gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras vid om deltagande i en sexuell handling varit
frivillig eller inte samt att ett oaktsamhetsansvar ska införas för vissa sexualbrott.
5 Enligt förslag kommer lagen om så kallad grooming att utökas från januari 2017. Ds 2015:49
Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte.
6 Se exempelvis debatten mellan Zandra Kanakaris och Olga Persson, Sveriges Kvinno- och
Tjejjourers Riksförbund (SKR) och advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och
Svea hovrätts president Fredrik Wersäll i SvD Brännpunkt 2013-10-01 och 2013-10-04 samt
debatten mellan polisens utredare i Stockholm Nina Rung och Svea hovrätts president Fredrik
Wersäll DN debatt 2015-05-30 och 2015-06-01
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I detta avsnitt har jag försökt teckna en samtidshistorisk bild över utvecklingen
över våld i nära relation har konstruerats som problem i en svensk kontext och
jag menar att det är mer fruktbart att se hur dessa diskurser överlappar
varandra i dagen syn på våld i nära relation och hur staten ska förhålla sig till
detta problem än att se dem som tydligt avgränsade till olika tidsperioder. I
likhet med Mooney (2007) menar jag att våld i nära relation som samhällsproblem karaktäriseras av en dubbelhet, å ena sidan är det brott som får relativt
stor uppmärksamhet i den offentliga debatten, å andra sidan förstås är det brott
som fortfarande omgärdas av tystnader och skuldbeläggande av offren. Trots
en större medvetenhet visar flera aktuella studier att det fortfarande finns brister i den rättsliga hanteringen av dessa brott (se nedan). På en övergripande
samhällsnivå förstås dessa brott som mycket allvarliga och angelägna att motverka samtidigt som det är brott som osynliggörs, normaliseras och andrafieras.
I det kommande avsnittet är avsikten att tydligare gå in på den feministiska
kritiken av den rättsliga hanteringen av våld i nära relation och dess konsekvenser för brottsoffer och rättssamhället i stort. Utifrån att våldtäkt är den
enskilda brottstyp som har fått störst utrymme såväl inom det feministiska fältet som inom media kommer avsnittet att i många fall utgå från forskningslitteraturen kring detta brott. Mycket av den kritik som omfattar våldtäkt anser
jag dock är relevant även när det gäller hanteringen av övriga typer av våld i
nära relation och våld mot barn.

Våldtäkt i ett feministiskt perspektiv och bristen på rättsligt skydd
Dagens uppmärksamhet kring våldtäkt och den feministiska kritiken mot rättsväsendets hantering av dessa brott i Sverige har sina rötter i en internationell
feministisk rörelse, särskilt inflytelserika för dagens diskurs är en rad amerikanska debattörer och teoretiker. I Against Our Will: Men, Women and Rape
från 1975 argumenterar Brownmiller för att våldtäkt bör förstås som ett uttryck för våld och makt och hon bryter således mot den rådande förståelsen av
våldtäkt som ett uttryck för en sexuell drift. Vidare menar Brownmiller att
våldtäkt har betydligt vidare konsekvenser för samhället än de enskilda individer som drabbas. Hennes tes är att våldtäkt drabbar alla kvinnor i form av
rädsla för sexuellt våld och att denna rädsla medför ett begränsat livsutrymme.
På samma sätt gynnar sexuellt våld alla män genom att det upprätthåller en
manlig dominans i samhället (Brownmiller 1975:15). Dessa två argument har
spelat en central roll för hur problemformuleringen kring våldtäkt har förändrats över tid och fortfarande idag förenat med kontrovers. En annan aspekt av
hur ett tydligt könsmaktsperspektiv har öppnat upp för andra förståelser av
sexuellt våld är att våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp förstås
som en förlängning av den patriarkala strukturen istället för att betraktas som
något avvikande (Griffin 1977; Foa 1977). I denna våg var MacKinnon (1989)
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en av flera feministiska teoretiker som kopplade samman kvinnors ekonomiska och sociala underordning med de heteronormativa strukturer som erotiserar en manlig dominans och kvinnlig underordning. I linje med dessa tankegångar kom våldtäkt att symbolisera det yttersta uttrycket för den patriarkala ordningen bland många feministiska teoretiker inom detta område (Cahill
2001:2).
Brownmiller (1975) riktar även stark kritik mot den legala definitionen av
våldtäkt och menar att lagstiftningen tar sin utgångspunkt i ett manligt subjekt.
Detta antagande bildar grunden i det växande fält som brukar betecknas för
feministiska rättsstudier (se t.ex. Larsson 2006; Naffine 1990). I en svensk
kontext belyser Andersson (2004) i sin juridiska avhandling Hans (ord) eller
hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp hur den rättsliga praxisen utgår från en patriarkal föreställning om kvinnors kroppar som tillgängliga och kvinnors sexualitet som passiv. Andersson
lyfter fram hur offrets vilja står i fokus för den rättsliga prövningen i högre
utsträckning än förövarens agerande och att det medför att offren utsätts för
en kränkande behandling i rättsprocessen. En liknande slutsats drar juristen
Burman i sin avhandling Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet (Burman 2007; se även Burman
2006). Burmans syfte är att undersöka hur brottsoffer, förövare och fysiskt och
psykiskt våld konstrueras i straffrätten och hon sammanfattar sin studie med
att peka ut två områden som särskilt problematiska i den rättsliga hanteringen
av de brott hon undersöker. Dels menar hon att det finns en rådande diskurs
där mannen är norm och att ansvaret för brott förläggs till offret och inte förövaren. I denna diskurs premieras gärningsmannens perspektiv och våldet och
dess orsaker förstås i psykologisk tolkningsram. Psykologiseringen av våldet
kan i sin tur ses som ett sätt att göra det till ett individproblem snarare än
strukturellt. Sett till hur våldsutsatta kvinnor konstrueras i de rättsliga diskurserna menar Burman (2006) att de antingen ses som en oskyldig, underlägsen
och försvarslös kvinna eller som en medansvarig, jämnstark, provocerande
och grälande kvinna. Vidare poängterar Burman att brottsoffren i den rättsliga
diskursen bemöts med ifrågasättande och skepticism om de inte är beredda att
lämna sin partner eller inte vill samarbeta med rättsväsendet (Burman 2007).
Det andra området som Burman uppmärksammar handlar om den spänning
som uppstår mellan den rättsliga diskursen och de reformer som syftar till att
stärka skyddet för de som utsätts för denna typ av våld. Spänningen aktualiserar frågor om bristande effektivitet och krav på förändrade normer inom
rättsväsendet. En liknande kritik för även Berglund fram i sin juridiska avhandling, Straffrätt och kön (Berglund 2007). Hon menar att samtidigt som
den feministiska kritiken har inneburit vissa förändringar i den rådande lagstiftningen så har dessa förändringar inte inneburit någon substantiell förändring av straffrättens möjlighet att ge kvinnor rättsligt skydd och upprättelse.
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I denna rättsliga tradition har studier även visat hur det rättsliga skyddet kring
barn som utsätts för våld brister (Kaldal & Andersson 2016; Forsman 2006;
Kaldal och Sutorius 2003), bland annat genom att en del av våldet mot barn
tolkas i termer av uppfostran. Sammanfattningsvis visar den svenska juridiska
forskningen att de lagmässiga reformerna kring våld i nära relation, våld mot
barn och sexuellt våld inte har fått det tänkta genomslaget i den rättsliga praktiken. Den brittiska kriminologen Temkin (2002) argumenterar i Rape and the
Legal Process för att effekterna av de förändrade lagarna gällande sexuellt
våld försvagas genom de rättsliga aktörernas attityder och praktiker och gör
därmed i likhet med många andra feministiska teoretiker frågan om ’yrkeskultur’ central.

‘Riktiga våldtäkter’, våldtäktsmyter och sekundär viktimisering.
Centrala begrepp inom den feministiska kritiken
Brownmiller, MacKinnon och andra feministiska teoretiker som kopplas samman med den andra vågens feministiska rörelse har haft stort inflytande inte
bara när det gäller hur sexuellt våld kan förstås, de har även bidragit med kritiska resonemang som hjälper oss att förstå hur den rättsliga hanteringen av
våldtäkter går till och hur detta påverkar de som har utsatts för sexuellt våld. I
detta avsnitt kommer jag att diskutera tre begrepp som de feministiska kritiken
av den rättsliga hanteringen av sexuellt våld ofta utgår ifrån; våldtäktsmyter,
’riktiga våldtäkter’ och sekundär viktimisering.
I likhet med hur myter i andra sammanhang ofta används för att hantera sociala spänningar och berättiga dominans handlar våldtäktsmyter om att förneka,
förringa eller rättfärdiga sexuellt våld mot kvinnor av män (Jeffner 1997; Burt
1980; Brownmiller 1975). En av de starkaste våldtäktsmyterna uttrycks i samhälleliga föreställningar om vad som betraktas som en ’riktig våldtäkt’. För att
betraktas som en ‘riktig‘ våldtäkt ska brottet ske utomhus, mellan obekanta,
förövaren ska vara våldsam och hotfull samt offret ska göra fysiskt och verbalt
motstånd och få synliga skador (Estrich 1987). Dessa föreställningar skamoch skuldbelägger många av de som blir utsatta för sexuellt våld (t.ex. de
borde ha gjort mer motstånd) men andrafierar också förövarna (t.ex. det är
bara sexuellt avvikande män som begår våldtäkter eller att alkoholpåverkan
förstås som anledningen till det sexuella våldet). Vidare bygger våldtäktsmyter på stereotypa föreställningar om kvinnors och mäns sexualitet som varandras motsatser, bland annat leder den dikotoma föreställningen om passiv-aktiv
sexualitet till att sexuellt våld uppfattas som ’naturligt’ och inte så allvarligt.
De sätt som våldtäktsmyter utgår från en stereotyp föreställning om vad som
utgör en riktig våldtäkt för också med sig att de kvinnor som blir utsatta för
sexuellt våld anses ha ‘bett om det’ genom ha gått över den normativa femininiteten genom att ha klätt sig eller agerat på ett sexuellt utmanade sätt
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(Brownmiller 1975:312). Ytterligare en våldtäktsmyt är att många polisanmälda våldtäkter är falska och handlar om att brottsoffret ångrat sig och att
hon för att rädda sitt rykte anmäler något som egentligen var frivilligt (Brownmiller 1975). Dessa olika aspekter av hur våldtäkter och andra former av sexuellt våld förnekas, förringas eller rättfärdigas formar grunden för vad
Buchwald, Fletcher och Roth (1993) senare definierar som en ‘våldtäktskultur’, som handlar om hur samhälleliga institutioner, däribland rättsväsendet,
på olika sätt osynliggör och samtidigt legitimerar sexuellt våld.
Estrich (1987) pekar på att en skev bild inom rättsväsendet av hur våldtäktsbrottsligheten ser ut utgör ett problem eftersom vad som uppfattas vara ‘riktiga’ våldtäkterna utgör den implicita referenspunkten som rättsväsendet bedömer anmälda våldtäkter utifrån och påverkar deras prioriteringar (se även
Brownmiller 1975). Vidare får förställningar om ’riktiga våldtäkter’ och andra
våldtäktsmyter konsekvenser genom att de försvårar möjligheterna för de som
utsätts för våldtäkt att få upprättelse i rättssystemet (Brown & Horvath 2009;
Brownmiller 1975). De rättsliga aktörernas agerande är centralt för offrens
upprättelse genom att de validerar, eller oftare dementerar, de utsattas brottsofferstatus (Brownmiller 1975). Holmstrom och Burgess (1978) diskuterar
konsekvenserna av bristerna i den rättsliga hanteringen ur ett brottsofferperspektiv och för att synliggöra det lidande som rättsprocessen är förenat med
myntar de begreppet ‘sekundär viktimisering‘. De menar att våldtäktsoffer i
särskilt stor utsträckning upplever att de inte blir tagna på allvar av olika rättsliga aktörer och att förhören och de frågor som ställs upplevs som kränkande.
Begreppet ’sekundär viktimisering’ synliggör att de som blir våldtagna ofta
upplever att de blir utsatta två gånger, den andra gången i rättssalen (MacKinnon 1989:179). En aspekt av den sekundära viktimiseringen som är särskilt
framträdande när det gäller sexuellt våld är det stora rättsliga fokus som läggs
på kvinnans kropp och tidigare sexuella erfarenheter (Taylor 2004; Smart
1995). Till skillnad från många andra typer av brott anses brottsoffret i våldtäktsmål vara den som ‘ställs inför rätta’ istället för den misstänkte genom att
offrets ärbarhet och trovärdighet granskas ingående (Lees 2002). Muldoon,
Taylor och Norma (2016) talar om ‘citizen betrayal‘ och ‘identity chock‘ för
att beskriva den förlorade tillit till det rättsliga systemet som dessa brottsoffer
upplever i samband med mötet med rättsväsendet. Som helhet riktar forskningsfältet en kraftig kritik mot rådande lagstiftning och praxis, i synnerhet
när det gäller hur de rättsliga institutionerna bedömer brottsoffers trovärdighet
och tillförlitlighet utifrån stereotypa föreställningar om genus (Hohl & Stanko
2016; Stanko & Williams 2009; Skinner & Taylor 2008; Jordan 2004; Kelly
2002; Lees 2002; Adler 1987; Estrich 1987; Stanko 1982).
För att sammanfatta de centrala punkterna för kritiken mot den rättsliga hanteringen av våldtäktsoffer så handlar dessa brister om att de sätt som rättsprocessen genomförs på medför att offren känner sig misstrodda, får svårt att ge
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uttryck för vad de har varit med om samt att det rättsliga bemötande ökar de
skuld- och skamkänslor som många offer bär på (Horvath & Brown 2009).
Även om dessa begrepp riktar sig mot just våldtäkt menar jag att de i stor
utsträckning är applicerbara på andra former av våld i nära relation mellan
vuxna och våld mot barn. Snäva förståelser kring vad som anses vara ’riktiga’
brott och ’ideala’ offer får konsekvenser även för dessa brottsoffer.
Parallellt med detta fält som fokuserar på vad det innebär för brottsoffer att
vara med i en rättsprocess har det utvecklats en stor kunskap om såväl de fysiska och psykiska som de kort- och långsiktiga konsekvenserna av att drabbas
av fysisk, psykiskt och/eller sexuellt våld vuxit och i dag är svårigheterna för
brottsoffer att återhämta sig väl underbyggda i forskning (Öberg, Lucas &
Heimer 2010). Så väl svenska som internationella studier visar att brottsoffer
möte med rättsväsendet har en direkt betydelse för hur deras fysiska och psykiska hälsa utvecklas (se exempelvis Lindgren 2004; Campell 2002; Pettersson & Hägglund 2001). Vidare visar en rad studier på de emotionella, sociala
och ekonomiska faktorer som påverkar offrens uppbrottsbrottsprocesser
(Hydén 2015; Enander 2010; Hydén 2005; Holmberg & Enander 2004) och
denna kunskap ställer i sin tur nya krav på de rättsliga aktörerna att ge stöd
och att hjälpa de utsatta att berätta. I förlängningen av denna ovan beskrivna
kritik finns större krav på att offren ska känna sig delaktiga i det rättsliga beslutsfattandet och brottsoffers upprättelse har blivit mer framträdande som ett
mål för rättsprocessen (Landström 2006; Lindgren 2004). Inom det juridiska
fältet har riktningar som restorativ rättvisa och terapeutisk juridik vuxit fram
(Burman 2011; Diesen 2011; Landström 2006). Som en följd av den kunskap
som finns kring dessa frågor idag menar jag att poliser och åklagare som arbetar med våld i nära relation möts av andra förväntningar och krav gällande
deras professionalitet än tidigare.

Glappande rättvisa och behovet av intersektionellt vidgade
tolkningsramar
En aspekt av den ökade uppmärksamheten kring våld i nära relation och att
dessa brott tas på större allvar är att den polisanmälda brottsligheten har ökat
kraftigt de senaste decennierna. Det både aktualiserar bemötandefrågorna utifrån att det är fler brottsoffer som kommer i kontakt med rättsväsendet men
lyfter även fram en annan fråga gällande de jämförelsevis låga och sjunkande
åtalsfrekvenserna. I en mindre studie av anmälda våldtäkter från 2015 visar
Brottsförebyggande rådet att 21 procent av de anmälda våldtäkterna ledde till
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åtal, vilket är tio procent lägre än den lagföringsprocent som gäller för samtliga brott (Brå 2015:14).7 Vidare visar analysen att andelen personuppklarade
brott är högre ju yngre person som utsatts, för barn under 15 år är lagföringen
42 procent, för barn mellan 15-17 år är den 21 procent och för kvinnor och
män över 18 år är den 9 procent respektive 5 procent. I ett längre tidsperspektiv konstaterar Brå att det har skett en kontinuerlig minskning av andelen lagföringsbeslut i förhållande till den anmälda våldtäktsbrottsligheten och att det
saknas studier som kan förklara vad denna minskning beror på.
I senare tids forskning, från framförallt Storbritannien, har begreppen ’attrition’, ’attrition gap’ och ’justice gap’ börjat användas för att belysa hur stereotypa föreställningar om våldtäkt har institutionaliserats i rättsliga praktiker
och processer (Wheatcroft & Walklate 2014; Horvath & Brown 2009; Kelly,
Lovett & Regan 2005). ’Attrition’ har ingen direkt översättning i svenskan
men beskriver ’the process by which rape cases fall out of the criminal justice
system and in doing so contribute to the justice gap whereby there is a dramatic loss of cases through key stages of the criminal justice process’ (Horvath
& Brown 2009:8). Attrition beskriver således utsållning av anmälda brott som
sker i rättsprocessen och en underliggande feministisk tanke är att delar av
denna utsållning sker på grund av rättsväsendets patriarkala strukturer. I en
undersökning av polisanmälda våldtäkter i Storbritannien visar Stanko att de
offer som är mest sårbara och har högre risk för att utsättas för sexuellt våld
(om offren är under 18 år8, har någon form av psykisk ohälsa, har eller har haft
en relation med förövaren eller är påverkade av alkohol eller droger vid brottstillfället) sållas ut i högre utsträckning ju fler av dessa sårbarheter som offren
har (Stanko 2007). Stanko menar att studien visar att de brottsoffer som har
störst behov av samhällets skydd i själva verket är de som ges minst skydd.
Även i en amerikansk kontext är forskningen kring åklagares praktik kring
åtalsbeslut i jämförelse med den svenska omfattande (se t.ex O’Neal m.fl.
2015; Wilmot & Spohn 2004; Rainville 2001; Spohn, Beichner & Davis-Frenzel 2001; Frohmann 1998; Frohmann 1991; Steinberg 1984). Den amerikanska forskningen har visat att våldtäkt och relationsvåld uppfattas som ”besvärliga” brott som är svåra att utreda. Frohmann (1991) menar att åklagare
rättfärdigar beslut att lägga ner förundersökningar gällande sexualbrott utifrån
offrets trovärdighet och utifrån om offret har ett ”rape relevant behavior” enligt åklagarna. Vidare visar Frohmann (1991) att åklagare använder olika tekniker för att misskreditera offrens vittnesmål och trovärdighet. Vidare visar
forskningen att föreställningar om vad som är en ”äkta våldtäkt” har betydelse
7

Lagföringsprocent är andelen personuppklarade brott exklusive förundersökningsbegränsade
brott. Brå:s analys visar att andelen personuppklarade våldtäkter varierat mellan 16-31 procent
under perioden 2000-2013
8 I detta avseende skiljer sig resultaten i Stankos studie från Brås.
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åklagares sätt att hantera dessa ärenden i en amerikansk kontext (O’Neal, Tellis och Spohn 2015; Spohn, Beichner och Davis-Frenzel 2001; Frohmann
1991). Åklagares beslut att lägga ner förundersökningar gällande sexualbrott
kan även relateras till kollektiva föreställningar om ”den misshandlade kvinnan” som opålitlig och icke-samarbetsvillig (Spohn, Beichner och DavisFrenzel 2001). Andra aspekter som enligt Spohn, Beichner och Davis-Frenzel
(2001) spelar in för åklagarnas sätt att hantera dessa ärenden är dels kvinnans
relation till förövaren, dels en rädsla för falska anmälningar. Beslutet att väcka
åtal eller inte hänger även samman med huruvida offret anses ha utsatts sig för
några risker i form av att dricka alkohol, använda droger eller liftat (Spohn,
Beichner och Davis-Frenzel 2001). I en studie om åklagares åtalsbeslut gällande sexuellt våld menar O’Neal, Tellis och Spohn (2015) att rättsligt ovidkommande faktorer spelade en stor roll, av alla fall där åtal väcktes fanns det
inget fall där brottsoffrets beteende på något sätt kunde misskreditera hennes
trovärdighet. Annan amerikansk forskning visar vilken betydelse som föreställningar om ”riktiga våldtäkter” och ”riktiga brottsoffer” har under förhandling i rätten (Konradi 1999; Konradi 1997; Konradi 1996). Konradi (1996)
menar att våldtäktsoffer förbereder sig inför och agerar under rättegången för
att på olika sätt framstå som ett ’äkta’ brottsoffer, bland annat genom att försöka svara mot rättsväsendets dubbla förväntningar på att de visa hur starkt
brottet har påverkat dem samtidigt som de också ska vara det goda vittnet som
klarar av att ge ett klart och sammanhängande vittnesmål. Konradi (1999) synliggör det känsloarbete som målsägande gör i rätten, där de för att betraktas
som trovärdiga behöver visa en stor smärta och vånda månader, ibland även
år, efter att brottet skett, samtidigt som de ofta behöver arbeta med att hålla
tillbaka de svåra känslor som kommer när de behöver minnas och berätta om
sin utsatthet. Enligt Lamb (1999) behöver de som utsätts för våld i nära relation visa att de har blivit skadade på ett sätt som gör att de aldrig ’kommer över
det’ för att uppfattas som trovärdiga av rättsväsendet, vilket kan misstänkligggöra de brottsoffer som kunnat bearbeta sin utsatthet på detta sätt.
I Sverige saknas det motsvarande omfattning av analyser över vilka utomlegala faktorer knutet till brottsoffret som påverkar hur ett ärende hanteras i den
rättsliga processen. Samtidigt har den svenska forskningen både i ett historiskt
och samtida perspektiv visat på hur våldsutsatta kvinnors förmåga att iscensätta ‘rätt’ sorts femininitet vid polisutredningar och rättegångar har betydelse
för vilka beslut de rättsliga aktörerna fattar (Sahlin 2011; Granström, Mannelqvist, Weinehall 2006; Diesen 2005; del Sante 2005; Andersson 2004; de
los Reyes 2003; Sutorius och Kaldal 2003; Ekström 2002; Åkerström 1998).
Åkerström (1998) menar att våld i nära relation ofta har en låg status bland
poliser och att fallen betraktas som ’meningslösa’ och ’socialarbete’ snarare
än polisarbete. I en etnografisk studie av svenska poliser visar Lundberg
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(2001) att dessa poliser uppfattar kvinnomisshandel som ett angeläget samhällsproblem men att de upplevde att det var svårt att hantera dessa brott på
grund av organisatoriska, rättsliga och interpersonella anledningar.
Med det intersektionella perspektivets framväxt har det feministiska fältet om
den rättsliga hanteringen av våld i nära relation utmanats, nyanserats och utvecklats genom att i allt högre utsträckning se vikten av att även integrerat
analysera vilken betydelse klass, ras, etnicitet, sexualitet, ålder och funktionalitet har för hur rättsprocessens selektionsmekanismer fungerar. Utifrån detta
perspektiv har beslutsfattande i rättsprocessen under lång tid varit ett i stort
sett uteslutande maskulint, heteronormativt, ableistiskt, vitt, åldershomogent
och klassbundet fenomen, och det är rimligt att de normer och föreställningar
som detta har inneburit för den rättsliga praktiken fortfarande gör att olika
sociala positioner ger brottsoffer olika utrymme och förutsättningar i rättsprocessen. Vidare visar studier att samhällets föreställningar om ‘riktiga’ våldtäkter inverkar på brottsoffren själva och hur de förstår och agerar på sin egen
utsatthet (Muldoon, Taylor och Norma 2016; Myhill och Allen 2002). I en
amerikansk kontext har Pierce-Baker (1999) visat hur rädslan för att utsättas
för diskriminerande praktiker och attityder hos rättsväsendet gör att rasifierade
kvinnor polisanmäler våldtäkt i lägre utsträckning än icke-rasifierade samt
skuldbelägger sig själva i högre grad. Dessa studier sätter frågan om rättvisans
olika villkor i fokus och att ‘rättvisans tillgänglighet’ är långt ifrån en självklarhet för många människor i dagens samhälle.
De olika feministiska ansatserna för att förstå våld i nära relation som diskuteras i detta och de föregående avsnitten menar jag utgör en fond för avhandlingens syfte och frågeställningar och visar att studier av relationsvåldsspecialiserade åklagare och deras arbete är angelägna. Medan valet att studera just
åklagare och inte en annan aktör inom rättsväsendet i första hand motiveras
utifrån att det jämförelsevis saknas forskning om åklagare; är valet att undersöka åklagare som är specialiserade mot våld i nära relation, våld mot barn
och sexuellt våld relaterat till att jag har ett starkare engagemang i just dessa
typer av brott. Ahmed (2004) menar att feministisk forskning drivs av ilska,
förundran och hopp och i en kriminologisk kontext diskuterar Liebling och
Stanko (2001) hur vi som forskare hanterar den ilska som institutionella orättvisor väcker (se även Stanko 1997). Utöver dessa emotioner kan jag för egen
del lägga till frustration och emellanåt förtvivlan efter att under ett par år arbetat som utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå) med att göra kartläggningar av polisanmälda våldtäkter mot barn och vuxna samt misshandel inom
familjen mot barn upp till sex år. I detta arbete fick jag genom polisförhör ta
del av hundratals berättelser från de som utsatts för dessa brott och samtidigt
se hur få av anmälningarna som går till vidare till åtal. Närheten till hur dessa
brott hanteras i rättsprocessen aktualiserade en rad frågor, frågor om rättsliga
trovärdighetsbedömningar och beviskrav och frågor om kunskap och attityder.
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Den fråga som skavde kanske allra mest handlar om vad rättvisan gör med
dessa offer. Trots all kunskap som finns idag om vikten av gott bemötande,
trots alla reformer som syftar till att mildra den sekundära viktimiseringen är
frågan om huruvida brottsoffers möte med rättsväsendet överlag är en positiv
eller negativ erfarenhet fortfarande högst aktuell.
När jag först påbörjade det här avhandlingsarbetet var det utifrån ett feministiskt och intersektionellt intresse att undersöka relationsvåldsspecialiserade
åklagare utifrån deras maktposition i rättsprocessen och hur de använder
denna makt på ett sätt som många gånger förstärker snarare än jämnar ut asymmetriska maktförhållanden i samhället i stort.9 Dessa frågeställningar har successivt ändrat form under avhandlingsarbetets gång och analysen har kommit
att mer handla om hur betydelsen av åklagares professionalitet och maktposition är under ständig förhandling i deras narrativa självrepresentationer. Utifrån den feministiska kritik som riktas mot rättsväsendets aktörer hade jag en
bild av att jag i intervjuerna skulle möta åklagare som var försvarsinriktade
och förminskande av allvaret kring våld i nära relation. Istället mötte jag en
rad engagerade och nyfikna åklagare som i olika utsträckning gav uttryck för
en insatthet i den särskilda problematik som är förknippat med våld i nära
relation (jf Wettergren 2010:401). Det sätt som åklagarna uppehöll sig vid
frågor om att utsätta brottsoffer för mer lidande genom sina beslut och agerande och att åtminstone vissa av dessa åklagare omfamnade snarare än försköt den feministiska kritiken väckte mitt intresse och förhoppningsvis även
andras.

Den emotionssociologiska vändningen
Inom allt fler fält talar forskare om ’den emotionsteoretiska vändningen’ i
form av ett nyvunnet intresse för att studera känslors sociala innebörder. Den
emotionsteoretiska ansatsen vilar på grundantagandet att alla människor är
emotionella varelser och att emotioner genomsyrar alla sociala strukturer, institutioner och relationer och av denna anledning är viktiga för att förstå och
förklara den sociala verkligheten. Perspektivet kan ses som en respons på, och
kritik av, vad som har kallats ’the Cognitivist emphasis’ som avser perioden
1930 till 1970 då sociologiska teorier nästan uteslutande fokuserade på de
kognitiva aspekterna av sociala handlingar och relationer (Barbalet 2001). Under denna tid växte även stora delar av de grundläggande kriminologiska teorierna fram och som en reflektion över det egna forskningsfältet kan jag tycka
9

Även om jag fortfarande anser att det är högst angeläget med studier som undersöker hur brott
hanteras genom rättskedjan utifrån ett intersektionellt perspektiv så gör jag inte detta i denna
avhandling. Det är inte heller en genusanalys. Den feministiska inramningen som beskrivs i
detta kapitel är en kontextualisering av studien. De teoretiska ingångarna diskuteras i kapitel 2.
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att det är fascinerande hur liten plats emotioner fortfarande har i ett så pass
känsloladdat forskningsområde som brottslighet. Den förvåning som jag
kände över hur mycket åklagarna talade om olika känslor i relation till sitt
arbete i samband med att jag transkriberade mina första intervjuer kan säkert
delvis relateras till att emotionsteoretiska resonemang fortfarande inte har fått
något större genomslag inom det kriminologiska forskningsfältet. Delvis hade
jag utifrån tidigare forskning väntat mig att de skulle vara mer måna om att
värna om och skydda bilden av åklagare som objektiva, opartiska och neutrala,
det vill säga framställa sig som utan känslomässigt engagemang. Denna empiriska ’upptäckt’ gjorde mig intresserad av det emotionsteoretiska fältet och
innebär både för mig och för forskningsprojektet en ’emotionsteoretisk vändning’ i det lilla.
Ett av de forskningsområden där de emotionsteoretiska resonemangen har haft
störst genomslag är professionsforskningen, i synnerhet när det gäller serviceoch omsorgsyrken (Sieben & Wettergren 2010). Utöver det motsatsförhållande som finns mellan känslor och professionalitet i dagens diskurser, där
professionalitet historiskt har associerats med ett förnuftsbaserat, rationellt
agerande i linje med Webers och Parsons teorier har emotioner kommit att
betraktas som ett hot mot det professionella. Känslor har använts som den tydligaste markören för skillnaden mellan professionellt och oprofessionellt agerande (Wettergren, Starrin & Lindgren 2008). Vidare kan det relativt stora
intresset för det emotionsteoretiska perspektivet relateras till att det inom alla
yrkesgrupper finns motstridiga känslomässiga förväntningar (Bloch 2007; Fineman 2003; Flam 2002; Fineman 2000). En motstridighet som kännetecknar
en rad av dagens professioner inom ’människobehandlande organisationer’ är
förväntningar som å ena sidan den affektiva neutralitet som förknippas med
professionalitet och den empatiska förmåga som många yrken å andra sidan
kräver (Burkitt 2014). I relation till läkares förhållningssätt till patienter använde forskarna Fox och Leif redan 1963 begreppet ’detached concern’ för att
synliggöra den spänning som karaktäriserar den professionella dispositionen.
Ett verk som har haft stort teoretiskt inflytande på det emotionssociologiska
fältet och som riktar in sig på professioner och organisationer är Hochschilds
The managed heart. Commersialisation of human feeling från 1983. I sin studie av flygvärdinnor och indrivare förenar hon Goffmans analytiska begreppsramar med ett marxistiskt perspektiv och skapade en begreppsram som öppnade upp ett nytt teoretiskt angreppssätt för att förstå hur arbete och emotioner
hänger samman. Ett av Hochschild centrala grundantagande är att emotioner
är långt ifrån okontrollerbara, biologiska drifter utan är något som vi ständigt
arbetar med för att passa in i en given social situation. Bland de begrepp som
Hoschild för in i den sociologiska vokabulären är ’emotionellt arbete’, ’emotionshantering’ samt ’emotionsregler’. Varje social situation innefattar normer
för vilka emotioner som vi förväntas känna och visa upp och vilka emotioner
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som betraktas som direkt opassande och det är dessa normer som Hochschild
kallar för ’känsloregler’. Känsloregler har flera dimensioner och begreppet
avser både normer för vilken känsla som ska iscensättas, ’känsloregler’, och
hur de ska uttryckas, ’uttrycksregler’.10 Vidare menar Hochschild att många
arbeten i ett kapitalistiskt drivet samhälle säljer ett emotionellt utbyte, flygvärdinnor förväntas exempelvis inte bara instruera om flygsäkerheten och servera mat utan även le, vara vänliga och tillmötesgående. Hochschilds poäng
är att de känsloregler som är typiska för samtida professionella kontexter kräver ett stort emotionellt arbete hos de enskilda aktörerna och i förlängningen
kan leda till en upplevd alienation. I dag är detta teoretiska angreppssätt etablerat inom den emotionssociologiskt inriktade professionsforskningen och
exempel på andra yrkeskårer som har studerats utifrån detta perspektiv är poliser (van Stokkom 2011; Schaible & Gecas 2010; Dick 2005; Martin 1999;
Pogrebin & Poole 1991; Stenross & Kleinman 1989), ’paralegals’ (Pierce
1995), fängelsepersonal (Crewe m.fl. 2014; Crawley 2011; Nylander, Lindberg & Bruhn 2011; Crawley 2004), indrivare (Sutton 1991), sjukskötare
(Smith 2012; Hayward 2011; Bolton 2000), barnmorskor (Hunter 2004), veterinärer (Morris 2012) samt militärer (Weibull 2012).
Av särskild relevans för mitt avhandlingsprojekt är det forskningsfält kring
’lag och känslor’ som Maroney (2016) menar har utkristalliserat sig under de
två senaste decennierna. Den spänning som utgör fältets dragningskraft kan
delvis förstås utifrån att idealet om objektivitet är särskilt framträdande för
professionaliteten bland jurister (Bergman Blix & Wettergren 2016a; Bladini
2013; Bandes & Blumenthal 2012; Gabriel 2009; Maroney 2006; Lange 2002)
och att de rättsliga aktörerna således verkar inom en särskild snäv emotionsregim och möter starka normer för iscensättningar av affektiv neutralitet. Inom
den rättsliga kontexten betraktas emotioner som ‘Det Andra’ (Lange 2002)
utifrån en dikotomi där känslor ställs mot förnuft och rationalitet. Denna förståelse av emotioner som ett hot mot den juridiska professionaliteten ställer
krav på distansering till känslomässig involvering i de rättsliga praktikerna
och besluten. Den förväntade icke-emotionella dispositionen bland åklagare
och andra juridiska aktörer kan beskrivas som ‘judicial dispassion’ (Maroney
2011a) och kan med Bourdieuska termer förstås som en habituering mot ‘a
judicial temperament’ (Posner 2008). Den normativa affektiva neutralitet som
det rättsliga idealet om objektivitet skapar, innebär dock inte en total frånvaro
av emotioner utan innebär snarare en specifik emotionell orientering mot
andra. Denna orientering förutsätter i sig ett emotionsarbete, både i termer av
vilka känslor de rättsliga aktörer förväntas ha och inte ha samt vilka känslor
de förväntas visa upp och inte. Som Flower (2014) visar i en studie av svenska
juriststudenter är inlärningen av denna kroppsliga, emotionella disposition en
10 ‘Feeling rules’ och ‘display rules‘ i original. I texten använder jag huvudsakligen normer
istället för regler utifrån kritiken att begreppet regler antyder fastare ramar än normer.
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del av juristutbildningen där vissa känslor anses vara ovidkommande och
opassande i relation till den professionella rollen. I det växande fältet kring de
rättsliga aktörernas emotionsarbete visar en rad studier hur de rättsliga aktörerna agerar för att ge intryck av opartiskhet och objektivitet i rätten (Bergman
Blix & Wettergren 2015; Mattsson 2014; Maroney 2011b; Dahlberg 2009;
Maroney 2006; Roach Anleu & Mack 2005). Roach Anleu och Mack (2013)
visar hur domare i Australien genom emotionsarbete som tonar ned emotioner
iscensätter en rättslig auktoritet i samband med rättegångar. I en svensk kontext har Dahlberg (2009) visat hur stämningen under rättegångar får en känslolös karaktär genom de rättsliga aktörernas agerande trots att den målsägande
och tilltalade förväntas ge uttryck för starka känslor. I linje med dessa studier
visar även Bergman Blix och Wettergren (2016a) i sin studie av svenska rättegångar att de rättsliga aktörernas objektivitet är en ‘joint accomplishment’
som bygger på ett kollektivt samspel i rättssalen. Objektivitet kan således i sig
förstås som en situerad emotionshantering (Bergman Blix & Wettergren
2016a) där förväntningar på hur objektivitet ska uttryckas skiftar beroende på
hur de inblandade parterna interagerar. Flower (2016) visar i sin tur hur försvarsadvokater använder olika emotionella strategier för att rädda ’ansiktet’
på sina klienter i rättssalen, både genom att uttrycka starka känslor som upprördhet och indignation kring åklagarens påståenden och frågor men även genom att inte visa känslor i sammanhang där det kunde förväntas, exempelvis
om den tilltalade blir påkommen med att ha ljugit i sitt vittnesmål.
Utöver att tidigare forskning har visat att känslor tonas ned för att upprätthålla
objektivitet och neutral affektivitet i den rättsliga sfären har andra studier intresserat sig för betydelsen av ilska och vrede samt empati och medlidande
bland rättsliga aktörer. I en studie av domare i det amerikanska rättssystemet
visar Maroney (2012) att domare inte enbart känner ilska och vrede i samband
med rättegångar utan att de även ger uttryck för dessa emotioner. Scarduzio
(2011) visar att domare i en amerikansk kontext ofta bryter mot det förväntade
emotionella skriptet kring neutralitet och att de genom humor, ilska och tuffhet samt förödmjukande gester (som att himla med ögonen) upprätthåller den
ordning som förväntas i rätten. Utifrån att empati och medlidande ofta kopplas
samman med närhet och partiskhet har flera studier undersökt vilken betydelse
empati har för beslutsfattande i olika led i rättsprocessen (Abrams 2010; Bandes 2009; Nussbaum 1996). Andra studier har visat hur dessa emotioner används av de rättsliga aktörerna för att hantera de olika parterna i en rättegång
(Roach Anleu & Mack 2013; Konradi 1996). Schinkel (2014) intresserar sig
för om straffande fungerar som ‘moralisk kommunikation’. Den teori hon undersöker menar att någon form av vrede eller indignation hos domarna är
önskvärd men utifrån en kvalitativ intervjustudie med tjugosju dömda män
visar hon att många av de tilltalade istället mindes att domaren visade dem en
positiv attityd under rättegången, exempelvis genom att tona ned brottens brutalitet, lyfta fram deras ångerfullhet eller genom att även se till de negativa
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konsekvenser som brottet fört med sig för förövarna och deras familjer. I likhet med Schinklers studie beskriver Mattsson (2014) hur domare i svenska
domstolar ofta förkunnar domen på ett sätt som är auktoritär och juridiskt saklig men även empatisk och hoppingivande. Sett till åklagare har Wettergren &
Bergman Blix (2016) undersökt hur de använder sig av empati och medlidande under rättegången. De menar att åklagare använder dessa som ett strategiskt verktyg för att nå en fällande dom, exempelvis för att få de som vittnar
att ge trovärdiga vittnesmål, övertyga domarna om bevisningen samt lugna
målsägande. Vidare visar Wettergren & Bergman Blix (2016b) i en studie att
åklagare även använder sin empatiska förmåga under förundersökningsarbetet, när de fattar beslut om att åtala eller inte samt som en del av förberedelsen inför en rättegång. Genom att sätta sig in i hur andra människor kommer
att känna och agera länkas empati samman med bättre förutsättningar att
lyckas med den professionella uppgiften att fatta korrekt beslut. Med sanningstribunaler som exempel visar Flam (2013) att de rättsliga aktörerna förväntas kombinera olika emotionella dispositioner i sitt arbete, en ‘mindful
compassion’ i relation till brottsoffer samt en ‘cool indignation’ gentemot förövarna. Dessa tidigare studier om ’lag och känslor’ visar på den rättsliga emotionsregimens komplexitet och behovet av fler studier som undersöker denna,
särskilt i en svenska kontext.
Som Bergman Blix och Wettergren (2016a) påpekar är det intressant att se hur
emotioner används och uttrycks i en emotionsregim som officiellt förnekar
emotioners påverkan på det egna arbetet och denna förståelse utgör även min
ingång till fältet. I likhet med Ahmeds ansats intresserar jag mig inte för vad
emotioner ‘är’ utan för vad de ’gör’ genom att undersöka vilka effekter det har
att namnge och tala om emotioner i åklagares specifika professionella kontext
(Ahmed 2004a). Denna diskursiva ingång har även andra forskare använt
(Flower 2014; Bladini 2013; Jacobsson 2007; Jacobsson 2006). I en studie
över hur juriststudenter i Sverige formas in i en professionell roll belyser sociologen Flower (2014) de språkliga strategierna som de använder sig av i
syfte att distansera sig till emotioner som anses opassande för en jurist. Sociologen Jacobsson har i två studier genomfört intervjuer med sammanlagt 18
åklagare, varav 7 arbetar med våld i nära relation och 11 med mutbrott
(Jacobsson 2012; 2008; 2006). I sina studier av dessa åklagare pekar Jacobsson (2008) hur ett särskilt tal används för att göra anspråk på objektivitet och
neutralisera ett personligt engagemang bland åklagare. I intervjuerna ger åklagarna uttryck för att objektivitet är absolut nödvändigt och praktiskt möjligt
(Jacobsson 2006). Anspråken på objektivitet görs bland annat genom att åklagarna talar om de regler och regelverk som deras arbete omfattas av och genom att de talar om objektivitet som plikt och professionalitet. Utöver dessa
former av tal menar Jacobsson att åklagarna även talar om överträdelser av
objektivitetsidealet på ett sätt som i det stora upprätthåller bilden av objekti-
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vitet. Genom att använda sig av vad Jacobsson kallar för ‘objektivitetsbesvärjelser’, upprätthåller åklagarna bilden av sig själva som objektiva även i situationer där denna objektivitet skulle kunna ifrågasättas (Jacobsson 2008: 63).
Genom tillrättavisningar av intervjuarens sätt att formulera sig och kontraster
mellan ett vardagsspråk och den professionella terminologin skapas ‘lingvistiska barriärer’ som fungerar som en ‘besvärjelse’ av den egna objektiviteten
(Jacobsson 2006:50). Ytterligare en central aspekt av åklagarnas självrepresentationer är enligt Jacobsson att framställa sig som icke-moraliserande, lidelsefri och opåverkningsbar (Jacobsson 2006:44). Vidare menar Jacobsson
att åklagarna i sitt tal om objektivitet alternerar mellan två perspektiv, ‘det
juridiska’ och ‘det (med)mänskliga‘ (Jacobsson 2012) där talet om ’det
mänskliga’ ursäktar tillkortakommande och framhåller ett empatiskt förhållningssätt. Genom att hålla isär dessa perspektiv kan åklagarna både göra anspråk på ett engagemang och upprätthålla sin objektivitet.
I den juridiska avhandlingen I objektivitetens sken undersöker Bladini (2013)
hur objektivitet konstrueras diskursivt i den dömande verksamheten. Genom
att analysera både rättsdogmatiska verk om bevisvärdering och domar från
tings- och hovrätter konstaterar Bladini att den dömande praktiken genomsyras av ett positivistiskt objektivitetsideal som utgår från att det går att nå en
fast sanning om verkligheten genom rationalitet och logik. Bladini problematiserar hur diskurserna kring dömande skapar ett ’sken’ av objektivitet som
leder till att de dömande aktörerna osynliggörs. Genom att framstå som ett
icke-mänskligt maskineri legitimeras den makt som rättsväsendet utövar och
det ansvar som ligger i den dömande praktiken förblir diffust. Vidare argumenterar Bladini för att det positivistiska objektivitetsidealet fungerar som en
disciplinering av det rättsliga vetandet, denna disciplinering skapar en likhet
mellan olika domslut och gör att de i en juridisk bemärkelse framstår som
oklanderliga men samtidigt inte leder till någon reflektion över de värderingar
och perspektiv som tas för givet i domarna (Bladini 2013). Som jag nämnde
inledningsvis legitimerar objektivitetsdiskursen åklagares och andra rättsliga
aktörers maktutövning och befogenheter. Som Bladini och andra forskare har
visat finns det negativa konsekvenser av den rådande objektivitetsdiskursen.
Sett till hur det forskningsfält som rör emotioner, professionalitet och rättsliga
aktörer har vuxit under den period som jag har arbetat med detta avhandlingsprojekt har projektets kunskapsbidrag blivit både tydligare och svårare att formulera. Inom kriminologin menar jag att det emotionsteoretiska perspektivet
fortfarande är nydanande och i sig kan ses som en utveckling av fältet kring
rättsliga aktörer. De mångbottnade diskurserna om våld i nära relation, våld
mot barn och sexuellt våld formar inte bara hur vi tänker och talar om dessa
brott utan också vad vi känner inför dessa brott och de som är inblandade i
dem. Emotionsteoretiska premisser och begrepp menar jag är analytiskt nöd-
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vändiga för att förstå och tolka den komplexa, emotionella verklighet som relationsvåldsspecialiserade åklagare rör sig i. Sett till fältet ‘lag och emotioner’
menar jag att relationsvåldsspecialiserade åklagare är särskilt intressanta att
studera utifrån att spänningen mellan motstridiga professionella och emotionella förväntningar är särskilt stora på just dem. Å ena sidan vilar dessa åklagares professionalitet i samma starka ideal om opartiskhet och neutralitet som
andra rättsliga aktörer innefattas av. Å andra sidan skapar den typ av brott som
dessa åklagare arbetar med, våldtäkt, barnmisshandel och grov kvinnofridskränkning, starka förväntningar på att bli berörd och engagerad. Vidare
skapar den kritik som har riktats mot rättsväsendets hantering av dessa brott
en större dubbelhet gällande vilka emotionella dispositioner som länkas samman med den ideala professionaliteten. Frånvaron av ett empatiskt bemötande
utgör en del av den sekundära viktimiseringen som jag beskrivit i de tidigare
avsnitten och kan i förlängning länkas samman med frågor som rör förtroende
för rättsväsendet och dess legitimitet.

Avhandlingens syfte och frågeställningar
I det relativt välutforskade, komplexa och högst politiska fält som feministiska
studier av våld i nära relationer rör sig i finns det aspekter som fortfarande är
mindre belysta. Ett av dessa områden är de rättsliga aktörernas upplevelser
och erfarenheter av att arbeta med dessa brott och de möten med såväl brottsoffer som förövare som detta arbete är förenat med. Att sätta de rättsliga aktörernas röster i centrum för en avhandling som tar sin utgångspunkt i en feministisk, kritisk kriminologisk forskningstradition, vars axiom bygger på ett
ifrågasättande av rättsväsendets selekterande maktfunktioner kan te sig som
ett motsägelsefullt kunskapsprojekt. De upplevelser som brottsutsatta och
misstänkta har av (o)rättvisa i sina möten med rättsväsendet är helt avgörande
för att kunna synliggöra de asymmetriska maktstrukturer och institutionella
brister som kommer till uttryck i rättsprocessen. På samma sätt kan studier
med kvantitativa, strukturella ansatser bidra med värdefulla insikter om hur
vissa maktordningar inte enbart vidmakthålls utan även förstärks genom rättsväsendets olika steg. Den samlade kunskap som dessa forskningsfält erbjuder
ger resonans till avhandlingsprojektet som sådant. Jag menar dock att de inte
ensamt kan hjälpa oss att förstå varför de strukturer och praktiker som har
kritiserats i över tre decennier består, för detta behöver vi också gå in i de
rättsliga aktörernas perspektiv och låta detta perspektiv få större utrymme
inom den kritiska kriminologiska forskningen.
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur
åklagare som är specialiserade mot att arbeta med våld i nära relation, våld
mot barn samt sexuellt våld skapar mening kring professionalitet i och genom
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erfarenheter av sitt arbete. En av de aspekter som avhandlingen avser att särskilt lyfta fram och utforska är hur åklagarna förhåller sig till den maktutövning som deras arbete är förenat med och hur de genom olika berättelser och
berättiganden upprätthåller men också ifrågasätter de asymmetriska maktstrukturer som länge har kritiserats. Den makt som jag är intresserad av att
undersöka är den relationella makt som är en del av alla mänskliga möten men
som är särskilt framträdande i åklagarnas arbete genom att de fattar beslut och
agerar på sätt som många gånger är förenat med att utsätta någon för lidande
eller syftar till att få någon att handla på ett sätt som går emot deras uttryckliga
vilja. Det kan handla om beslut att väcka åtal och få en person straffad. Det
kan också handla om att inte väcka åtal i de fall där bevisningen brister men
med vetskap om att den målsägande kommer att ta beslutet mycket hårt och
känna sig ifrågasätt och misstrodd. Samtidigt som dessa former av makt är
legitima och rättsligt sanktionerade menar jag att de inte är helt oproblematiska att förhålla sig till för de åklagare som jag har intervjuat. Med utgångspunkt i narrativ om de situationer, relationer och beslut som åklagares arbete
kretsar kring belyser de analytiska kapitlen olika möjligheter att iscensätta en
respektabel identitet bland de åklagare som jag har intervjuat. Avhandlingens
syfte att undersöka hur åklagarna gör anspråk på professionalitet kan brytas
ner och konkretiseras i följande frågeställningar:
Vilka identiteter och berättelser skapar åklagare som är specialiserade mot
våld i nära relation om sin professionalitet? Hur förhåller sig åklagarna i
dessa berättelser till motstridiga professionella ideal som objektivitet, bemötande och effektivitet?
Hur skiftar meningarna kring den professionella respektabiliteten i relation
till olika emotioner, praktiker och professionella möten?
Vilka normer för maktutövning och former av lidande legitimerar respektive utmanar dessa berättelser?
De tre centrala teman som avhandlingens frågeställningar spänner över handlar således om hur professionalitet görs i relation till objektivitet och emotioner, levda erfarenheter och ideal samt hur åklagarna skapar mening kring
den auktoritet och makt som arbetet är förenat med. I den breda socialkonstruktivistiska ansats som jag utgår ifrån finns det dock inte någon fast eller
entydig mening att söka kring åklagares professionella identiteter och avhandlingen gör inte anspråk på att en gång för alla slå fast hur det är att vara en
åklagare som arbetar med våld i nära relationer eller skapa en kategorisering
av ett antal professionella identiteter som är möjliga att inta som åklagare.
Avhandlingens analytiska fokus riktas istället mot de skevheter och glidningar
som motstridiga professionella ideal skapar och hur åklagarna skapar mening
kring sin professionella vardag. Genom att förena en narrativ ansats med
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emotionsteoretiskt orienterade begrepp spänner avhandlingens teoretiska
prisma över poststrukturalistiska och fenomenologiska tankegångar, vilka jag
beskriver och diskuterar utförligare i avhandlingens teoretiska kapitel. I linje
med dessa teoretiska utgångspunkter är ambitionen att utveckla en fördjupad
kunskap om de narrativa linjer som åklagare använder sig av för att skapa en
professionell respektabilitet och om den situerade emotionsregim som de verkar inom. Vad de rättsliga aktörerna gör med rättvisan och rättvisan gör med
de rättsliga aktörerna är linjer som tillsammans formar ett diskursivt rum för
de professionella identiteterna att positionera och röra sig i och det är detta
rum som avhandlingen tar sikte på att analysera och förstå.
Efter detta introducerande kapitel inleds avhandling med ett teoretiskt och metodologiskt kapitel som sätter ramarna för de analytiska kapitlen. I det första
analytiska kapitlet lyfter jag fram hur åklagarna talar om specialiseringens historiska framväxt och kollegiala status. Därefter följer avhandlingen en ordning som följer den rättsliga processen och kapitel fem till tio tar upp olika
delar av förundersökningsarbetet. Medan kapitel fem, sex och sju i första hand
belyser åklagarnas relation till de utredande poliserna och hur de ser på förundersökningsledarskapet handlar kapitel åtta, nio och tio främst om att utreda
brott mot barn och hur den respektabla professionella identiteten görs i relation till dessa brott. Jag har valt att ägna en relativt stor del av avhandlingen åt
den rättsliga hanteringen av brott som rör våld mot barn utifrån att det dels är
ett område som är mindre utforskat än våld mot vuxna, dels att det av etiska
skäl inte går att fråga barn direkt om deras upplevelser av rättsprocessen och
att det därför är särskilt viktigt att undersöka dessa frågor på andra sätt. I den
andra delen av avhandlingen står huvudförhandlingen i fokus och kretsar dels
kring åklagarnas relation till vuxna målsägande och tilltalade, dels kring åklagarrollen under huvudförhandlingen och relationen till de andra rättsliga aktörerna. I avhandlingens sista kapitel sammanfattar jag avhandlingens kunskapsbidrag
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Kapitel 2. Tankar i rörelse. Teoretiska
perspektiv och koreograferade begrepp

Att teoretisera handlar om praktikerna kring att strukturera, förstå och tolka
den empiri som en har att arbeta med. Att teoretisera kan även som Radway
(2008:xi) påpekar förstås som att ’think with, alongside, and in response to’
de olika perspektiv och begrepp som möts inom det egna forskningsfältet. I
linje med den postmoderna kunskapssynen menar jag att den teoretiserande
praktiken kan liknas vid att skapa en koreografi där forskaren sätter de mest
centrala analytiska begreppen i rörelse och för dem samman på ett sätt som
möjliggör insikter och tolkningar om den sociala verkligheten som sträcker
sig bortom de vardagliga, uppenbara uppfattningarna om densamma.
Detta kapitel är disponerat i tre delar, en första, andra och tredje position som
i likhet med den klassiska balettens positioner handlar om starkt formaliserade
rörelser som utgör grunderna i den teoretiska koreografin. Den första positionen handlar om epistemologiska ställningstaganden kring vad kunskap är,
vilken kunskap som är möjlig och vilken kunskap som är önskvärd. Den andra
positionen går in på de bärande, teoretiska resonemangen kring avhandlingens
huvudsakliga ’studieobjekt’, nämligen identiteter. I den sista delen diskuterar
jag mina val av de analytiska formerna och definierar de begrepp som sedan
går igenom i avhandlingens empiriska kapitel. Som helhet syftar kapitlet till
att skapa en teoretisk rytm och riktning som pulserar genom avhandlingens
övriga delar.

Första position. Det vetenskapsteoretiska vågstycket
How can we know the dancer from the dance?
William Butler Yeats. Ur Among school children
Det kittlande med poeten Yeats elegant formulerade fråga är att svaret intuitivt
framstår som så självklart samtidigt som den enkelt gjorda distinktionen låter
vänta på sig. Ju mer vi begrundar vad som skiljer dansaren och dansen åt,
desto mer intrikat och svårupplöslig blir förbindelsen dem emellan. Genom
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vårt språk och invanda sätt att gripa tag om världen framstår dansaren och
dansen som två distinkta och klart urskiljbara objekt, en aktör och en struktur
med två klassiska sociologiska begrepp. Den tankemässiga loopen ligger i att
de samtidigt förutsätter varandra på ett konstitutivt sätt, både dansaren och
dansen förverkligas först i och genom varandra. På detta sätt upplöses därmed
den tydliga distinktionen mellan dem. Själva framförandet, performativiteten
med Butlers ord (Butler 2007; 1993; 1988), framstår som helt central för existensen av såväl dansare som dans som just detta och inte som något annat.
Genom att teoretiskt framhäva görandets konstituerande kraft blir det svårt att
besvara frågan om vad som skiljer dansaren från dansen, aktören från strukturen. Givet att performativiteten alltid är situerad i specifika historiska och
kulturella kontexter är den varken fristående eller oberoende av de betydelser
som handlandet binds samman med språkligt. Som performativitet kan dansandet inte betraktas som något utöver en representation av dans som idé i
kombination med en materiell möjlighet att levandegöra denna idé. Om vi drar
resonemanget kring performativitet till sin spets kollapsar aktör, kropp, struktur och praktik i en och samma ontologiska sfär. Den fråga som Yeats formulerar menar jag är en fråga som otaliga filosofer, sociologer och många andra
har ägnat sig åt att försöka klargöra och finna definitioner som en gång för alla
särskiljer dansen, dansaren och dansandet åt. Tanken att praktiker, kroppar,
strukturer och aktörer är så djupt sammanlänkade menar jag resulterar i att vi
istället bör rikta vår teoretiska diskussion mot den sociala verklighetens diskursiva rum. Teoretiskt lämnar det oss i ett sökande efter perspektiv och begrepp som inte bara tillåter utan även tilltalas av komplexiteten och det obeständiga i performativitetens dynamiska processer.
Dansarna, dansandet och dansen i den här avhandlingen består av de relationsvåldsspecialiserade åklagarna och deras berättelser som förhandlar om den
egna respektabiliteten. Professionalitet är den diskursiva ordning som inte
bara omgärdar utan skär igenom de sätt som åklagarna skapar mening kring
sina praktiker, emotioner och kroppar. Som en del i deras identitetsprojekt
börjar och slutar åklagarnas berättelser i en strävan efter att iscensätta professionalitet. I detta kapitel har jag för avsikt att klargöra de antaganden och premisser som ligger till grund för mina val av teoretiska utgångspunkter och hur
begrepp som ’identitet’, ’respektabilitet’ och ’narrativ’ ska förstås och läsas i
de analytiska kapitlen.
Avsikten med resonemanget ovan är dock främst att positionera mig i den
’epistemologiska gemenskap’11 som kan talas om i termer av ‘postperspektiven’ (Berggren 2014; se även Herz & Johansson 2013). Som själva benämningen antyder förenas postperspektiven i första hand av att de utgör en bryt-

11

Fri översättning av begreppet ’epistemological communities’.
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punkt med tidigare vetenskapsideal och samlar därmed samman en rad brokiga men samtidigt nydanande och inflytelserika sätt att förstå den sociala
verkligheten och vår möjlighet till kunskap om den. På grund av dess omfattande, på många sätt oöverskådliga, spännvidd kan denna gemenskap lätt uppfattas som ett sammelsurium av socialkonstruktivistiska, poststrukturella, feministiska, postkoloniala, queera, fenomenologiska, symbolisk interaktionistiska och psykoanalytiska antaganden om såväl vad vi kallar ‘verkligheten’
som vad vi menar med ‘subjektivitet’. Samtidigt som postperspektiven inte är
att betrakta som någon enhetlig, sammanhållen epistemologi utan snarare karaktäriseras just av sin polyfoni och inre spänningar menar jag att det är möjligt att argumentera för att det är just fältets överskridande ‘kanon’ och förhållningssätt till kunskap som är dess styrka.12 Med utgångspunkt i det
foucauldianska antagande att makt och kunskap konstituterar varandra går det
att förstå den vetenskapliga praktiken som ’a discursive system of regulatory
power with its propensity to impound knowledge within arbitrary and exclusive boundaries’ (Kincheloe 2001:684). Därmed förflyttas kunskapsprojektens ambitioner och praktik, vilket jag kommer att diskutera närmare i nästa
stycke.

Verklighetens olika djup. Postperspektivens epistemologiska
ståndpunkter
Inom postperspektivens vetenskapssyn värderas den lekfulla kreativiteten,
den initierade trovärdigheten och den respektfulla noggrannheten som betydelsefulla dimensioner av ‘god forskning’ (Alvesson och Sköldberg 1994). I
den lekfulla kreativiteten ligger förmågan att skapa begrepp och analyser som
väcker nya tankesätt och bryter med tidigare associationsmönster. I likhet med
Burkitt (2014) menar jag att ‘imagination and metaphorical projection does
not separate us from reality but deepens our relationship to it, adding new dimensions of meaningful understanding into reality’ (Burkitt 2014:75). Vad
Burkitt argumenterar för är att forskare behöver använda och utveckla begrepp
som sätter vårt tänkande och fantasi i rörelse (se även Weick 1989). Som
Stoetzler och Yuval-Davies (2002) lyfter fram är även vår fantasi situerad och
för att kunna vara kreativ och nyskapande anser jag att en insatthet i olika
forskningsfält och dess teoretiska vokabulär behövs. Liksom en koreograf behöver vara bevandrad i stilar, steg och andra koreografers verk behöver forskaren vara såväl initierad som lekfull i förhållande till teoretiska perspektiv,
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Samtidigt är det möjligt att skillnaderna mellan postperspektiven har accentuerats medan
likheterna har tonats ner (Berggren 2014; Alcoff 2000). I sin bok ‘Poststrukturalism’ menar
exempelvis Herz och Johansson att det är möjligt att gränserna mellan strukturalismen, fenomenologin och poststrukturalismen inte nödvändigtvis är så skarpa som de ibland framställs
(Herz & Johansson 2013:17).
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analytiska begrepp och tidigare forskning. För mig handlar den respektfulla
noggrannheten i sin tur även om erkännande av den egna maktpositionen och
en strävan efter att fånga upp olika nyanser i det empiriska materialet.
En lika viktig epistemologisk utgångspunkt inom postperspektiven är att de
förskjuter de vetenskapliga projektens auktoritet och anspråk på sanning.
Mångtydighet lyfts fram och öppnar upp för att det inte finns ett rätt sätt att
läsa och tolka teorier eller använda begrepp utan flera.13 Den teoretiska dialogen kommer då inte att handla om att ringa in de ursprungliga intentioner en
författare har haft med en teori eller ett begrepp utan om att hitta oväntade
synergier mellan discipliner och kunskapstraditioner. Denna epistemologiska
position kan relateras till den position som Levi-Strauss (1966) kallar för ’bricoleur’. I denna vetenskapssyn förstås forskaren som en ’handyman who
makes use of the tools available to complete the task’ (Kincheloe 2001:680).
Idén om vetenskap som en form av hantverksmässigt bricolage har utvecklats
vidare av Denzin och Lincoln (2000) som argumenterar för att forskare behöver använda sig av hermeneutik, strukturalism, semiotik, fenomenologi, kulturstudier och feminism för att på ett bättre sätt kunna tolka, kritisera och dekonstruera den sociala världen (Denzin & Lincoln 2000). Enligt Denzin och
Lincoln är så kallade ’blurred genres’ mellan olika vetenskapstraditioner eftersträvansvärd eftersom det inte enbart tolererar utan uppmuntrar kreativitet
hos forskare (se även Kincheloe 2001). En metafor som ofta används för postperspektivens kunskapssyn är rhizomen, en typ av rotsystem som är icke-linjär
och icke-hierarkisk (Deleuze och Guattari 2015). För mig har dessa epistemologiska ställningstagande inneburit en möjlighet att hantera rädslan för göra
’fel’ genom att föra samman ’oförenliga’ forskningstraditioner och begrepp. I
förlängningen har postperspektivens kunskapssyn inspirerat mig till en större
nyfikenhet och en vidare förmåga att kunna se de teoretiska begreppens potential i relation till min specifika empiri. Den vetenskapsteoretiska positionering som jag intar är en plats där de poststrukturella, fenomenologiska och
symbolisk interaktionistiska perspektiven börjar luta in i varandra och gör det
möjligt att utforska språkets konstitutiva kraft i relation till levda erfarenheter
och social bekräftelse.
Postperspektivens ontologi och epistemologi har således gett mig en större
teoretisk spännvidd men även format ett utmanade dilemma. Ett grundanta-

13

Med det sagt menar jag inte att alla sätt att läsa och använda teorier och teoretiska begrepp är
likvärdiga. Självfallet finns det problematiska tolkningar och en kritisk, dialektisk dialog kring
olika sätt att använda teorier och begrepp är av stor vikt. Dock menar jag att värderingen av
stringens i användningen av ett begrepp ibland slår över i överdriven rädsla för att olika tolkningar och användningsområden skulle urvattna begreppen på dess analytiska och teoretiska
spänst.
45

gande som länkar samman ’postperspektiven’ är den existentialistiska utgångspunkten att det inte finns några essenser och att ’verkligheten’ därmed
alltid förhandlas fram genom olika maktordningar. Denna ståndpunkt är förenat med en frihet i att tro att en annan verklighet är möjlig men är också förenat
med en skälvande paradox som återkommer inom postperspektiven, paradoxen om ’det pågående konstruerade’. Denna paradox rör synen på den sociala verkligheten som inom postperspektiven kan förstås som ett kontinuerligt presens som emellertid enbart kan uttryckas i imperfekt. Å ena sidan betonar dessa perspektiv att den sociala verkligheten ständigt är i lätt vibration,
ett pulserande meningsflöde som aldrig helt kan fixeras utan ständigt förskjuts
och förändras över tid och rum. Å andra sidan får den sociala verkligheten sin
resonans i och genom redan existerande tolkningsstrukturer, där dessa strukturer både möjliggör och begränsar meningsflödet. Strukturerna gör att meningsflödet smalnar av och stelnar till längs de tolkningar som upprepas och
sedimenteras. Inom postperspektiven förstås den sociala verkligheten och alla
dess beståndsdelar både som en process (öppen, tvetydig och framåtriktad),
och som en struktur (sluten, entydig och bakåtriktad). Inom postperspektiven
balanserar den socialt konstruerade verkligheten längs en inneboende spänning mellan stabilitet och rörelse.
I linje med Kuhns idé om att alla paradigm för med sig distinkta riktningar
och typer av frågeställningar reser postperspektivens två grundantaganden ett
par komplexa frågor där vetenskapsteori glider in i metodologi. Hur kan vi
tala om maktordningar utan att samtidigt återskapa desamma? Ska den analytiska blicken riktas mot processer eller strukturer? I relation till den första frågan menar Alvesson och Sköldberg (1994) att dessa tankegångar riskerar att
landa i en sluttande relativism eller uppgivenhet inför det vetenskapliga kunskapsprojektet som sådant (se även Wenneberg 2010 i relation till socialkonstruktivismen). Alvesson och Sköldberg argumenterar, i likhet med många teoretiker inom den aktuella traditionen, för att dessa ontologiska och epistemologiska antaganden snarare medför att det framstår som viktigt men alltid problematiskt att uttala sig om den socialt konstruerade verkligheten. I varje givet
kulturellt och historiskt sammanhang kommer dock vissa tolkningar att vara
mer giltiga än andra och är därför viktiga att undersöka och dekonstruera. Hur
jag förhåller mig till dessa aspekter av postperspektiven diskuterar jag mer
utförligt i inledningen av avhandlingens metodkapitel.
Spänningen mellan den sociala verklighetens rörelse/stabilitet rör emellertid
en mer direkt teoretisk nivå och olika teoretiker inom postperspektiven hanterar denna dynamik på olika sätt. Mer konkreta begreppsliga lösningar är att
som Spivak tala som ’strategisk essentialism’ (Danius, Jonsson & Spivak
1993), ’tolkningsrepetoarer’ som Wetherell (1998) eller som Ahmed om ’temporära fixeringar’ (Ahmed 1998). De ’temporära fixeringar’ som Ahmed talar
om menar Herz & Johansson (2013:165) tangerar ’[s]tabilitet i bemärkelsen
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att fixeringen involverar vissa subjekt som omges av strukturella villkor och
rörelse i bemärkelsen att de enbart är giltiga inom ramen för specifika villkor
och avgränsningar’. Dessa sätt att epistemologiskt försöka förhålla sig till
postperspektivens komplexa ontologi menar jag bidrar till att vi kan se och
tala om verklighetens olika ’djup’ i form av stabilitet och rörelse på en och
samma gång. Strukturer verkar genom processer och processer verkar genom
strukturer. Bourdieu (1999) menar att det som ofta förstås som ytterst personliga dilemman och motsättningar uttrycker den sociala världens djupaste
strukturer och motsättningar.

Andra position. Om identiteter och respektabilitet
‘That life is complicated may seem a banal expression of the obvious,
but it is nonetheless a profound theoretical statement
– perhaps the most important theoretical statement of our time.’
Avery Gordon 2008:3
Det är svårt att beskriva hur befriande det kan vara att få läsa att livet är komplicerat och att det dessutom är ett uttalande som bär på teoretisk spänst och
angelägenhet. Att tillvaron är komplicerad innebär i förlängningen att den teoretiserande praktiken kring denna tillvaro är komplicerad – och måste få vara
så. För Gordon belyser antagandet om tillvarons komplexitet framförallt två
dimensioner av den sociala världen som är centrala även för den här avhandlingen, dels att vår tillvaro är fylld av intrikata maktrelationer som aldrig är
’as transparently clear as the names we give them to imply’ (Gordon 2008:3f),
dels att alla människors liv är fyllda av en mängd subtila och motstridiga meningar. Gordons syn på makt tangerar Foucaults utgångspunkt att makt inte
bara är repressiv utan även produktiv, i inledningen av Ghostly matters skriver
Gordon att:
Power can be invisible, it can be fantastic, it can be dull and routine. It can be
obvious, it can reach you by the baton of the police, it can speak the language
of your thought and dreams. It can feel like remote control, it can exhilarate like
liberation, it can travel through time, and it can drown you in the present. It is
dense and superficial, it can cause bodily injury, and it can harm you without
ever touch you. It is systematic and it is particularistic and it is often both at the
same time. It causes dreams to live and dreams to die.’ (Gordon 2008:3)

Maktens olika ordningar och uttryck är genomgripande och de sociala strukturerna äter sig även in i det som framstår som det mest personliga. Den andra
dimensionen av tillvarons komplexitet handlar om vad Gordon kallar för
’complex personhood’, vilket Gordon beskriver som ‘the stories people tell
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about themselves, about their troubles, about their social worlds, and about
their society´s problems are entangled and weave between what is immediately available as a story and what their imaginations are reaching toward’
(Gordon 2008:4). Våra identiteter formas med andra ord av det som finns
inom räckhåll, subjektet blir till genom att sträckas och sträcka sig mot vissa
språkliga och kroppsliga positioneringar och bort från andra. I denna anti-essentialistiska idéströmning kan identiteter förstås som en kontinuerlig, alltid
ofullbordad och ofullkomlig, process av uppnående.14 Oavsett om vår subjektivitet kommer till uttryck genom viljor, minnen, smak, rädslor, val, villkor,
kroppar, drömmar, handlingsutrymmen eller tolkningsföreträden skapas våra
identiteter mitt i det diskursiva korsdrag mellan vem vi vill bli, vem vi har
varit, vem andra tillåter oss att vara och vem vi är rädda för att bli och inte vill
bli uppfattade som. De teoretiska utgångspunkterna för hur vi ska förstå identitet menar jag således bör handla om hur makt, medvetande, kropp och praktik konstituerar varandra. Identitet svarar mot en djupt existentiell och ständigt
närvarande fråga ’– Vem är jag och vad är min plats i världen?’ och handlar
om erkännande, självförståelse och förhållningssätt till att vara i världen.
Att vara i världen innebär konstanta förhandlingar mellan positioner i sociala,
materiella och imaginära strukturer och positioneringar, där meningar kring
ens position aktivt vävs samman genom inre och yttre former av bekräftelse
eller ifrågasättande. Denna process kan på ett språkligt plan förstås som en
interpellation, vilket i linje med Althussers tankar innebär att identiteter och
subjekt konstitueras genom att samhället namnger och benämner en situation,
ett vara i världen, och där subjektet blir till först i den stund som det svarar på
dessa tilltal (Butler 2007; Althusser 1971). Ett subjekt är därmed alltid en representation eller iscensättning av dessa tilltal och refererar inte till sig självt
i någon essentiell mening. I förlängningen innebär det att det inte finns någon
representation eller iscensättning av subjektet som är ”sannare”, ‘naturligare’
eller mer ”äkta” än någon annan. Det ’tomrum’ som de anti-essentialistiska
strömningarna gör till subjektets ontologiska villkor innebär dock inte att subjekten uppfattas som vare sig slumpmässiga eller oförutsägbara eftersom de
alltid relaterar till ett sociala sammanhang som också värderar dem. Som en
förlängning av dessa tanketraditioner konstitueras det mänskliga subjektet alltid inom, aldrig bortom, dess tilltal eller representation (Butler 2007; Ahmed
2006; Hall 2002; Spivak 1988). Dessa teoretiska resonemang kring subjekt
menar jag är direkt överförbara till förståelsen av identiteter och gör det möjligt att uppmärksamma hur identiteter ’görs’ och varför samhället ropar på
vissa subjekt och identiteter och tystar andra.

14

Trots att ’uppnående’ är ett ovanligt ord i svenska menar jag att det ligger närmast engelskans
’accomplishment’ som ofta används för att beskriva identiteter.
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Centralt för min syn på hur identiteter görs är vad Butler kallar för performativitet, där vår identitet bygger på en ’stylized repetition of acts’ (Butler
1988:520; se även 2007; 1993). Att vi ofta förstår oss själva som fasta subjekt
med en inre ’kärna’ beror på vad Butler kallar för upprepningens paradoxala
kraft, att ju mer vi anstränger oss för att uppnå en viss identitet, desto mindre
känner vi av denna ansträngning. Där Butler ta fasta på hur relationen mellan
kropp och subjekt sedimenteras och naturaliseras genom denna ständiga upprepning lyfter Ahmed (2006) fram att upprepningen av hur våra kroppar riktas
och orienteras i det sociala rummet och påverkar vilka objekt som är inom
räckhåll och vilka objekt som inte är det. De kroppar som både Butler och
Ahmed talar om är således direkt invävda i våra sociala praktiker och vidare
sociala rum och strukturer. Vad vi ’do do’ påverkar vad vi ’can do’ (Ahmed
2014; Ahmed 2006). Vidare understryker Butler (1993:xii) ’the reiterative
power of discourse to create and produce the phenomena it regulates and contrains’. Diskurser handlar därmed inte bara om vad som sägs och görs utan
även det som möjliggör och begränsar det som sägs och görs upprepade
gånger (Barad 2003). Idéen om att subjekt och identiteter är en form av representation förutsätter således att det finns en social verklighet, ett diskursivt
rum, att positioneras och positionera sig i. Det diskursiva rummet är visserligen inte mer ‘äkta’ än de representationer som bär upp rummet men utgör en
struktur som både föregår och övergår de enskilda subjekten eller representationerna. Även de mest hegemoniska diskursiva rummen är dock fyllda av
oklarheter, motsägelser och konflikter. Sen (2006:41) menar att det ’i varje
socialt sammanhang finns ett antal potentiellt möjliga och relevanta identiteter’ och framhåller att den performativa aspekten av identiteter gör att de
måste förstås som en ’belamrad position’. De många och ofta motstridiga tilltal och benämningar vi möts av gör det svårt för oss att helt och hållet erövra
den benämning som vi försöker iscensätta genom vår identitet (Hammarén
2008). I våra levda erfarenheter skaver tillvarons komplexitet, det är inte alltid
vi når de identiteter vi sträcker oss efter och det är inte alltid vi vill kännas vid
de identiteter samhället sträcker oss. Genom medvetna eller omedvetna ’misslyckande’ av iscensättningen av de sociala tilltalen kan de diskursiva rummen
överskridas och kan nya representationer skapas.
Inom ett performativt perspektiv brukar de sätt som vi ‘gör’ identitet på, våra
identitetsprojekt, ofta relateras till den språkliga kraften i dikotomier som gör
att vi förstår innebörden av något först i och genom dess motsats, exempelvis
att vara kvinna är att inte vara man, att vara vit är att inte vara svart, att vara
äldre är att inte vara yngre etc. Den dikotoma aspekten av hur identiteter görs
betyder således att vem jag ”är” skapas i lika stor utsträckning utifrån vem jag
inte är. Harré (1979) menar att människor drivs av önskan att bli respekterade
och rädslan för förakt och i linje med detta antagande menar jag att en central
utgångspunkt är att vi skapar våra identiteter i förhållande till vilka vi vill vara
men också utifrån vilka vi inte vill bli uppfattade som. På detta sätt menar jag
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att identiteter alltid är en form av dubbelexponering, den positionering som vi
eftersträvar att iscensätta genom vår identitet bygger ofta på att markera en
alteritet, vilka vi inte är. Centralt för att förstå denna aspekt av identiteter är
erkännande och bekräftelse. I sin numera klassiska studie av arbetarklasskvinnor i Storbritannien menar Skeggs (1999) att dessa kvinnor:
’är medvetna om sin plats, om sin sociala position och om försöken att representera dem. Detta präglar ständigt deras responser. De arbetar med en dialogisk form av erkännande: de erkänner andras erkännanden. Erkännande förekommer aldrig utan värdeomdömen och kvinnorna är ständigt medvetna om
hur verkliga och imaginära andra bedömer dem. Erkännandet av sin position
intar en central plats i de processer som inverkar på subjektspositionen (Skeggs
1999:13)’.

Att bli respektabel är centralt för hur dessa kvinnor iscensätter klass, femininitet och sexualitet och handlar om att erkännas ett socialt värde och legitimitet (Skeggs 1999). Jag har lånat Skeggs begrepp och menar att det även går att
använda för att förstå hur åklagares professionella identiteter konstrueras. Som
jag ser det handlar alla identitetsprojekt om att uppnå respektabilitet, så väl
åklagare som kvinnor med arbetarklassbakgrund måna om att uppfattas som
respektabla om än med olika medel och förutsättningar. För att framstå som
en ’respektabel’ åklagare är det viktigt att iscensätta ’rätt’ sorts professionalitet med ’rätt’ former av maktutövning av ’rätt’ anledningar. Skeggs talar i
citatet ovan om ’subjektsposition’ för att synliggöra den diskursiva, reflexiva
praktik som enligt många identitetsteoretiker utgör ett centralt element i våra
identitetsprocesser. Den teoretiska poängen med detta och liknande begrepp
är att markera skillnaden mellan individers positioner i sociala strukturer och
deras aktiva meningsskapande kring dessa positioner, vilket i förlängningen
även öppnar upp för en förståelse för variationer inom olika sociala ordningar.
Istället för ’subjektsposition’ har jag valt att använda begreppet ’positionering’ (Davies och Harré 1990) eftersom jag anser att det i ännu högre grad än
’subjektsposition’ lyfter fram hur provisoriska våra språkliga sätt att göra
identitet är.
I detta avsnitt har jag försökt sammanfatta de teoretiska premisser utifrån vilka
jag har närmat mig ’professionell identitet’ som analytiskt begrepp.15 Många
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I avhandlingen har jag valt att använda begreppet ’professionella identiteter’ istället för ’yrkesroll’ eller ’professionell roll’. Detta begreppsval grundar sig i att yrkesrollsbegreppet ofta
avser de formella och uttalade förväntningarna på en profession och har bland annat kritiserats
för att rollen framstår som statisk och tydligt avskild från den individ som utför rollen (Robertsson 2003; Westlander 1993). Analytiskt blir det ett problem då det som undersöks görs till en
variabel istället för en strukturerande kategori. I diskussionen om skillnaden mellan ’identitet’
respektive ’roll’ menar Castells (1997) att identiteter organiserar mening medan roller organi50

av de teoretiker som jag använder mig av för att begripliggöra och begreppsliggöra ‘identitet’ behandlar inte professionalitet utan genus, ’ras’, klass och
sexualitet. Det medför ett problem på så sätt att jag använder teoretiska resonemang kring maktrelationer som har betydligt mer djupgående konsekvenser
för vem vi själva och andra uppfattar oss vara. Medan de asymmetriska maktrelationer som reproduceras genom diskursiva ordningar kring genus, ’ras’
och sexualitet ofta legitimeras utifrån föreställningar kring kroppar, biologi
eller essentialiserande socialiseringar uppfattas inte professionalitet som något
’naturligt’ eller oföränderligt över tid på samma sätt. Professionalitet kan
emellertid som jag ser det förstås som en betydande diskurs som definierar
och organiserar sociala rum och praktiker utifrån logiker som på många sätt
påminner om de logiker som andra maktordningar bygger på.16 I linje med
detta synsätt menar jag att professionalitet är en social konstruktion som döljer
och rättfärdigar asymmetriska maktstrukturer och legitimerar praktiker som
orsakar lidande hos andra. I likhet med identiteter som formas i och genom
diskurser om genus, ’ras’, klass, sexualitet, funktionalitet och ålder konstrueras professionella identiteter i relation till normativa dikotomier. Professionalitet bygger på två dikotomier, dels professionell-privat, dels professionelloprofessionell. Skillnaden mellan dessa dikotomier är som jag ser det att den
första konstituerar två olika rum i den sociala verkligheten. Ett rum där normen är att vara professionell och ett rum där normen är att vara privat och där
det blir viktigt för den egna respektabiliteten att inte blanda samman dessa
rum. Den andra dikotomin professionell-oprofessionell handlar om att lyckas
eller misslyckas i det professionella rummet, vilket naturligtvis kan handlar
om att bli ’privat’ men även om andra aspekter som att exempelvis appellera
till ett professionellt ideal som uppfattas som ’fel’ i sammanhanget. Hur den
önskvärda och rätta professionaliteten ska iscensättas är således beroende av
relation och situation.
Medan vissa forskare menar att ’identiteter’ har blivit ett överanvänt begrepp
som tömts på mening (Brubaker och Cooper 2000) är min utgångspunkt i likhet med Gilroy (1997) att ‘we live in a world where identity matters’ (Gilroy
1997:301). Att det finns teoretiska, analytiska och metodologiska svårigheter
med att studera ’identiteter’ gör inte analysen av dem mindre angelägna. I det
sätt som jag använder identitetsbegreppet i avhandlingen kan identiteter förstås som en reflexiv praktik där vi genom språk, kropp, emotioner och handlingar i interaktion med andra kontinuerligt skapar provisoriska versioner av

serar funktioner inom en institution (Castells 1997:21). Som jag ser det är begreppet ’professionell identitet’ mer lämpligt eftersom det öppnar upp för att förstå och analysera processer och
komplexitet kring mening på ett sätt som rollbegreppet inte gör (Hammarén & Johansson 2009).
16 Med begreppet logik avser jag överlag i avhandlingen inarbetade tankemönster som förklarar
en praktik.
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oss själva, omvärlden och vår plats inom en rådande regim. Styrkan i ett performativt identitetsbegrepp är som jag ser det att det framhäver det omedelbara och dynamiska sambandet mellan den sociala världen och vår situation i
den. De processer kring respektabilitet och erkännande som formar våra identiteter kan antas vara viktiga eftersom den mening vi tillskriver oss själva,
andra människor och vår omvärld möjliggör och begränsar våra handlingar
liksom vårt upplevda livsutrymme. Som sociala konstruktioner framstår identiteter därmed som reella i sina konsekvenser i den socialt konstruerade verkligheten (Hacking 2000). Identiteter skapar, tänjer och befäster gränser i och
över de diskursiva rummen. Utifrån dessa aspekter blir det viktigt att förstå de
förhandlingar som den egna identiteten konstitueras kring, i det kommande
stycket kommer jag att diskutera former för dessa förhandlingar i relation till
narrativ och andra performativa talhandlingar.

Tredje position. Avhandlingens analytiska former
Om de tidigare avsnitten i detta kapitel har handlat om de vetenskapsteoretiska
antagande som har gett mig orientering i avhandlingsarbetet liksom de teoretiska utgångspunkter som jag använder mig av för att begriplig- och begreppsligöra ’identitet’ kommer jag de kommande styckena att diskutera hur jag analytiskt har gått tillväga för att undersöka åklagares professionella identiteter.
Givet att identiteter i den här avhandlingen förstås som en reflexiv praktik kan
identiteter inte undersökas i någon ‘ren’ form utan endast via de sätt som praktiken består av, det vill säga språk, kroppar, symboler och handlingar. Eftersom denna avhandling bygger på intervjuer är det de språkliga dimensionerna av åklagarnas professionella identiteter som jag har möjlighet att undersöka och analysera. I en mening kan den mänskliga agensen förstås som språkligt villkorade möjligheter att binda samman handlingar och erfarenheter med
en mening av dessa handlingar och erfarenheter.
För att konkretisera men också avgränsa det analytiska hantverket har jag valt
två sätt att belysa de professionella identiteter som åklagarna ger uttryck för i
intervjuerna, genom berättelser och genom berättigande17. Båda analysformerna är väl etablerade inom det sociologiska fält som riktar in sig på meningsskapande processer kring identitet och subjektivitet. På en teoretisk nivå
finns det flera paralleller mellan berättelser och berättiganden. De är båda for-

17

Jag har här valt att översätta Scott och Lymans begrepp ’accounts’ till ’berättigande’. Ett
alternativ hade varit att översätta account till den mer vanliga översättning ’redovisande förklaringar’ (se exempelvis Burcar & Åkerström 2015). Utöver att jag personligen föredrar ’berättigande’ för att det är något mindre otympligt språkligt sätt så har jag även valt detta begrepp för
att inte blanda ihop det med det narrativa forskningsfältets användning av ’redogörelser’.
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mer av talhandlingar som uttrycker och medierar normer, värderingar och logiker inom ett givet socialt sammanhang. Som talhandlingar gör de inte bara
anspråk på att representera världen utan kan förstås som en aktiv konstruktion
av den sociala verkligheten (Austin 1962). I varje talhandling finns något som
står på spel, i åklagarnas berättelser och berättiganden menar jag att det är den
professionella respektabiliteten. Sett till deras analytiska potential menar jag
att berättelser och berättiganden kan bidra med insikter i hur identiteter, handlingsutrymme och respektabilitet både möjliggörs och begränsas i en språklig
gemenskap.
Analyser av såväl berättelser som berättiganden synliggör vilka beteenden
som förväntas och accepteras i olika situationer och kan båda användas för att
motivera och legitimera olika former av maktutövning som orsakar lidande.
Berättiganden är på samma sätt som berättelser inbäddade i större meningsstrukturer och är svåra att ifrågasätta eftersom de axlar logiker som framstår
som rimliga och principer som framstår som legitima. En annan lockelse i
dessa analytiska former är att de ofta lyfter fram det lilla sammanhanget och
utgör länkar mellan levda erfarenheter och professionella ideal. Berättelser
och berättigande tangerar därmed även det mikrosociologiska perspektivets
strävan efter att fånga komplexiteten i de vardagliga situationerna som åklagarna är en del av, den normativa ordning som situationer är förenade med
men även fickor av motstånd och alternativa perspektiv. Min ambition är således att låta analysen vara där dessa perspektiv flödar samman, främst genom
att rikta analysen mot de levda erfarenheternas berättelser och de språkade
positioneringarnas berättiganden.

Identitet och berättande. Argument för en narrativ analys
Varje identitet är en berättelse,
vissa av dessa berättelser är epos som härskar i världen,
andra är viskningar som endast hörs där det är helt tyst.
Rebecca Solnit
Det som ibland brukar nämnas som den ‘narrativa vändningen’ inom sociologin utgår från att berättelser är en särskilt central aspekt av hur människor
skapar mening kring sig själva och den sociala verklighet som omger dem
(Presser & Sandberg 2015a; Chase 2011; Holstein & Gubrium 2000; Somers
1994; Bruner 1991; Ricoeur 1984). I relation till en socialkonstruktivistisk och
poststrukturell syn på identiteter kan berättelserna ses som ett av de främsta
medel som vi har för att göra identitet och skapa respektabilitet. Davies och
Harré (1990) menar att det är genom berättelser som ‘we make sense of our
own and others’ lives’ och att poststrukturalistiska studier av identiteter därför
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ofta ‘shades into narratology’ (Davies and Harré 1990:46). På ett liknande sätt
argumenterar Yuval-Davis (2010:266) för att identiteter och narrativ flyter in
i varandra; hon menar att identiteter är de ‘stories that people tell themselves
and other about who they are, and who they are not, as well as who and how
they would like to/should be’. Medan Yuval-Davis talar om ‘identity narratives’ för att markera hur nära förbundna de är använder Somers begreppet
‘narrative identity’ för att belysa att ‘it is through narrativity we come to know,
understand, and make sense of the social world, and it is through narratives
and narrativity that we constitute our social identities’ (Somers 1994:606).
Även Giddens (1991) framhåller att identiteter och narrativ är nära sammanbundna och menar att identiteter inte går att finna i beteenden eller andras
reaktioner utan konstitueras av förmågan att hålla igång en specifik berättelse.
De berättelser som vi gör om oss själva och andra knyter an till tankarna om
identiteter som en reflexiv praktik, identitetsberättelser är sätt att göra anspråk
på om vilka vi är, vilka vi vill bli och vilka vi inte vill vara.
Den narrativa vändningen har även kommit att få visst inflytande inom kriminologin, dock främst när det gäller analyser av förövares berättelser. I antologin ’Narrative criminology’ presenterar Presser och Sandberg (2015a) inledningsvis tre olika teoretiska ansatser att förstå narrativ; som en direkt representation av verkligheten, som en mer eller mindre rättvisande tolkning av
verkligheten samt som en konstituerande del av verkligheten. Det konstitutiva
perspektivet som jag anammar menar att narrativ är just performativa, att berätta sig själv gör något med den sociala verklighet där denna berättelse berättas. I det konstitutiva perspektivet utgör narrativ en fundamental aspekt av den
sociala verkligheten; berättelser ‘are seen as constructing lived experience as
much as lived experience constructs them’ (Presser 2013:29). Vidare menar
många narrativa forskare att narrativ alltid är selektiva, i den mening att alla
våra berättelser om det förflutna kontinuerligt omformas med nuet som referenspunkt (Järvinen 2001; Riessman 1993). Tidigare erfarenheter fylls med
andra betydelser beroende på var i livet vi befinner och vart vi tror oss vara på
väg. Narrativens konstituterande kraft ligger således i att ‘one lives one’s life
in terms of one’s ongoingly produced self’ (Harré och Davies 1990:48). Inom
detta perspektiv är narrativ således inte särskilt lämpade för undersöka ’vad
som faktiskt hände’ utan handlar mer om att förstå vilka berättelser som upplevs som vara möjliga och önskvärda att berätta just här och nu. Sandberg
(2010) menar att den mångfald av berättelser som människor berättar reflekterar och hjälper oss att förstå underliggande värderingar, identiteter, kulturer
och gemenskaper. Vidare framhåller forskare inom det konstitutiva perspektivet ofta att berättelser är viktiga att undersöka eftersom de är framåtblickande snarare än tillbakablickande, berättelser ‘offer a plot that makes some
particular future not only plausible but also compelling’ (Frank 2012:10). Narrativ både möjliggör och begränsar vårt handlingsutrymme utifrån tanken att
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‘the meaning we give to things inspires and constrains our every action’ (Presser och Sandberg 2015b:85). En vågad men rimlig tolkning utifrån dessa antaganden är att narrativ är mer beständiga och får större genomslagskraft i våra
liv än den ‘verklighet’ som av olika anledningar förblir oberättad.
I relation till den grundläggande tanken att våra identiteter ständigt är ‘öppna’
för förhandling kan narrativ förstås som en struktur som sluter och snävar in
dem (Luttrell 2003; Somers 1994). Som jag återkommer till i nästa stycke förutsätter och skapar narrativ ofta en kronologi och kausalitet. De sätt som narrativ strukturerar den sociala verkligheten hjälper oss med andra ord att upprätthålla en kontinuitet i våra identitetsprojekt. Genom att sätta villkor för hur
vi kan berätta oss själva iscensätts den egna identiteten ofta på ett likartat,
sammanhängande och kontinuerligt sätt över tid och i olika sammanhang
(Bruner 1991). Nya berättelser kan samtidigt bidra med förändringar och brytpunkter i det egna identitetsprojektet (Presser 2013; Drakos 2005).
Utifrån dessa resonemang är det lätt att tolka narrativ som enbart en form av
individuell agens som handlar om att upprätthålla en viss verklighet och iscensätt en föredragen, respektabel identitet. För att kunna berätta sig själv behövs
dock ‘kulturella berättelser’ att ta spjärn mot (Wertsch 2012; Loseke 2007).
De kulturella berättelserna gör att personliga upplevelser kan sättas in i ett
sammanhang och erfarenheter länkas samman med bredare, kulturella teman
och normer (Presser 2013). Som en resurs för att iscensätta en respektabel
identitet är narrativ riktade mot, och formade av, ett socialt sammanhang. Genom att ha gemensamma och delade berättelser skapas kollektiva identiteter
och tillhörighet (Åmossa 2004). Polletta (2006) menar att vi föredrar berättelser som påminner om de berättelser vi har hört förut, även våra mest personliga narrativ kan således förstås som ’lånade’. Narrativa analyser vilar ofta i
ett teoretiskt antagande om att de bör förstås som en del av större meningsstrukturer och att dessa alltid är formade av sociala institutioner (Presser och
Sandberg 2015; Feldman m.fl. 2004). Givet att narrativ alltid är del av ett sammanhang menar jag att narrativa analyser också undersöker detta sammanhang, att analysera åklagarnas berättelser är således även en analys av den
institutionella regim de verkar inom. Den främsta anledningen som jag ser det
i att använda sig av en narrativ analys är att de ger insikter i hur människor
som individer förstår händelseförlopp och handlingar men att narrativen även
visar vilka förståelser som sanktioneras och legitimeras på ett kollektivt plan.
Feldman och Sköldberg (2002) argumenterar för att människor ofta använder
berättelser för att övertyga eller instruera, vilket ger narrativ en särskild normativ kraft. Ytterligare skäl att rikta analysen mot åklagarnas berättelser är att
de anses vara ett betydelsefullt sätt att överföra värden inom organisationer
(Czarniawska 1997). I linje med dessa tankegångar kan narrativ ses som ett
av de främsta sätten att kommunicera den praktiska kunskap som sällan ingår
i de uttalade eller skrivna målen för organisationer. De narrativ som åklagarna
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ger uttryck för kan således förstås som en slags yrkesmässig kompetens, ett
sätt att föra vidare ‘tyst’ kunskap om hur olika dilemman ska lösas på ett professionellt sätt (jf Thomassen 2007). På detta sätt går det att förstå kollektiva
berättelser om professionalitet inom åklagarväsendet som en Foucauldiansk
form av disciplinering, sätt att utöva social kontroll genom ’normalitetens’
medel. Narrativen visar vad som finns och inte finns, vad som är möjligt och
inte möjligt samt vilket agerande som upplevs vara bra, rättvist och lämpligt.
Narrativ framstår som viktiga att analysera för att förstå de språkliga resurser
som åklagare har för att (åter)skapa en positiv självbild, en respektabilitet.
Narrativa linjer och de analytiska stegen
Vissa forskare lyfter fram att narrativ är en slags diskurs, narrativ förstås då
som en talordning som har särskilda spelregler att följa (Presser och Sandberg
2015a). Med detta synsätt följer att berättelsens former och konventioner är
viktiga att diskutera eftersom de avgör analysens riktning och innehåll. Det
finns många definitioner på vilka kriterier som behöver uppfyllas för att en
utsaga ska kunna räknas som ett narrativ. Inom det fält som ibland kallas för
narratologi utgår många forskare från den amerikanske lingvisten Labovs sex
kriterier för vad som utgör en berättelse: sammanfattning (ibland kallat för
abstrakt), orientering, komplicerande handling, utvärdering, upplösning samt
coda. Sandberg (2016) framhåller att berättelser i ’levande’ material sällan
möter alla dessa kriterier och i likhet med många andra forskare som analyserar intervjuer har jag valt en vidare definition av narrativ som endast bygger
på två kriterier; dels narrativet innefattar en rörelse över tid eller erfarenhet
och dels att narrativet gör en moralisk utvärdering (Presser och Sandberg
2015).
Denna definition visar också hur narrativ skiljer sig från diskurser och från
redogörelser av ett händelseförlopp. Narrativens temporalitet är den aspekt
som ofta lyfts fram som särskilt karaktäriserande för narrativ i jämförelse med
diskurser som en bredare benämning på alla former av talordningar. Vidare
fäster narrativ särskilt vikt vid så kallade ‘signifikanta ögonblick’ (Denzin
1989), händelser som vi själva upplever definierar antingen situationen som
sådan eller oss själva som personer. Med definitionen att narrativ per se innefattar en moralisk poäng som både sammanfattar och värderar det som berättelsen handlar om skiljer sig narrativ från redogörelser av ett händelseförlopp.
Av dessa anledningar kan narrativ anses vara intressanta att studera utifrån att
de är handlingsorienterade och särskilt meningstäta. Presser och Sandberg
(2015a) menar att narrativ syftar till att iscensätta oss själva som moraliska
individer och som jag ser det är narrativa analyser således lämpliga för att
undersöka hur identitet och respektabilitet skapas. För att framhäva att narrativ
ofta handlar om att framställa sig som en moralisk person använder jag Järvi-

56

nens (2001:268) Goffmaninspirerade begrepp ‘narrativa linjer’ som hon definierar som ‘a pattern of acts by which persons present a specific view of themselves and other participants in social actions’. Metaforen att se narrativ som
linjer menar jag är värdefullt eftersom det kan bidra till att synliggöra hur berättelser drar samman och skapar meningslänkar mellan handlingar, situationer och erfarenheter och våra ideal, normer och tolkningar.
Riessman (2008) menar att narrativa analyser bör intressera sig för vad som
sägs men också hur det sägs och varför det sägs. I det praktiska analytiska
hantverket har jag utgått från narrativa element, symboliska gränsdragningar
och i viss mån subjekts- och verbformer. Som exempel på narrativa element
lyfter Sandberg och Presser (2015b) fram karaktärer, metaforer och ’återgivna’ dialoger. Som det framkommer av definitionen ovan innefattar narrativ
ett normativt element. Detta element kommer oftast till uttryck på två sätt,
antingen indirekt genom den moraliska intrig som driver berättelsen framåt
eller som en direkt utvärdering i slutet av berättelsen. Dessa narrativa element
menar jag är viktiga för att förstå den sociala verklighet som åklagare utgår
ifrån och det handlingsutrymme som åklagare upplever att de har. Genom att
analysera återkommande beskrivningar av vissa karaktärer, som exempelvis
en motvillig målsägande eller motsträvig utredare, går det att undersöka hur
åklagare positionerar både dessa karaktärer och sig själv i förhållande till dem.
De konstruerade dialogerna som narrativ ofta bygger på förstärker bilden av
dessa relationer och synliggör hur våra identitetsprojekt är relationellt formade.
Metaforer utgör en betydande språklig resurs och i likhet med Lakoff & Johnsons (1980:5) syn på metaforer menar jag att de ‘reorients experience by helping us understand one thing in terms of another’. Metaforer har således en
suggestiv kraft och ger som jag ser det en analytisk möjlighet att komma åt en
nivå i den sociala verklighet som är svår att uttala direkt. Val av subjekts- och
verbformer menar jag i sin tur kan förstås som uttryck för olika grader av upplevt handlingsutrymme, att exempelvis tala om hur ’jag känner’ skiljer sig från
att uttala sig om hur ’man känner’ eller ’vi åklagare känner’ i en viss situation.
Valet av subjektsformer kan också tydliggöra hur mycket åklagaren identifierar sig med de ideal, logiker och praktiker som den övergripande kunskapsregimen erkänner och sanktionerar. Tillsammans möjliggör dessa analytiska
verktyg att undersöka den ’unfolding morality play’ som narrativ syftar till
föra fram (Presser och Sandberg 2015b).
Slutligen menar Presser och Sandberg (2015b) att även genrer, flerstämmighet
och berättandets kontext är centrala verktyg för att kunna skapa djup i narrativa analyser. Som genrer lyfter jag i analysen fram tre typer av berättelser;
framgångsberättelser som visar på vad åklagarna upplever är ’lyckat’ arbete,
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’sad tales’18 som förhandlar om hur olika ’misslyckanden’ i arbetet ska förstås
(se nästa stycke) samt ’brutna berättelser’ som i linje med Drakos (2005) ursprungliga definition handlar om hur även tystnader i berättelser fungerar som
social handling och en sammanhållande kraft. Sad tales och brutna berättelser
överlappar varandra i viss mån då de ofta handlar om att hantera stigma eller
’smuts’ (återkommer till begrepp ’smuts’ nedan). Som jag ser det utgörs berättandets kontext i den här studien av två centrala dimensioner, dels övergripande diskurser kring våld i nära relation som beskrivs i det inledande kapitlet,
dels relationen mellan mig och de intervjuade åklagarna (vilket både kan förstås på en generell nivå som diskuteras i metodkapitlet och på en specifik nivå
som relaterar till den enskilda intervjun och som tas upp i de analytiska kapitlen där jag anser att de fördjupar förståelsen för det som åklagarna berättar).
Skratt och tonläge är en av de sätt som jag har närmat mig denna analytiska
dimension. Åklagarnas skratt i samband med vissa uttalanden menar jag är
viktigt för att förstå hur åklagarna positionerar sig i förhållande till det de säger. Skratt är kopplat till både stolthet och skam och kan vara analytiska nycklar till att förstå vad som uppfattas som svårt att berätta (Marander-Eklund
2007) och kan ge ett mer nyanserat perspektiv på det berättade (Moran m.fl.
2003).

Identitet och berättiganden. Intention och ansvar under
förhandling
Hur berättigar människor det som anses moraliskt tvivelaktigt i samhället i
övrigt? Detta är en av de frågeställningar som denna avhandling ämnar fördjupa sig i och det är en fråga som sociologer, kriminologer och andra samhällsvetare ofta har återkommit till. Med spår tillbaka till Mills (1940)
‘vocabularies of motive’ finns idag en flora med teoretiska ansatser och begrepp som syftar till att begripliggöra de sätt vi använder språket som ett slags
självskydd för att behålla vår värdighet även när det ifrågasätts av andra eller
oss själva. Rädslan att ‘tappa ansiktet’ menar Goffman styr alla mänskliga interaktioner och i sina självpresentationer skyddar och försvarar människor en
ideal bild av sig själv (Goffman 1963; 1974). Vidare använder Goffman
(1963) begreppet ‘sad tales’ för att synliggöra de berättelser som vi använder
oss av för att undgå andras fördömande av våra nuvarande omständigheter.
’Sad tales’ är berättelser som förhandlar hur dessa omständigheter och deras
orsaker ska tolkas. I likhet med andra berättelser är ‘sad tales‘ selektiva i förhållande till faktiska händelser och andra livsomständigheter och är formade
efter centrala värden i samhället. Det som står på spel i dessa berättelser är

18
Jag har under avhandlingens gång försökt hitta en lämplig översättning till svenska av begreppet ’sad tales’ men har inte funnit någon formulering som jag finner passande. Jag har
därför valt att behålla detta begrepp på engelska.
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frågan om ansvar för ens rådande belägenhet och den narrativa poängen handlar därmed ofta om att visa att det inte är en själv som har orsakat den. En
lyckad ‘sad tale’ är enligt Goffman (1963) ett socialt accepterat sätt att skydda
det egna jaget och självbilden.
Ett annat analytiskt instrument som används i avhandlingen för att öppna upp
nya förståelser kring hur åklagare konstruerar sin professionella identitet bygger på Scott och Lymans numer klassiska begrepp ‘accounts’, här översatt till
‘berättigande’. I vardaglig mening handlar berättigande om att ge individer
rätt att agera på ett visst sätt. Betydelsen av berättigande i den här avhandlingen ligger nära denna förståelse men specificerar den på så sätt att berättiganden är en talhandling som förhandlar om handlingars innebörd och intentioner samt ansvaret för dessa handlingar. På så sätt markerar berättiganden de
moraliska gränser som ger en social aktör rätt att agera på ett visst sätt. Som
en övergripande definition menar Scott och Lyman att:
‘An account is a linguistic device employed whenever an action is subjected to
valuative inquiry. Such devices are a crucial element in the social order since
they prevent conflicts from arising by verbally bridging the gap between action
and expectation.’ (Scott & Lyman 1968: 46)

I linje med denna definition förstås berättiganden här som socialt accepterade
vokabulär som används i relation till handlingar och beteenden som uppfattas,
eller riskerar att uppfattas, som ‘bad, wrong, inept, unwelcome, or in some
other of the numerous possible ways, untoward’ (Scott & Lyman 1968: 47).
Berättiganden är således endast nödvändiga i situationer där handlingen på
något sätt går utanför det förväntade och handlingen behöver ursäktas eller
rättfärdigas för att inte skada relationen mellan den som utför handlingen och
den som väntas värdera och eventuellt fördöma handlingen. Berättiganden
fyller därmed en symbolisk funktion genom att de neutraliserar en handling
eller dess konsekvenser när den ena eller båda ifrågasätts (Scott & Lyman
1968: 46).
Av särskild betydelse för hur begreppet berättigande förstås i den här avhandlingen är att Scott och Lyman framhåller att berättiganden i botten handlar om
‘the underlying negotiation of identities within speech communities’. Den
starka kopplingen till identitet bygger på ett underförstått antagande om att vi
uttrycker vilka vi är och vad vi vill genom våra handlingar. Den analytiska
spänsten i begreppet flyter således ut över såväl en postmodern föreställning
om identitet som en iscensättning av jaget som förhandlas fram samtidigt som
betoningen på språkliga gemenskaper pekar på hur språkordningar konstituerar vilka förhandlingsmöjligheter en individ har. Vidare är berättiganden alltid
beroende av det sociala sammanhang som den ingår i; för att uppfylla sin symboliska funktion och hålla en relation respektive en identitet intakt behöver
59

berättigandet accepteras och uppfattas som skäligt. Berättiganden är socialt
bundna i den mening att det sociala sammanhanget avgör såväl när de behövs
och ges utrymme som när de tillskrivs trovärdighet eller inte. En aspekt som
Scott och Lyman tar upp som är särskilt relevant för den här avhandlingen är
att organisationer tillhandahåller en uppsättning med berättiganden som svarar
mot det handlingssystem som organisationen bygger på (Scott & Lyman
1968:54). Genom att beskriva och analysera de berättiganden som är i omlopp
i en organisation är det därmed möjligt att skapa förståelse kring en regim och
de värderingar, normer och logiker som regimen omfattar.
Scott och Lyman (1968) skiljer mellan två olika former av berättigande, ursäkter och rättfärdigande. Ursäkter är enligt Scott och Lyman en talhandling
som erkänner att en viss handling eller dess konsekvenser är dåliga, felaktiga
eller opassande men att personen som utfört handlingen har anledning att inte
ta fullt ansvar för den (Scott & Lyman 1968: 47). Rättfärdiganden handlar i
sin tur om att ta ansvar för handlingen men att istället förneka dess skadliga
eller på andra sätt negativa inverkan. Den centrala skillnaden mellan de två
formerna av berättiganden är att ursäkter i första hand förhandlar om ansvaret
för en handling medan rättfärdiganden riktar sig mot den mening som handlingen antas ha. Ursäkter handlar enligt Scott och Lyman ofta om att separera
handling och intention, exempelvis genom att beskriva en något som en
olyckshändelse eller att peka på att handling har utförts med goda intentioner
eller mot bättre vetande, genom att exempelvis säga att ‘det var inte meningen
att...‘ eller ‘om jag hade vetat det hade jag inte..’ neutraliseras ansvaret för
handlingen på ett effektivt sätt.
De rättfärdiganden som Scott och Lyman talar om handlar inte i första hand
om att förhandla om ansvar utan om hur själva handlingen och dess konsekvenser ska tolkas. Rättfärdiganden relaterar i stor utsträckning till Sykes och
Matzas (1957) neutraliseringstekniker och består av följande språkliga tekniker ’förnekande av skada’, ’förnekande av offer’. ’fördömande av de fördömande’ samt ’vädjan till högre lojaliteter’. I sin artikel nämner Scott och Lyman ytterligare två former av rättfärdiganden; ‘sad tales‘ samt ‘self-fulfillment’. Scott och Lymans resonemang kring hur personer upprätthåller en positiv självbild även när deras handlade ifrågasätts som moraliskt tveksamt kan
fördjupas när det sätts samman med de analytiska begreppen ‘symboliska
gränsdragningar’ (Lamont & Molnár 2002) och ’smutsigt arbete’ (Hughes
1951).
Lamont och Molnár (2002) diskuterar hur begreppen ’boundaries’ och ’borders’ har kommit att användas inom samhällsvetenskaperna. De menar att
denna uppsättning med begrepp syftar till att ‘understand the role of symbolic
resources (e.g. conceptual distinctions, interpretative strategies, cultural traditions) in creating, maintaining, contesting, or even dissolving institutionalized
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social difference’ (Lamont & Molnár 2002:168). De menar att symboliska
gränsdragningarna är en väsentlig del av en hegemonisk kamp kring verklighets- och sanningskonstruktioner. Symboliska gränsdragningar bygger ofta på
moraliska ställningstaganden som skyddar det egna jaget från ett stigma, exempelvis har Copes et al (2016) visat hur kvinnor som brukar meta-amfetamin
drar upp symboliska gränser gentemot ’meth heads’. Genom att distansera sig
från vad de inte är kunde de på många sätt upprätthålla en positiv självbild i
situationer där denna självbild av olika anledningar hotades eller utmanades.
I en annan artikel där Copes, Hochstetler och Sandberg (2014) undersöker de
symboliska gränssättningarna för ’harmdoing’ i relation till narkotika och våld
menar de att ett betydande narrativ i dessa sammanhang är en berättelse som
understryker att ’det var inte mitt riktiga jag’ (se även Sandberg 2009).
En symbolisk gränsdragning som åklagarna gör och som jag utforskar närmare
i kapitel 10, 11, 12 och 13 handlar om den starka uppdelningen av den egna
identiteten i två; ett privat jag och ett professionell jag. I en artikel från 2005
diskuterar Tracy & Trethewey varför människor i organisatoriska sammanhang pratar om ‘riktiga’ och ‘äkta’ jag respektive ‘falska’ och ‘oäkta’. De menar att dikotomin äkta-oäkta jag underbygger en inflytelserik diskurs som i sin
tur möjliggör och skapar såväl materiella som organisatoriska konsekvenser
(2005:169). Denna uppdelning är även central för de teoretiska resonemangen
kring vad Hughes (1951) kallade för ’smutsigt arbete’. Begreppet ’smutsigt
arbete’ är relaterat till yrken som utför arbetsuppgifter som betraktas som fysiskt motbjudande, symboliserar något ovärdigt eller kränker någon annans
integritet. Detta begrepp och det forskningsfält som bildats kring dessa tankar
utvecklar jag mer i kapitel 10 som fokuserar på hur åklagare hanterar just de
’smutsiga’ aspekterna av deras arbete och hur det formar deras identitetskonstruktioner. I professionella sammanhang som är förenat med någon form av
’smuts’ finns en ständig uppmuntran till att göra skillnad mellan det ‘riktiga’
jaget och det persona som organisationen kräver (Tracy & Trethewey
2005:169). Det i sin tur gör att arbetarna ofta betraktar sina yrkesmässiga jag
som ‘oäkta’ och genom tal och praktik gör en symbolisk gränsdragning mellan
ett offentligt och privat jag (Tracy & Trethewey 2005).
Ytterligare ett bidrag i den forskningstradition som intresserat sig för de berättelser och berättigande logiker som ger mandat att utföra harmfulla, skadliga handlingar är den narrativa kriminologen Pressers bok Why we harm från
2013. Med harmfulla handlingar menar Presser ’trouble caused by another’
och poängterar att ‘harm’ skiljer sig från lidande eller förlust som är de harmfulla handlingarnas effekter. I sin vida definition menar Presser att:
‘Harms are premediated and spontaneous, legal - even legislated - and illegal,
conscious and unconscious. Harms include actions that are considered both
mundane and shocking, and actions that are both praised and condemned.
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Harms include both taking action - firing a weapon, for instance - and failing to
take action, such as neglectful parenting and tolerance of genocide.’ (Presser
2013:3)

I studien undersöker Presser den kulturella retorik som underlättar en rad olika
former av skadliga handlingar, däribland folkmord, köttätande, våld mot en
partner och juridiskt straffande. Hon menar att trots skillnaderna i dessa former av skadliga handlingar så finns det tre logiker som återkommer. Den
första logiken bygger på förminskning av de som drabbas, den andra logiken
handlar om att de skadliga handlingarnas ofrånkomlighet och frånvaron av
icke-skadliga alternativ och den tredje logiken beskriver Presser som ‘the license to do harm’ (2013:16), vilket innefattar moraliska eller yrkesmässiga
motiv att utföra dessa handlingar. Presser menar att denna sistnämnda logik
har likheter med Sykes och Matzas neutraliseringsteknik ‘appealing to higher
loyalties’ men att hennes begrepp är vidare; ‘In general, a license to harm is a
tangible or intangible positive referent that authorizes one’s harmful actions.
It is a principle, norm, rule, edict, or piece of legislation’ (2013:37).
En av de slutsatser som Presser drar från sin studie är att vi i våra berättelser
om ‘harm’ har vi rätt att utföra den skadliga handlingen samtidigt som vi också
är maktlösa att agera på annat sätt. Detta kallar Presser för ‘power paradox’
och hon menar att den är central för att förstå hur olika skadliga handlingar
motiveras och legitimeras. I narrativ kring skadliga handlingar vävs enligt
Presser makt och maktlöshet, handlingsutrymme och tvång samman. Medan
positionen och befogenheten att göra skada tillåter den, är det anspråken på
maktlöshet som ‘complies it’ (2013:38). Styrkan i det maktlösa är att denna
positionering inte bara blir ett sätt att undvika skuld utan även är ett sätt att
skapa sympati. Samtidigt som Presser för fram att ‘the power paradox’ är ett
uttryck för den mänskliga situationen där det alltid finns en spänning mellan
frihet och ofrihet (2013:118) argumenterar hon också för att denna paradox
och dess verkan är särskilt betydelsefull att undersöka i de sammanhang där
den motiverar och legitimerar skadliga handlingar. ‘The power paradox’ är
högst närvarande i åklagarnas professionella narrativ och jag menar att den
används för att (åter)befästa en professionell auktoritet och personlig värdighet. I likhet med Presser menar jag att vissa berättelser legitimerar till olika
former av lidande och att språkspelet mellan makt-maktlöshet är en viktig dimension för att förstå förekomsten av ‘harm’ i olika institutionella sammanhang.

Emotiva positioneringar och emotionsregimers verkan
En central aspekt av hur professionalitet och professionella identiteter konstrueras i en samtida kontext är genom att förnuft och känsla särskiljs, tolkas
som varandras motsatser och där det rationella förnuftet värderas högre än den
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oförutsägbara känslan (Wettergen 2013; Wettergren, Starrin & Lindgren
2008; Abu-Lughod and Lutz 1990). I dikotomin mellan rationalitet-emotionalitet associeras rationalitet med ett särskilt sätt att tänka där jämförelse av
alternativ och kalkylerade val är centralt. Emotionalitet står i sin tur för impulsivitet och subjektiva omdömen. Utifrån dessa resonemang riktar sig en av
avhandlingens frågeställningar särskilt till att förstå hur åklagarna talar om
känslor i relation till sin professionalitet och i detta avsnitt kommer jag att
utveckla de ingångar som jag har haft för att analytiskt närma mig denna
aspekt av mitt empiriska material.
Min analys av åklagarnas tal om känslor har i många avseenden inspirerats av
historikern Reddys begrepp ‘emotiv’ och ‘emotionsregim’. I likhet med
Reddy (2010:315f) menar jag att känslor bör förstås som ‘a constitutive feature of the Western conception of the self’. Det innebär att känslor, precis som
tankar, minnen, intentioner och språk, blir centrala för att förstå identitetsprocesser och upplevelser av att vara ett subjekt. Att känna är med andra ord en
viktig del av att vara en människa. Den centralitet som känslor spelar i uppfattningar om att vara människa gör att även talet om våra känslor blir viktigt
att analysera. Att tala om vad vi känner (och inte känner) menar jag är subjektspositioneringar som är särskilt betydelsefulla för vårt identitetsarbete genom att känslor ofta uppfattas ge uttryck för något autentiskt. Även om Reddy
tydligt vänder sig mot en strikt poststrukturell och konstruktivistisk förståelse
av emotioner har hans begrepp ‘emotiv’ och ‘emotionsregim’ tillfört en analytisk blick som jag har använt för att tolka åklagarnas uttalanden om sina
känslor.
I sin bok The Navigation of Feeling använder sig Reddy av Austins teori om
talhandlingar för att utveckla sin teoretiska förståelse av emotioner. ‘Emotiv’
är ett begrepp som innefattar uttalanden om känslomässiga tillstånd och syftar
till att skapa en analytisk förståelse för vad det innebär för någon att uttala att
de har en viss känsla i ett visst sammanhang och vilka sociala relationer dessa
uttalanden skapar (för liknande resonemang Scheer 2012; Ahmed 2004a;
Abu-Lughod and Lutz 1990). Reddy hävdar att emotiver innefattar tre plan,
dels beskrivande (‘Jag är arg’ eller ‘Jag är kär’), dels relationellt (jf ‘Jag är arg
på dig’ respektive ‘Jag är kär i dig’). Emotivers tredje plan handlar om en
självutforskande (self-exploratory) alternativt självförändrande (self-altering)
aspekt av dessa uttalanden (Reddy 2010:100). Vad som händer på ett performativt plan när vi uttalar en känsla är enligt Reddy att:
‘Insofar as an emotion claim is self-exploratory, its effects on the self may tend
to confirm or disconfirm the claim; insofar as an emotion claim is self-altering,
its effects on the self may intensify or attenuate the state claimed (Reddy
2010:103)
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Emotiver liknar således Austins performativa talhandlingar genom att ‘they
do things to the world’ (Reddy 2010:322). En viktig skillnad mellan dem är
att den performativa kraften i emotiver inte är beroende av ett särskilt sammanhang på det sätt som Austins performativa talhandlingar är utan snarare
handlar om en alteritet hos subjektet. Vidare beskriver Reddy (2010:322)
emotiver som instrument för att förändra, skapa, dölja och förstärka känslor,
vilket han menar gör att emotiver kan användas ‘as tools for arriving at desired
states’. På detta sätt finns det således paralleller mellan ‘emotiver’ och
Hoschschilds begrepp ‘emotionshantering’ och ‘emotionsarbete’. Att uttala en
känsla kan göra att vi upplever den starkare men kan också medföra en distansering till den uttalade känslan, när vi uttalar att vi är arga eller kära kan vi
med andra ord göra det för att både bekräfta och ifrågasätta dessa emotioner.
Givet min postteoretiska och narrativa ansats är det dock en annan performativ
aspekt som jag har haft begreppet ‘emotiv’ till stöd för att analysera och förstå
mitt empiriska material, nämligen hur åklagarnas uttalanden om sina känslor
skapar, förändrar, döljer och/eller bekräftar en professionell identitet och där
dessa emotiver således är ett sätt ‘for arriving at desired states’ men då i fråga
om önskvärda identiteter. Även om jag inte förnekar att de emotionella uttrycken som åklagarna använder sig av kan ha precis de effekter på dem som
Reddy skulle argumentera för är det enligt min mening inte möjligt att undersöka det inom ramen för denna studie. I linje med Reddys ursprungliga definition avser ‘emotiv’ även i denna studie språkliga yttranden om känslomässiga tillstånd och dess effekter på den sociala verkligheten. Skillnaden i hur jag
använder begreppet gentemot Reddy är vilka effekter vi inkluderar. Att
namnge och uttala känslor kan således förstås som en reflexiv handling som
’låser’ och tillfälligt fixerar våra ständigt föränderliga identiteter (Illouz 2007).
Utifrån min narrativa ansats menar jag att emotiven utgör centrala dimensioner av åklagarnas berättelser och deras professionella respektabilitet utifrån
att de kan förstås som uttryck för emotionella normer och skript. Ytterligare
ett centralt begrepp som Reddy talar om är ‘emotionsregimer’, vilket han definierar som:
‘the set of normative emotions and the official rituals, practices, and emotives
that express and inculcate them; a necessary underpinning of any stable political
regime’. (2001:129).

Emotionsregimer fungerar således som en uppsättning med regler eller ‘manus’ som uppmuntrar, kontrollerar och skapar dispositioner för individer i en
viss ‘emotionell stil’ i en given situation (Flower 2016; Larsson 2014; Wettergren 2010; Reddy 2001). Som jag tolkar Reddy är emotiver och emotionsregimer ömsesidigt konstitutiva och centrala för hur identiteter skapas och formas samt vilka samhällsstrukturer dessa identiteter upprätthåller. Legitimite-
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ten i en specifik emotionsregim kan, enligt Rddy, mätas ‘in terms of its openness to the full character of selfhood, openness to its unpredictability, to its
always unfinished quality’ (Reddy 2001:331). Medan Reddy som historiker
främst intresserat sig för att se vilka emotionsregimer som drivit på historiska
utvecklingar, exempelvis den sentimentalism som föregick den franska revolutionen, har andra forskare använt begreppet emotionsregim för att undersöka
exempelvis Migrationsverket (Wettergren 2010) samt Kronofogdemyndigheten (Larsson 2014). I sin studie av migrationsverket menar Wettergren
(2010) att denna emotionsregim på ett effektivt sätt tonar ned medarbetarnas
känslor av sympati för de som söker asyl genom att få dem att fokusera på de
organisatoriska aspekterna kring en utvisning samt att det som av andra skulle
betraktas som ett misslyckande kan förstås som effektivitet internt och således
leda till en stolthet över den egna organisationen. En rad olika emotionsteoretiker lyfter fram att emotioner är sammanvävda med sociala relationer och
maktstrukturer (se t.ex Burkitt 2014; Scheer 2012; Ahmed 2004a; Kemper
1990; Abu-Lughod and Lutz 1990). Åklagares tal om känslor, emotiver, och
den vidare emotionsregim som de verkar inom är således centrala att för att
förstå den sociala verklighet som formar deras professionella identiteter.

Rörelse, steg och positioner. Avslutande ord om den
teoretiska kompositionen
The dancer now is dancing
the dance of losing it all
She dances on, not knowing she is changed
Gabriela Mistral. Ur La Bailarina
Syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen av det komplexa sociala fenomen som professionalitet och professionella identiteter bland åklagare som är specialiserade mot våld i nära relation utgör. Synen på de performativa aspekterna av identiteter som jag har försökt belysa i detta kapitel menar jag sammanfattas både elegant och kärnfullt med raderna ur Mistrals dikt
ovan. I denna ansats förstås identiteter som en serie av pågående upprepningar
av de benämningar samhället ger oss och att förändring många gånger sker
genom omedvetna förskjutningar och misslyckanden att inta dessa benämningar. I den performativa ansatsen betonas det även ofta att identiteter är relationella och situerade, det vill säga att vi gör identitet på särskilda sätt i särskilda relationer och i särskilda situationer. Identiteters fragmenterade och tillfälliga former menar jag går igenom i hur vi språkligt iscensätter oss själva.
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Den respektabla professionalitetens iscensättningar kommer således att variera utifrån vilken del av sitt arbete åklagarna talar om och om de talar om sin
relation med kollegor, poliser, andra rättsliga aktörer, brottsoffer eller förövare. Detta antagande har styrt avhandlingens disposition som följer rättsprocessen kronologiskt och belyser specifika relationer och situationer. I detta
kapitel tog jag inledningsvis upp att jag ser paralleller mellan att teoretisera
och koreografera, där varje begrepp liksom varje rörelse i en given koreografi
får ytterligare betydelse när de ses som en del i en större helhet. I kapitlet har
jag försökt att sammanfatta de grundläggande stegen i den teoretiska koreografi som förhoppningsvis ger avhandlingen både djup och struktur.
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Kapitel 3. Metodologiska spår. Om ett verk i
värkande och en värk i verkande

En forskningsprocess är en forskningsprocess är en forskningsprocess. Det
ligger något lockande i att låta de olika delarna i den brokiga forskningsprocess som har format den här avhandlingen vara som Gertrud Steins rosor, ett
stilistiskt grepp där benämningarna närmast är att betrakta som tillräckliga i
sig själva och säger allt som behöver sägas. Att tillåta sig att använda den
språkliga upprepningens övertygande kraft för att destillera en betydligt mer
komplex process till ett koncentrat som varje läsare kan fylla med smaken av
sina egna erfarenheter och perspektiv. Både utgångspunkterna för mina val av
metod och epistemologiska perspektiv pockar dock på andra förhållningssätt
till min egen forskningsprocess än de redan invanda och helt bekväma, och
därmed även sättet att skriva fram denna forskningsprocess i detta metodkapitel. Ambitionen med detta kapitel är att skapa en tydlighet och transparens
kring de metodologiska perspektiv och val som har verkat och värkt genom
forskningsprocessens alla faser, från förberedelse och genomförande av de intervjuer som ligger till grund för studien till att analysera och skriva den text
som är avhandlingsarbetets slutliga produkt. Som Altheide & Johnson (1998)
menar jag att hur kunskap förvärvas, organiseras och tolkas är relevant för
vilken kunskap som sedan produceras och syftet är att här diskutera och problematisera just dessa processer.
Gobo (2008) menar att metodologi på ett övergripande plan kan förstås som
‘a style of thinking and doing’ och att metodologi består av fyra komponenter,
vilka han benämner ‘a pivotal cognitive mode’, ’a theory of scientific knowledge’, ‘a range of solutions to tackle research problems’ samt ‘procedural
steps to follow’. Det första hindret i att skriva detta metodkapitel utifrån Gobos generösa definition av metodologi är att det inte är ett sätt att tänka och
göra som har färgat mina val genom denna forskningsprocess utan flera. På
samma gång som jag omfamnar ett postmodernt förhållningssätt som uppmanar forskare att inte bara ’produce different knowledge’ utan även att ’produce
knowledge differently’ (St Pierre 1997b:175 min kursivering) har jag vid flera
tillfällen under denna process kommit på mig själv med att längta till, och i
Sara Ahmeds termer rikta mig mot, mer etablerade sätt att tänka och göra kvalitativ forskning. Alvesson och Deetz (2000) menar att de mest centrala metodfrågorna handlar om det sätt som forskaren närmar sig sitt ämne och de
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frågor och svar som söks. Under denna forskningsprocess har jag visserligen
närmat mig vad jag uppfattar som en postmodern metodologi men det är en
rörelse som har börjat i betydligt mer ett epistemologiskt konservativt sammanhang. Det mest otillfredsställande i rörelsen från en position mot en annan
är inte att innebörden av de metodologiska begreppen skiftar eller att jag behöver förhålla mig till val och lösningar på forskningsproblem som jag inte
skulle ha valt idag utan att jag i denna rörelse har skapat mig själv en position
i ett metodologiskt limbo, en position som ‘varken eller’. Jag kan varken
skriva in mig helt i den postmoderna metodologin eller skriva mig helt bort
från en positivistiskt färgad kunskapstradition. Utifrån den litteratur som jag
har läst om ‘belonging’, identitet och hybriditet borde det kanske inte förvåna
mig att processen att känna sig som ‘varken eller’ är smärtsam, även om det
så bara handlar om ens epistemologiska hemmatillhörighet.
Genom ett reflexivt förhållningssätt och tilltal hoppas jag i den fortsatta diskussionen kunna förmedla en bild av de emellanåt motstridiga ideal, tvetydiga
erfarenheter och flyende etiska resonemang som på olika sätt har väglett och
smärtat mig i den här forskningsprocessen. Strävan går i linje med den idé
som Foley (2002:474) för fram om att en postmodern forskarröst bör framställa sig som ett ’living, contradictory, vulnerable, evolving multiple self’.
Styrkan med att låta denna osäkra röst komma till tals istället för en mer auktoritär forskarröst är som jag ser det inte bara autenticitet utan även en fråga
om att skapa ett rum för oss som metodologiskt befinner oss någonstans mellan där vi vill vara och där vi inte vill vara. I likhet med Barnard (2009:444)
menar jag att det finns en potential i att uppmärksamma olika skavanker i vår
forskning, både för att kunna undkomma vissa misstag i framtiden men även
så att vi ‘can come closer to achieving research pratices that reduce positivism
and reflect feminist values.’. Utöver att skapa en transparens genom att beskriva studiens genomförande och empiri vill jag lyfta fram och ge mig i kast
med metodologiska diskussioner som jag själv har saknat under denna forskningsprocess och fått leta efter utanför den egna ‘hemmatillhörigheten’. Om
metod ytterst handlar om olika sätt att närma och tillägna sig kunskap, skingra
tvivel och lösa konkreta problem som uppstår under forskningsprocessen hoppas jag att dessa reflektioner både ska öppna upp för en kritisk granskning av
studien och dess vetenskapliga kvalitet men att diskussionen även ska kunna
komma andra som möter liknande utmaningar till nytta.
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Situerad kunskap och tvivlandet som epistemologiska
utgångspunkter
Det postmoderna tillståndet karaktäriseras enligt Lyotard (1984) av en misstro
mot hegemoniska tankestrukturer och en genomgående tendens inom de postmoderna epistemologierna är ett ifrågasättande av vetenskap så som vi känner
den. På olika sätt har de metodologiska diskussionerna inom dessa fält utmanat vetenskapens anspråk på sanning, legitimitet och auktoritet, inte minst feministiska och postkoloniala metodologier. Vetenskapens status har dekonstruerats genom att ses som en tillfällig överenskommelse kring vad som uppfattas som ‘god forskning’ inom ett givet fält och handlar i en kritisk ansats
om förmåga att göra en lyckad ‘kedja av referenser’ (Czarniawska 2014: 177).
Haraway (1988:77) menar att vetenskap utifrån det socialkonstruktivistiska
synsättet ses som en retorik och ‘a serie of effort to persuade relevant social
actors’ (se även Bränström Öhman 2008:11). Enligt dessa resonemang säger
det som accepteras som kunskap mer om vilken kunskap som maktstrukturer
inom och utanför akademien privilegierar än om en faktisk sanning om omvärlden.
Grunden för denna kraftiga nedmontering av det mer traditionella sättet att se
på kunskap är utgångspunkterna att kunskap är makt och att språket aldrig kan
vara en oskyldig spegling av en faktisk verklighet. Den ‘kris’ som dessa tankar
innebar för sätten att tänka och göra vetenskap har uppehållit forskare sedan
dess. I relation till den ‘pivotal mode of thinking’ som Gobo talar om kan den
postmoderna metodologin förstås som tvivlande, tvekande, misstänksamma
och till och med paranoida förhållningssätt till vetenskap och sin egen del i
det vetenskapliga sammanhanget (se t.ex Sedgwick 2003; Richardson 2001a).
Sett till lösningar på forskningsproblem och tillvägagångssätt uppmanar den
postmoderna metodologin som jag redan varit inne på till olika former av
överskridande praktiker, för att bidra ny kunskap behöver vi producera kunskap på nya sätt. Bland dessa överskridande praktiker finns en stark tradition
att problematisera vetenskapliga ’signifiers’, såsom objektivitet, validitet och
data (St Pierre 1997b). I relation till exempelvis validitetsbegreppet har Lather
(1986) pekat på behovet för postmoderna forskare av att omdefiniera och avmystifiera validitet på dess ideologiska utgångspunkter. Richardson (2000)
menar istället att vi bör använda begreppet ’krystallisering’ istället för validitet. Richardsons poäng är att vår forskning, i likhet med kristaller, reflekterar
’externalities and refract within themselves, creating different colors, patterns,
and arrays, casting off in different directions’ (Richardson 2000:934). Validering kan ur detta synsätt inte förstås som en metod för att säkerställa ‘sann’
data eller ‘rätta’ tolkningar utan handlar om att hitta nya brytpunkter och
mönster som öppnar upp för andra sätt att förstå vår sociala verklighet. I sin
diskussion om validitet inom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv hävdar
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Kvale (1995) att forskare behöver röra sig bortom korresponskriteriet för validitet och att rättfärdigande av kunskap bör relateras till kunskapens användbarhet. Utifrån synsättet att även vetenskap är socialt konstruerad och situerad
i specifika sammanhang kan kunskap således bedömas utifrån dess pragmatiska värde, det vill säga om kunskapen anses vara ’nyttig’ (Kvale och Brinkmann 2014:79). God forskning relaterar således till vilka tankar, känslor och
handlingar den stimulerar (Ahmed 2014; Lyotard 1984). Andra överskridande
praktiker som den postmoderna metodologin är förenat med handlar om att
minska den asymmetriska maktrelationen mellan forskaren och de beforskade,
exempelvis genom mer dialogiska och deltagarorienterade förhållningssätt i
såväl ’datainsamling’ som i det analytiska arbetet (se t.ex Hee Pedersen 2009;
Löyttyniemi 2008; Ceglowski 2002).
Den vetenskapliga kris som de postmoderna tankarna om språk, makt och sanning utmynnade i skapade också en stark relativistisk trend i det vetenskapliga
samtalet, där ‘all drawings of inside-outside boundaries in knowledge are theorized as power moves, not moves toward truth’ (Haraway 1988:576). Denna
utveckling mötte stark kritik, bland annat av Haraway i den idag inflytelserika
artikeln ‘Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the
Privilege of Partial Perspective’ från 1988. Haraway menar att vad som började som vilja att dekonstruera olika former av sanningsanspråk inom en fientlig, ogästvänlig19 vetenskap slutade i en ‘epistemologisk elchocksbehandling’ som försvagade möjligheterna att ifrågasätta det som tas för givet inom
såväl vetenskapliga som samhälleliga diskurser. Den relativism som det socialkonstruktivistiska perspektivet förde med sig menar hon lämnar forskare
tomhänta och verkningslösa och medförde att forskares uppfattningar om sociala fenomen inte togs på större allvar än religiösa fanatikers (Haraway
1988:577). Detta menade Haraway var djupt problematiskt och det alternativ
som hon för fram istället för den problematiska, relativistiska positioneringen
hon såg breda ut sig gentemot all kunskap är synen på kunskap som ‘situerad’.
Med detta begrepp vill Haraway betona att all kunskap är situerad i bemärkelsen ofullständig, subjektiv och fragmentarisk men att vetenskap även är ett
språk som har utvecklats för att se bortom våra första direkta uppfattningar
om världen och detta språk därmed inte är likvärdigt med alla andra sätt att
förstå och tala om världen. Situerad kunskap blir för Haraway ett sätt att kunna
granska och värdera vetenskapliga arbeten och samtidigt undkomma ‘the curious and inescaple term objectivity’ (Haraway 1988:575). I linje med dessa
tankegångar hävdar Haraway att det enbart är det partiella perspektivet som
kan ge en ’objektiv’ blick och kritiserar starkt den allseende och otydliga
forskarposition som det positivistiska idealet om objektivitet medför. Dessa
tankar menar jag är centrala för den postmoderna metodologin och handlar
således som att erkänna ’the situational limitations of the knower’ (Richardson
19

I original ’hostile’.
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2001:35). Styrkan med denna medvetandegörande process är att den öppnar
upp för nya förståelser och tolkningar av ens empiri – och därmed ger möjlighet att öka studiens vetenskaplighet. Värdet av den situerade, kontextberoende
kunskapen är att den är konkret och praktisk snarare än generell och abstrakt.
Samtidigt som jag omfamnar dessa tankar innebär det en ovan och obekväm
positionering i en vetenskaplig diskurs som fortfarande på många sätt tystar
ner dessa aspekter av forskningsprocessen.
Min uppfattning är att reflexivitet och transparens i postmoderna, kvalitativa
studier mer och mer har kommit att inta den plats som objektivitet och validitet
har i andra epistemologiska sammanhang. För mig står reflexivitet för ett sätt
att situera kunskap och att försöka belysa sina egna begränsningar att veta. Det
epistemologiska antagandet om den situerade kunskapen menar jag inte handlar om att förkasta den egna tilltron till vetenskap utan om att ge den riktning,
sammanhang och kroppslighet, kanske framförallt genom att markera vilken
kunskap forskarens habitus inte har möjliggjort. I linje med att jag ser reflexivitet som ett sätt att bemöta den ‘kris’ som en mer postmodern epistemologi
medför kommer jag i nästa stycke att diskutera hur jag ser på reflexivitet för
att sedan i de övriga avsnittet synliggöra hur ett reflexivt ideal på olika sätt har
verkat och värkt genom min forskningsprocess.

Reflexivitet – som metod, praktik och lösning på olika
forskningsproblem
Då reflexivitet är ett begrepp som återspeglar ett mångfacetterat behov inom
den postmoderna metodologin finns det en rad olika sätt att förstå detta begrepp. I detta stycke avser jag att kort utveckla mina tankar kring reflexivitet
och hur jag använder begreppet. Davies (2008:4) menar att reflexivitet på ett
övergripande plan kan förstås som ’a turning back on oneself, a process of
selfreference’ och att den metodologiska diskussionen om reflexivitet överlappar med diskussionen om subjektivitet och objektivitet i vetenskapliga
sammanhang. Ehn och Klein (2007:14) utgår från en liknande definition och
menar att reflexivitet handlar om forskarens självmedvetenhet och förmåga att
granska ‘egna tankar, känslor och handlingar som en del av forskningsprocessen’. I kvalitativa metoder lyfts forskaren ofta fram som det främsta redskapet
(Dickson-Swift m.fl 2009; Kvale & Brinkmann 2014; Creswell 2007; Lander
2006). Genom att på detta sätt lyfta fram forskarens aktiva roll i forskningsprocessen synliggörs också värdet av att utforska och problematisera den egna
rollen. Pillow (2003) argumenterar för att reflexivitet ska ses som en metod
för att legitimera, validera och ifrågasätta forskningspraktiker och representationer. I denna anda beskrivs reflexivitet omväxlande som en ’dekonstruerande praktik’ (Macbeth 2001) och som ett ’analytiskt verktyg’ (Burr 1995).
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Både Davies (2008) och Pillow (2003) menar att reflexivitetsbegreppet inte
enbart riktar sig till att förstå forskarens personliga historia, de pekar på att
den självgranskande processen som reflexivitet handlar om även bör försöka
förstå det egna forskningsfältet samt det vidare sociala sammanhang där en
viss form av kunskap efterfrågas och accepteras. Den reflexiva metoden riktar
sig således även mot att ‘explore and expose the politics of representations’
(Wasserfall 1997 i Pillow 2003:176; se även Lather 1986). På detta sätt kommer reflexivitet att bidra med såväl större förståelse över hur vi som forskare
förstår de studerades sociala världar som det sammanhang som forskningsprojektet är en del av och som formar ett ’forskar-vi’ (Emerson, Fretz, & Shaw
1995). Utifrån dessa resonemang menar jag att reflexivitet är ett försök till ett
slags splitvision där den kvalitativa forskarblicken riktas inåt och utåt på
samma gång och där den egna positionen i en rad olika sammanhang markeras
gång på gång.
Samtidigt som reflexivitetsbegreppet har fått ett stort genomslag inom den
kvalitativa metodologin saknar jag en diskussion kring hur reflexivitet ’görs’
på samma sätt som jag upplever att forskares tolkande, skrivande praktiker är
betydligt mindre utforskat än andra delar av den kvalitativa forskningsprocessen. En annan aspekt som hänger samman med oklarheten kring hur reflexivitet ‘görs’ är frågan om vad den reflexiva ansatsen ‘gör’, det vill säga vad
den bidrar med kunskapsmässigt. Flera forskare kritiserar reflexivitetens potential för att förbättra ’kvalitetén’ på de kvalitativa metoderna, bland annat
genom att påpeka att synliggörandet av en (makt)position inte gör denna position mindre problematisk (Skeggs 2002; Patai 1994) eller att de reflexiva
diskussionerna har börjat gå på rutin där samma ’bekännelser’ upprepas om
och om igen utan att egentligen bidra med några nya insikter om den kunskap
som skapas (van Maanen 2011). En annan fara som Jewkes (2011) menar diskuteras i förhållande till reflexivitet är att den egna rösten tar över och ’överröstar’ de undersöktas röster, att den autobiografiska aspekten får för mycket
utrymme. Trots denna viktiga kritik så anser jag i likhet med Pillow (2003) att
även om ett reflexivt förhållningssätt inte fråntar forskaren hens maktposition
så tror jag inte heller att lösningen är att vi slutar försöka förstå och (själv)kritiskt granska forskningsprocessens villkor och den egna delen i detta. Att reflexivitet kan tolkas som ett ideal som vi aldrig kan uppnå (Kezar 2003) menar
jag inte heller är ett argument för att sluta försöka. Att tala om reflexivitet
behöver emellertid inte säga något om i vilken grad denna känslighet har använts eller inte. Davies (2008) skiljer mellan öppen och stängd reflexivitet och
menar att den reflexiva praktiken inte per se behöver manifesteras i den
skrivna texten som ett vetenskapligt arbete resulterar i. Eftersom jag anser att
vi kan lära oss av varandras reflexiva processer menar jag att det är viktigt att
sträva efter en öppnare reflexivitet även om de stora delarna av denna praktik
förblir stängd i våra akademiska texter. I de analytiska kapitlen är de autobiografiska aspekterna av intervjuerna och intervjusituationerna nedtonade även
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om jag har valt att på vissa ställen beskriva mina reaktioner och hur jag upplever att dessa reaktioner sannolikt har påverkat vad som sas och hur det sas
under intervjuerna.
För min del fungerar ’reflexivitet’ som ett ’sensiterande begrepp’ (Kvale och
Brinkmann 2014; Alvesson & Sköldberg 1994; Blumer 1954), reflexivitet är
med andra ord ett begrepp som ständigt påminner mig om vikten av att medvetandegöra mig själv och min delaktighet i forskningsprocessen. Ett delikat
dilemma som den reflexiva praktiken medför handlar om att försöka hantera
balansen mellan att å ena sidan framhålla det unika, individuella och kanske
slumpmässiga i våra studier och att å andra sidan göra anspråk på att ’veta’
någonting (jf Richardson 2000). Som jag ser det är syftet med en reflexiv praktik att skapa en transparens kring olika aspekter av forskningsprocessens olika
delar och på så sätt sträva efter att ‘locating the intersections of author, other,
text, and world, and for penetrating the representational exercise itself.’ (MacBeth 2001:35).
Att tänka om de egna tankar eller känna om de egna känslorna är besvärligt
och många gånger utlämnande. Samtidigt kanske det är just när de känns besvärliga och utlämnande som de faktiskt tänjer på gränserna i den metodologiska diskussionen. Vissa forskare menar att det är just då den reflexiva praktiken är som mest intressant, exempelvis förespråkar Pillow (2003) ’obekväma reflexiva praktiker’ framför de som går på rutin. I den metodologiska
litteraturen om reflexivitet får jag ofta känslan av att det någonstans går en
klar och tydlig gräns mellan det reflexiva förhållningssätt som kännetecknar
god kvalitativ forskning och den typ av resonemang som istället beskrivs som
’offentlig bikt’ eller ’narcissistiskt navelskåderi’ (se t.ex. Phillips & Earle
2010; Ehn & Klein 2007; Pillow 2003). Ehn och Klein (2007) tycks dra gränsen vid att även självbekännelsen och dess värde ifrågasätts, vilket jag uppfattar som att de menar att reflexivitet ofta brister på grund av den i första hand
används för att befästa forskarens position inom ett epistemologiskt sammanhang utan att ta ytterligare ett steg om varför denna position framstår som viktig. Davies (2008) menar i sin tur att den reflexiva praktiken är otillräcklig om
den enbart lyfter fram de egna känslor och tankarna i forskningsprocessen och
föreslår att den intressanta reflexiviteten handlar om att försöka förstå och
analysera varför en känner som en känner och tänker som en tänker. Min erfarenhet är emellertid att forskare som gör ett ärligt försök till att vara reflexiva
ofta kritiseras för att göra irrelevanta och alltför personliga utsvävningar i sina
vetenskapliga texter, det vill säga att de kritiseras för att gå för långt i sin reflexivitet.
Med risk att hamna i något av dessa två olycksaliga läger kommer jag nu att
försöka belysa några av de tankar och känslor som jag har burit med mig under
projektets gång, särskilt i kapitlets senare avsnitt kommer jag att diskutera de
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aspekter av min forskningsprocess som jag har upplevt som ’besvärliga’ eller
där min nuvarande positionering i det postmoderna metodologiska fältet skaver. Innan jag diskuterar dessa aspekter mer djupgående kommer jag dock att
beskriva vad jag betraktar som studiens yttre och inre ramar; hur själva datainsamlingen gick till, hur jag förstår intervjuer som metod och material, hur
jag kom i kontakt med åklagarna samt den etiska problematiken kring detta.

Empiri och material. Om studiens yttre och inre ramar
Studiens huvudsakliga empiri består av trettiofyra intervjuer med trettiotvå
åklagare som arbetar med någon form av våld i nära relationer på åtta kammare runt om i Sverige. Fördelningen av ärenden skiljer sig lite åt mellan kammarna och bland de åklagare som jag har intervjuat finns de som arbetar med
våld mellan vuxna som har eller har haft en nära relation, brott mot barn samt
alla former av grövre sexuellt våld (dvs. oberoende av relationen mellan offer
och förövare) men även åklagare som arbetar specifikt med exempelvis brott
mot barn eller sexuellt våld.
Intervjuerna som ligger till grund för studien har jag genomfört i tre omgångar
och varje omgång har haft något skiftande olika fokus och syfte. I den första
omgången genomförde jag intervjuer med nitton åklagare på fem kammare.
En av dessa intervjuer genomfördes som en ”pilotintervju” men i och med att
jag har kommit att alltmer se intervjuande som en ständigt föränderlig, till viss
del kumulativ, process har jag, med åklagarens godkännande, valt att inkludera denna intervju i det empiriska materialet. De inledande intervjuerna
skedde mellan november 2011 och februari 2012 och min tanke då var att
också genomföra ett par månaders etnografiskt inspirerat fältarbete på två
åklagarkammare. Av flera anledningar blev detta fältarbete inte av, främst på
grund av att de kammare som jag kontaktade tackade nej till att medverka (se
kommande avsnitt). Parallellt hade jag i samband med transkriberingen av de
första intervjuerna blivit förundrad över hur ofta och mycket åklagarna talade
om känslor under intervjuerna. Den här ’upptäckten’ och ett efterföljande, nyvaknat emotionsteoretiskt intresse gjorde att jag bestämde mig för att genomföra en andra omgång med intervjuer där ett särskilt fokus riktades mot emotionella aspekter av åklagares professionella identiteter och praktiker. Denna
andra omgång genomförde jag under september och oktober 2012 då ytterligare åtta åklagare på två kammare intervjuades.20

20

I samband med den andra omgången intervjuer kontaktade jag fem kammare men fick bara
svar från två av dem.
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Den tredje omgången med intervjuer genomfördes på tre kammare21 med sex
olika åklagare under maj 2013 och december 2013. Vid detta tillfälle genomförde jag även en nyckelinformantsintervju som jag också behandlar som en
del av denna intervjuomgång. Under den tredje omgången med intervjuer
valde jag ett annat upplägg som till stora delar var en slags kompromiss med
det faktum att den planerade fältstudien inte blev av. Inspirerad av olika ’medföljande’ metoder som Czarniawskas (2007) ’skuggning’, Kusenbachs (2003)
’gå-med’ och Andersons (2004) ’rörliga intervjuer’ följde jag vid detta tillfälle
först med åklagare under deras arbetsdag och intervjuade dem sedan med särskilt fokus på olika situationer som uppstått under den dag som jag varit med.
Frågorna om de olika situationerna vävdes dock in i de problemformuleringar
som jag hade berört i de tidigare intervjuerna. Av de sex åklagare som var
villiga att medverka i denna del av studien följde jag med fyra av dem under
en arbetsdag och två av dem under tre arbetsdagar. Dessa arbetsdagar innefattar en rad olika situationer i åklagares arbete och jag har varit med på sex
rättegångsförhandlingar rörande grov kvinnomisshandel, ofredande (i nära relation), narkotikabrott och trafikförseelse, fem barnförhör rörande misstankar
om fysisk misshandel och sexuella övergrepp, samråd på barnahus, genomgång med poliser av nyinkomna ärenden samt möte för det relationsvåldsspecialiserade teamet.
Medan jag genomförde dessa dagar hade jag fortfarande ett etnografiskt inspirerat fältarbete i åtanke och förde utförliga fältanteckningar kring dessa situationer och min upplevelse av dem. En av anledningarna till att genomföra
detta betydligt kortare fältarbete än vad som från början var tänkt var idén om
att de olika formerna av ‘data’ som intervjuerna respektive den deltagande
observationen gav skulle bidra med intressanta insikter om diskrepanserna
mellan hur åklagarna väljer att framställa sig i intervjuerna och hur de faktiskt
agerar i ‘verkligheten’. Som jag såg det då var syftet med att använda mig av
två olika metoder för kunskapande var att kunna kontrastera och vidga perspektiven. Att få gå med åklagarna gav mig visserligen ett par tankar kring
skillnader mellan ideal och praktik men varken empiriskt eller epistemologiskt
har jag lyckats förmå mig att utforska dessa skillnader djupare. Den empiriska
svagheten är att fältanteckningarna från de nio dagar som jag följde med åklagarna är svåra att jämföra med intervjumaterialet som är betydligt rikare i sitt
omfång. Vidare har jag på ett epistemologiskt plan haft svårt att motivera hur
dessa data ska kunna ställas mot varandra i en slags triangulering för att finna
den ‘sanna’ verkligheten om åklagares professionalitet. I efterhand har jag
istället kommit att betrakta intervjuerna som jag gjorde med de åklagare som
jag gått med som särskilt innehållsrika och initierade intervjuer, både utifrån
21

Ytterligare en kammare kontaktades men där fick jag efter den första, positiva responsen inte
kontakt med den åklagare som jag hade vänt mig till. Troligen var anledningen till det en längre
sjukskrivning.
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att frågorna och svaren under intervjuerna kunde konkretiseras i direkta situationer och att jag vid den här fasen av intervjuandet hade betydligt klarare
frågeställningar än vad jag började med. I analysen har jag valt att behandla
dessa intervjuer på samma sätt som de andra intervjuerna och skiljer således
inte på materialen.
I kontakten med åklagarna bad jag dem att avsätta två timmar till intervjun
och majoriteten av intervjuerna är mellan en timme och fyrtio minuter till strax
över två timmar. Intervjuerna genomfördes på åklagarkammaren under arbetstid. I ett par intervjuer har den intervjuade åklagaren vid intervjutillfället meddelat att de av arbetsrelaterade skäl inte har möjlighet att avsätta två timmar
och jag har då anpassat längden på intervjun efter det. I andra intervjuer har
intervjuande blivit avbrutit en eller flera gångar av poliser som ringer eller
kommer förbi med frågor i första hand angående häktade personer. Av etiska
skäl har jag i dessa situationer sagt att vi kan avbryta intervjun helt (och eventuellt ta det en annan dag) men alla åklagare har valt att göra kortare avbrott
för att sedan fortsätta intervjuerna. Förutom en telefonintervju som genomfördes i relation till en av de åklagare som jag gick med, har samtliga intervjuer
spelats in och transkriberats in sin helhet. I kvantitet omfattar det empiriska
materialet cirka 56 timmar inspelade intervjuer, strax över 1000 sidor intervjuutskrifter samt ett hundratal sidor fältanteckningar från både intervjuerna
och de dagar jag följde med åklagarna.

Valet av intervjuer.
kunskapsanspråk

Om

intresse,

utgångspunkter

och

Att skriva om metod handlar många gånger om att motivera sina val utifrån
vetenskapligt accepterade skäl och länka valen samman med ens syfte och
frågeställningar. I denna ram passar knappast ord som ‘självklarhet’ eller ‘intresse’ in. I mitt fall föregår dock inte valet av syfte och frågeställning valet
av metod, dessa val har redan inledningsvis varit direkt sammanflätade. Att
genomföra intervjuer valdes utifrån mitt intresse att utforska relationsvåldsåklagares narrativa erfarenheter av sitt arbete och hur de skapar mening kring
sin professionella identitet och praktik i den sociala verklighet som de rör sig
i. Det är också ett val som grundar sig i ett mer generellt intresse för, och
tidigare erfarenheter av, kvalitativa metoder i allmänhet och intervjuer i synnerhet. Som jag ser det handlar kvalitativa metoders styrka på ett övergripande
plan om den djupa involvering som metoderna förutsätter av både de som studeras och de som studerar, för såväl det som studeras som hur detta studeras.
Liebling (2001) menar att forskarens förmåga att känna, relatera och bli ’involverad’ är nyckeln till gedigen forskning och utifrån detta synsätt är ett personligt intresse snarare en styrka än en svaghet.
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Rapley (2004) argumenterar för att forskningsintervjuer kan förstås som ett
ovanligt detaljrikt och omfattande samtal. Järvinen, och många kvalitativa
forskare med henne, skulle argumentera för att detta detaljrika och omfattande
samtal bör analyseras som ’events of meaning making and identity construction’ (Järvinen 2001; se även Kvale & Brinkmann 2014; Presser 2005). I linje
med studiens syfte och kunskapsanspråk menar jag att intervjuer utifrån en
postmodern epistemologi ger oss goda möjligheter att fördjupa vår kunskap
om hur meningar och identiteter i den sociala verkligheten skapas i och genom
tolkningar och förhandlingar om desamma. Dessa utgångspunkter innebär att
jag ser på mina intervjuer på det sätt som Holstein och Gubrium förespråkar
genom att tala om ’aktiva’ intervjuer. Holstein & Gubrium (1995) menar att
intervjuer i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv behöver förstås som ett socialt samspel där både intervjuaren och den intervjuade är aktiva parter i en
gemensam meningsskapande process. Den aktiva delen i intervjuaren handlar
inte om huruvida intervjuaren är aktiv eller passiv i intervjusituation, exempelvis ställer mycket frågor eller inte. Holstein och Gubriums utgångspunkt
för att betona det aktiva i intervjuer är att de menar att intervjuer alltid är ett
inter-aktivt samspel som villkorar intervjun och den ’data’ intervjuer som metod ger (Holstein & Gubrium 2011). Utifrån detta resonemang vore det en
analytisk förlust att tänka sig en inter-aktion bortom den interaktiva aspekten.
I detta synsätt blir det ofruktbart att arbeta på ett sätt som eftersträvar att
minska ’intervjuareffekter’ överlag, det viktiga blir framförallt att förhålla sig
till olika sådana effekter. Utifrån ett reflexivt ideal blir det således viktigt att
diskutera relationen mellan intervjuare och intervjuad samt reflektera kring
vilken kommunikation som denna relation möjliggör för att i sin tur förstå
vilken kunskap som intervjuerna skapar (Kvale & Brinkmann 2014; Skrinjar
2003).
Genom att se på intervjuer som ’aktiva’ kan metoden i sig förstås som en förhandlingssituation där det som förhandlas handlar om mening, upplevelse,
tolkning och identitet.22 Förhandlingarna kring dessa meningsskapande processer sker i förhållande till flera relationella dimensioner; relationen mellan
intervjuad och intervjuaren, relationen mellan intervjuad, deras erfarenheter
och nuvarande sociala position samt relationen mellan intervjuaren och hens
tolkningsmöjligheter. Vidare inkluderar intervjuer alltid två fenomen som är
djupt sammanflätade, dels är intervjuer en form av aktivt identitetsarbete där
den som intervjuas presenterar sig själv i relation till de frågor och ämnen som
intervjuare tar upp, dels berör intervjuer ofrånkomligen ’kulturella berättelser’
som handlar om samtida sätt att förstå, erfara och tala om ett visst område
(Rapley 2004). De förhandlingar som sker vid ett intervjutillfälle är således
22
Detta synsätt på intervjuer som metod sätter också större fokus på intervjuares förmåga att få
de som intervjuas att växla mellan olika positioneringar. Ett stöd för detta är även intervjuguide
och frågor, se bilaga 2.
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kontextuella och beroende av vilka sätt att tala som är godtagbara och rimliga
utifrån det sammanhang som intervjun ingår i. Samtidigt finns det diskursiva
glapp mellan såväl erfarenhet och normer som mellan olika normer och intervjuer ger därmed möjlighet att undersöka och analysera skevheter, glidningar
och motsägelser som dessa kulturella berättelser skapar i relation till enskilda
människors erfarenheter, värderingar och upplevda handlingsutrymme (Miller
& Glassner 2011). Mitt val att göra intervjuerna hänger således samman med
en mer generell aspekt av de kvalitativa metodernas kunskapsbidrag, att öka
komplexiteten i ett fenomen snarare än att reducera den (Sohlberg & Sohlberg
2013).
Utifrån den postmoderna ansatsen är de empiriska material som intervjuer ger
en att arbeta med i sig en central aspekt av den sociala verkligheten, narrativen
i intervjuerna är således inte bara ett sätt att återge den sociala verkligheten
utan de konstituerar denna verklighet. Intervjuer är således inte en metod för
att öppna ’fönster’ in till en faktisk situation eller händelseförlopp (Czarniawska 2014:60) eller ens en ’ren’ erfarenhet eller upplevelse. Skillnaden
mellan ‘nu har jag fått veta hur de fattar sina beslut här’ och ‘nu har jag fått
veta hur de beskriver sitt beslutsfattande här’ är en viktig epistemologisk utgångspunkt där jag med mitt intervjumaterial anser mig kunna bidra med kunskap om det senare men ej det förstnämnda. Att de intervjuade åklagarna är
selektiva i hur de berättar om sig själva och sin vardag, antingen genom att de
adderar, drar ifrån eller ändrar vad som skulle kunna betraktas som ’fakta’
eller ’detaljer’ från en situation eller att de inte vill dela med sig av eller gör
nya tolkningar av sina erfarenheter i samband med intervjun, utgör inte ett hot
mot kvaliteten på det empiriska materialet i detta epistemologiska synsätt. Eftersom målet är att undersöka hur professionella identiteter ’görs’ i performativ bemärkelse är det pågående ’görandet’ av dessa identiteter så som de görs
i intervjuerna inte något som kan anses förvrida eller förvränga det empiriska
materialet eller ens ’data’. I relation till sina intervjuer med män som begått
grova våldsbrott menar Presser (2005:2070) att männen inte bara ger uttryck
för deras tolkningar av varför de har begått dessa brott, deras berättelser svarar
också mot den kontext som tillåter oss att fråga varför. Parallellen till mina
intervjuer med åklagare är som jag ser det att deras narrativ också förhåller sig
den stora samhällskontexten och den lilla intervjukontexten som på olika sätt
ifrågasätter deras professionella ageranden. Intervjuerna gör det möjligt att
studera åklagarnas ’motivvokabulär’ (Mills 1940) för hur de agerar och legitimerar de olika former av maktutövning som deras arbete är förbundet med.
En fråga som ofta förföljer de forskare som betonar den interaktiva och
samproducerande aspekten av intervjuer är frågan om materialet i så fall är
unikt och inte säger något utöver den specifika intervjusituationen. I linje med
Czarniawska (2014) menar jag att det inte finns någon anledning att anta att
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de åklagare som jag har intervjuat har iscensatt en helt ny och unik representation av sig själva och sin professionalitet i mötet med mig. De meningar som
skapas i intervjuer skapas precis som alla andra meningar inte i ett socialt vakuum utan i förhållande till en rad andra meningssammanhang. I den typ av
intervjuer som jag har genomfört, en intervju om två timmar med olika åklagare, är det troligt att åklagarna framställer sig på ett sätt som är nära de representationer av sig själva som de är mest bekväma med och därmed ligger i
linje med officiellt hållna, professionella ideal. Det i sig kan lyftas fram som
en styrka då den normativa aspekten av dessa versioner gör dem särskilt intressanta att studera och analysera utifrån maktkritiska perspektiv. Analyser
av de professionella identiteter och narrativt uttryckta erfarenheter som konstitueras i och genom intervjuerna samt hur de är konstruerade utgör som jag
ser det intervjuernas främsta kunskapsbidrag.

Tillträdet. Etiska reflektioner kring att få kontakt och frivillighet
Det är november 2011, jag och mina handledare anmäler oss till vakten på
Riksåklagarens kontor. Hösten har gått åt till att diskutera hur jag ska gå tillväga för att få tillträde till fältet och jag börjar känna mig lite stressad över att
projektet inte kommer igång. Vår förförståelse säger oss att åklagarna tillhör
den grupp av ”eliter” i samhället som anses vara svåra att få studera och det
gäller att hitta rätt ingång (för diskussioner om att studera eliter, se tex Bergman Blix & Wettergren 2015; Kvale & Brinkmann 2014; Castellano 2007;
Czarniawska 2007; Gusterson 1997; Peabody m.fl. 1990; Nader 1974). Vi har
kommit fram till att det är bäst att spela högt, att få projektet godkänt från
Riksåklagaren för att sedan via dem kunna få kontakt med åklagare som arbetar med våld i nära relation. Att spela högt innebär också en risk att få ett nej
som sedan i princip stänger alla möjligheter att genomföra det projekt som jag
vill göra och jag är nervös. Iklädd en respektabelt mörk kavaj anstränger jag
mig under mötet med Riksåklagaren för att ’sälja in’ projektet och få dem att
förstå hur mycket nytta de kan ha av det. De tycker det låter som ett spännande
projekt och de erbjuder sig att ta kontakt med ett par kammarchefer som jag
sedan kan höra av mig till. Utifrån tankar om urval ber jag om att få genomföra
intervjuer på ett par kammare runt om i landet och med olika åtalsfrekvenser
när det gäller relationsvåld. När vi går från mötet känner jag mig mycket lättad
och två veckor senare har jag telefonnummer till fyra kammarchefer som enligt Riksåklagaren ’alla (är) väldigt positiva till ditt arbete och du är så välkommen att ringa dem direkt och bestämma hur ni ska lägga upp det’.23
Med det positiva beskedet och trettiofyra intervjuer senare framstår valet att
kontakta Riksåklagaren och få en ingång till fältet genom dem som ett lyckat
sätt att komma i kontakt med åklagare som arbetar med våld i nära relation.
23 Från

mejlkorrespondens med Riksåklagaren.
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Att använda sig av så kallade ’grindvakter’ för att få tillträde till fältet är emellertid precis som alla val under forskningsprocessen förknippat med både föroch nackdelar. I mitt fall förenklade kontakten ’grindvakter’ väldigt många
steg i ’rekryteringsprocessen’ av de personer som jag har intervjuat och de
praktiska arrangemangen kring intervjuerna. Efter kontakten med riksåklagaren tog jag kontakt med respektive kammarchef per telefon för att beskriva
projektet och dess syfte. Efter telefonsamtalen skickade jag sedan en e-post
med information om projektet, frivillighet och anonymitet (se bilaga 1). Därefter såg vägen fram till själva intervjuerna lite olika ut men byggde alla på en
samordning mellan kammarchefer, ledare för ’relationsvåldsteamet’ och de
relationsvåldsspecialiserade åklagarna. Att få den här hjälpen ’uppifrån’ i
åklagarorganisationen för att komma i kontakt med åklagare som arbetar med
relationsvåld har underlättat genomförandet av studien oerhört. Dels utifrån
att det så vitt jag vet inte finns någon sammanställning över vilka åklagare
som arbetar speciellt med våld i nära relation och att det av den anledningen
hade varit ett stort arbete enbart att få tag i dessa åklagare, dels är åklagare, i
likhet med andra ’eliter’, en upptagen yrkesgrupp med en hög arbetsbelastning. Utifrån tidigare studier som fokuserar på grupper med en hög position i
samhället är det rimligt att tro att betydligt fler åklagare hade tackat nej till att
delta i studien om förfrågan hade kommit direkt från mig istället för via överordnade. Ytterligare en positiv aspekt av att gå genom ’grindvakter’ är rent
praktisk. Teamledarna har haft möjlighet att få en överblick över vilka sammanhängande dagar som de skulle vara möjligt att intervjua alla eller de flesta
åklagare som arbetar med relationsvåld. Då de flesta intervjuer har inneburit
en resa och vissa med övernattning har detta varit en förutsättning för att kunna
intervjua så pass många åklagare på så pass många olika kammare.
Samtidigt som jag ser övervägande fördelar med det här tillvägagångssättet
för att komma i kontakt med relationsvåldsspecialiserade åklagare så finns det
också flera nackdelar. Kontakten mellan mig och de åklagare som sedan har
intervjuats har förmedlats inte bara via en utan flera parter (min kontakt hos
Riksåklagaren, kammarcheferna och teamledare). Det påverkar både min
’kontroll’ över vilka som deltar i studien och vilken information de har fått
före själva intervjutillfället men framförallt så reser detta förfaringssätt etiska
frågor om anonymitet och graden av frivillighet i deltagandet. På de kammare
som jag har genomfört intervjuer har jag bett om att förfrågan om att delta i
studien ska gå ut till alla relationsvåldsåklagare. Jag har inte haft något urvalskriterier på individnivå utöver att de huvudsakligen ska arbeta med antingen brott mot barn, brott i nära relation (mellan vuxna) eller sexuellt våld.
Att urvalet inte har varit mer specifikt än så har två grunder, det första relaterar
till just den ovan nämnda förförståelsen om svårigheten att få intervjua ’eliter’.
I litteraturen beskrivs ‘eliter’ ofta som upptagna och dessutom vara mer ointresserade av att delta i studien på grund av att deras röster redan är hörda
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jämfört med grupper som har en marginaliserad plats i den offentliga diskursen (Kvale & Brinkmann 2014; Czarniawska 2007). Utifrån den förförståelsen
valde jag att inte sålla bort någon som var villig att bli intervjuad på grund av
för snäva urvalskriterier. Den andra grunden för att ha ett inkluderande urval
bottnar i ett mer epistemologiskt ställningstagande som handlar om att jag
ifrågasätter antaganden om en generaliserbar representativitet i kvalitativa studier. Att eftersträva en jämn fördelning av exempelvis en social kategori som
kön behöver inte med nödvändighet bredda studien ifråga om hur kön görs
eller upplevs, för detta krävs en ingående, intersektionell analys som jag menar knappast är möjlig att göra i förväg. Ett sådant urval kan tvärtom riskera
att befästa föreställda skillnader istället för att utmana dem. Det problem som
kan uppstå när en inte gör ett aktivt urval av intervjudeltagare är om det är
någon grupp inom gruppen som inte alls får komma till tals. I och med att jag
har bett att få intervjua alla åklagare som arbetar med relationsvåld på respektive kammare menar jag att risken att det problemet ska uppstå blir mindre.24
De forskningsetiska aspekterna av att jag har överlämnat stora delar av ’rekryteringsprocessen’ av intervjupersoner till antingen kammarchefen eller ledaren för relationsvåldsteamet upplever jag som mer problematiskt än det ’förlorade’ kontrollen över urvalet, särskilt i fråga om informerat samtycke, frivilligt deltagande och anonymitet. Genom det här sättet att komma i kontakt
med åklagare har jag inte på förhand kunnat veta precis vilken information om
studien och deras rättigheter som intervjupersoner som de enskilda åklagarna
har tagit del av inför intervjun. Utifrån såväl småpratet före intervjuerna som
avslutande frågor om vilka förväntningar åklagarna hade inför intervjun är
mitt intryck att flera av de åklagare som jag har träffat inte hade tagit del av
den beskrivning av projektet som jag har skickat med e-post, även de som
berättade att de hade fått e-posten med information vidarebefordrat till sig sa
att de inte hade läst det så noga.
Frågan om graden av frivilligt deltagande när forskaren går via ’grindvakter’
har bland annat diskuterats i tidigare forskning som bygger på intervjuer med

24
Även om jag bad om att få intervjua alla åklagare som arbetade med våld i nära relation så
tolkades dock min förfrågan något olika på de olika kamrarna, på de flesta kamrarna har jag
intervjuat samtliga åklagare som har våld i nära relation som ’speciallottning’, det vill säga hela
relationsvåldsteamet. Vid en kammare fick jag intervjua de två åklagare som hade en specialisttjänst med inriktning mot dessa typer av brott och vid ytterligare en fick jag intervjua de två
mest erfarna åklagarna medan kammaren valde att sålla bort de åklagare som nyligen börjat
arbeta med brott som rör våld i nära relation. Denna selektion speglar den ’erfarenhetshierarki’
inom åklagarmyndigheten som intervjumaterialet berättar om. Genom att jag på de flesta kammare fick intervjua samtliga åklagare som arbetar med våld i nära relation och således har intervjuat ett par åklagare som precis avslutat åklagarmyndighetens interna utbildning och blivit
kammaråklagare menar jag att även denna grupp åklagare finns representerade i materialet.
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anställda på ungdomsinstitutioner (Pettersson 2009) och på anstalter (Wästerfors 2013). Pettersson och Wästerfors framhåller att samtidigt som ’grindvakter’ öppnar många möjligheter så innebär det en etisk problematik eftersom de
som intervjuas är i en särskild sorts beroendeställning till dem som först frågar
om de vill delta i studien. Denna ställning gör det särskilt svårt för dem att
säga nej till att delta i studien. I min studie menar jag att trycket av att en
person som är i chefsposition har godkänt och förmedlat förfrågan troligen
också förstärks av att jag har bett om att alla ska tillfrågas. Det blir rimligen
svårare att tacka nej till att delta i intervjun om alla ens kollegor ställer upp på
att låta sig intervjuas än om enbart ett par åklagare på varje kammare skulle
ha tillfrågats. För att hantera den här situationen på bästa sätt har jag före intervjuerna har påbörjats varit noggrann med att presentera projektet, mig
själv25 och att gå igenom att deras deltagande är helt frivilligt och att de har
möjlighet både då och senare att avbryta sin medverkan. Vidare har jag berättat att all information kommer att behandlas konfidentiellt på så sätt att det
inte kommer att framgå i avhandlingen vilka åklagare som jag har intervjuat
eller vilka kammare jag har varit på. Jag har därefter frågat om de samtycker
till att jag spelar in intervjun och det har samtliga intervjuade åklagare gått
med på.
Även om jag upplever att jag har varit mån om att föra fram de forskningsetiska riktlinjerna vid själva intervjutillfället har jag i en del intervjuer upplevt
att informationen om vilka rättigheter de intervjuade åklagarna har som intervjupersonerna är svår att förmedla. En av orsakerna till att jag bär med den
känslan från intervjuerna är att jag emellanåt har upplevt vad jag har uppfattat
som en blandning mellan otålighet och ointresse från en del av åklagarna när
jag berättat om deras rättigheter som forskningsperson. Dessa reaktioner från
åklagarnas sida relaterar jag till två aspekter. Dels berättade flertalet åklagare
efter intervjun att de före intervjun tyckte att den avsatta tiden för intervjun,
två timmar, kändes lång och min tolkning är att de av denna anledning var
otåliga att komma igång för att kunna få intervjun ‘överstökad’ lite snabbare.
Dels sa andra åklagare att de såg intervjun som en del av deras arbetsuppgift
den dagen. Med andra ord är det möjligt att de etiska frågorna om frivillighet
och samtycke inte framstod som så angelägna eftersom att åklagarna i stor
utsträckning redan hade bestämt sig för att vara med i intervjun innan vi träffades.
En annan anledning till att jag har upplevt det som svårt att föra fram de forskningsetiska frågorna handlar också om att jag har mött visst motstånd när jag
har tagit upp de här frågorna, bland annat så sa en av de första åklagarna som
jag intervjuade efter att jag gått igenom hans rättigheter leende att ’Det låter
ungefär som när polisen ska höra en misstänkt’. En annan åklagare påpekade
25

Jag återkommer till hur jag presenterade mig själv i nästa stycke.
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att han inte var anonym längre när jag som inledande bad honom att berätta
om sin bakgrund som åklagare. Jag har emellertid inte enbart mött motstånd
och ifrågasättande från åklagarna när det gäller de forskningsetiska frågorna.
Under en annan intervju där åklagaren kritiserade ledningen på flera olika sätt
tog hon upp att det hade varit viktigt att få veta att hon inte skulle kunna kännas
igen om det kom med i avhandlingen. De här reaktionerna på de forskningsetiska principerna menar jag ger ett par ledtrådar till ’vad som står på spel’ för
åklagarna i intervjun och hur de ser på såväl studien, mig som forskare och
sitt deltagande i den. Frågan om anonymitet och konfidentialitet framstår långt
ifrån oviktig26 och pekar som jag ser det på den speciella intervjusituation som
skapas i mötet mellan en kriminologisk forskare och rättslig aktör idag, vilket
jag kommer att diskutera djupare i senare avsnitt.
Trots de nackdelar som det här tillvägagångssättet innebär menar jag att det är
rimligt att fråga sig om det hade varit möjligt att genomföra studien på något
annat sätt. Inför de första intervjuerna gjorde jag en pilotintervju27 och den
åklagaren berättade då att hon före intervjun stämt av med sin chef om det var
okej att hon avsatte två timmar av arbetsdagen till detta. Återigen menar jag
att det utifrån den arbetsbörda som åklagarna har talat om i intervjuerna är
möjligt att de flesta hade tackat nej till att låta sig intervjuas under arbetstid
om inte deras chef hade godkänt detta. Att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas fritid hade såklart varit en möjlighet, men det hade i så fall
troligen varit betydligt svårare att få tag på villiga intervjupersoner och även
bidragit till ett smalare urval, sannolikt mer engagerade åklagare. En annan
aspekt som talar för att det inte bara hade varit svårt att inte gå genom ’grindvakter’ utan att de antagligen hade blivit delaktiga ändå är att det har varit
olika syn på om jag behöver skriva på ett sekretessavtal eller inte på de olika
kamrarna för att få genomföra intervjuerna, vilket gör det rimligt att tänka sig
att åtminstone ett par åklagare hade tagit upp den frågan med sin kammarchef.
Sanghera och Thapar-Björkert (2008:599) menar att det finns många forskningssammanhang där forskare inte kan nå deltagarna direkt utan behöver förhandla om tillträdet via en rad olika grindvakter. Vad jag vill lyfta här är att
inom den kontext som åklagarnas verksamhet utgör så är det inte bara jag som
forskare som förhandlar med olika grindvakter utan att det är troligt att även
deltagare i stor utsträckning på egen hand skulle diskutera sitt deltagande med
andra inom myndigheten. I intervjuerna har jag hanterat den etiska utmaningen att gå via grindvakter genom att jag innan intervjun har påbörjats har
poängterat att jag är medveten om att de inte är helt anonyma i den mening att
26

Till skillnad från studier där intervjupersonerna vill eller kräver att inte vara anonyma.
Som jag senare har valt att ta med i materialet då jag bedömer att den innefattar lika ’rika’
och relevanta beskrivningar som de andra intervjuerna. Den intervjuade åklagaren godkände
vid intervjutillfället att jag även kunde använda den intervju i studien om jag fann den användbar.
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deras chefer och i de flesta fall även deras kollegor känner till att de deltar i
studien och att jag kommer att beakta det i hur jag gör framställningen av
studien.
Czarniawska (2007) lyfter fram att tillträde kräver fortlöpande förhandlingar,
att det som forskare alltid finns en risk att ’förlora’ sin plats i fältet. Under den
period som jag genomförde intervjuer förhöll jag mig givetvis till denna risk
och var mån om att åklagarnas skulle tycka att jag var enkel att ha att göra
med. I samband med intervjuerna upplevde jag inte att jag vid något tillfälle
var nära att förlora mitt tillträde genom att någon kammare eller intervjuperson skulle avböja sin medverkan under eller efter intervjuerna. Tvärtom uttryckte flera åklagare att de var positiva till att medverka när jag berättade att
jag planerade att genomföra ett par månaders fältarbete på ett par kammare i
ett senare skede av avhandlingsprojektet. I samband med att jag hörde av mig
till några av de kammare där jag genomfört intervjuer blev jag dock nekad till
detta och på detta sätt begränsades mitt ’tillträde’ till fältet. De kammare som
jag hörde av mig till hade olika anledningar att avböja ett längre fältarbete
men samtliga relaterade till att de uppfattade att de inte hade möjlighet att
avsätta den extra tid som de upplevde att min närvaro och fältarbete skulle
innebära. Istället för en längre deltagande observation fick jag möjlighet att
genomföra de kortare ’skuggningarna’ med sex olika åklagare. Efter denna
genomgång av studiens yttre empiriska ramar kommer jag under de kommande rubrikerna att diskutera empirins ’inre’ ramar, aspekter av forskningsprocessen som jag ser som centrala för vilken kunskap som blivit möjlig.

Att spela på likheter och skillnader. Tankar kring intervjuer som
’möten’
I förhållande till en metodologi som beskriver kvalitativa intervjuer som en
’social praktik’ (Kvale och Brinkmann 2014), ’en relation’ (Ceglowski 2002)
och ’en aktiv plats för kunskapande’ (Holstein & Gubrium 1995) är den kunskap som blir till i och genom intervjuer nära sammankopplat till själva intervjusituationerna och de blir således viktiga att reflektera kring. Många forskare framhåller att intervjuer är förenade med en ojämn maktfördelning där
intervjuaren är den som sätter ramarna för intervjun genom att ställa frågorna
samtidigt som hen inte delar med sig av egna erfarenheter eller åsikter på närmelsevis samma sätt som den intervjuade personen gör (Kvale & Brinkman
2014; Holstein & Gubrium 1995). För att få till ett detaljrikt och omfattande
samtal behöver den intervjuade känna någon form av tillit och förtroende för
intervjuaren.28 Bergman Blix och Wettergren (2014:11) beskriver hur den per-

28
Samtidigt menar jag att det i den typen av intervjuer som jag har genomfört, ett intervjutillfälle på två timmar, är svårt att bygga upp ett starkt personligt förtroende. Den tillit som jag i
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sona som de iscensätter som forskare karaktäriseras av uppmuntran, uppmärksamhet och lyhördhet parallellt med en vilja att framstå som kompetent, koncentrerad, lärande och respekterad forskare. Utöver att även jag eftersträvade
att iscensätta en sådan ’forskarpersona’ i mina intervjuer, menar jag att intervjuer alltid blir till genom ett spel mellan likheter och skillnader och i de två
följande styckena kommer jag att diskutera ett par av dessa aspekter mer noggrant.
I den postmoderna traditionen är det vanligt att uppmärksamma hur den asymmetriska relationen mellan intervjuare och intervjuad förstärks eller utmanas
i relation till upplevda former av likhet/skillnad och närhet/distans som förmedlas via sociala kategoriseringar, särskilt utifrån vilken betydelse ålder, genus, klass, etnicitet, funktionalitet, sexualitet har för hur intervjusituationen
utvecklar sig och vilken kunskap som skapas (se exempelvis Sandberg 2011;
Phillips & Earle 2010; Meurling 1997). Som det har framkommit ovan bygger
den här studien på intervjuer med trettiotvå olika åklagare och jag menar att
det inte går att föra ett generellt resonemang om vilken betydelse olika sociala
kategoriseringar har haft för hur samspelet i intervjuerna har flutit. Med det
sagt vill jag inte hävda att dynamiken har varit unik vid varje intervjutillfälle
men att likhet eller skillnad kan skapa så väl närhet som avstånd mellan mig
och den som jag har intervjuat. I exempelvis intervjuer där åldersskillnaden
mellan mig och den intervjuade har varit stor har jag upplevt att kommunikationen i ett par av dessa intervjuer varit mycket öppen, vilket säkert kan relateras till den trygghet deras erfarenhet ger och hur det i förlängningen gör att de
ser intervjusituationen som mindre hotfull. Skillnaden i ålder menar jag också
kan användas som en brygga över till likhet och tillit. En av de äldre åklagarna
uttryckte i mycket uppskattade ordalag att hon var så glad över att unga brydde
sig om våld i nära relation i allt större utsträckning och menade hon kunde se
sitt engagemang för dessa frågor i mig. I andra situationer upplevde jag att en
större åldersskillnad snarare kunde bli ett hinder för få en öppen kommunikation i intervjuerna, framförallt utifrån att en del av de äldre åklagarna har använt ett språk jag har haft svårt att bemöta direkt i intervjun och ibland även
utövat olika former av kompensatorisk kontroll för att styra intervjun (jf
Skrinjar 2003). Komplexiteten i huruvida en yttre likhet eller skillnad skapar
närhet eller avstånd gör att det inte är särskilt önskvärt att diskutera den här
frågan annat än i relation till särskilda intervjuutdrag i analysen. Det går också
att ifrågasätta om (upplevd) närhet i den här typen av intervjuer alltid är att
föredra i ett kunskapsmässigt perspektiv, i analysarbetet har jag kunnat konstatera att vissa intervjuer som jag under intervjusituationerna uppfattade som
stor utsträckning använde mig av är snarare uppbyggt utifrån ett mer allmänt förtroende för
forskare. Oavsett vilken form av förtroende som intervjuerna bygger på för metoden med sig
en särskild etisk dimension, bland annat eftersom jag menar att distinktionen mellan olika former av tillit inte skiljer sig nämnvärt när det kommer till sättet att genomföra intervjuer på.
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problematiska på grund av upplevd distans har gett ett rikt material att utgå
ifrån i analysen (jf Skrinjar 2003). I vissa sammanhang kan dock en yttre likhet
vara ett sätt för att skapa kontakt. Ett sätt som jag aktivt valde för att spela på
likhet var att jag vid intervjuerna valde jag att klä mig på ett sätt som jag föreställde mig att åklagare klär sig. Även om det i vissa fall visade sig att jag
då var mer uppklädd än den åklagare som jag intervjuade hände det vid fler
tillfällen att andra på kammare tog mig för att vara en ny åklagaraspirant, vilket talar för att jag som person har lätt ‘passera’ och smälta in i den miljö som
åklagarmyndigheten utgör.
Holstein och Gubrium (1995) framhåller att hur vi presenterar oss själva, studiens och intervjuernas fokus har betydelse för hur samspelet utvecklar sig
senare i intervjun. Presentationen skapar också ramar för vad den intervjuade
uppfattar som relevant att ta upp och inte och därmed vilken kunskap som
produceras i och genom intervjuerna. I mötet med åklagarna presenterade jag
mig själv och projektet på ungefär samma sätt före varje intervju. Jag beskrev
att jag var doktorand i kriminologi och att avhandlingen handlade om att undersöka åklagares erfarenheter av olika situationer som de möter i sin arbetsvardag. Jag poängterade att det saknades forskning om åklagare medan poliser
och kriminalvårdare var mer belysta som yrkesgrupper. Vidare lyfte jag lyfte
fram att jag tidigare hade varit utredare på Brottsförebyggande rådet och att
jag där hade arbetat med undersökningar rörande våldtäkter mot både barn och
vuxna samt misshandel mot små barn. Ofta knöt jag ihop bristen på forskning
om åklagare med att arbetet med polisanmälningar och första målsägandeförhör hade väckt mitt intresse för vad som händer i den senare, åklagarledda
delen av rättsprocessen, och att jag såg fram emot att få ta del av deras erfarenheter.
Denna självrepresentation är som alla självrepresentationer starkt komprimerad och direkt relaterad till min föreställning om hur jag förväntade mig att
åklagarna skulle uppfatta mig som forskare. Att jag i så stor utsträckning använde mig av min erfarenhet av att ha arbetat på Brå var för att bemöta två av
mig förförstådda förväntningar bland åklagarna. För det första ville jag göra
anspråk på en slags professionalitet och visa på insatthet i vad det är för typ
av brott som åklagare som arbetar med våld i nära relation arbetar med. Jag
ville också göra anspråk på en likhet mellan oss, den som statlig tjänsteman.
På ett plan ville jag på så sätt parera de tabun och tystade berättelser som
framförallt sexuellt våld är förknippat med. Genom att markera min kunskap
om den anmälda våldtäktsbrottsligheten ville jag undvika att åklagarna skulle
känna sig hämmade att ta upp detaljer kring olika ärenden som de arbetat med.
För det andra betonade jag min erfarenhet av att ha arbetat på myndighet för
att avleda en föreställning om att en kvinna som arbetar med den här typen av
våld själv har varit utsatt, en föreställning som jag tidigare har mött i både
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professionella och privata sammanhang. Att formulera kunskapsluckan gällande åklagare i relation till andra rättsliga aktörer var ett sätt för mig att iscensätta en neutral, objektiv nyfikenhet och samtidigt tona ner mitt engagemang
i frågor som rör just våld i nära relation. Vidare var jag mån om att framhålla
att jag inte hade någon juridisk kunskap och synliggjorde på så sätt en ‘selektiv
inkompetens’ för att dels framstå som en icke-hotande ‘icke-expert‘ (jf Castellano 2007) och på detta sätt balansera en ojämn maktrelation, dels för att skapa
en intervjusituation där åklagarna kände sig fria att tala om aspekter av sitt
arbete som med en juridiska mer kunnig person hade framstått som självklarheter.
På samma sätt som jag medvetet och aktivt valde att framställa mig själv och
studien på vissa sätt valde jag att inte lyfta fram andra. I likhet med andra
forskare valde jag att tona ner min feministiska ingång till projektet under intervjuerna (jf Barnard 2009; Bäckman 2006; Nylund Skog 2002). Den etiska
övervägningen i fråga om ’informerat samtycke’ är komplex i den här typen
av studier. Är vikten av information lika viktig oavsett studiens ingång eller
är den viktigare om det är en maktkritisk studie? Vägs undanhållandet av information om studiens kritiska ansats upp om dess resultat även tros medföra
nytta till de som granskas? Samtidigt som det går att argumentera för att det
är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att ge de som deltar i en studie
möjlighet att överblicka precis alla ingångar (och än mindre utgångar) som en
studie inledningsvis har. Ofta är det inte ens möjligt för oss som forskare, vilket ställer frågan om att möjliggöra informerat samtycke på sin spets. Utifrån
en kunskapsmässig aspekt har jag i efterhand funderat på om det snarare hade
varit bättre att variera graden av öppenhet kring projektet och dess syfte för
att genom inramningen av studien öka komplexiteten i åklagarnas beskrivningar av sin verklighet. Genom att variera sig i hur en presenterar sig som
forskare anser jag att vi kan skapa en större reflexivitet till hur dessa självpresentationer påverkar de vi möter i intervjuerna och vad som sägs under intervjuerna. Som jag utvecklar i nästa avsnitt innebär valet att inte uttala studiens
kritiska syfte inte att denna aspekt inte varit en del av undersökning.

Att vara varmt välkommen och att möta motstånd. Om
(o)förmågan att hantera en läckande maktrelation
Som jag skrev ovan valde jag att inte presentera mig som en ’kritisk’ forskare
med en intersektionell, feministisk ingång vid själva intervjutillfällena. Det
kan framstå som både naivt och manipulativt. Naivt utifrån den massiva kritik
som har riktats mot rättsväsendets hantering av våld i nära relationer, våld mot
barn och sexuellt våld de senaste decennierna, särskilt när det gäller bemötande av brottsoffren (se kapitel 1). Så här i efterhand vill jag påstå att en studie
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som riktar in sig på de här frågorna närmast underförstått uppfattas ha en kritisk inramning, särskilt bland rättsliga aktörer. Relationen ’kriminologisk (läs
troligen kritisk) forskare – rättslig aktör’ menar jag utgör ett outtalat men ständigt närvarande villkor för mötet mellan mig och de åklagare som jag har intervjuat. Den här aspekten av vår relation har haft betydelse för såväl vilka
frågor som jag upplever att jag kan, vill och vågar ställa som för vilka svar
åklagarna i sin tur upplever att de kan, vill och vågar ge. Relationen och intervjusituationen präglas av en dubbelhet. Å ena sidan uppfattar jag att den
’öppna’ relationen mellan mig och de åklagare som jag har intervjuat eller följt
med har byggt på förutsättningslöshet, ömsesidighet och välvilja. Den å andra
sidan mer latenta, outtalade aspekten av relationen är att den även är fylld med
viss vaksamhet, försiktighet och motstånd. Min uppfattning är att relationen
’kriminologisk forskare – rättslig aktör’ är central för att förstå förutsättningarna för den kunskap som intervjuerna skapar. Som jag skrev ovan uppfattar
jag inte att denna dimension av relationen mellan mig och åklagarna är att
betrakta som positivt eller negativt i sig. Utifrån ett reflexivt ideal menar jag
att det är medvetenheten kring betydelsen av relationen som är det centrala.
Samtidigt upplever jag att relationen kriminologisk forskare - rättslig aktör är
både komplex och svårhanterlig och syftet med det här avsnittet är att reflektera över betydelsen av denna relation sett till vilken kunskap som är möjlig i
detta möte. Diskussionen förs också med ett förbehåll, jag anser inte att det är
den enda maktrelation som påverkar vilken kunskap som intervjuerna kan bidra med. Min uppfattning är emellertid att det är en aspekt som skär igenom
samtliga intervjuer och som därför är högst relevant att ta upp och problematisera.
Den centrala metodologiska frågan som relationen väcker handlar om hur den
relationella aspekten har format intervjusituationerna och vad som sägs under
intervjuerna. Jag kan givetvis inte med säkerhet veta vare sig hur kritisk åklagarna har uppfattat mig eller studien eller precis vad den kritiska aspekten har
inneburit för vad som sägs eller inte sägs i intervjuerna. Att makt och motstånd
har haft betydelse menar jag emellertid är givet. Inom queerteoretiska sammanhang har begreppet ’queera läckage’ använts för att belysa att icke-heteronormativa element ’läcker’ fram i heteronormativa kulturer (Rosenberg 2002).
På ett liknande sätt är min erfarenhet att intervjusituationer som upplevs som
neutrala och öppna ’läcker’ information om de underliggande maktrelationer
som vävs in i intervjun. Olika former av ”läckage” före, under och efter intervjuerna menar jag pekar på åklagarnas inställning till studien och möjliggör
resonemang kring relationens betydelse för den empiri som intervjuerna har
gett. För att ge en förståelse för hur dessa läckage har kunnat se ut kommer
jag först att beskriva ett par av dessa situationer och därefter kommer jag att
diskutera hur jag har förhållit mig och förhåller mig till denna relationella
aspekt i intervjusituationerna.

88

Läckage 1. Det är min allra första intervju och jag sitter och är minst lika upptagen med att hålla alla frågor i huvudet samtidigt som jag försöker lyssna och
knyta an till det som åklagaren berättar. Jag upplever att det är svårt att få kontakt och kommer på mig själv med att vid olika tillfällen ‘störa’ mig på hans
resonemang, framförallt kring brottsoffer men även i relation till kvinnliga poliser och personer med utländsk bakgrund. En del i svårigheten i att mötas handlar om att vi har olika uppfattningar eller åtminstone olika sätt att tala. I vad jag
uppfattar som ett slags ”ärlighetsanspråk” men som givetvis även kan vara hans
sätt att skapa kontakt med mig säger han ganska långt in i intervjun:
Åklagare: Sen kan jag säga, i domstolsförhandlingar det händer ju att jag inte
gillar målsägande. (n: mm) Det är ju jobbigt (n: mm) alltså jag, jag, jag får ju
liksom… Tror inte på henne själv (n: mm) och hon upp-… Hon är jätteotrevlig
eller dum utanför och så. De är (kort paus) (n: mm) svåra (att) försöka vara
liksom (skratt) jätteobjektiv och så där. (n: mm) Jaa, när man får antipati mot
nån (n: mm) som man liksom ska stötta och hjälpa. (n: mm) Jaa…
Nina: Skulle du kunna ge nåt exempel på…?
Åklagare: Neej, men jag vet bara nån (paus) Nej, det törs jag inte. (n: mm) (kort
paus) (n: nej) Nej. (n: ehm börjar inleda en fråga) Men däremot det här att domare som skyndar på och inte har en känsla, det har jag varit med om rätt många
gånger (n: mm)
Läckage 2. Det är dags för lunch och den åklagare som jag precis har avslutat
en intervju med följer mig till entrén för att släppa ut mig. På vägen möter vi en
av de åklagare som jag har intervjuat dagen innan. I skämtsam ton utbrister han
’Har du fått godkänt?!’ och blinkar menande till åklagaren och mig. Vi skrattar
lite allihopa men jag gör det för att jag inte vet hur jag ska bemöta skämtet på
något annat sätt. Att skämta tillbaka genom att svara ja eller nej känns märkligt
eftersom det skulle befästa den ‘kontroll’ som skämtet pekar på. Att växla från
den humoristiska tonen till en mer seriös och allvarlig som tar avstånd från
denna kontroll känns också ogörligt. Istället väljer jag att snabbt byta fokus och
frågar om det finns några bra lunchrestauranger i närheten. Åklagaren nickar
och ger en rekommendation. I mina fältanteckningar skriver jag att jag är förvånad över det motstånd som jag upplever i intervjusituationerna.

De ovan beskrivna läckagen är visserligen specifika händelser men de är också
exempel på situationer som har uppstått vid flera tillfällen under projektets
gång. Andra ‘läckage’ som jag har stött på är mer eller mindre medvetna ‘felsägningar’ där åklagarna har kopplat ihop intervjusituationen med ‘förhör’
och på andra sätt skapa en association mellan deras roll i intervjun och de
misstänktas situation i rättsprocessen. Dessa former av läckagen visar som jag
ser det ett par slags (motstånds)strategier från åklagarnas sida att hantera maktaspekten i vår relation, dels genom tystnad och tydliga markeringar för när
intervjufrågorna upplevdes hotande, dels genom humor för att på ett avväpnande sätt synliggöra och ta udden av den maktrelaterade, granskande dimensionen av intervjun. Andra ”läckage” som visar på tystnader och viss reservation från åklagarnas sida är situationer där åklagaren i intervjun säger att de har
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ett väldigt bra samarbete med polisen och därefter sätter punkt för sina resonemang trots att jag fortsätter med att ställa följdfrågor. Vid ett par tillfällen
har en polis ringt åklagaren en liten stund senare och när vi pausar intervjun
hör jag genast hur irriterad åklagaren blir på rösten eller att de i lunchrummet
beklagar de sig över hur polisen inte har skött ett ärende på ett bra sätt. Min
tolkning är att tystnaden som strategi hänger samman med yrkesheder och
kollegialitet som beskrivits i tidigare polisforskning (Granér 2016). Läckagen
är centrala för vilken kunskap som intervjuerna skapar eller inte skapar. Markerade eller brutna tystnader pekar på att det finns aspekter av deras vardag
som åklagarna inte har velat dela med sig till mig. Ytterligare ett återkommande läckage som jag menar visar på att åklagarna till viss del upplevt sig
vara under kritisk granskning under intervjuerna är att så gott som samtliga
åklagare gör en reservation när de talar om kvinnor som brottsoffer och män
som gärningspersoner. Ofta har åklagarna betonat att de gör en generalisering
och att även män kan vara utsatta samt att inte alla nära relationer är heterosexuella relationer. Detta menar jag kan tolkas som en rädsla för att framstå
som omedvetna och är riktat dels till mig för att markera att de inte är omedvetna, dels i relation till den vidare diskurs som kritiserat förståelsen av våld i
nära relation för att ha varit för snäv och därigenom stärkt andra maktasymmetrier. Analytiskt är läckagen intressanta eftersom de visar på vilka ämnen i
intervjuerna som åklagarna uppfattar som särskilt känsliga eller kontroversiella att prata om.
De olika motståndsstrategierna uppstod som sagt i flera av intervjusituationerna och jag var i stort sett lika oförberedd på att hantera dem varje gång. I det
första exemplet där åklagaren så tydligt markerar vår relation med att säga att
han inte törs svara var jag snabb med att börja formulera en annan fråga, en
fråga som skulle ta oss bort från denna markering och obekväma situation.
Utifrån min kritiska ingång borde jag kanske ha stannat kvar i frågan längre,
genom att fråga mer eller vänta i tystnaden. I intervjupassagen framgår att
även åklagaren var mån om att lämna situationen i och med att han förskjuter
fokus från sig själv genom att börja prata om domare istället. För min egen del
handlade rädslan för att uppfattas som för kritisk om att förlora den förtrolighet och kontakt som intervjuer på så många sätt förutsätter. Att fråga eller inte
fråga vidare menar jag även har forskningsetiska dimensioner. Skulle jag ha
korsat en etisk gräns om jag hade frågat vidare? Eller överträder jag snarare
en etisk gräns genom att inte fråga vidare? Under avhandlingens skrivprocess
har jag funderat på om jag i den här situationen ger åklagaren någon möjlighet
att bli subjekt snarare än objekt. Samtidigt som jag är övertygad om att det
finns följdfrågor som hade kunnat öppna upp för ett betydligt mer nyansrikt
resonemang än ett ’Nej, det törs jag inte’ från åklagaren är det svårt att ställa
den frågan, som det framgår av citatet så var jag i stunden mån om att inte
göra någon överträdelse av vare sig åklagarens integritet eller att riskera uppfattas som just ’kritisk’. I intervjuerna valde ett par åklagare också att markera
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när de uppfattade mina frågor eller ordval som för kritiska, bland annat kommenterade en åklagare när jag frågade honom om han upplevt att personer
med utländsk bakgrund kunde få sämre behandling i rättsprocessen med ett ’Oj! Vad halkade du in på nu?’ och lät mig på så sätt förstå att detta var ett
ämne han inte var intresserad av att prata om. I en annan intervju där åklagaren
uttalade stark kritik mot bristerna i rättsväsendet gällande förutsättningarna
för barn med olika psykiska funktionsnedsättningar vände hon sig mot att jag
använde ordet ‘förfördelad’; ‘- Det låter så starkt när du säger så’. I dessa fall
har jag ofta backat, valt andra ord eller frågor, mest av respekt för att den
intervjuade och för att de inte ska känna sig anklagade eller påhoppade. Av
liknande anledningar har jag också tyckt att det har varit svårt att bemöta den
form av motstånd som skämten ger uttryck för. Att skratta med i situationen
som beskrivs det andra läckaget eller med den åklagare som i samband med
att jag säger att han gärna får höra av sig om det är något han vill lägga till
eller ändra i intervjun med ironisk röst säger ’Jag kommer neka till allt!’ menar jag känns svårt just för att det outtalade då närmar sig något uttalat. Skämten kan givetvis syfta till att avväpna och avdramatisera vår maktrelation och
en anledning till att jag har haft svårt att skratta med är kanske att jag just valde
att inte lyfta fram denna aspekt i den presentation som jag gjorde av mig själv
före intervjuerna.
Oviljan att framställa mig som en kritisk kriminolog hänger i mitt fall inte
samman med en föreställning om att det vore negativt för hur ’sann’ den kunskap som intervjuerna bidrar med kan bli. Istället bottnar detta val i en viss
rädsla för att själva intervjusituationen skulle bli obekväm och intervjun i för
hög utsträckning skulle komma att handla om ifrågasättande och försvar mot
den feministiska kritiken av rättsväsendet. I likhet med Barnard (2009) var jag
under intervjuerna noga med att inte visa om jag blev upprörd, störd, besviken
eller på något annat sätt reagerade negativt på något som åklagarna sa. Att som
intervjuare sträva efter att vara, och framstå, som öppen, lyhörd och uppmuntrande inför det som de intervjuade vill berätta kan uppfattas som en självklarhet och jag har länge sett det som ett slags axiom utifrån mina tankar om vad
som är en ’bra’ intervju, både etiskt och kunskapsmässigt. Samtidigt kunde
jag under vissa tillfällen under intervjuerna jag uppleva att mina uppmuntrande mm:anden och nickningar kändes falska (jag nickar fast jag inte alls
håller med) eller giriga (jag blir i stunden lite glad för att jag redan i intervjusituationen ser ett citat till studien) (jf Pierce 1995). Att göra intervjuer om
våld i nära relation med en kritisk ansats menar jag är förenat med ett speciellt
etiskt dilemma som berör frågan om hur vi som forskare har att förhålla oss
till situationer där den intervjuade uttalar något som vi uppfattar som rasistiskt/sexistiskt/heteronormativt eller på andra sätt fördomsfullt eller stereotypt.
Utifrån en syn på intervjuer som ett gemensamt kunskapande handlar den
etiska frågan om vilken kunskap vi bidrar till att skapa och vilka intressen
91

denna kunskap möter. Mitt sätt att hantera den här problematiska situationen
under intervjuerna var att överlag bekräfta men att också försöka ställa uppföljningsfrågor som öppnar upp en möjlighet för de intervjuade att nyansera
eller fördjupa sitt resonemang. Det första läckaget är ett exempel på en situation där jag inte förmådde mig ställa den följdfrågan. Om jag skulle göra om
intervjuerna i dag är det möjligt att jag skulle försöka att arbeta mer på det sätt
som Kezar (2003) föreslår när hon diskuterar ’transformerande elitintervjuer’
som metod. Utifrån feministiska och postkoloniala metodologier som uppmanar till att forska med istället för att forska om, att göra ’de Andras’ röster
hörda och använda intervjuerna till en form av ’kritisk uppvaknade’ och ’omformering av identiteter’ argumenterar Kezar för att även ’elitintervjuer’ bör
ha ambitionen att få de intervjuade att skifta perspektiv och se på sin egen
position på ett sätt som kanske faktiskt bidrar till en förändring i hur makt
kommer till uttryck och ’görs’ (Kezar 2003).
I det här avsnittet har jag mest tagit upp aspekter av relationen ’kriminologisk
forskare – rättslig aktör’ som företrädesvis kan tolkas som negativa, motstånd
i form av tystnader, humor (som distanserar) eller ’felsägningar’. Jag vill därför avslutningsvis ta upp ett par av de mer positiva aspekterna som relationen
för med sig. För det första menar jag att det ger en alldeles för snäv bild att en
’kritisk’ kriminolog enbart uppfattas som ovälkommen av rättsliga myndigheter eller enskilda aktörer. Den öppenhet som jag upplever att jag har mött
genom alla nivåer av Åklagarmyndigheten, från Riksåklagaren, kammarchefer och praktiserande åklagare menar jag också kan tolkas som ett intresse att
faktiskt granskas kritiskt och öppna upp för förbättringar inom den egna myndigheten. Vidare uppfattar jag att de flesta av de åklagare som jag har intervjuat har tyckt att det har varit intressant att samtala om de frågor vi har berört
under intervjuerna och att de även har sett värdet av studien, både utifrån att
en del av dem har sagt att de ser problem i den egna verksamheten och rättskedjan och utifrån att flera har uttryckt en önskan om att de själva och myndigheten ska få ta del av avhandlingen. Den outtalade kritiska ingången har
såldes troligen genererat att vissa åklagare lyft kritiska resonemang som de
inte skulle ha gjort om studien genomförts med en uttalat okritisk ingång eller
av en forskare som inte är kriminolog. Betydelsen av relationen ’kritisk forskare-professionell’ är med andra ord komplex i den mening att den både möjliggör och begränsar det gemensamma kunskapande som intervjuer som metoder bygger på.
I relation till sin intervjustudie om moderskap talar Birch och Miller
(2000:199) om att ett drag i dessa intervjuer är ‘the genre of confession, where
surveillance is operated from both the teller and the listener’. Även mina intervjuer med åklagarna tillhör på många sätt denna genre av bekännelse och
försvar. I själva intervjusituationerna är detta en besvärlig genre att hantera.
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En aspekt av det besvärliga handlar om att talet om makt överlag är ett obekvämt samtalsämne, både för åklagarna som intervjudeltagare att tala om sin
egen makt och för mig som intervjuare att påtala deras makt. Utifrån att åklagarnas maktposition i rättsprocessen är, och kanske utifrån denna aspekt av
intervjuerna har kommit att bli ännu mer, centralt för min studie i relation till
dess syfte och frågeställningar uppfattar jag idag att den besvärlighet som
själva intervjusituationerna mellan ‘kritisk kriminolog - rättslig aktör’ är förenade med, har gett ett rikt material för att undersöka narrativa förhandlingar
om makt, ansvar och gränsdragningar mellan olika meningar kring ‘professionalitet’. Det omfattande och detaljrika material som intervjuerna har gett
mig har gjort att jag aldrig känt en mättnad inför det utan snarare en växande
fascination, samtidigt har själva analyserandet och skrivandet inneburit en helt
annan form av värk.

Mönster och monster. Tankar om representationer och
vetenskapligt skrivande
There is something at work in my soul which I do not understand.
I am practically industrious — painstaking, a workman to execute
with perseverance and labour — but besides this there is a love
for the marvellous, a belief in the marvellous, intertwined in
all my projects, which hurries me out of the common pathways of men,
even to the wild sea and unvisited regions I am about to explore."
Mary Wollstonecraft Shelley. Ur Frankenstein
I romanen Frankenstein eller den moderna Prometheus skapar vetenskapsmannen Viktor Frankenstein genom sina experiment med mänskliga likdelar
ett monster som inte stämmer överens med Viktors föreställning om vad han
vill skapa och som skrämmer honom. Att tolka, skriva och skapa representationer kan i en postmodern epistemologi förstås som att arbeta jämsides med
rädslan att skapa ett monster som både känner sig och blir missförstått av sin
omgivning. På samma sätt som Wollstonecraft Shelley ifrågasätter vetenskapens roll uppmuntrar idealet om reflexivitet oss att tänka igenom konsekvenserna av vår forskning och hur vi förhåller oss till mötet med det främmande.
Det monstruösa i en avhandling som denna menar jag bottnar i vad Alvesson
och Sköldberg (1994) talar om som representationens dubbla problematik, vilket dels rör representationens brister som re-presentation av något betydligt
mer komplext och dels dess etisk-politiska dimension som handlar om vilka(s)
intressen som forskningen gör hörda. I de följande två avsnitten av kapitlet
kommer jag att förhålla mig till denna problematik. Inledningsvis avser jag att
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diskutera hur jag positionerar mig i detta gränsland mellan vetenskapliga
mönster och monster. I detta avsnitt har jag valt att problematisera de tolkande,
analyserande, skrivande praktikerna i denna forskningsprocess tillsammans
eftersom jag upplever att de går så pass mycket in i varandra att de är svåra att
hålla isär. Att skriva är att tolka och att tolka är att analysera och att analysera
är att skriva.
Det som inom den kvalitativa forskningen ofta benämns som ’representationernas kris’ grundar sig i insikterna om den intrikata relationen mellan vetenskap, makt och språk som den postmoderna epistemologin utgår ifrån. Kulturantropologen Geertz (1973:9) menar att krisen handlar om ’a general loss
of faith in received stories’ där ’what we call our data are really our own constructions of other people’s constructions of what they and their compatriots
are up to’. Representationernas kris har synliggjort en rad olika forskningsproblem och på ett personligt plan menar jag att ’representationernas kris’
både ställer nya frågor kring hur vi som forskare tolkar, analyserar och genom
vårt vetenskapliga skrivande skapar re-presentationer av en flyktig, föränderlig social verklighet.29 I likhet med Pillow (2003:176) har jag också lite uppgivet undrat ’How do I do representation knowing that I can never quite get it
right?’. Att mina tolkningar, analyser och skrivande inte gör rättvisa åt det
komplexa sätt som åklagarna förhåller sig till sin verklighet och ’professionalitet’ är något som jag fortfarande känner en uppgivenhet inför. Samtidigt
som den postmoderna metodologin även har gett mig nya sätt att ’krisa’ kring
den egna forskningsprocessen har den också gett mig sätt att tänka och om
inte ’lösa’ så i alla fall bemöta dessa kriser på andra sätt. Richardson (2001:35)
skriver att ’this ‘the worded world’ never accurately, precisely, completely
captures the studied world, yet we persist in trying’. Genom att betona att jag
ser på de tolkande, analyserande och skrivande praktikerna inom forskning
som ’acts of trying’ vill jag i likhet med Deleuze och Guattari (2015) framhålla
att vi alltid befinner oss mitt i dessa praktiker där varje ny erfarenhet som vi
tar till oss under forskningsprocessen tar oss någon annanstans, oavsett om
detta är läsning av en inspirerande vetenskaplig text, ett nyfiket samtal i lunchrummet med en kollega eller en händelse i vårt privatliv som får oss att se på
vår studie med nya ögon. På så sätt vill jag hävda att tolkning, analys och
skrivande på många sätt handlar mer om komma och gå än om att påbörja och
avsluta (Deleuze och Guattari 2015) och att dessa forskningspraktiker handlar
om att vara i ständig rörelse. En insikt som är långt ifrån ny men som står i
kontrast till det traditionella, kronologiska upplägget i våra metoddiskussioner.

29 En central aspekt av vilka möjligheter vi har att tolka och analysera vårt material är hur vi
transkriberar våra intervjuer. I bilaga 3 diskuterar jag detta mer utförligt.
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Sett till den tolkande, analyserande praktiken som Geertz (1973) menar handlar om reda ut meningsstrukturer i ett material uttrycks ofta en strävan att urskilja mönster, kedjor av associationer som bildar ett normativt meningssystem (se även Rapley 2011). Alvesson och Sköldberg (1994) menar att forskare inom den postmoderna traditionen har ett annat förhållningssätt till
’mönster’ i sitt empiriska material än de traditionella forskningsidealen. Medan de menar att de traditionella idealen handlar om att begränsa de olika rösterna i ett material genom kategoriseringar och syntetiseringar lyfter de fram
att den postmoderna metodologin påbjuder forskaren att söka efter variation
och vill lyfta fram de röster som utmanar dominerande mönster i empirin (Alvesson och Sköldberg 1994:264ff). Vidare finns som jag uppfattar det en diskussion kring vad dessa ’mönster’ egentligen är uttryck för. Geertz (1973:149)
menar att de mönster forskare ser och väljer att synliggöra ingår i ‘a multiplicity of complex conceptual structures, many of them superimposed upon or
knotted into one another, which are at once strange, irregular, and inexplicit’.
Den tolkande, analytiska praktiken som handlar om att söka mönster kan därmed beskrivas som en ‘messy business’ där all tolkning av den sociala världen
är ’essentially constestable’ och ‘marked less by a perfection of consensus
than by a refinement of debate’ (Geertz 1973:29). Utifrån resonemangen att
det inte finns en ’rätt’ tolkning som kan utläsa den ’sanna’ innebörden av en
viss handling eller utsaga går det problematisera en rad av de sätt som har
använts för att validera tolkningar, exempelvis framstår såväl triangulering av
metoder, ’kollegiala avstämningar’ eller ’medproducerande informanter’ som
metoder där just den ’rätta’ tolkningen eftersträvas (se t.ex. St Pierre 1997a).
Att göra anspråk på att förstå vad de intervjuade egentligen menar kan ses som
ett oetiskt förhållningssätt där betydelsen av det egna tolkningsutrymmet
osynliggörs (Hammarén 2008). Forskarens tolkning av vad de intervjuade säger kan istället förstås som själva kunskapsbidraget, DeVault (1990) menar att
det är möjligheten till ’nyläsningar’ av olika betydelsesystem som är det värdefulla med kvalitativ forskning. Dessa ’nyläsningar’ eller tolkningar är enligt
DeVault (1990) alltid en form av ’kollektiv aktivitet’ och kan generera ny
kunskap genom att när olika tolkningssystem sätts samman.
Genom att starkt ifrågasätta att det finns ett ’rätt’ sätt att tolka ett empirisk
material öppnas som jag ser det en rad andra sätt att tänka och känna kring sin
egen tolkande praktik. Utifrån ståndpunkten att forskares tolkningsmöjligheter alltid är situerade och begränsade i den mening att vissa tolkningar är
mer troliga än andra menar Alvesson och Sköldberg att ett ideal för forskare
är att vara öppna för det som de finner mångtydigt och oväntat i sitt material,
vilket även påbjuder ’empirinära’ läsningar av empirin (Alvesson & Sköldberg 1994:326). Samtidigt menar de att även om empirin ska möjliggöra den
tolkning som forskaren gör är det inte så att empirin entydigt kan anses leda
fram till just den tolkningen (Alvesson & Sköldberg 1994:328). Dessa sätt att
tänka kring tolkande praktiker hänger samman med vad uppfattar som en
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’imaginative turn’ inom den postmoderna metodologin som pekar på att forskares föreställningsförmåga är kärnan i den tolkande praktiken (James 2012;
Geertz 1973; Blumer 1954). En väsentlig men sällan diskuterad del av denna
föreställningsförmåga är våra emotioner. Stanko (1997) argumenterar för att
forskarens känslor blir ett sätt att utforska vilka skillnader mellan intervjuaren
och den intervjuade som utgör den fortsatta analysens drivkraft och kan i förlängningen öka reflexiviteten kring varför vissa frågor upplevs som viktiga att
gå vidare med. En annan aspekt av hur forskares emotioner kan ses som en
analytisk tillgång är för att de som jämförelse med de studerades känslouttryck
bidrar till att tydliggöra gränserna inom en viss emotionsregim och det känsloarbete regimen förutsätter (Bergman Blix 2009). Dessa utgångspunkter har
jag burit med mig i det tolkande, analyserande arbetet och de reflekteras delvis
i den skrivna texten i passager där jag skriver ut min egen känslomässiga reaktion på åklagarnas narrativa linjer.
De metodologiska diskussionerna om representationernas kris har för mig
även inneburit ett nytt sätt att ’krisa’ och på andra sätt förhålla mig till mitt
eget och andras vetenskapliga skrivande. Den språkliga vändningen har lett
till insikter om att vi som forskare alltid befinner oss ‘at the mercy of language’ (St Pierre 1997a:410). Samtidigt som denna insikt ‘frees us from trying
to write a single text in which everything is said at once to everyone’ (Richardson 2001:36) är det i den mer fokuserade skrivarprocessen som verkets värkande och värken i verkandet har blivit som allra tydligast för min del. Från
att länge ha sett mig som en skrivande person upplevde jag under en lång period av avhandlingsarbetet att jag hade förlorat min egen röst. I ju fler andra
akademiska texter jag letade efter den, desto svårare verkade den vara att
finna. Denna stumhet relaterar jag till den epistemologiska hybriditet som jag
beskrev inledningsvis och det är framförallt i de parallella processerna av att
skriva egen text och läsa andras texter som jag upplever att jag om och om
igen har slitits mellan olika vetenskapliga ideal och genrer, var och en övertygande i sin enskildhet. En del av det vilsna ’varken-eller’ som jag känt under
de tolkande, skrivande faserna av avhandlingsarbetet hänger också samman
med den ’öppenhet’ och ’nyfikenhet’ som den postmoderna metodologin för
fram som ideal, att låta sig ledas av det ’oväntade’ innebär givetvis också att
hela tiden dras mot ’det vilda hav’ där ens empiri och vetenskapliga förställningsförmåga för tillfället kan mötas. St Pierre (1997a) beskriver sitt egna
skrivande som en nomadisk process och menar att hennes skrivande är:
‘[m]ore accidental than intentional and is more often produced by unintended
juxapositions; coreadings of texts on entirely different topics, the discovery of
a particulary provocative word as I skim the dictionary page for another, or the
memory of a dream that displaces some truth to which I have become too attached.’ (Adams St Pierre 1997a:409)
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Mitt skrivande har också varit en kringflackande process utan någon fast plats
att bosätta sig på. Genom att läsa mer ’alternativa’ vetenskapliga texter har jag
efterhand blivit mer och mer medveten om vad Emerson m.fl. (1995) kallar
för ’writing choices’, vilka de menar talar för behovet av en större reflexivitet
bland forskare kring dessa stil- och genreval. I linje med Richardson (2001)
menar jag att det är viktigt att betrakta det vetenskapliga skrivandet som en
metodologisk fråga och att skrivande är ett sätt att veta snarare än enbart ett
sätt att berätta om den sociala verkligheten. Den skrivande praktiken är ett
sätt att förstå sig själv, sitt ämne och relationen däremellan. Genom att lansera
begreppet ’writing-stories’ vill Richardson lyfta fram att vi genom en större
reflexivitet kring vår skrivprocess kan fördjupa vår analys och upptäcka nya
aspekter i vår empiri. Våra ’writing-stories’ hjälper oss att utforska hur vi skriver och därmed även vad vi skriver om och i vilken kontext vi skriver. Många
forskare menar att vilka förväntningar som uttrycks för vårt skrivande, vilka
stilar som accepteras och reflektioner över de akademiska skrivnormernas betydelse för den analytiska processen är centrala aspekter av vår forskningsprocess som sällan lyfts fram och problematiseras (Livholts 2008; Löyttyniemi
2008; Eduards 2008; Richardson 2000; Geertz 1973). Ett sätt att bättre förstå
den kontext som vi skriver i och hur denna kontext samverkar med vårt skrivande och därmed vårt ’vetande’ är vad St Pierre (1997b) kallar för ’responsdata’. St Pierre (1997b) argumenterar för att de olika former av responser som
vi får på våra vetenskapliga texter går att betrakta som en form av ’data’ i den
meningen att dessa responser uppmanar oss att justera och göra om våra tolkningar i det fortsatta analys- och skrivarbetet. Som en reflexiv praktik menar
hon att vi borde börja kartlägga dessa responser och utforska hur de ’enable
our mapping of the world’ (St Pierre 1997b:184). Även om jag inte systematiskt har ’kartlagt’ den respons som jag har fått när jag vid olika tillfällen har
lagt fram olika utkast är det vissa av dessa responser som jag bär med mig och
som jag tydligt förhåller mig till i mitt skrivande. Framförallt är det ifrågasättande kommentarer om den kriminologiska relevansen, den teoretiska
stringensen och graden av abstraktionsnivå som har förföljt de analytiska och
skrivande praktikerna och förknippat dem med ängslan och oro.
Med utgångpunkten i att språk, varken forskarens eller de utforskades, inte
ofiltrerat reflekterar en social verklighet utan skapar den har jag försökt skriva
avhandlingen i linje med två ambitioner; att skriva prövande och att skriva
’tjockt’. För att närma sig den socialt konstruerade verkligheten menar jag att
vetenskapen behöver ett prövande språk, ett språk som destabiliserar de meningar det försöker komma nära. Ett prövande språk är ett anti-essentialiserande språk och det sätt som jag har velat skriva avhandlingens olika delar,
särskilt de analytiska avsnitten, på är således ett språk som lyfter fram rörelser
framför kategoriseringar, skillnader och motsägelser framför enhetlighet.
Denna ambition ligger således nära det postmoderna ideal som Alvesson och
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Sköldberg (1994) menar handlar om att söka efter variation snarare än att begränsa ’rösterna’ i ett material till en uppsättning idealtyper (Alvesson &
Sköldberg 1994:267). I analysen har jag i linje med detta ideal strävat efter att
visa att de positioneringar som åklagarna gör i intervjuerna inte är entydiga
eller konsistenta utan rör sig mellan olika diskursiva ideal kring professionalitet. För att kunna synliggöra dessa motsägelser och ambivalenser har jag
valt att använda mig av längre citat än vad som är brukligt och har för att
markera detta valt att kalla dem för intervjupassager istället för citat. Creswell
(2007:182f) menar att längre citat kan förmedla mer komplexa förståelser men
att de kräver större vägledning för läsaren både genom och ut ur citaten. Samtidigt som jag är medveten om att de långa intervjupassagerna ställer delvis
andra krav på läsaren menar jag att komplexiteten i åklagarnas performativa
identiteter och deras förhållningssätt till motstridiga professionella ideal inte
låter sig beskriva och analyseras lika väl genom andra sätt att skriva fram dem.
Då denna typ av längre citeringar är svåra att använda i artiklar på grund av
utrymmes skäl menar jag att de är särskilt värdefulla att använda i de sammanhang där de ryms och komplexiteten kan lyftas fram. Syftet med ett prövande
språk hänger även samman med en förhoppning om att analyserna och tolkningarna inte enbart utforskar åklagarnas narrativ och professionella identiteter på att tematiskt vis utan även fördjupar förståelse kring hur dessa relaterar
till en vidare diskurs kring professionalitet. I analysen av åklagares tal om exempelvis ’engagemang’ vill jag således inte att analysen ska stanna vid att
diskutera huruvida åklagare tycker att engagemang är bra eller dåligt och om
de uppfattar sig själva som engagerade eller inte utan istället skapa en djupare
förståelse kring det sammanhang där de förväntas tala om engagemang och
sig själva på vissa sätt (jf Hammarén 2008:97).
Det andra idealet som jag har eftersträvat i mitt vetenskapliga skrivande är
inspirerat av Geertz (1973) begrepp ’tjocka beskrivningar’. Geertz menar att
alla former av antropologiskt skrivande är fiktioner, inte i den meningen att
de är falska eller påhittade utan i bemärkelsen att de är ’something made’ och
det vore därmed rimligt att snarare tala om ’tjocka representationer’ i detta
sammanhang. Den metodologiska styrkan med tjocka representationer är att
de strävar efter att vara nyans- och detaljrika. Att skriva ’tjockt’ handlar som
jag ser det om att försöka tillmötesgå två olika metodologiska ideal som de
postmoderna, kvalitativa metoderna är förenade med. En vanlig invändning
mot kvalitativa metoder är att de inte anses vara generaliserbara. En kritik mot
detta synsätt är att även om kvalitativa metoder inte är generaliserbara i statistisk mening så kan de vara det i så väl teoretisk som analytisk överförbarhet.
Denna ’överförbarhet’ som i vissa sammanhang också kallas för ’extrapolering’ stärks genom hur ’tjock’ analysen är i fråga om hur djupt och finstämt
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analysen av empirin når när det gäller att bidra med en kontextualiserad förståelse av en socialt konstruerad verklighet.30 Att skriva ’tjockt’ innebär således även att vara ’empirinära’. Den andra aspekten av att skriva ’tjockt’ handlar om att försöka skapa en transparens i texten där läsaren bjuds in att kritiskt
granska forskarens tolkningar av det empiriska materialet. Ett sätt att följa
detta ideal och samtidigt markera sin delaktighet i skapandet av kunskap är att
skriva in som ett agerande ’jag’ i texten. Ett mer traditionellt vetenskapligt
skrivande ’requires writers to silence their own voices’ och relatera till de egna
upplevelserna som ‘contaminants’ (Richardson 2001:35). Min egen önskan
om att skriva ’tjockare’ har ständigt möts av uppmaningar att skriva kortare,
den del av det ’tjocka’ som bantats ner är mina egna reflektioner i relation till
de teman och intervjupassager som jag lyfter fram i avhandlingens analytiska
kapitel.
Ambitionerna att skriva prövande och tjockt menar jag relaterar till den postmoderna epistemologins misstänksamhet gentemot språk. Utifrån denna skeptiska hållning till språk menar flera att postmoderna forskare tenderar att använda språk på ett annat sätt än andra forskare i sina vetenskapliga texter (St
Pierre 1997b; Alvesson och Sköldberg 1994: 252). Att skriva prövande och
tjockt på det sätt som jag har gjort innebär visserligen inte något stilbrott i den
postmoderna kanon, värdet kan istället ställas mot att dessa sätt att skriva har
potential att utmana invanda förställningar att tänka om åklagares roll i den
rättsliga processen bland avhandlingens övriga tänkta läsekrets, såväl åklagare, kriminologer som den intresserade allmänheten. I förlängningen menar
jag att det prövande, tjocka skrivandet också handlar om att hitta ett språk som
är respektfullt och lyhört för åklagarnas sätt att tala om sig själva. Det handlar
som jag ser det inte om att det som skrivs är mer sant om det ligger nära den
förståelse som åklagarna ger uttryck för utan för att det är ett sätt att nå fram
till åklagarna, om åklagarna upplever att texten angår dem kommer också kunskapen kunna bli pragmatisk.
I vetenskapliga texter som strävar efter att upplevas som relevant för den
grupp som den utforskar finns ofta ett uttalat mål att textmässigt minska distansen mellan forskaren och de utforskade. Mitt val att inte ge åklagarna fingerade namn i avhandlingen kan därmed tyckas vara kontraproduktiv och
skapa ett onödigt avstånd i texten och till läsarna. Att avpersonifiera åklagarna
i form av använda tilltalet ’åklagare’ eller ’åklagarna’ menar jag dock ger en
mer ärlig bild av min relation med de åklagare jag har mött och hur jag har
arbetat med intervjuerna som datamaterial. Intervjuerna var i sig korta möten
där jag menar att jag inte lärde känna dem som personer utan just mötte dem
som sin profession. Jag har inte heller analyserat intervjuerna vertikalt, det vill
30 Detta ideal har även influerat hur jag har valt att transkribera mina intervjuer, se bilaga 3 för
en diskussion kring transkribering och analys.
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säga fördjupat mig i hur de enskilda åklagarna nyanserar sig själva genom
olika positioneringar i den intervju som jag har genomfört med dem. Istället
undersöker jag glidningar och förskjutningar i vissa intervjupassager för att
sedan relatera dem till hur andra åklagarna resonerar i liknande frågor. Av
dessa anledningar har jag valt ett opersonligt tilltal som vanligtvis inte används inom den postmoderna metodologin.

Vems sida står du på? Reflektioner kring metod och
maktkritiska perspektiv
Ungefär halvvägs in i mitt avhandlingsprojekt så frågar en före detta kollega
om jag kan berätta lite utförligare om mitt avhandlingsprojekt. Efter en längre
utläggning där jag beskriver att jag vill undersöka identitet och yrkeskultur
bland åklagare som arbetar med våld i nära relation och de meningsskapande
processer som formar deras erfarenheter av, och praktiker i, möten med brottsoffer, gärningspersoner och andra rättsliga aktörer så svarar han med ett avmätt leende. - Jaha, så du har tänkt sätta dit åklagarna. Då gjorde hans kommentar mig både irriterad och besvärad. Irriterad för att jag tyckte att han inte
hade lyssnat och för att jag kände mig missförstådd, hans kommentar lät så
krass. En tanke som flyktigt for förbi i mitt huvud var att – Nej, jag är inte
Janne Josefsson och jag ska inte ’sätta dit’ någon, det är faktiskt forskning
som jag ska bedriva och jag ska möta mitt fält förutsättningslöst och vetenskapligt. Besvärad för att det också låg något i hans kommentar, något som
jag inte visste riktigt hur jag skulle förhålla mig till. – Ja, utifrån min kritiskt
kriminologiska ingång kan själva anledning att studera åklagare förstås utifrån att de är en aktör i rättsväsendet och har stor makt över människors liv
och ja, jag både vill och förväntar mig att projektet kommer kunna visa på
brister i åklagares arbete som har negativa konsekvenser för brottsoffer och
gärningspersoner. Är det inte att ’sätta dit’ fast i finare, mer akademiska termer? Med en viss uppgivenhet konstaterade jag också att jag utifrån min postmoderna kunskapssyn inte heller kunde tala om den förutsättningslösa, rena
vetenskapen med någon större övertygelse.
Nu ett par år senare har jag valt att ta med den här anekdoten eftersom jag
menar att såväl min kollegas kommentar som de dubbelbottnade känslor och
tankar som kommentaren väckte hos mig säger något viktigt om den brokiga
forskningsprocess som har format den här avhandlingen. I likhet med Sandberg (2011) anser jag att de frågor och kommentarer som vi får när vi berättar
vad vi forskar om i olika sammanhang pekar på centrala aspekter i vår forskning. I mitt fall ekar just den här kommentaren genom flera av de ställningstaganden som jag som en kvalitativt inriktad forskare med ett maktkritiskt perspektiv har mött och tampats med. En av de svårigheter som anekdoten pekar
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mot handlar om att få tillträde i ordets vidaste bemärkelse till den form av
’elit’ som åklagare utgör, inte enbart tillträde i faktisk mening utan även på ett
mentalt och känslomässigt plan. Vad motiverar någon att delta i en studie som
syftar till att ’sätta dit dem’? Vilket slags ’möte’ är möjlig mellan mig och de
åklagare som jag har träffat utifrån dessa förutsättningar? Stundtals har jag till
och med tvivlat på om en maktkritisk ansats ens är förenlig med kvalitativa
metoder som till stor del bygger på att skapa en förtroendefull och lyhörd relation och syftar till att få ta del av de intervjuades ’livsvärldar’ på det sätt som
Kvale och Brinkmann (2014) framhåller som intervjustudiers styrka.
Som en del av ett reflexivt ideal uppfattar jag att anekdoten också belyser något av det akademiska sammanhang, det teoretiska fält och den samtida debatt
som jag och avhandlingen är en del av. Långt efter min kollegas kommentar
läser jag med den glädje som kommer med igenkänning och bekräftelse i
slutordet av Lundbergs avhandling ’Vilja med förhinder’ att en av de vanligaste reaktionerna han har mött när han berättar att han forskar om poliser och
deras erfarenheter av kvinnomisshandel är just ’-Jaha, hoppas du sätter dit
dem… [poliserna]’ (Lundberg 2001:113). Trots den erfarenhet som vi verkar
dela, och som vi rimligen delar med fler kriminologer som studerar rättsliga
aktörer eller andra grupper med makt, kände jag mig oförberedd på att hantera
min kollegas kommentar. Förutom ett par undantag upplever jag att frågan om
forskarens sympatier och antipatier sällan diskuteras inom det kriminologiska
fältet.
Ett av undantagen är Beckers (1967) numer klassiska artikel ’Whose side are
we on?’. I artikeln argumenterar han för att ’the questions is not whether we
should take sides, since we inevitably will, but rather whose side we are on’
(Becker 1967:239). Utifrån den ’trovärdighetshierarki’ som ett ojämlikt samhälle (re)producerar menar Becker att forskarens sympatier alltid bör ligga hos
de som ligger lägst ner i en ’hierarki’ (Becker 1967:239). Parallellt med detta
resonemang finns en tradition inom den kritiska kriminologin av att försöka
göra de marginaliserade gruppernas röster hörda (vilket såklart är en gemensam nämnare för de ’kritiska’ fälten som helhet). Liebling (2001) utgår från
Beckers resonemang men reflekterar kritiskt över vad det för med sig för konsekvenser in i den kriminologiska forskningen som riktar sig mot rättsliga aktörer.
“But why is it less acceptable (than sympatizing with the prisoner) to offer the
same degree of appreciative understandings to those who manage prisons. Is it
because they wield power? Their voices are already legitimated? […] Why are
we not so curious about the constraints under which so-called powerful operate?
To what extent do we really understand the complexities of using authority, of
being operational in prison? Why is sympathy reserved for the offender and
denied to those who (sometimes in good faith) work in criminal justice, with
their own lives, stories, pains, motives and understandings (a question Gouldner
(1975) also raised in his response to Becker)?” (Liebling 2001:476)
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Som jag ser det berör Liebling (2001) metodologiska frågor om underförstådda ställningstaganden som sällan uttalas inom kriminologin. I artikeln landar Liebling i att även om forskning aldrig kan vara neutral behöver det inte
innebära att det inte går att välja mer än en sida. För min forskningsprocess
innebar Lieblings diskussion ett sätt att förena en kritisk ansats med studiens
kvalitativa ingång. I sitt resonemang menar jag att Liebling (2001) tangerar en
kriminologisk metaberättelse som bygger på Beckers ställningstagande om att
ställa sig på de marginaliserades sida. Becker utgår i sin fråga ’Whose side are
we on?’ inte bara från att det oundvikligen finns en sida att välja utan också
ett någorlunda homogent ’vi’ som väljer den. Att välja sida genom sin sympati
innebär således också att bli ett ‘vi’ med den kritiska kriminologiska traditionen. Att visa för mycket sympati gentemot de rättsliga aktörerna innebär
som jag ser det en risk att uteslutas ur detta ‘vi’. Som en förlängning av Becker
och Lieblings resonemang vill jag lägga att frågan om vilken sida vi tar och
vilka följder det för med sig i forskningsprocessens alla delar kan fördjupas
om vi också närmar oss en kriminologisk självförståelse och kritiskt frågar oss
vilket ‘vi’ som skapas genom att välja sida.
Vad som i ett visst teoretiskt fält eller akademiskt sammanhang uppfattas som
forskningens främsta syfte drar indirekt upp en skiljelinje mellan ’bra’ och
’dålig’ forskning, ett vi och dem. Richardson (2001:35) poängterar att vi som
forskare påverkas och influeras av ’the kind of support you get or don’t get
for the kind of work you want to do’. Den reflexiva praktiken handlar i detta
avseende om att fråga sig varför vissa forskningsfrågor anses vara viktiga,
spännande och kriminologiskt relevanta medan andra inte är det. I olika kriminologiska sammanhang där jag har presenterat min studie har jag så gott
som alltid fått höra positiva kommentarer kring min ’kritiska’ ingång att undersöka hur åklagare hanterar våld i nära relation. I de situationer som jag
snarare har betonat de emotionsteoretiska aspekterna har mottagandet i vissa
fall varit mer tveksamt, om än försiktigt positivt, ’så länge du håller det kriminologiskt relevant’. I en reflexiv ansats i förhållande till det kritiska kriminologiska fältet menar jag att vi behöver reflektera över när vi själva eller kollegor förebrås för att vara partiska, underteoretiserande eller för nära något
annat samhällsvetenskapligt fält. Den kritik om att forskaren har ‘gone native’
som ofta riktas mot kvalitativa metoder, framförallt etnografiska, där problemet anses vara att forskaren har kommit för nära och tappat den kritiska
blicken kanske i viss mån kan förstås som en markering att forskaren inte i
tillräcklig utsträckning har ‘gone academic’? I en postmodern tradition menar
jag att det som uppfattas som utanför det egna akademiska sammanhanget inte
med nödvändighet behöver tolkas som något dåligt kunskapsmässigt, ibland
kanske till och med önskvärt att ens studie prövar sig fram i olika samtal och
rum. Eduards (2008) menar att önskan om legitimitet i det egna vetenskapliga
sammanhanget ibland begränsar möjligheten till ny kunskap.

102

Att genomföra en kvalitativ studie och samtidigt försöka skriva in sig i ett
maktkritiskt forskningsfält har för min del väckt känslor av en dubbel oro, en
oro för att inte vara tillräckligt kritisk parallellt med en oro att vara för kritisk.
Den dubbla oron relaterar till de två läsekretsar som Davies (2008) menar att
värderar och validerar forskarens31 arbete; den akademiska läsekretsen och
den läsekrets som består av det kollektiv som informanterna är en del av (Davies 2008:268). Oron kan också relateras till de motstridiga ideal som valet av
en ’kritisk’ teoretisk ingång (där distans uppfattas som en förutsättning för den
kritiska blicken) och valet av ’kvalitativa’ metoder (där närhet och i vissa fall
intersubjektivitet anses vara centralt för kvaliteten på forskningen). Motstridigheten mellan teori och metod blir kanske ännu tydligare i förhållande till
att en av de mer framträdande utgångspunkterna inom den kritiska kriminologin är att lagen är uttryckt i termer av formell rättvisa men att den i praktiken
är selektiv och ojämlik (Chambliss 1967). I det här teoretiska perspektivet är
forskningens främsta syfte att utforska maktrelationer och vilka konsekvenser
dessa asymmetrier får i samhället. I linje med de här tankegångarna framstår
det som rimligt att fråga sig ’whether there is any point in spending long hours
conducting a police ethnography for any other reason other than to blow the
whistle on their indiscretions (Westmanland 2001:523. min kursivering).
Även om inte alla ’kritiska’ kriminologer håller med i Westmanlands påstående fullt ut menar jag att det kritiska paradigmet i första hand handlar om att
undersöka institutioner med makt just utifrån att de har maktposition och att
den teoretiska utgångspunkten är en vilja att förändra hur de använder sin
makt. För att hantera såväl en omliggande trovärdighethierarki och egna sympatier menar Liebling (2001) att forskare bör balansera olika motstridiga perspektiv i sina studier. I denna studie har jag emellertid valt att bjuda in en sida,
de relationsvåldsspecialiserade åklagarnas, från ett fält som är fyllt av konflikt,
våld i nära relation. Under arbetets gång har jag funderat mycket kring vilken
’balans’ åklagarnas perspektiv ger. En balans sker i relation till en större forskningskontext där framförallt brottsoffrens upplevelser av mötet med rättsväsendet är mer utforskat än åklagarnas. En annan form av balans är åklagarnas
perspektiv tolkas genom min feministiskt orienterade förförståelse av fältet.
En av de stora metodologiska utmaningarna med att förena en kritisk teoretisk
ingång med kvalitativa metoder är som jag ser det att skapa ett empiriskt
material som både innefattar ett respektfullt förhållningssätt och samtidigt
ifrågasätter hur asymmetriska maktrelationer kommer till uttryck inom rättsprocessen. Oavsett om undersökningen riktar sig mot ’de Andra’ eller ’de
Första’ menar jag att den kvalitativa forskarens ambition bör vara att nyansera,
skapa perspektiv och utmana djupt rotade sätt att se och förstå det fenomen vi
studerar. En av styrkorna med att kombinera ett maktkritiskt perspektiv med
31

Davies talar om etnologers läsekretsar men jag anser att henne resonemang är överförbart till
alla studier som handlar om mänskliga samspel.
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just kvalitativa metoder är att empirin ofta synliggör det begränsade handlingsutrymme som även personer med en ’överordnad’ maktposition upplever
i förhållande till institutionaliserade villkor och praktiker samt även hur de
själva upplever användningen av olika former av makt. I likhet med Liebling
(2001) menar jag att den professionella integriteten inom maktkritisk kriminologi som riktar sig mot rättsväsendets institutioner handlar om att inte bara
fokusera på de negativa aspekterna av de rättsliga aktörernas maktutövande
utan även de positiva. Att enbart inkludera den ena aspekten menar jag också
kan begränsa förståelsen över maktens komplexa dynamik. För att koppla tillbaka till anekdoten och frågan om vad som motiverar någon att vara med i
studie där de kan anta att de kommer att ’ sättas dit’ kan det utdraget från en
av intervjuerna med de åklagare som jag följde med under deras arbetsdag
belysa de mångsidiga anledningarna till att en åklagare väljer att delta i studien.
Nina: Mm.. Men då tänkte jag bara ta sista fråga (ip: ja) Och då tänkte jag, vad
var det som fick dig att tacka ja till att jag fick gå med dig de här dagarna?
Åklagare: Ja, det var en bra fråga! (båda skrattar) Eftersom faktiskt flera i min
grupp var såhär '(suckar) s-… Vad duktig du är!'. Men jag känner såhär att..
(paus) Nämen jag tycker på nåt sätt att vara åklagare är inte bara att jobba med
juridiken, det är också att nätverka och samverka. Att bjuda (n: mm) in dig att
få vara med. Så att du kan skriva en bra avhandling (n: mm) som vi kan ha nytta
av, som samhället i stort kan ha nytta av. Och kan jag bidra till (n: mm) det så
är jag bara glad att göra det. Och det har inte tagit mig mer tid än egentligen
den här förmiddagen [när vi genomför intervjun]. (n: mm) För att när du går
med mig så har ju vi gått och pratat. (n: mm) Jag menar det har ju varit i arbete
hela tiden. (n: mm) Jag gjorde avvägningen såhär, ‘Hur mycket kraft och tid
kommer det att ta av mig? Och hur mycket kan jag ge?’ (n: mm) Sen minns jag
ju själv när jag var student, nu är du (n: mm) doktorand men att man ville ha
nånting. Det är klart man måste bidra (n: mm) tycker jag. Om det inte är jättemycket uppoffring från min sida. För det väger jag ju in (n: mm) förstås så
tycker jag absolut att (n: mm) att man ska göra en sån här sak (n: mm) om man
har möjlighet. Och så tycker jag att det är intressant ämne du ska skriva om.

Denna intervjupassage fångar väl upp den bild jag har av varför åklagarna har
valt att delta i studien. Precis som åklagaren lyfter fram inledningsvis finns
det en klar linje som handlar om att ‘ställa upp‘, att vara schysst och kanske
även få kollegor förmanande kommentarer om att en är ‘duktig’. Denna inställning till intervjuerna menar jag belyser en annan maktaspekt som är central för mina intervjuer med åklagarna, intervjuerna är något som åklagarna
‘ger‘ till mig som ‘vill ha’. Överlag har åklagarna inte gett uttryck för en förväntan om att intervjuerna ska ge just dem något speciellt tillbaka. Att låta sig
intervjuas har istället kopplats starkt samman med att det är en del av arbetet,
av att ha ett yrke som innefattar makt och ansvar men intervjun alltjämt ses
som en slags ‘uppoffring’ från åklagarens sida. Samhällsnyttan lyfts fram
samtidigt som den vägs mot den egna arbetsbelastningen. Att se intervjuerna
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som en möjlighet att få reflektera och tala om sitt arbete på djupet ligger långt
borta även om åklagares professionella identitetsskapande uppfattas som ‘ett
intressant ämne’. På så sätt är steget långt till att se de intervjuer som jag har
genomfört inom ramen för avhandlingen som ’terapeutiska’ (Birch and Miller
2010) eller ’empowering’ (Lather 1988) som återkommande beskrivs som ett
mål inom postmoderna metodologier om intervjuer.
Genom att se på reflexivitet som en process som är i ständig förändring är det
rimligt att anta att mina känslor, tankar och handlingar kring detta projekt kan,
och antagligen kommer, fortsätta att förändras. Att sätta punkt för kapitlet är
således i första hand en praktisk nödvändighet snarare än ett reellt avslut. I
detta metodkapitel har jag försökt samla och förmedla den verkande, värkande
process som hittills format detta forskningsprojekt och dess kunskapsbidrag.
Förhoppningsvis bidrar dessa reflektioner till att skapa en öppenhet för andra
att förstå och granska mina tolkningar och resonemang i de kommande analytiska kapitlen.

105

Kapitel 4. Mellan byråkrater och eldsjälar.
Kampen om kompetens och status

Juristyrket brukar i likhet med läkaryrket lyftas fram som klassiska professioner inom professionsforskningen (Brint 1994; Ackroyd 1996; Krause 1996).
Förutom att dessa professioner har en förhållandevis lång historisk tradition
som yrke betraktas de som klassiska utifrån att de uppfyller en rad kriterier;
det är yrken som har ett tydligt och exklusivt kunskapsområde, de har särskilda utbildningsvägar, ofta med någon form av certifiering, de omfattas av
en yrkesetisk kod och det finns genomarbetade, inom-organisatoriska strukturer för granskning av arbetets kvalitet (von Nordenflycht 2010; Brante 2009;
Abbott 1988). De klassiska professionerna har generellt ett högt förtroende i
samhället, såväl läkare och jurister uppfattas vara professionella i den meningen att deras yrkesagerande anses vara styrt av kunskap, kompetens och
rationalitet och de förknippas med hög status och prestige. Ytterligare en
aspekt som forskningsfältet menar utmärker de klassiska professionerna är att
de institutioner som förvaltar professionen har en hög grad av autonomi i samhällsordningen och att de i stor utsträckning har makt att själva definiera innehållet i det egna kunskapsområdet. Professioner inom områden som medicin och juridik betraktas ofta som etablerade utifrån att de inte behöver kämpa
för att upprätthålla en bild av yrket som en särskild form av expertis i samma
utsträckning som aspirerande professioner (t.ex. managementkonsulter) eller
semi-professioner (t.ex. förskolelärare). Det innebär dock inte att dessa yrken
helt undgår ifrågasättande, även de behöver kontinuerligt tydliggöra det egna
kunskapsområdet och omförhandla dess innehåll i relation till samhällets förväntningar och behov.
I likhet med många andra yrkeskårer går åklagarprofessionen mot en ökad
specialisering och detta kapitel analyserar hur åklagare som själva är specialiserade mot våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn ser på specialiseringens historiska framväxt, status och koppling till genus. Teoretiskt kan
specialiseringar tolkas som en ansats till professionalisering där specialisering
är ett begrepp som kan definieras som ‘the processes and circumstances
through which occupations pursue, negotiate and maintain professionalism”
(Bolton & Muzio 2008). Evetts (2013) menar att professionalisering är ett sätt
att synliggöra den process som gör att vissa professioner etablerar, utvecklar
och upprätthåller sin status som profession. Professionalisering blir därmed
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ett användbart begrepp för att undersöka framväxten av barn- och relationsvåldsspecialister32 inom åklagarväsendet och narrativen om specialiseringen
kan förstås som förhandlingar och upprätthållande av en respektabel professionalitet.
Som jag ser det hänger utvecklingen av denna specialisering på ett övergripande plan samman med två delvis skilda, delvis sammanlänkade historiska
skeenden; den andra vågens feminism och kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Båda dessa skeenden utmanade, och utmanar till viss del fortfarande,
den traditionella åklagarprofessionen, den andra vågens feminism genom dess
mångbottnade kritik mot rättsväsendets hantering av våld mot kvinnor och den
växande andelen kvinnliga åklagare genom att denna utveckling trotsar den
täta kopplingen mellan professionalitet och maskulinitet. I detta kapitel fokuserar jag på att förstå hur åklagarna själva förstår och skapar mening kring
specialiseringen och dess framväxt. I likhet med Czarniawska anser jag att
varje profession har en kollektiv berättelse om det egna yrket som är vidare
än de enskilda yrkesutövarnas berättelser (Czarniawska 1997). Det kollektiva
narrativet om professionen blir en referenspunkt för den enskilda yrkesidentiteten och sätter den egna yrkesutövningen i ett historiskt nu. I den enskilda
berättelsen om hur det är att vara barn- och relationsvåldsspecialist relaterar
åklagaren till ett kollektivt narrativ om specialiseringens historia och fyller
den yrkesmässiga självförståelsen med mening, antingen genom att hålla med
eller göra motstånd mot en gemensam berättelse kring vad specialiseringen
står för och inte (eller ofta både och).

Från generalister till specialister
Som yrkeskår har åklagare gått från att vara generalister till att bli specialister.
Om det tidigare inte bara ansågs vara en självklarhet att en åklagare ska kunna
hantera alla typer av brott lika väl utan att detta också var en skiljelinje mellan
’bra’ och ’dåliga’ åklagare så finns det idag ett underförstått antagande att
specialiseringar behövs för att hålla en hög kompetensnivå. Framväxten av en
rad olika specialiseringar bland åklagare kan ses mot bakgrund av samhällets
förändrade syn på brottslighet som ett alltmer komplext fenomen samt en fördjupad kunskap om olika brottstyper, förövare och brottsoffer. Som kontrast
till utvecklingen mot specialister bland åklagare kan det vara intressant att
32

Inom åklagarmyndigheten talar man i första hand om barn- och relationsspecialister och utesluter därmed det våld man faktiskt arbetar med. För att synliggöra våldet använder jag mig av
termen barn- och relationsvåldsspecialister. Ett problem som uppstår med konstruktionen är
barnvåld som kan kritiseras på samma grunder som begreppet kvinnovåld – det vill säga ett
begrepp som helt osynliggör förövaren och även kan misstolkas som våld av barn istället för
våld mot barn.
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lyfta fram att domare fortfarande sätter ett värde i att vara generalister och att
idén om att domare ska hantera alla typer av mål är kopplat till föreställningar
om objektiviteten skulle hotas av specialisering och specialiserad kunskap.33
Inom åklagarväsendet finns det i dag flera olika former av specialiseringar,
dels i form av specialisttjänster, dels i form av speciallottningar. Specialisttjänster finns för internationell brottslighet, eko-brott, övergrepp mot barn,
övergrepp mot kvinnor, narkotikabrottslighet, samhällshotande grupperingar,
it-brott, miljöbrott, polismål, korruptionsmål samt mängdbrott. Specialisttjänsterna utses av en särskild nämnd och tillsätts av riksåklagaren. Specialisttjänsten innebär att åklagaren anses ha särskilt kompetens gällande en viss
brottstyp men innebär också ett administrativt och samordnande ansvar liksom
högre lön. Denna kompetens relaterar antingen till lång erfarenhet av att arbeta
med en viss typ av brott eller att man har genomgått inriktade utbildningar,
antingen åklagarmyndighetens interna utbildningar eller via de riktade utbildningar som Nationellt Centrum för Kvinnofrid bedriver. Dessa specialisttjänster har varit ett sätt att utöka karriärvägarna inom åklagarväsendet. De första
specialisttjänsterna gällande relationsvåld infördes 2006 och i dag finns det
relationsvåldsspecialister på 31 av landet 32 allmänna kammare.34
Inom åklagarväsendet finns det även en annan form av specialisering som
handlar om att åklagare har speciallottning och jobbar i specialiserade team,
vilket innebär att de i huvudsak arbetar med en viss typ av brott. Speciallottning rörande exempelvis relationsvåld innebar att alla ärenden av denna typ
hamnar hos en eller ett par åklagare på kammaren. Denna specialisering svarar
mot den praktiska organiseringen av arbetet på den enskilda kammaren och
tillsätts i dialog mellan medarbetaren och kammarchefen. Speciallottningen
och arbetet i team uppfattas hålla kvaliteten på utredningarna på en hög nivå
och höja den egna kompetensen att handlägga ärendena men det finns inte
något formellt krav på annan utbildning utöver den som krävs för att bli kammaråklagare (även om många av de åklagare som har speciallottning går någon av de interna kurserna så småningom).

33

Detta diskuteras redan under 1990-talet (Wendt Höjer 2002) men återkommer i även i dagens
mediala debatter, se exempelvis Zandra Kanakaris och Olga Persson, för Sveriges Kvinnor och
Tjejjourers Riksförbund (SKR) ”Hovrätten blundar för sammanhanget” i Svenska Dagbladet
(SvD)2013-10-01 och repliken ”Värderingar får aldrig styra i rättssalarna” från Fredrik Wersäll
(Svea hovrätt) och Anne Ramberg (Advokatsamfundet) i (SvD) 2013-10-04 samt Nina Rung
(Stockholmspolisen) ”Okunniga domare friar anklagade i sexualbrottmål” i Dagens Nyheter
(DN) 2015-05-30 samt repliken ”Kritiken är osaklig och felaktig” från Fredrik Wersäll (Svea
hovrätt) i DN 2015-06-01.
34
Den 1 oktober 2014 trädde en ny organisation ikraft inom Åklagarmyndigheten, vilket innebär att den operativa verksamheten delas in i sju åklagarområden som innefattar de tidigare 32
åklagarkamrarna.
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Kompetens under förhandling. Om feminisering av ett
maskulint kodat yrke
Historiskt sett har åklagarprofessionen i Sverige och många andra länder varit
ett yrke för vita män ur medelklassen. Den manliga dominansen inom professionen handlar inte bara om att män har varit i andelsmässig majoritet utan
också om att åklagarrollen överlappar med föreställningar om maskulinitet.
Åklagares yrkesroll förknippas med drag som historiskt har associerats med
män och hegemonisk maskulinitet; objektivitet, oberoende, rationalitet, auktoritet och verbal aggressivitet. En central aspekt av åklagares yrkesutövning
handlar om att ta och behålla kontrollen i huvudförhandlingen, vilket också
kan relateras till föreställningar om maskulinitet och ett manligt etos.
Även om åklagarprofessionen generellt har kodats som ett maskulint yrke har
åklagare, i likhet med många andra professioner, de senaste årtiondena genomgått en feminiseringsprocess i samband med kvinnors växande del på arbetsmarknaden. Inom forskningen brukar två centrala aspekter av feminisering av maskulina professioner lyftas fram, dels en numerisk aspekt som handlar om den faktiska andelen kvinnor inom yrket, dels en symbolisk aspekt som
synliggör förändringar vad det gäller föreställningar om professionalitet och
andra värderingar inom en profession (Bergman 2009; Bolton & Muzio 2008).
Vad det gäller den andelsmässiga aspekten av åklagarprofessionens feminisering är den mycket tydlig inom det svenska åklagarväsendet. Sedan de första
kvinnliga åklagarna tillträdde under 50-talet har andelen kvinnliga åklagare
ökat och från mitten på 2000-talet är det en jämn könsfördelning där andelen
kvinnliga åklagare under åren 2005 till 2011 varierat mellan 50 – 56 procent.35
Könsfördelningen är dock mindre jämn om en också tar hänsyn till ålder. År
2008 var det 62 procent kvinnliga åklagare bland åldersgruppen 25-44 år, i de
äldre åldersgrupperna är i stället de manliga åklagarna i majoritet. Mitt fokus
handlar dock mer om den symboliska aspekten av feminiseringen36 av åklagarprofessionen och jag kommer därför att gå igenom teoretiska ingångar och
begrepp som kan bidra med förståelse för hur barn- och relations(vålds)speci-

35

År 2012-2015 redovisar åklagarmyndigheten i sin årsredovisning inte könsfördelning bland
åklagare utan för samtliga medarbetare och under dessa år är fördelningen mellan kvinnor och
män 66-67 % och 34-33 %.
36 Inom detta område använder många forskare begreppet ’könsmärkning’ för att synliggöra
hur positioner, sysslor och yrken blir förknippade med ett visst kön (Wahl m.fl. 2011 s. 239240). Jag har valt att använda begreppen feminisering/maskulinisering för ’its ability to display
the dominance of masculine forms of knowledge and institutionalised arrangement that exclude
women’ (Bolton & Muzio 2008:6). I likhet med Bolton och Muzio (2008) menar jag att de
tillsammans med begreppen professionalisering/deprofessionalisering är användbara för att förstå de komplexa och ofta paradoxala processer som samtida professionella projekt genomgår.
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aliseringen har etablerats, legitimerats och ifrågasatts som ett ’jobb för kvinnor’ i en manligt dominerad profession som åklagarväsendet. Acker (1990)
var en av de första forskarna att uppmärksamma betydelsen av genus i organiseringen av arbete och hon använder begreppet ’könade organisationer’37 för
att belysa att:
”gender is a constitutive element of organizations and that the dichotomy of the
masculine and the feminine often works as an organizational logic for how the
work is organized between male and female employees.” (Acker 1990:146).

I linje med denna logik blir kvinnor experter inom en organisation på grund
av egenskaper och förmågor som tillskrivs dem utifrån deras kön snarare än
deras professionella kompetens. Ett exempel på en sådan logik är att kvinnor
i ‘maskulina’ yrken ofta får arbeta med de ’mjuka’ frågorna inom professionen. Mjuka frågor kopplas samman med en stereotyp föreställning om femininitet och karaktäriseras ofta av en betoning av känslighet, omsorg, service
och ett personligt engagemang (jf Alvesson och Due Billing 2011; Robertsson
2003; Lutz 1990). En symbolisk feminisering av en profession bygger ofta på
en inneboende ambivalens kring integrering och fragmentering. Samtidigt
som kvinnor och ’den kvinnliga kompetensen’ integreras i en organisations
professionella projekt hålls de åtskilda från män och ’den manliga kompetensen’, bland annat genom vad som inom forskningen brukar beskrivas som
’glastak’ och ’glasväggar’ (Wahl m.fl. 2011). Genuskonstruktioner och könade logiker bidrar på detta sätt till en vertikal och horisontell segregering, där
vissa positioner, arbets- eller kompetensområden domineras antingen av kvinnor eller av män. Medan Bolton och Muzio (2008) uppmärksammar att det de
senaste årtionde finns ett växande intresse för mjuka värden inom olika
branscher så visar annan forskning att denna typ av arbete sällan värderas särskilt högt (Alvesson & Due Billing 2011; Abrahamsson 2000). Utifrån detta
resonemang kan den horisontella segregeringen inte förstås som neutral, den
både producerar och reproducerar olika föreställningar om professionalitet
och genus och hur dessa värderas.
Utifrån dessa teoretiska resonemang är det rimligt att anta att den kraftiga ökningen av kvinnliga åklagare har haft en betydelse för åklagarprofessionen
som sådan, och i synnerhet vad det gäller en specialisering som barn- och relationsvåld som historiskt har varit en starkt kvinnodominerad specialisering.
Vad har feminiseringen av specialiseringen inneburit för synen på professionalitet och kompetens – bland de som arbetar med dessa typer av brott och deras
relation till åklagare som arbetar med andra brottstyper? I de kommande avsnitten kommer jag att undersöka hur åklagare som själva är specialiserade

37

Begrepp i original ’gendered organizations’.
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mot våld mot barn och våld inom nära relationer beskriver hur specialiseringen etableras och säkras som ett särskilt kompetensområde. Detta kollektiva narrativ om ett ’vi’ inom åklagarprofessionen menar jag förmedlar ett
sammanhang mellan organisationens historia och organisationens framtid och
säger något om hur åklagarna positionerar sig i sin samtid.

’Man kokade soppa på inte ens en spik ibland’. Narrativa linjer
om hur barn- och relationsvåldsspecialiseringen etableras och
feminiseras
I intervjuerna med åklagare som arbetar med ärenden som handlar om våld
mot barn och våld i nära relation är det tydligt att deras bild är att denna specialisering har varit starkt kvinnodominerad och att kvinnliga åklagare fortfarande uppfattas vara i majoritet, åtminstone på en nationell nivå. Denna kvinnodominans är även synlig i mina intervjuer där 22 av de 32 åklagare som jag
har intervjuat är kvinnor. I de narrativa linjerna om betydelsen av kön tonar
de flesta åklagare som jag har intervjuat ned denna aspekt och menar de inte
upplever att det spelar någon betydande roll om de är kvinnor eller män för
hur lämpade de är att arbeta med dessa brott.
En ingång för att förstå vad barn- och relationsvåldsspecialiseringen står för
inom åklagarväsendet och för de enskilda åklagarna är att se till hur de ser på
anledningar till att de har blivit specialister. På frågan om varför de har specialiserat sig mot att arbeta med just barn- och relationsvåld är det få av de intervjuade åklagarna som framställer detta som ett medvetet val från deras sida.
De flesta svarar att det till stor del handlar om en slump, de blev tillfrågade
utifrån att det behövdes någon i ’teamet’ och de stod på tur att specialisera sig.
En åklagare beskriver det som ett icke-val utifrån att han inte ville arbeta med
ungdomsmål som var den andra möjligheten han hade. Motståndet mot att
framställa det som att man aktivt har sökt sig till att bli barn- och relationsvåldsspecialist kan möjligen tolkas mot bakgrund av att bilden av specialiseringen så starkt har förknippats med ideologi och andra föreställningar som
länkar samman kvinnor med subjektivitet, känslor och en slags icke-professionalitet. I sina narrativa linjer om specialiseringen distanserar sig åklagarna
ofta från dessa feminint kodade föreställningar. I intervjuerna har jag frågat
åklagarna hur det kommer sig att de började arbeta med just denna typ av brott
och en kvinnlig åklagare med lång erfarenhet av dessa brott svarade då att:
Och när jag kom till [mindre svensk stad] då var det två äldre gentlemän som
satt där som åklagare och jag var den tredje då så som skulle komma för att
täcka upp framtida pension då för den ena va. (skrattar) Och på slutet på -80talet så började de här brotten, alltså sexualbrotten mot barn komma. Alltså de
fanns inte i statistiken förut. Utan de började ju komma då och sen ökade ju det
här lavinartat. Och då säger de här äldre herrarna till mig att ’- Ja, alltså vi vet
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inte vad som är vare sig fram eller bak på en unge så att det här får du sköta
om va’. Ja, min tanke var att bli eko-åklagare och syssla med (skrattar) ekonomisk brottslighet. Jag hade suttit på länsrätt, jag hade gått stora skattekursen så
det var min tanke. Men den kom på skam och ja, det blev så bara.38

I denna narrativa linje kring varför hon blev relationsvåldsspecialist och inte
eko-åklagare som hon tänkt har genus en betydande roll samtidigt som narrativets sensmoral ‘det blev så bara’ riktar narrativet mer mot slumpen än könsstrukturer. En intressant positionering är att åklagaren själv förblir könlös i
narrativet men att kollegorna både könas och ålderspositioneras och att de
skapar ett sammanhang till berättelsen och gör den förståelig. Denna positionering kan möjligen förstås som en slags motstrategi inom feminiserade professionella sammanhang, att göra den vanliga, osynliga manliga normen synlig samtidigt som den egna könstillhörigheten inte ges någon särskild betydelse. Parallellt med denna normativa,’könlösa’ positionering är det tydligt att
specialiseringens kvinnodominans i ett historiskt perspektiv länkas samman
med föreställningar om genus. Narrativet kan också ses som en bild över hur
barn- och relationsvåldsspecialiseringen historiskt har dominerats av kvinnliga åklagare och hur detta har gjorts utifrån en könad logik om kunskaper som
kvinnor förväntas ha för att de är kvinnor. Den kompetens som de kvinnliga
åklagarna ansågs ha med sig in i specialiseringen hade således inte någon professionell status i form av utbildning eller annan expertis. I likhet med många
andra åklagare som jag har intervjuat distanserar sig åklagaren från att hon
själv skulle ha valt att bli relationsvåldsspecialist och den narrativa poängen
handlar om att det behov som det ökade antalet anmälningar skapade och de
äldre, manliga kollegors inkompetens och ointresse att arbeta med dessa brott
gjorde att hon började arbeta med dem. Samtidigt har denna åklagare arbetat
med dessa brott i över tjugo år och framstår i intervjun som mycket engagerad
i dessa frågor så jag frågar henne vad som har fått henne att fortsätta arbeta
med just dessa brott så länge. Hon svarar då att:
Jaa.. (lätt suck) Det måste ju vara (kort paus).. Inte kärlek till barn för jag tycker
inte om barn generellt men man får så mycket tillbaka både utav.. Alltså utav
målsägandena.. (n: mmm) tycker jag. Ehm. Kvinnor, barn... alltså jag är inte
förtjust i kvinnor heller. Jag förstår inte, jag förstår inte riktigt men jag tycker
att det ger mig mycket. (n: mmm) Jaa. Det gör det. (paus)

Denna positionering kan förstås som ett sätt att visa att hon inte är en av de
’eldsjälar’ som relationsvåldsspecialiseringen är förknippad med och som
emotivet om engagemang kräver en förhandling av. Genom associationslänkarna mellan maskulinitet, rationalitet och professionalitet innebär feminisering av en profession (Alvesson & Due Billing 2011; Wahl m.fl 2011), eller
som i det här fallet en feminisering av en specialisering inom en profession,
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ofta en deprofessionalisering i form av ifrågasättande av kunskapsområde och
lägre status. Ambivalensen kring den egna specialiseringens status och expertis är tydliga i åklagarnas narrativa linjer, både i fråga om specialiseringens
historia och dess nuvarande status. I linje med dessa resonemang beskrev en
åklagare att den generella bilden bland åklagare av specialiseringen är att den
tidigare var:
befolkade av människor med lite mer ideologisk tanke kring sitt yrke, sitt yrkesval och att det var många jobbat väldigt länge med just den biten. Att man
då, bland de andra då, såg att det här är speciell nisch som man kanske ska ha
ett speciellt intresse för.

I den kollektiva berättelsen om barn- och relationsvåldsspecialiseringens
historia finns en gemensam bild av att denna specialisering har haft en låg
status bland åklagare. De förklaringar som de åklagare som jag har intervjuat
ger till den låga statusen historiskt förklaras av att brotten uppfattades som
’kvinnotjafs’ och att de ansågs vara besvärliga att utreda men också på grund
av att specialiseringen dominerades av kvinnor. Som citatet ovan visar så
fanns också en bild av att dessa åklagare var ideologiskt färgade och denna
åklagare menade också att dessa åklagare ’kokade soppa på inte ens en spik
ibland’. Enligt den här åklagaren ledde ideologin till att dessa åklagare hade
väldigt tunna åtal och ogillade domar, vilket också relaterar till etablerade föreställningar om åklagares professionalitet. Den traditionella bilden av en
kompetent åklagare är att de har ett starkt åtal, får fällande domar och inte
påverkas av annat än rena bevis.
Utifrån intervjuerna framstår det som att kopplingarna mellan engagemang,
genus och professionalitet fortfarande skapar en ambivalens för att skapa en
professionell respektabilitet. Under en av de dagar jag följde med åklagare på
deras arbetsdag så sa en annan åklagare vid en gemensam lunch att det var
dags för honom att specialisera sig och poängterade då att det enda han verkligen inte ville arbeta med var barnärenden eftersom han tyckte att det verkade
tråkigt att ’sitta och titta på barn som leker’.39 Jag berätta om denna situation
för en av de barnspecialiserade åklagarna på den kammaren och hon blev först
mycket förvånad men menade sedan det var ett exempel på att det ’hos många
så lever den där märkliga bilden kvar att man måste nästan haft som alternativ
karriär dagisfröken för att man ska tycka om barnärenden’. Medan åklagaren
ovan som lyfte fram att hon inte tycker speciellt mycket om barn eller kvinnor
förhandlar denna åklagare om vilka meningar som ska fästas vid just hennes
engagemang på ett lite annat sätt. I intervjun kommer hon in på att hon är
engagerad som person och att hon skulle vara engagerad oavsett vilken typ av
brott hon arbetade med och markerar på detta sätt att hennes engagemang inte
39 Han syftade då på att barnspecialiserade åklagare är ålagda att vara närvarande vid polisens
förhör med barn.
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är påverkat av att det är frågan om barn. Att iscensätta sitt engagemang på rätt
sätt framstår som en central intrig i de relationsvåldsspecialiserade åklagarnas
narrativ och denna centralitet menar jag i sin tur bottnar i en mer övergripande
rörelse från en mer traditionell byråkrati där objektivitet och distans är de
självklara professionella värdena till en mer serviceinriktad organisation där
bemötande och engagemang är mer i fokus.

’Det är ju fint att bli’. Motberättelser om kompetens och
status
Jämfört med den tydliga bilden av specialiseringens historiskt låga status och
orsakerna till detta så har de åklagare som jag har intervjuat betydligt svårare
att beskriva vilken status specialiseringen har i dag. Bland åklagarna finns det
de som menar att barnspecialist är det finaste en åklagare kan bli medan andra
uppfattar att specialiseringen fortfarande har en låg status, de flesta menade
dock att status är högre idag än tidigare. Denna spännvidd i fråga om status
menar jag speglar den komplexitet som professionalisering av ett feminiserat
kompetensområde för med sig men också att status inom en profession relaterar till många olika aspekter och kan mätas utifrån flera olika värdeskalor.
Utifrån intervjuerna uppfattar jag att barn- och relationsvåldsspecialiseringen
har genomgått flera professionaliseringsprocesser med syfte att skapa och
markera det egna kompetensområdet. Vissa av dessa professionaliseringsprocesser har skett i relation till den förändrade samhällssynen på dessa brott.
Liksom barn- och relationsvåldsspecialiseringen uppfattas ha haft låg status
historiskt lyfter flera åklagare fram att det har haft hög status att arbeta med
dödligt våld och organiserad brottslighet utifrån att dessa brottstyper har betraktas som ”riktiga brott”. Statusen kopplas då ihop med vilka brott som anses
allvarliga i samhället och detta menar åklagare även har påverkat statusen när
det gäller våld i nära relation.
Mmm, det där har förändrats också väldigt. Bland polisen framförallt så var det
ju väldigt låg status att jobba med de här då för tjugo år sen. […] Tills jag fick,
eller vi fick, polisen hade ju jobbat med utredningen och jag fick då en karl
fälld. Han fick sex års fängelse. Och de här tjuvarna som de andra jagar i korridoren, ja vad kunde de få? Två månader, tre månader, fyra månader och så
vidare så att… Så att då började det, sex år liksom då. Sen har det där förändrat
sig. Nu finns det inget.. Det är inget lågstatus längre, nej.

Medan den narrativa linjen i första hand talar om förändring och markerar en
stor skillnad mellan hur det var förut och hur det är nu visar intervjupassagen
även på att det finns vissa skiljelinjer för vad som kan räknas som ’riktiga’
brott och inte inom åklagarväsendet. Narrativet om den fällande domen och
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det långa straffet menar jag kan tolkas som ett ‘signifikant ögonblick’, vilket
enligt Denzin (1989) är händelser som vi själva upplever definierar en upplevelse som sådan eller oss själva som personer. I detta narrativ är det ett signifikant ögonblick i fråga om hur åklagaren upplever statusen på det egna arbetet
och hur det värdesätts bland kollegor och poliser. De höga straffen bekräftar
specialiseringens status.
Det hårda, sexåriga straffet som betonas av åklagaren och jämförs i något förringande ton med de ‘tjuvar’ som kollegorna jagar för att sätta dit i ett par
månader. I intervjuerna som helhet ger åklagarna uttryck för att cykelstölder
och snatterier värderas lågt och uppfattas inte som ett särskilt meningsfullt
arbete. I åklagarnas kollektiva berättelse om barn- och relationsvåldsspecialiseringens framväxt framgår det att dessa brottsområden tidigare inte uppfattades som riktiga brott (av andra åklagare) men att de i dag ses som riktiga brott.
Som förklaring till varför status har ökat menar en del åklagare i likhet med
åklagaren som är citerad ovan att det är relaterat till brottens straffvärde. I
andra intervjuer menar åklagarna att den ökade uppmärksamheten, inte minst
i media och politiskt har inneburit en högre status att arbeta med dessa typer
av brott. Utöver den yttre bekräftelse på att våld mot barn och våld i nära relation i dag uppfattas som reella samhällsproblem lyfter en del åklagare fram
att det inre erkännande inom organisationen har haft betydelse, som exempelvis inrättandet av specialisttjänsterna 2006 och att riksåklagaren lyfter att detta
är ett av myndighetens prioriterade områden i flera av de årliga verksamhetsplanerna.
Ytterligare ett sätt som åklagarna i de narrativa linjerna kring specialiseringen
förhandlar om specialiseringens status är att de betonar att utredningarna av
dessa brott är särskilt svåra och komplicerade. På fråga om det finns någon
särskild anledning till att hon blivit tillfrågad om att bli barn(vålds)specialist
svarar denna åklagare att:
Ja, ett övergripande svar har jag ju på det såklart. Det är ju inskrivet i myndigheten att det ska vara särskilt lämpade åklagare som handlägger den typen
(skrattar). Det anses ju vara det svåraste åklagararbetet du kan göra, det är att
vara barnåklagare. Så då blir man ju glad så klart om man tänker på det. Att det
är ju fint att bli.

I denna intervjupassage länkar åklagaren samman kraven på särskilt lämplighet och svårighetsgraden på arbetet med en försiktig stolthet över att arbeta
som detta. Erkännandet av brottsutredningarnas komplexitet framstår i intervjuerna som en viktig del i den höjda statusen. Andra åklagare poängterar
denna komplexitet genom att även tala om de särskilda bestämmelser som
gäller för just barnärenden och markerar på detta sätt en särskild och kvalificerad juridisk kompetens. Som en del av säkringen av specialiseringen riktas
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berättelserna till både yttre och inre omständigheter, mot behovet i samhället
i form av ökade anmälningar, mot uppmärksamheten kring dessa brott, mot
myndighetens egna erkännande av att det krävs en särskild kompetens.

Att göra det mjuka ‘hårt’. Utbildning och att orka det ingen annan
orkar med
Även om en yngre kvinnlig åklagare av två äldre manliga åklagare kunde anses ’kompetent’ nog att veta vad som är ‘fram och bak på en unge’ och därmed
fick arbeta med att utreda dessa brott beskriver flera av de äldre åklagarna med
lång erfarenhet att de insåg att de saknade kunskap för att hantera dessa brott,
i synnerhet när det kommer till att förstå och hantera målsägandes agerande.
Flera av dem har initierat eller på andra sätt varit med och skapat åklagarväsendets interna utbildningar och kurser gällande våld mot kvinnor och våld
mot barn. Genom att peka på behovet av särskild kunskap och utforma särskilda kurser skapas här också ett eget kompetensområde och en grund för
specialiseringen. Våld mot barn och i nära relation likställs därigenom med
andra brottsområden som narkotika och ekonomisk brottslighet som det länge
har funnits särskilda utbildningar i. Genom en formalisering av den kunskap
som krävs av dessa åklagare frikopplas den också från föreställningar om genus och blir inte på samma sätt ett arbete som anses passa kvinnliga åklagare.
Markeringen av ett eget kompetensområde och institutionalisering av denna
kunskap genom införandet av kurser menar jag alltså kan förstås som en professionalisering av specialiseringen och ett motstånd mot specialiseringens feminisering, vilket i förlängningen kan ha bidragit till att höja statusen på arbetet med dessa brott.
I intervjuerna ger en del åklagare uttryck för att de anser att det är många
åklagare som inte vill arbeta med dessa brott på grund av den psykiska påfrestning som detta arbete innebär (se kapitel 10 för en utförligare diskussion
om detta). Detta resonemang kan till viss del också förstås i termer av en maskulinisering som kan användas för underbygga specialiseringens status. Begreppet ’smutsigt arbete’ har mestadels använts för att beskriva yrken och arbetsuppgifter som förknippas med äckel och social stigmatisering av dem som
arbetar med dessa frågor (Hughes 1951; Ashforth & Kreiner 1999) Den typ
av ’smutsigt arbete’ som det innebär att arbeta med sexuellt våld, grov kvinnofridskränkning eller misshandel mot barn kan paradoxalt samtidigt användas för att höja statusen på specialisering. Genom att betona att arbetet är tufft
och att dessa brott knappast kan uppfattas som ’mjuka’ frågor minskas feminiseringen av specialiseringen och förståelsen av specialiseringens professionalitet förstärks. Att ’orka’ arbeta med dessa ärenden blir också ett uttryck för
en professionell dedikation och stoiskhet där det egna jaget ibland blir lidande.
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Kollegors (in)kompetens och specialiseringens sociala dynamik
Ytterligare ett sätt för barn- och relationsvåldsspecialister att i dag markera sin
egen kompetens är genom att peka ut andra åklagares inkompetens när det
gäller att hantera dessa ärenden. På de kammare som jag har varit på framhåller åklagarna att det är vanligt att åklagarbinda ärenden som rör våld mot barn
eller i nära relation, vilket innebär att bara den åklagare som har utrett fallet
kan driva den i domstolen. Det gäller i synnerhet om det är ett mer omfattande
mål som rör upprepad misshandel eller sexuellt våld. Om den åklagare som
har utrett brottet av någon anledning måste lämna över det till en kollega så
menade flera åklagare som jag talade med att de föredrar att göra det till kollegorna i teamet som de har förtroende för att de ska hantera ärendet på ett bra
sätt i rätten än till någon annan åklagare. I relation till att jag frågar om specialiseringens status utvecklar en åklagare som anser att statusen är låg följande
resonemang kring att de gärna hålla relationsärenden inom gruppen:
Nu brukar vi i möjligaste mån i gruppen gå med varandras ärenden, alltså så att
det inte blir nån annan på kammaren som får ta dem här. Speciellt barnärenden,
de försöker vi alltid hålla inom gruppen. Men sen ibland så kan det ju vara nån
form av enklare misshandel, det har inte blivit några stora skador, kanske var
ett eller två knytnävslag eller så. Det ska ju vem som helst kunna ta för det är
ju egentligen inget.. Ja, man måste ju förstå de bakomliggande faktorerna men
annars ska ju vem som helst som åklagare kunna ta det men då får vi ju ofta
höra att - Ja nu har vi varit med ett av era ärenden […]. ’- Ja, nu hade jag ett
sånt där kvinnoärenden i rätten och det var ju helt hopplöst’ och ja, så att på
det sättet tycker jag att man kan märka att det är sånt som ingen annan vill ha.
Nina: Vad tror du de menar när de säger att det var hopplöst?
Åklagare: Ja, tjafsigt. Hon kunde ju inte prata ordentligt och hon tog ju tillbaka
uppgifter och hon ville ju inte stå för nåt och sådär (n: mm). Och då tycker jag
då […] att i dag borde det vara ganska utbrett att man förstår de bakomliggande
faktorerna, till exempel om man har fortsatt ett förhållande, varför man kanske
är lite återhållsam med vissa uppgifter och sådär. (n: mm) Och då behöver man
inte vara så nedlåtande. Man hoppas ju bara att de inte har en sån nedlåtande
direkt till målsägande när de har träffat henne utan att det kanske är nåt de säger
till mig bara på kammaren i alla fall. (n: mm). Så att det inte har blivit ännu
värre. (n: mm) Det finns också åklagare som inte har lagt så många strån i kors
vid förhandlingen utan när målsägande har backat så har man inte konfronterat
henne med uppgifterna i förundersökningen och alltså har fått ogillade åtal. (n:
mm) Och det.. Så vi har väldigt gärna varandras. Ja, inom gruppen (n: mm) har
vi väldigt gärna varandras mål i rätten för att inte behöva hamna i såna situationer. (n: mm)

I denna intervjupassage förhandlar åklagaren om betydelserna av den egna
kompetens och professionaliteten genom att kontrastera den mot kollegor som
inte arbetar med dessa brott och genom att markera att den inte går att ta för
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given. I den narrativa linjen skiljer hon på två olika kompetenser som relationsvåldsspecialiserade åklagare förväntas ha, dels den juridiska kompetensen, dels en kompetens som främst handlar om att ha insikt i målsägandes
komplexa inställningar till brottet, sin utsatthet och inför rättsprocessen. Genom att positionera sig i utgångspunkten att denna kompetens borde vara given idag ger hon uttryck för en professionell norm men synliggör samtidigt
denna förståelse för brottsoffrens situation är långt ifrån norm bland åklagarna
på hennes kammare. Den egna kompetensen framhävs i narrativet genom att
peka ut kollegornas brister, de tycker att ärendet är hopplöst, är nedlåtande
mot brottstypen i stort och i värsta fall även mot brottsoffret i rätten. Att ha
kunskap om de bakomliggande faktorerna som gör att brottsoffren agerar som
de gör länkas på detta sätt samman ett professionellt ideal som handlar om
bemötande. En kompetens som blir särskilt angelägen utifrån en förståelse av
den feministiska kritik som rättsväsendet mött de senaste decennierna när det
gäller mäns våld mot kvinnor och barn. Samtidigt pekar narrativet ut ytterligare en komplicerande handling i relation till kollegornas oförmåga att hantera
dessa ärenden, genom att inte förstå eller vilja ta upp vad målsägande har sagt
i polisförhöret riskerar hela åtalet att bli ogillat. Genom att riktas mot åklagarprofessionens klassiska kunskapsområde, att nå fällande domar, professionaliseras den kompetens som samtidigt framstår som unik för specialiseringen.
På ett annat analytiskt plan menar jag att narrativet förhandlar om betydelsen
av gemenskap respektive distans mellan åklagare som arbetar med olika typer
av brott på samma kammare. I intervjuerna talar åklagarna ofta om att det finns
en mycket stark sammanhållning i relationsvåldsteamet. Den tydliga vi-känsla
som i narrativet ovan flätas samman med en specifik kompetens menar jag
bidrar till att stärka den professionella identiteten och kan tolkas som ett sätt
att hantera specialiseringens låga status utifrån att de andra åklagarnas erkännande på detta sätt blir mindre viktig.

’Det är inget konstigare än nåt annat egentligen’. Nya
innebörder om specialiseringens kompetens och
professionalitet
Lägre status och oklarheter kring det egna kunskapsområdet är några aspekter
av vad feminiseringen av barn- och relationsvåldsspecialiseringen bland åklagare har inneburit, dock är det inte de enda. På ett teoretiskt plan har den symboliska feminiseringen bidragit med just de kompetenser som den feministiska
kritiken och brottsofferrörelsen menade att rättsväsendet saknade – förmågan
att lyssna, känna empati och ge stöd. Feminiseringen av relationsvåldsspecialiseringen kan därför även tolkas som en professionalisering av åklagarprofessionen. Bland de åklagare som berättar att de aktivt sökt sig till barn- och
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relationsvåldsspecialiseringen betonar de framförallt att de upptäckt att de har
en fallenhet för att hantera dessa ärenden, att de är bra på dem och därför ville
de jobba mer fokuserat med dessa ärenden. Denna fallenhet beskriver de som
en blandning av engagemang och förmågan att kunna ’ta folk’ i allmänhet, och
’gråtande, hysteriska, ledsna’ målsägande i synnerhet, och kan tolkas som en
uppvärdering av feminint kodade kompetenser.
En intressant cirkelrörelse är att i dag när barn- och relationsvåldsspecialisering har etablerat sig som ett prioriterat brottsområde, med ett eget kompetensområde som både innefattar en komplex juridik och kunskap som rör
brottsoffer på olika nivåer, med specialiserade utbildningsvägar och med en
etisk kod gällande bemötande är åklagarnas bild att fler män har kommit att
arbeta med brott som rör våld mot barn och i nära relation. En del av de manliga åklagarna har dessutom kommit in i specialisering utifrån att chefer och
ledning haft en tanke om att de ska ’maskulinisera’ specialiseringen utifrån
andra aspekter, i intervjuerna nämnde ett par av de manliga åklagarna att de
kommit in i relationsvåldsteamet för att ’få bort gnället’, ’få upp lite snabbhet
i utredningar’ och ’förbättra siffrorna’ och deras roll relaterades således till
effektivitet, lojalitet och liknande egenskaper som traditionellt associeras med
maskulinitet. Organisering av arbetet inom åklagarväsendet verkar således
fortfarande till viss del utgå från en könad logik. På detta sätt positioneras de
manliga åklagarna som representanter för en motpol till bilden av barn- och
relationsvåldsspecialiseringen som byggd av engagerade och ideologiskt
drivna eldsjälar. Paradoxalt så verkar denna maskulinisering också innebära
att man delvis undergräver synen på specialiseringens unika professionalitet i
det att man hävdar att denna brottstyp egentligen inte skiljer sig från andra.
Men tittar man på det nu i efterhand så menar ju jag att det snarare egentligen
ska vara tvärtom för att vi ska ju inte hantera de här ärendena på annat sätt än
vi hanterar en stöldhärva egentligen för det är bevisning det handlar om. Sen att
det är en annan sak när man sitter i rätten. Det är ju.. Det är ju som det är men
vi ska ju titta strikt bevisningsmässigt, vad finns det för stöd och det är inget
konstigare än nåt annat egentligen.

Intervjupassagen visar på den inneboende ambivalens som professionalitet
och genus fortfarande skapar. Det narrativa budskapet som linjen landar i
handlar om att det inte är något som skiljer hur våld i nära relation ska hanteras
i jämförelse med andra brott. Riktningen mot den ‘strikta’ juridiken är ett sätt
att markera likheten till andra åklagare och kan förstås som ett sätt att visa vad
den respektabla professionella identiteten inte är, den är först och främst juridiskt orienterad. Den korta, avbrutna passagen gällande rättegången visar att
det finns en annan narrativ linje om den stödjande kompetens som förväntas
där och på så sätt både markerar och distanserar åklagaren sig från att specia-
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liseringen skulle vara något särskilt. Den kollektiva berättelsen som de åklagare som jag har intervjuat ger uttryck för visar på den komplexa dynamik
som finns i feminiserade professioner och specialiseringar. En av de utmaningar en feminiserad specialisering handlar om att skapa en balans mellan
empati och objektivitet, vilket jag kommer att diskutera närmare utifrån ett
emotionsteoretiskt perspektiv i flera av de kommande kapitlen.
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Kapitel 5. Den kreativa effektiviteten.
Narrativa
linjer
om
att
leda
förundersökningar

Det är också lite utmaning som åklagare att jobba med den här typen av mål för
det är det ju.. Det är en brottskategori med särskilda bevissvårigheter. [Det]
ställer krav på att man är en aktiv fu-ledare. Man får vara ganska kreativ och
hitta den stödbevisning som finns. Det finns alltid lite frön att hämta (n: mm)
på olika ställen.

En central aspekt av åklagares arbete är rollen som förundersökningsledare
och i intervjuerna har åklagarna i likhet med den åklagare som är citerad ovan
gett uttryck för att förundersökningsledarskapet i ärenden som rör våld i nära
relation skiljer sig jämfört med andra brottstyper.40 De brottskategorier som
räknas in i våld i nära relation anses vara svåra att utreda av flera olika anledningar (vilket analyseras mer utförligt i kapitel 8, 12 och 13), men beskrivs
ofta i övergripande narrativa troper som ’särskilda bevissvårigheter’ eller att
det handlar om ’ord-mot-ord-situationer’. I linje med det föregående kapitlet
som analyserade hur specialiseringen mot våld i nära relation förstås bland
åklagarna kan den korta intervjupassagen ovan tolkas som ett sätt att framhäva
den särskilda kompetens som behövs för att utreda just dessa typer av brott.
Den utmaning som är specifik för dessa brott skapar också utrymme att konstruera de narrativa linjerna kring förundersökningsledarskapet på särskilda
sätt. Att leda dessa förundersökningar vävs in i de narrativa linjerna om den
egna professionaliteten och ger en möjlighet för en positiv projektionsyta för
den egna professionella identiteten.
Som förundersökningsledare har åklagare ansvar för förundersökningen som
helhet och fattar beslut kring vilka utredningsåtgärder som vidtas, på vilket
sätt åtgärderna ska genomföras och hur olika åtgärder ska prioriteras sinse-

40 Åklagare leder förundersökningen från det att en viss person skäligen kan misstänkas för ett
brott men de är även förundersökningsledare när den misstänkte är frihetsberövad40, när våld
eller hot inom familjen eller mot nära anhöriga kan misstänkas, när den misstänkte är 15-17 år,
när brottsoffret är under 18 år och när det gäller grov eller komplicerad brottslighet. Dessa
bestämmelser gör att åklagarna som är specialiserade mot att arbeta med våld i nära relation,
våld mot barn och grova sexualbrott i mycket hög utsträckning är förundersökningsledare.
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mellan (Sederholm 1995). Förundersökningsarbetet ska vägledas av tre principer, objektivitets-, hänsyns- och skyndsamhetsprincipen, och dessa principer syftar till att den enskildes rättssäkerhet tillvaratas och effektivitet. Medan
åklagarna bestämmer vilka utredningsåtgärder som ska vidtas är det polisen
som genomför dem och de åklagarledda förundersökningarna kan således relateras till två funktioner i relation till polisen; en tillsyns- och kontrollfunktion och en ledningsfunktion (Johansson 2011:46). Parallellt med att åklagare
är ansvariga för brottsutredningen och i viss mån styr polisens arbete har åklagarna förhållandevis få formella möjligheter att utöva kontroll. De formella
och institutionella ramarna för arbetsfördelning mellan åklagare och de utredande poliserna skapar som jag ser det en intrikat maktrelation, där åklagare
ska leda och bestämma över polisen samtidigt som de för att utföra sitt arbete
är starkt beroende av polisen. På spel för den egna respektabiliteten står i samband med förundersökningsarbetet dels en tudelad iscensättning av att vara
samarbetsvillig och att ha förmågan att bestämma, dels en dubbelexponering
som iscensätter kreativitet, effektivitet och noggrannhet.
De följande tre analytiska kapitlen bidrar med att synliggöra en central dimension av de relationsvåldsspecialiserade åklagarnas arbete och professionella identiteter genom att granska de berättelser och berättigande som förundersökningsledarskapet och relationen med polisen möjliggör. I förhållande
till att det praktiska förundersökningsarbetet i våld i nära relationer samt relationen mellan polis och åklagare är så pass outforskade områden i Sverige
och övriga nordiska länder kan kapitlen även läsas som ett explorativt bidrag
bortom deras teoretiska räckvidd.

Ödmjukheten som pekar med hela handen.
Iscensättningar av det respektabla ledarskapet
Nina: Hur ser du på din roll som förundersökningsledare? Eller hur är du som
förundersökningsledare tror du?
Åklagare: Oj, vad tror jag? Ehm, jag är ganska bestämd med vad jag vill ha
utfört. Men samtidigt så tror jag att jag kan vara.. Jag hoppas i alla fall att jag
är lyhörd. Jag tycker också att det är.. Jag brukar uppmana till att polisen […]
att de återknyter till mig och säger liksom.. Jamen, ’Hur det går?’ och vad man
stöter på för problem och så där va. Så att de ska ju veta att jag finns där och
backar upp. (n: mm) Om det är nåt som behövs så måste de kunna höra av sig.
(n: mm) […] Jag är tydlig med att det är jag som bestämmer men jag är öppen
för förslag. (n: mm) Jag är inte liksom.. Jag kan inte allt, jag vet inte allt. Jag är
ju inte med ute och ser vad som händer och sker. (n: mm) Jag kan inte läsa av
de där andra sakerna som man kan när man träffar personerna utan det måste
de kunna återkoppla till mig. (n: mm) Det hoppas jag att jag förmedlar. (n: mm)
Så att tydlig, bestämd men ändå lyhörd och ödmjuk hoppas jag. (n: mm)
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Att vara rak, tydlig och orädd och framförallt kunna bestämma framstår utifrån
de positioneringar som åklagarna gör i de narrativa linjerna kring förundersökningsledarskapet som centrala professionella värden. I likhet med intervjupassagen ovan riktar sig ofta de narrativa linjerna mot dessa värden och positioneringen befäster en aktiv och auktoritär professionalitet. Samtidigt förs
dessa värden så gott som alltid fram tillsammans med ideal om att vara lyhörd
och ödmjuk. Paradoxen i positioneringen att vara tydlig, bestämd men ändå
lyhörd och ödmjuk hanteras på olika sätt för att behålla trovärdigheten i den
egna berättelsen. I likhet med intervjupassagen ovan kan det handla om att
benämna dessa självrepresentationer som förhoppningar och ambitioner. Genom att ge självrepresentationen dessa ramar skapar åklagarna ett visst skydd
mot en eventuell kritik mot att de inte med nödvändighet uppfattas vara lyhörda eller ödmjuka av polisen. Så länge de beskriver strävan som genuin riskerar de inte att trovärdigheten ifrågasätts av en potentiell motberättelse från
poliserna eller andra. Innebörden av att vara ganska bestämd balanseras också
i narrativet ovan genom att länka samman det med att vara en som backar upp
och finns där om man stöter på problem. Makten att kunna bestämma över
poliserna mildras på dessa sätt genom att framstå som en avlastning och stöd
som de utredande poliserna gärna vill ha. Ett exempel på liknande resonemang
från en annan intervju är att åklagaren menade att poliserna tycker att det är
skönt att de inte behöver bestämma eller ta samma ansvar för utredning som
åklagaren.
I den narrativa linjen ovan förhandlar åklagaren dessutom om meningen kring
den egna maktpositionen genom att lyfta fram att den inte gör henne oresonlig
eller opåverkbar. Hon gör det genom att betona att hon är öppen för förslag
men också genom att poängtera att hon inte kan och vet allt. I narrativet lyfter
hon också fram att poliserna har en kunskap som hon saknar genom att det är
de som är ute och ser vad som sker och träffar de inblandade personerna. På
detta sätt gör hon motstånd mot en föreställning om hur personer i överordnade positioner förväntas se sig själva som viktigare än andra och på detta sätt
kan den egna överordnade positionen göras respektabel. Den narrativa
sensmoralen är att åklagaren kan bestämma över poliserna just för att hon
också uttrycker respekt för polisernas arbete och kompetens. Narrativen om
det ideala förundersökningsledarskapet bygger även på en sammanlänkning
av diskurser om professionalitet och maskulinitet. Det rör dels idealen om att
vara aktiv, rak och tydlig som framkommit ovan, dels representationer av sig
själv som tuff, orädd och viljestark.
Jag kan vara ganska tuff. Jag är inte en rädd åklagare. Jag tror att det finns såna
som tycker att ’Nämen, han eller hon är försiktigt, näe..’ och liksom sådär. Men
jag tror inte man säger det.. (n: mm) Vill inte tro det. (n: mm) Utan att jag ändå
kan vara ganska tuff och vilja mycket och engagera mig och läser och skriver
hyfsade direktiv och hyfsat snabb. I alla fall då när jag inte är så där tokbelastad
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som jag (n: mm) har varit förut. För då fick man säkert vänta lite på svar från
mig och det är ju inte kul. (n: mm) Det är ju inte kul att vara en passiv förundersökningsledare utan man vill ju ha ett utrymme så att man är med och (n:
mm) stöter på istället. (n: mm) Så att jag hoppas och tror att de tycker att jag är
ganska bra. (n: mm) (skrattar) Mm.

I denna narrativa linje skapas en självrepresentation som länkar samman om
att vara tuff, orädd och att inte vara försiktig med att vara viljestark, engagerad
och insatt. För att inte riskera att framstå som självgod balanseras denna positiva positionering genom att dels beskriva iscensättningen som förhoppningar,
dels genom mildrande ordval som ’hyfsade’. Trovärdigheten i beskrivningen
av sig själv konstrueras också genom att presentera ett sammanhang där åklagaren inte var lika snabb att ge direktiv till polisen. Det är en narrativ linje
som i viss mån kan läsas som en ’sad tale’ som både tydliggör att åklagaren
själv inte var ansvarig för att inte kunna leva upp till de ideal som han presenterar. I berättelsen relateras till den egna passiviteten till yttre omständigheter,
att vara ’tokbelastad’ och att passiviteten inte handlade om en egen inställning.
Den moraliska intrig som förhandlas i narrativet handlar således om vilka meningar som länkas samman med det egna agerandet i form av aktivitet och
passivitet. Värdet av denna ’sad tale’ ökar också genom att åklagaren presenterar den egna passiviteten som ett förflutet, den tidsmässiga distanseringen
bidrar till ett mer ödmjukt intryck och gör självrepresentationen mer övertygande.

Bestämmandets legitima former
De professionella idealen om tydlighet och rätten att bestämma över polisen
rättfärdigas även av positioneringar där åklagarna framhåller att de är de som
behåller lugnet, har kontroll och överblickar polisutredningen. I de narrativa
linjerna framgår också att den ideala förundersökningsledaren ska vara aktiv
och ha förmågan att ‘sätta igång’ polisen. Utöver dessa ideala positioneringar
handlar de narrativa linjerna om förundersökningsledarskapet även om att uttrycka samarbetsvilja och -förmåga. I dessa linjer är ord som ’dialog’, ’diskussion’ och ’bollande’ betydelsefulla och bidrar till en bild där relationen
med de utredande poliserna bygger på ömsesidighet och jämlikhet. I åklagarnas narrativa linjer om det rätta förundersökningsledarskapet finns en tydlig
motberättelse som handlar om att inte vara som kollegor som är av ’den gamla
skolan’ eller ’en äldre modell’ där dessa äldre kollegor associeras med ett förlegat sätt att styra polisen. En åklagare som i intervjun betonade att hon tror
mycket på dialog med poliserna menade också att:
Jag är inte rädd heller för att säga att 'Nej, jag vill att det här ska [göras]' (n:
mm) 'Nu kör vi!' (n: mm) Även om de är tveksamma men jag känner att det här
ska kunna räcka va så är jag inte rädd för att säga till dem att 'Nej, det, det här
kör vi' (n: mm) 'Nu prövar vi'.
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I denna narrativa dialog iscensätter åklagaren förundersökningsledarskapets
entusiasmerande roll. Citatet knyter även denna roll till att vara modig och ha
förmågan fatta beslut som går emot polisernas uppfattning. En annan åklagare
menade att polisen ’tycker att vi är lite besvärliga’ och att de upplever att ’att
vi ställer väldigt mycket krav på att man ska göra olika åtgärder som de
kanske inte förstår varför’. Det är en positionering som framhäver den egna
professionaliteten genom jämförelsen med polisen men det är också en positionering som markerar att en viktig del i förundersökningsledarens roll är att
’pusha’ och motivera poliserna att utreda brotten och följa åklagarnas direktiv.
De narrativa linjer om samarbete med polisen förhandlar om vad ett bra samarbete är och vad det inte är men pekar också på samarbetets ojämna villkor.
Trots all betoning på vikten av samarbete visar narrativen att åklagarna upplever dialogen med poliserna som önskvärd men att den bygger på åklagarens
premisser. I den orädda, beslutsamma och pådrivande positioneringen
(åter)skapas en asymmetrisk maktrelation mellan åklagare och poliser. En metafor som återkommer när åklagare talar om samarbetet med polisen är bilden
av ett hästekipage där åklagarna är kusken och poliserna utgör hästarna. Medan vissa åklagare talar om att de ibland måste ’hålla i’ eller ’inte släppa på
tyglarna’ talar en annan åklagare om att hon försöker få igång polisen för att
förbättra åtalsfrekvensen men ’inte med piska, det funkar inte’. I en annan intervju menade åklagaren att han: ’Jag sätter mig nog inte på piedestalen och
säger till poliserna att 'Ett, två, tre, fyra'. Utan vi resonerar nog om vad som
är mest lämpligt och i vilken ordning vi ska göra saker och ting. […] Där får
du väl det jag menar med teamarbete’. Denna ambivalenta logik som omfattar
samarbetet med polisen kan även följande intervjupassage belysa:
Nina: Om du skulle beskriva ett bra samarbete (ip: mm) med en polis, hur ser
det ut?
Åklagare: Nämen, en aktiv och engagerad polis som själv kommer med förslag
och liksom.. Som är intresserad av att hålla en dialog, då är det jätteroligt att
jobba ihop och ha en utredning ihop. För (n: mm) då liksom blir det fruktbart.
Båda kan ge. Alltså att det inte bara är så att jag bestämmer och de gör. Alltså
polis som vill ha exakt precis varenda detalj.. Att jag ska styra och gör inget
annat utom ramen för det jag har sagt och kommer inte med några egna förslag,
det är jättetråkigt. Men nån som liksom själv.. Alltså det.. Det är en balans för
det finns ju dem som vill bestämma allting också. (skrattar) (n: mm) Fast det är
jag som är fu-ledare! Men det bästa är om man har väldigt mycket muntliga
kontakter, man kan träffas och man kan liksom diskutera ärendet. Och gemensamt egentligen bestämma fast det formellt är jag som skriver under på det, det
tycker jag är jätteroligt. (n: mm) Att ha en engagerad och duktig och erfaren
utredare som liksom kommer med infallsvinklar som jag inte hade tänkt på liksom. Det är roligt.

Den ojämlika maktrelationen med polisen och de positioneringar som den gör
det möjligt för åklagarna att inta och tala utifrån blir här framträdande där ’det
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goda samarbetet’ i första hand relateras till förväntningar på den andra parten
och där den egna delen i detta samarbete till stor del kan lämnas oberört. Berättelsen ovan uttrycker och återskapar förväntningar på hur de utredande poliserna ska vara, de ska vara aktiva, engagerade, duktiga och erfarna och de
ska komma med egna förslag och nya infallsvinklar samtidigt som de inte ska
vilja bestämma allting eller på andra sätt utmana åklagarens förundersökningsledarskap. Omvänt så synliggör den narrativa linjen att åklagaren utifrån
sin position har möjlighet att definiera vilka förväntningar som är (o)rimliga
för poliser att ställa på dem. I en ojämlik relation behöver samarbetet inte
bygga på en ömsesidighet kring att möta den andras förväntningar eller behov
utan den ena partens behov får större utrymme att sätta villkoren för relationen. Genom framhäva dialogen och beskriva den egna rätten att bestämma
över utredningen som en formalitet kan en narrativa linje som den ovan användas både för att minska den ojämlika maktrelationen men också för att
osynliggöra den.

Erfarenhetens betydelse för åklagarnas auktoritet
Om föregående stycke har handlat om att förhandla om, och i hög utsträckning
rättfärdiga, en överordnad position i relation till polisen kommer det följande
stycket att handla om de narrativa linjer som erfarenheterna av en asymmetrisk
maktrelation kan generera. Av de åklagare som jag intervjuade som var relativt nya var det ett par av dem som menade att de tyckte att ge direktiv till de
utredande poliserna var ’det absolut svåraste’ med att arbeta som åklagare.
Det svåra med att ge direktiv var enligt henne inte att komma på vilka utredningsåtgärder som behöver genomföras utan att direktiven även behöver föras
fram på ett sätt som inte stör relationen med polisen. Den ’känslighet’ som
präglar den asymmetriska relationen mellan polis och åklagare menar jag blir
mycket tydlig i de narrativa linjerna som handlar om att ge polisen utredningsdirektiv på rätt sätt. I intervjuerna var min tanke med att ställa frågor om vad
det är för direktiv som åklagarna ger till poliserna främst för att ur ett intersektionellt perspektiv kunna identifiera och analysera skillnader i vilka direktiv som ges utifrån vem som är målsägande och vem som är misstänkt. Hos
åklagarna väckte dock dessa frågor snarare tankar kring hur de förhåller sig
till polisen och vad direktgivningen betyder för deras relation. Dessa olika ingångar till vad intervjufrågan handlar om gjorde att jag vid intervjuerna inte
har följt upp åklagarnas respons på det sätt som jag hade önskat idag. Med
andra följdfrågor hade analysen troligtvis kunnat bli mer djupgående samtidigt
menar jag att åklagarnas narrativ innehåller tillräckligt rika och nyanserade
linjer för att analysera dem här.
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Åklagare 1: Det kändes lite töntigt att jag som var helt ny skulle tala om för
polisen som hade jobbat med det här i tio, femton år (n: mm) att 'Hör målsäganden'. För jag tänkte det, ’Det borde de fan begripa!’ (båda skrattar) Tänker
man liksom. Jamen, vet de inte det så borde de inte vara poliser’
Åklagare 2: Jag tycker att vi jobbar jättebra med dem här uppe på familjevåld.
Överlag tycker jag att funkar bra med de allra flesta poliser i huset (n: mm) som
jag träffar på. I början kunde man väl känna så där att man själv var så himla
ny och osäker på förundersökningsledning att man nästan kände sig dum. Man
skulle bestämma över de här luttrade (n: mm) poliserna som har jobbat i jättemånga år. (n: mm) Jag är fortfarande, försöker vara, ganska ödmjuk och bolla
med poliserna också. '-Vad tycker ni att vi ska göra? Och hur, vad tycker du?
(n: mm)? Du har ju träffat personen alltså vad säger du? (n: mm) Om (n: mm)
honom liksom? Och vad, vad tror vi om det här?' Att man försöker att bolla och
samarbeta mer än att jag står och pekar med hela handen. (n: mm) Men det är
ju ändå mina beslut i slutändan. (n: mm) Men det tycker jag aldrig har varit
några problem, de respekterar ju det man (n: mm) beslutar. (n: mm) Ofta förklarar man ju också varför för poliserna (n: mm), att nu blir det såhär. Jag tycker
att det fungerar bra.

Båda intervjupassagerna ovan visar på ett förhållningssätt till en potentiell
konflikt mellan åklagaren och de utredande poliserna och normer för hur en
sådan konflikt kan undvikas. I dessa exempel är det en konflikt som i första
hand relateras till en motsättning mellan den formella maktordningen där det
är åklagaren som bestämmer och en mer informell maktordning som bygger
på erfarenhet och kompetens. Att bestämma över erfarna, luttrade poliser när
en själv är ny kan tolkas som att det är ett agerande som riskerar att uppfattas
som en överträdelse av polisernas integritet och ifrågasättande av deras kompetens, vilket i första exemplet synliggörs genom den narrativa dialog som
uttalar det självklara i att höra en målsägande. Att ge direktiv förknippas med
en risk att ‘trampa polisen på tårna‘ eller ‘knäppa dem på näsan‘. Att metaforerna som används här återknyter till kroppen menar jag kan tolkas som att
det här är handlingar som kan uppfattas som integritetskränkande (MaranderEklund 2007). Vidare riskerar direktiv som upplevs som överflödiga att tolkas
som en form av ’överanvändning’ av den egna makten, en markering som
framstår som opassande och onödig. Att ge överflödiga direktiv kan förstås
som en okunskap om de professionella koderna och genom detta agerande, att
konstatera det uppenbara, riskerar åklagaren att ’tappa ansiktet’ genom att inte
veta vad som är en självklarhet och inte. I de narrativa linjer talar åklagarna
om att känna sig ’töntig’ eller ’dum’, vilket Bloch (1996) menar är ett sätt att
uttrycka skam. Den skam som narrativen tangerar kan i linje med Kempers
(1978) teoretiska modell över skam tolkas som en överträdelse av att manifestera en överordnad position mer än vad sammanhanget kräver. I den andra
intervjupassagen hanteras den skam som är förenad med att ha använt sin makt
på ett opassande sätt genom att dialog och ödmjukhet lyfts fram, det är således
en försiktigare, mer respektabel positionering i förhållande till den egna maktpositionen som förhandlas fram i dessa narrativa linjer.
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Av de narrativa linjerna framkommer det också att åklagarnas egen erfarenhet
spelar roll för hur direktiven ska ges. En åklagare som hade arbetat i över tio
år på sin kammare och hade hög status i teamet menade att han själv var ’sparsmakad’ när det gällde att ge direktiv och att det i ’de allra enklaste ärendena’
vore ett slöseri med båda hans och polisernas tid att skriva direktiv från början.
Möjligheten att beskriva sig själv som sparsmakad som en professionell egenskap menar jag hör samman med att detta just kan förstås som ett tecken på
den egna kompetensen att bedöma och leda poliserna. Han påpekar i samma
intervjupassage att det finns lite olika uppfattningar bland åklagare om det är
okej att göra på det sättet och att:
Ja, det är nog så vi är ålagda att arbeta egentligen. Det är att ge direktiv från
början till slut. (n: mm) Oavsett hur litet eller stort ärendet är för att man vet
inte vilken erfarenhet som polisen har som ska jobba (n: mm) med det här från
början. De kanske är helt rookies och då ska vi ge direktiv från början. […] Det
är ju lite småfarligt det här.. Jag tänker mig för medan jag pratar nu hur jag ska
svara på dina frågor. Men om jag nu får in våldtäkt mot barn och det ska hanteras utav länskrim i [stad]. Då tar jag ju omgående telefonkontakt med dem
[…] och resonerar ’Vad har vi fått in? Vad vet vi? Vad är lämpligast att göra?
I vilken ordning ska vi göra?

I denna intervjupassage påbörjar åklagaren en narrativ linje där alternativet att
inte ge direktiv riktar sig mot effektivitet och tillit till polisernas kompetens
och förmåga men denna linje bryts och avslutas i ett narrativ som handlar om
en mycket tät kontakt med poliser i en utredning gällande en allvarligare typ
av brott. Passagen synliggör att växlingen från linjen mot effektivitet till linjen
om rättstrygghet delvis sker utifrån att åklagaren uppmärksammar intervjusituationen och risken att positionera sig i en narrativ linje som innebär en överträdelse av åklagarmyndighetens officiella riktlinjer. Det är dock fler åklagare
som har talat om att hur detaljerade direktiv de ger till polisen beror både på
vilken polis det är som utreder brottet och vilket brott det är. I en av intervjuerna menade en åklagare som arbetat med dessa typer av brott en kortare tid
att vilken polis hon samarbetar med absolut påverkar hur tydlig hon är i sin
direktivgivning samtidigt som ’Det är ju inte så att jag inte skriver med vilka
åtgärder som ska göras bara för jag vet att, jamen det där kan de tänka ut
själv. (n: mm) Det vågar jag inte.’. Citaten menar jag belyser att friheten att
förhandla om det formella ansvaret är olika beroende på hur stor den egna
erfarenheten som åklagare är och att det som ny åklagare är viktigare att framställa sig som noggrann och regelstyrd. Att inte våga bryta mot den formella
ordningen att förundersökningsledaren ska skriva utförliga direktiv tydliggör
att det är mer som står på spel som ny och oerfaren åklagare än de mer erfarna.
Återkommande finns också en ’mognadsberättelse’ där åklagarna menar att
de tidigare skrev väldigt utförliga direktiv men att de inte gör det längre. Att
inte ge för utförliga direktiv kan alltså förstås som den professionella praktik
som i dessa situationer är den mest önskvärda. Att säga till erfarna poliser
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’Utred det här’ framstår i dessa narrativa linjer inte som en brist på engagemang eller tid utan kan snarare förstås som en form av tillitshandling. Att ge
mindre utförliga direktiv länkas i dessa narrativ samman med att de nu kunnat
släppa på sitt eget, underförstått onödiga, kontrollbehov. Dessa linjer spinner
också kring en markering av att ’känna sina poliser’ och sättet att ge direktiv
rättfärdigas även utifrån resonemang som ’så har man ju lärt känna dem mer
och mer så att man vet.. Därför har vi släppt på det mer och mer också’. Denna
logik medför att det i många situationer framstår som ’finare’ att ge färre och
mindre utförliga direktiv än att de fler och mer noggranna. De narrativa linjerna om att ge mer eller mindre utförliga direktiv rättfärdigas således utifrån
det symboliska kapital som den egna erfarenheten och statusen som åklagare
för med sig.
Dessa positioneringar länkar även samman det egna sparsmakade sättet att ge
direktiv med effektivitet som en överordnad logik. Genom att lyfta upp hur de
inte ‘slösar’ eller ‘tappar’ tid genom överflödiga och onödiga direktiv balanserar åklagarna upp de professionella narrativen om att inte ge direktiv för att
inte trampa poliserna på tårna med att även framstå som effektiva och rationella. Den sociala kompetensen som framhävs bryter där med inte mot en annan, mer resultatinriktad kompetens. I dessa narrativ ges den professionella
tiden en överordnad position i förhållande till andra logiker som förväntas
styra arbetet. Denna logik står dock i motsättning med idealet om att ta ansvar,
vilket ett par åklagare lyfter fram i intervjuerna som en kritik mot vissa kollegor. En åklagare menade exempelvis att hon till skillnad från vissa av sina
kollegor var ’medveten om mitt ansvar och inte försöker lägga över det på
dem (poliserna)’. I narrativet framhöll hon samtidigt att det i sin tur sparade
tid att själv skriva gärningsbeskrivningar för att hon då kan åtala direkt när
förundersökningen är färdig.

Den prioriterade effektiviteten
Som det framkommit av de föregående avsnitten grundar sig den respektabla
professionella identiteten när det gäller förundersökningsarbetet i stor utsträckning om att ta ansvar och kunna bestämma över polisen samtidigt som
samarbete och ömsesidighet framstår som centralt. Ett annat starkt professionellt ideal som de narrativen även sträcker sig mot är effektivitet. Utifrån ett
fenomenologiskt perspektiv går det att argumentera för att vår identitet och
vara i världen inte enbart konstrueras genom relationer med andra människor,
ting och rum utan även skapas i relation till tid (Bloch 2001). I de narrativa
linjerna om förundersökningsarbetet menar jag att den tidsliga dimensionen
av den professionella respektabiliteten är särskilt tydlig. En stor del av narrativen kring förundersökningsarbetet kretsar kring upplevelser av att vara i eller
ur linje med tiden och kampen om knappa tiden utgör således en del av själva
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intrigen i berättelserna. Det professionella idealet som står på spel och som de
narrativa linjerna strävar efter att iscensätta handlar om effektivitet. Att utredningar går fort relateras i intervjuerna så gott som uteslutande till något positivt och i samband med en av de åklagare som jag följde med under hans arbetsdag deltog jag i ett möte med polisen där de ’drog’ de ärenden som hade
kommit in de senaste dagarna. Jag uppfattade att åklagaren var mycket nöjd
med detta arbetssätt och när jag senare intervjuade åklagaren frågade jag vilka
fördelar han såg.
Alltså det är många fördelar. Det är ju att det går fort, alltså.. (n: mm) Det går
fort, vi får en effektiv hantering. (n: mm) Vi får bra föredragningar eftersom det
är erfarna poliser som föredrar. (n: mm) Vi får snurr på ärendena. (n: mm) Vi
har.. Vi har.. Kan hålla en tumme i ögat på polisen (n: mm) så att målsägandeförhören blir gjorda. Så de inte bara blir liggande i balans. (n: mm) Vi kan skriva
av en del ärenden som vi inte ska jobba med. För att det är skit. (n: mm) Det
håller inte. Då får vi bort dem. Så behöver inte polisen lägga nån kraft på dem
heller. (n: mm) Och vi kan ge direktiv direkt i de ärenden som vi ska jobba med.

I denna narrativa linje befästs idealet om effektivitet på en rad olika sätt, att
utredningarna går fort och får ’snurr’ framstår som ett ideal i sig. Ett av den
narrativa budskap som förs fram är vikten av prioritering och att tidigt i utredningarna bli av med de ärenden som är ’skit’ och har dåliga förutsättningar för
att nå åtal. De muntliga föredragningarna hos polisen framstår också som en
förenkling av åklagarnas arbete och ett sätt att spara tid åt varandra. Den potentiella motberättelse som inte synliggörs i denna narrativa linje är den noggranna utredningen som ’vänder på alla stenar’ och följer alla trådar som kan
leda till den bevisning som anses vara så svår att hitta i ärenden som rör våld
i nära relation.

Den spännande ovissheten. Viljan att vara där ’det
händer’
I flera intervjuer berättar åklagarna att förundersökningsarbetet och den täta
kontakten med polisen var en aspekt av arbetet som de inte hade varit riktigt
medvetna om när de sökte in till åklagarutbildningen. De menade att deras
bild av att vara åklagare innan de faktiskt blev det till stor del färgades av deras
erfarenheter under tingsmeriteringen där de främst såg åklagarens roll under
huvudförhandlingen. En del av åklagarna menade att de upplevde att förundersökningsarbetet var en betydligt större del av arbetet än de hade förväntat
sig och att detta arbete för de flesta hade inneburit en positiv överraskning. Av
de åklagare som framhöll att det utredande arbetet var den del som de tyckte
mest om återkom en narrativ linje om upplevelsen av att vara där det händer.
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Nina: Vad är det i den förundersökningsledningen som är det mest spännande?
Åklagare: Jamen, det är just det att man vet aldrig riktigt vart det landar. När
man får en anmälan på sitt bord så vet man inte om det här kommer vara nåt jag
skriver av imorgon eller om det här kan bli ett jättecase med frihetsberövande
och (n: mm) många års fängelsestraff. Alltså man vet inte riktigt från början (n:
mm) när man får en anmälan på sitt bord. Det är det vi ska reda ut. Jag och
polisen ska jobba ihop och försöka ta reda på vad det är som har hänt. Det är
jättespännande om man får nåt genombrott. Man hittar nånting som man inte
hade trott (n: mm) kanske att det fanns och lite sådär. Så att det.. Det är det här
liksom grävande. När man kommer till tingsrätten så är ju allting redan klappat
och klart för vår del. (n: mm) Då är ju vår utredning färdig. Sen kan det ju vara
överraskningar där också. Helst inte. (Båda skrattar till) Men det händer ju. (n:
ja) Men ja, jag tycker att förundersökningsbiten är spännande just för den är lite
oförutsägbar så där. Man vet inte riktigt vart det tar vägen. (n: mm) Och när
man sitter med ett barnförhör, man har ingen aning om vad det här barnet kommer att berätta och hur man ska förhålla sig till det. (n: mm) Så att det är spännande.

Att framhålla att utredningsarbetet är spännande och innefattar en ovisshet och
oförutsägbarhet är ett centralt drag i åklagarnas narrativa linjer om förundersökningen. De narrativa linjerna drivs framåt genom att det avgörande genombrottet som gör att ett ärende kan gå till åtal (eller läggas ner) kan vänta i nästa
utredningsåtgärd. I det narrativa rum som åklagarna skapar kring dessa utredningar kan överraskningar som åklagaren i intervjupassagen ovan talar om
upplevas som positiva, de snarare förstärker än utmanar den professionella
kompetensen i och med att de kopplas samman öppenhet för det oväntade.
Positioneringen av sig själv som öppen riktar de narrativa linjerna mot det
professionella idealet att vara opartisk och bärande metaforer för denna positionering är att det är viktigt att ‘inte låsa sig’ eller ‘hålla fast’ vid ett spår utan
utreda alla uppslag. Den ovisshet som åklagaren ovan betonat genom att lyfta
fram att hon som åklagare aldrig riktigt vet var det landar understryker således
den egna objektiviteten i form av en tankemässig rörlighet. Den positiva konnotation som det oväntade och överraskande har i narrativen om den egna rollen i förundersökningsarbetet blir ännu tydligare när den ställs mot vilken mening det oväntade och överraskande ges i narrativen om rättegångar. Där beskrivs det överraskande något som en å ena sidan hela tiden behöver vara förberedd på, å andra sidan något som en helst undviker. De olika innebörderna
av det oväntade visar på motstridiga, underliggande ideal i åklagarrollen som
opartisk men också som part, objektiv men också drivande. Denna motstridighet diskuteras utförligare i kapitel 8 och 13 men här menar jag att det är viktigt
att lyfta fram hur den professionella respektabiliteten bygger på att kunna
växla mellan en öppen till en mer sluten disposition även under förundersökningsarbetet.
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Intervjupassagen ovan belyser också hur åklagarna återkommande talar om
det egna arbetet som mycket varierat och omväxlande. Under intervjuerna har
jag bett åklagarna att beskriva en vanlig arbetsdag eller arbetsvecka och bland
det första som åklagarna har framhållit är att de på morgonen när de kommer
till kontoret aldrig vet var dagen ska sluta. I dessa narrativ distanserar sig åklagarna till det rutinmässiga och lyfter fram det spännande, i exemplet ovan lyfter åklagaren fram denna variation genom att poängtera att hon aldrig kan veta
om de ärenden hon har fått lottade på sig kommer att skrivas av efter en dag
eller om det blir ’ett jättecase med frihetsberövande’ med ’många års fängelsestraff’. De narrativa linjerna om det spännande och händelserika menar jag
har ett värde också genom att de fungerar som ett sätt att göra motstånd mot
en förekommande bild av åklagararbetet som ett grått, byråkratiskt skrivbordsarbete. I narrativen står ofta uttrycken för att ‘sitta vid skrivbordet’ för de rutinmässiga och tråkiga aspekterna av det egna arbetet och narrativen om det
oväntade och spännande kan förstås som ett djupagerande emotionsarbete där
åklagarna riktar sig mot motiverande emotioner som entusiasm och kraftfullhet och bort från icke-motiverande emotioner som leda och slöhet (jf Barbalet
1999). Som symbol står skrivbordet för det statiska och i de narrativa linjerna
distanserar sig åklagarna gärna gentemot denna del av sitt arbete, antingen
genom att framhålla att de inte gillar att sitta vid skrivbordet eller att det är
den del av arbetet som de tycker minst om.
Ett par av åklagarna som jag har intervjuat gör också en tydlig uppdelning
mellan det juridiska arbetet som sker vid skrivbordet och det utredande arbetet
som sker i samtal med de utredande poliserna. Medan det juridiska arbetet
återkommande associeras med en ‘fyrkantighet’ kopplas utredningsarbetet
samman med dynamik, öppenhet, kreativitet och till och med fantasi. Genom
dessa sätt att skapa en narrativ förståelse av det egna arbetet dras en symbolisk
gräns mellan olika arbetsuppgifter där juridiken står för det rena och strikta
som är obefläckat av verklighetens gråzoner samtidigt som själva utredningsarbetet kan relateras till erfarenhet, magkänsla och där grunderna för vilka utredningsåtgärder som ska genomföras kan vara svåra att uttrycka med ord (jf
Thomassen 2007). I sin tolkning av Bourdieus reflexiva sociologi menar Järvinen (1998) att den praktiska, ’tysta’ kunskapen som formar mycket av vårt
vardagliga liv sällan verbaliseras utan huvudsakligen är inlagrad i våra kroppar genom vanor och social position i olika sammanhang. Genom att diskursivt hålla isär det juridiska grunderna för de beslut som åklagarna fattar och
de mer förkroppsligade, kontextuella aspekterna av dessa överväganden
skapas paradoxalt nog ett narrativt utrymme där båda dessa plan ryms.
Parallellt som åklagarnas narrativa linjer om det lyckade förundersökningsarbetet byggs upp av ord som kreativitet, tempo och möjligheter så har dessa
berättelser en motberättelser som präglas av seghet och att vara fast i utredningsarbetet, främst genom beroendet av polisens arbete. I jämförelse med den
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’lätthet’ och rörelse som är så tydlig i de narrativa linjerna om förundersökningsarbetet när poliserna är med på åklagarens direktiv och tror på ärendet
handlar de metaforer som återkommer i dessa narrativa linjer om tyngd och
oförmågan att komma framåt, det är situationer som åklagarna talar om som
’jättetunga’ och ’tungrodda’. I dessa narrativ återkommer också uttryck för
vanmakt och meningslöshet. För att hantera dessa ’sad tales’ och samtidigt
upprätthålla en professionell respektabilitet använder åklagarna flera olika
narrativa strategier.
Åklagare 1: Varannan månad gör man ju en slags rotelvård. Då går man igenom
vad som händer i våra ärenden. (n: mm) Sen skickar vi påminnelser och förfrågan till polisen och där bara.. Åkte in i deras bokhylla. (n: mm) Fler påminnelser. Vi gjorde vår plikt och sen de svarade bara ’Vi har inte resurser’ och sen
blev det inget mer. (n: mm) Så pågick det i flera år. (n: mm)
Åklagare 2: Vi påminner och så går det tre månader och så påminner vi igen så
har det gått ett halvår. Och har det liksom inte hänt nånting efter åtta månader
så ska man gå till chefen, (n: mm) högsta chefen. Det är ju förskräckligt om det
inte har hänt nånting på åtta månader i ett ärende liksom.. Men.. Men det händer
tyvärr. (n: mm) Eh inte jätteofta men.. Men ändå..

I de båda intervjupassagerna ovan blir tidens betydelse för åklagarna tydlig,
utifrån att ärenden i nära relation betraktas som ’färskvaror’ som inte bör ligga
och ’jäsa’ i någons bokhylla innebär förundersökningar som drar ut på tiden
ofta ett ’förlorat’ ärende som inte går att driva till åtal. Exemplen passar på
flera sätt in i det som jag har valt att kalla brutna berättelser, de är berättelser
som inte berättas fullt ut eftersom de bryter mot de professionella ideal som
åklagarrollen förknippas med. Effektiviteten som är en central aspekt av åklagarnas konstruktion av sin professionella identitet är frånvarande och tiden i
förundersökningsarbetet är påtagligt utdragen och stagnerad. Narrativen
präglas vidare av oavslutade meningar och frånvaron av en tydlig poäng eller
sensmoral. I relation till agens och subjektsformer finns å ena sidan ett starkt
vi i narrativen, ett vi som påminner och påminner samt ett vi som gör vår plikt.
Å andra sidan saknar de uttalanden som relaterar till själva ärendena subjekt
och är formulerade som konstateranden, ’sen blev det inget mer’ och ’så pågick det i flera år’, och osynliggör på detta sätt det egna ansvaret. Frågan om
ansvar menar jag dock finns med i båda narrativen. Medan åklagaren i den
första narrativa linjen upprätthåller den egna respektabiliteten genom att betona att de uppfyllde sin del av arbetet räddar åklagaren i den andra intervjupassagen den egna känslomässiga inställningen till att inget händer med ärendet; ’Det är ju förskräckligt om det inte har hänt nånting på åtta månader i ett
ärende’. Utöver detta emotiv och narrativa utvärdering som etablerar en respektabel positionering neutraliserar åklagaren också skuld genom att framhålla att det är fråga om undantagsfall. Bristen på effektivitet i förundersök-
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ningen ursäktas genom att ansvaret för detta förflyttas till polisen och maktlösheten blir på ett paradoxalt sätt en viktig del för att upprätthålla den professionella identiteten.

Den försiktiga glädjen. Gränserna mellan passande och
opassande lycka
De narrativa linjerna där förundersökningsarbetet kopplas samman med ord
som spännande, händelserikt och kreativt ligger nära och överlappar ofta med
linjer där detta arbete länkas till entusiasm, optimism och framförallt glädje.
Överlag kännetecknas de narrativa linjerna om ’lyckade’ utredningar av ett
medryckande flyt, rörelse och tempo. På frågor om vad de tycker är givande
med att vara förundersökningsledare och hur ett idealt samarbete med polisen
ser ut svarar två olika åklagare att:
Åklagare 1: Jamen, jag tror att jag tycker att det är roligt det här att få och diskutera sig fram (n: mm) med poliserna. ‘Hur vi ska gå vidare?’ Och vad, vad
kan, vad finns det för möjligheter? ‘Vem ska höras nu?’ Just det här liksom
utred.. Alltså (suckar) Jag kan inte säga att det är för att jag tycker om att bestämma för det.. Det kan jag inte säga. (n: mm) Utan jag tycker nog att själva
utrednings-, eller att man ser att det går framåt, att man får in fler och fler uppgifter och att det går ens väg och att man liksom tror att det här kommer leda
fram till nånting. (n: mm) När man får den känslan. Man tycker att man jobbar
bra med polisen då tycker jag att det är jätteroligt att.. (n: mm) (kort paus) Ja,
ja jag vet inte egentligen (n: mm) vad det är som är så kul. (n: mm) (skrattar)
Åklagare 2: Ja, jag tycker nog nästan att vi har det i den här gruppen. Det är ju
just att man lär känna varandra och man lägger pusslet och man vet vad man
vill ha ut. Det att man har hängivna utredare som brinner för den här typen utav
ärenden också. Som orkar med jobbiga förhör. Som ställer upp på åklagarens
idéer som kanske är hugskott när det gäller vissa saker för att leda i bevis. Men
jag tycker att vi har en bra dialog. (n: mm) Jag brukar säga det att när det gäller
utredningsdirektiv så är det bara fantasin som sätter gränser, i stort och smått
faktiskt. Det gäller bara att komma på de goda exemplen. (n: mm) […] Om
målsäganden säger att 'Näe, men vi var på stan och så blev det bråk och sen
kom polisen'. Ja, vi vet att det inte finns nån anmälan men det brukar alltid finnas en händelserapport. Leta i arkiven. (n: mm) Leta och man hittar det oftast.
Det har ju med trovärdighet och tillförlitlighet utav målsägandes uppgifter om
du inte har så bra annan bevisning. (n: mm) Så då har vi nått jättemycket framgång genom att verkligen lyssna och ta in vad målsägandena säger. Kan vi göra
några kontroller? (n: mm) Kan vi kolla upp det här? Stämmer det? Så att det
är ett roligt arbete faktiskt. För vi har ju först den här rushen med frihetsberövade och man springer i rätten och mycket kontakt med polisen och man blir
jätteglad för varje pusselbit som läggs. Sen kan man väcka åtal och sen är man
i rätten och presenterar det man har gjort och (n: mm) ser om det håller. Så det
är ju växlande på så vis absolut. (n: mm) För jag tror som utomstående ibland..
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Kommer här så kan de nog tycka att man är lite konstig då kan man få telefonsamtal på morgonen från polisen så blir man jätteglad '- Ja, han erkände våldtäkten!'. Sen går det som löpeld i korridoren 'Han erkände!'. Det är inte så vanligt och då blir man ju väldigt glad (n: mm) när.. När sånt händer (n: mm) Ja.

Parallellerna mellan de narrativa linjerna ovan är på många sätt slående även
om nyanser och betoningar skiljer sig åt. Glädjen och känslan av rörelse
framåt är starkt framträdande i båda narrativen. Det är ärenden som går ens
väg där man blir jätteglad för varje pusselbit som läggs. Känslan av att vara i
rörelse återspeglas och förstärks bland annat genom ordval som möjligheter
och rush liksom de frågesekvenser som förekommer i båda narrativen. På detta
sätt förmedlas även en upplevelse av tid, narrativen speglar erfarenheter av
utredningar som ‘flyter på’ utan att stanna upp. I relation till professionalitetens tidsliga rum positionerar åklagarna sig som att de är i linje med den
förväntade tiden för arbetet, eller kanske till och med före. I dessa narrativ
utgör inte tiden någon begränsning eller hinder för möjligheten att få fram
bevis och i de narrativa linjerna ovan skildras utredningsarbetet som ett arbete
som inte har några andra begränsningar än den egna föreställningsförmågan
utan det gäller ’bara gäller att komma på goda exemplen’. Bloch (2001) relaterar flyt till känslor av tillfredställelse som handlar om intensitet, klarhet, närvaro och att kunna se en helhet och mening med arbetet och i narrativen ovan
positionerar sig åklagarna i dessa positiva erfarenheter och skapar på detta sätt
en positivt laddad professionalitet kring aktivitet och drivkraft. Vidare menar
Bloch (1996) att känslan av flyt diskursivt ofta kopplas samman med stolthet
och glädje och kan på detta sätt förstås som berättelser som bidrar till meningsfullhet och handlingskraftighet. Narrativen ovan menar jag även är framgångsberättelser i den mening att sensmoralen i berättelserna ovan är att den
som söker den finner. På detta sätt relaterar åklagarna även till en övergripande berättelse om att våld i nära relation är svåra att utreda och att de ofta
saknar bevisning. Genom att i positionera sig som en åklagare som tar utredningen ett steg längre än den förväntade ramen ‘Ja, vi vet att det inte finns
någon anmälan men det brukar alltid finnas en händelserapport och leta i
arkiven’ skapar åklagaren i den andra intervjupassagen en professionell identitet som både innefattar att vara erfaren och nytänkande.
Utan att direkt kunna förstås som narrativens upplösning så menar jag att det
är av betydelse att båda narrativen ovan slutar i emotiv som handlar om glädje,
’det är jätteroligt’ respektive ’då blir man ju väldigt glad’. Genom att låta de
narrativa linjerna mynna ut i en egen glädje befästs positiva erfarenheter av
förundersökningsarbetet och genererar stolthet kring den egna professionen.
Dessa ’representativa emotioner’ anses inom den emotionssociologiska organisationsforskningen ofta motiverande och framlyfta (Poder 2004; Flam 2000)
men som Bloch (2001) visar så tonas känslor av flyt ofta ned inom många
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emotionsregimer, i synnerhet professionella. I de båda narrativa linjerna framgår det också att glädje inte är helt oproblematiskt att tala om som åklagare
och visar på den diskursiva närheten mellan stolthet, glädje och skam som
Bloch (1996) har visat på. I likhet med andra emotioner som åklagarna relaterar till sitt arbete är glädje en känsla som behöver uttryckas på rätt sätt för att
inte riskera den egna respektabiliteten. När åklagaren i det första citatet säger
att hon inte själv kan förstå vad det som är så roligt så menar jag att hon på
detta sätt distanserar hon sig från den glädje hon just gett uttryck för. Trots att
den framgår så tydligt beskrivs glädjen som något som inte riktigt är greppbart
och min tolkning är att det handlar om att detta emotiv inte ingår i den traditionella, rationella professionaliteten. Genom det starka idealet om objektivitet
och de återkommande beskrivningarna av att en inte drivs i arbetet av några
egenvärden skapas också ett behov av att förhandla om den egna glädjens betydelse. Det avslutande skrattet tolkar jag som ett sätt att markera, men också
lätta upp, en eventuell överträdelse av en norm i en emotionsregim som betraktar alla former av känslor med försiktighet.
Att vilja framhäva en egen medvetenhet om att glädjen kan uppfattas som en
överträdelse eller olämplig menar jag också blir tydligt i citatet från den andra
intervjun. I denna berättelse lyfter åklagaren fram att hon kan förstå att utomstående nog tycka att man är lite konstig när man blir glad över att någon erkänner en våldtäkt. Genom att göra denna gränsdragning mellan inom- och
utomstående reserverar sig åklagaren mot möjlig kritik av den uttryckta glädjen. Det är först ’innanför’ som glädjen går att förstå. Vidare menar jag att
dessa förhandlingar av den egna glädjen behöver tolkas i ljuset mot att det i
’smutsiga’ arbeten som rör människors lidanden är viktigt att betona att glädjen inte hänger samman med detta lidande. Att överhuvudtaget tala om glädje
i samband med våldtäkter eller andra former av våld i nära relation är problematiskt eftersom en då balanserar mot att uppfattas som okänslig och för rationell. Åklagaren i citatet ovan förhandlar om den uttryckta glädjen genom att
relatera den till ett mer ’neutralt’ konstaterande, det är ovanligt med erkännanden. Användandet av den mer allmänna subjektsformen ’man’ kan också ses
som förhandling av den egna glädjen genom att den på så sätt framställs som
mer allmängiltig och mindre personlig.

Närhet och distans. Om samarbetets dubbla premisser
I intervjuerna relaterar åklagarna ofta förutsättningarna för ett bra samarbete
med polisen till muntliga föredragningar, diskussioner och helst fysiska möten. Närheten till poliserna upplevs vara en avgörande faktor för om samarbetet kommer att fungerar bra eller inte, dels i rent fysiska termer på så sätt att
det uppfattas vara en väldig fördel att sitta i samma hus eller ha nära till
varandra. Dels i en mer metafysisk mening där närheten mer handlar om att
136

dela perspektiv och mål samt känna tillhörighet. Betydelsen av gemenskap
och närhet i de narrativa linjerna kan förstås ännu djupare om de ställs mot ett
annat återkommande tema i åklagarnas narrativ om sitt arbete som handlar om
ensamhet och att vara utlämnad till sig själv i fråga om ansvar och beslut.
Samtidigt som åklagarna i intervjuerna betonar att de uppskattar samarbetet
med polisen och att den gemenskap som samarbetet skapar fyller dem med
engagemang framstår det som viktigt för åklagarna att positionera sig som inte
allt för nära polisen.
Nina: Hur tycker du att ett gott samarbete med polisen ser ut?
Åklagare: Ja, det är på det sättet tycker att man, att vi, vi.. Att man lite grann
ställer sig på samma nivå fast med olika kunskap bara. Alltså olika uppdrag har
vi ju. (n: mm) Ehm, det finns ju ingen vits i att sätta sig över någon. Sen vi ska
ju faktiskt stå på samma sida (n: mm) och jobbar ju faktiskt med samma typer
av brott. (n: mm) Eh sen är det ju av naturen så att jag måste ju hålla min objektivitet högre kanske möjligtvis än vad polisen.. Polisen ska ju också vara
objektiva men.. Men jag tror att man inte får blanda in allt. Man får inte komma
för nära poliserna heller (n: mm) för vi är ju trots allt nån, nån form av rättssäkerhetsgarant också i det hela. Vi har ju den makten vi har på grund av att vi
ska vara så objektiva (n: mm) vi kan vara. (n: mm) Och då gäller ju att vårt
omdöme är väl.. Alltså att vi har ett sånt omdöme så vi förstår att vi måste vara
objektiva. Det där är lite lurigt så. (n: mm) Men så att för att svara på frågan så
tror jag att vi, man ska försöka.. Jag försöker ställa mig på samma nivå men
kommer in med den kunskapen och det uppdraget jag har. (n: mm) Var filosofiskt kanske! (skrattar) (n: mm) Men det.. (n: mm)

I intervjupassagen ovan framstår samarbetet både som enkelt men samtidigt
som att det inte kommer utav sig själv. Förutsättningarna för att det goda samarbetet ska komma till stånd relateras till att ställa sig på samma nivå. Denna
formulering skapar känslan av ett medvetet, aktivt val i fråga om vilken nivå
åklagaren befinner sig på i förhållande till polisen och den alternativa positionering som förs fram i narrativet handlar om att ställa sig över polisen. Genom att betona att han själv inte ser någon vits med att ‘sätta sig över någon’
framhäver åklagaren att intentionerna bakom hans beslut är respektabla och
på detta sätt legitimeras makten att kunna bestämma över poliserna.
Den professionella respektabilitet som görs i narrativet involverar en spänning
mellan att betona likheter med polisen men också skillnader. I narrativet beskrivs åklagare och polis ha olika kunskap och olika uppdrag men stå på
samma sida och jobba med samma typer av brott. Genom ordval som bara och
faktiskt görs olikheterna och likheterna å ena sidan till något ovidkommande
och oproblematiskt. Å andra sidan bryter en annan, mer särskiljande förståelse
av dessa (o)likheter fram i narrativet. En olikhet som skiljer polis och åklagare
åt är graden av objektivitet, som åklagaren ’av naturen’ behöver hålla högre
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än polisen och där en närhet till polisen utgör ett hot mot såväl den egna objektiviteten och åklagarens funktion som rättssäkerhetsgarant. Samtidigt som
åklagaren vill framhålla likheter menar jag att den överordnande positionen i
förhållande till polisen genomsyrar den narrativa linjen och med polisen som
en spegling kan den professionella respektabiliteten framhållas extra tydligt.
Den egna professionaliteten länkas samman med en förmåga att vara objektiv
och inte blanda in allt, något som skiljer åklagarna från poliserna. I förlängningen är det den kunskapen och medvetenheten som också legitimerar åklagarens makt i rättsprocessen och över poliserna. I likhet med andra sammanhang där åklagarna återknyter till begrepp som anspelar på rättsstaten avslutar
åklagaren det här narrativet med att göra en slags reservation kring det han har
sagt genom att skratta och beskriva resonemanget som filosofiskt.
I detta kapitel har jag diskuterat hur konturerna för den professionella respektabiliteten dras upp i relation till ideal kring förundersökningsledarskapet och
samarbetet med polisen. De narrativa linjerna kring förundersökningsarbetet
möjliggör både iscensättningar av effektivitet, noggrannhet och objektivitet
men även linjer som bryter mot dessa klassiska professionella ideal och istället
sträcker sig mot kreativitet, gemenskap och en försiktig glädje. Medan analysen i detta kapitel bidrar med att synliggöra hur åklagarna ser på det eftersträvansvärda förundersökningsarbetet och relationen till polisen kommer jag
i de följande två kapitlen att fokusera på hur de positionerar sig i narrativ där
samarbetet inte fungerar lika bra.
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Kapitel 6. Det konfliktfyllda samarbetet. De
problematiska polisernas två skepnader

Medan det föregående kapitlet undersöker hur åklagarna förhandlar om meningar kring det rätta förundersökningsledarskapet och det rätta samarbetet
med polisen handlar en stor del av åklagarnas narrativa linjer om sin relation
med poliser också om de konflikter, problem och motstånd som de upplever i
relation till polisen. I narrativen kopplas det icke-fungerande samarbetet med
poliserna i hög utsträckning till två former av bakomliggande problem; att polisen är underbemannade och har för få resurser respektive att polisen har en
problematisk inställning när det gäller våld i nära relation. Dessa två grundproblem kan givetvis överlappa med varandra men skapar som jag tolkar det
lite olika positioneringar och olika emotionella normer för hur åklagarna ska
förhålla sig till poliserna. Narrativ som betonar att problemen i grunden handlar om att polisen är underbemannade ger linjer som kretsar kring en nedtonad
konflikt, förståelse och resignation. I berättelser som istället ger uttryck för
uppfattningen att problemet är att poliserna har en problematisk syn på den
här typen av brott är det istället ilska och frustration som nämns liksom en
betydligt mer öppen och konfrontativ konflikt mellan sig själv och poliserna.
Mindre framträdande narrativa former att förstå de problematiska samarbetet
handlar om att delar av polisen saknar den kompetens som behövs för att utreda dessa brott eller att problemet ligger på en mer övergripande nivå som
handlar om att det är två olika myndigheter och att polisens ledning prioriterar
fel. När problemen snarare ramas in som att det är fråga om okunskap förväntas istället att åklagare ska inta en ’undervisande’ positionering och ge uttryck
för tålamod och uppmuntran. Utifrån ett narrativt perspektiv kan berättelserna
om problem hos och med polisen förstås som hinder för åklagarna att utföra
sitt arbete och skapar därmed en intrig som i ett större narrativ handlar om att
iscensätta professionalitet. Som narrativa ‘karaktärer’ är poliserna centrala
både för att förstå hur åklagare upplever sitt handlingsutrymme och som en
symbolisk gränsdragning där poliserna står för det som åklagarna inte är.
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Att inte skrika sig blå. Bristande resurser hos polisen och
emotiv om resignation
Samarbetet som sådant, mentalt om man säger så, det funkar ju väldigt bra. Sen
är de ju underbemannade. (n: mm) Det gör ju att det inte alltid funkar riktigt
som det ska. (n: mm) Man behöver ha en åtgärd gjord och så finns det inte
resurser till det helt enkelt. (n: mm) Det är ju inte bra såklart.

Bristande resurser hos polisen återkommer ofta i åklagarnas upplevelser om
vad som utgör ett problem i såväl samarbetet som själva förundersökningsarbetet. I likhet med åklagaren ovan lyfter en del av åklagarna fram att poliserna
som arbetar med våld i nära relation har viljan och engagemanget, eller att det
mentala samarbetet, finns. Det som hindrar utredningsarbetet är istället polisens resurser, i synnerhet när det gäller personal. Detta problem formuleras
generellt som ett faktum, något som det inte går att påverka och som åklagarna
därför behöver finna sig i. I dessa narrativ uttrycker åklagarna stor förståelse
för de utredande poliserna och framhåller deras tuffa arbetssituation, ’De [polisen] jobbar väldigt, väldigt hårt i motvind’, ’de går på knäna’ och ’jag vet
att de jobbar så mycket de bara orkar men de hinner ändå inte’. Dessa metaforer och intygelser om engagemang understryker att de enskilda poliserna gör
sitt yttersta utifrån de förutsättningar de har. Det är en narrativ positionering
som ger litet utrymme för åklagaren att begära något mer av polisen än vad de
redan gör. Samtidigt framhåller åklagare att om polisen inte utför de direktiv
som åklagarna har gett utan att ‘de läggs bara på hög och till slut så har ärendet det har liksom jästs sig så det går inte att driva’. I åklagarnas narrativ
skapar bristen på personal inom polisen en långsamhet i processen och bildar
en fond för att förstå och ursäkta varför så få fall går till åtal. Utifrån de narrativa linjerna där det största hindret i förundersökningsarbetet relateras till att
polisen är underbemannade verkar de dominerande normerna för hur åklagarna känslomässigt ska hantera dessa situationer vara en mer resignerad,
närmast stoisk hållning.
Nina: Finns det nånting som, som du gör för att påverka det eller liksom får
man bara finna sig i att..?
Åklagare: Det kan jag inte. Som åklagare styr jag ju inte över deras resurser. (n:
näe) Och sen.. Visst sen är man ju olika tuff som åklagare kanske gentemot
polisen, vissa kör ändå med att 'Ja men det här, måste ha det gjort. Ni får se till
att fixa det bara'. [skarpt röstläge] (n: mm) Eller så har man inte den stilen. Det
är väldigt olika. (n: mm) Men jag har ingen makt över att säga till de ska anställa
fler eller så. (skrattar) (n: näe)

Utifrån den problemkonstruktion som åklagaren betonar i den narrativa linjen
ovan framstår det som verkningslöst att rikta sin frustration eller ilska gentemot de enskilda poliserna. Intrigen kring att ‘inget händer’ eftersom poliserna
140

inte hinner med gör åklagaren verkningslös i sitt förundersökningsledarskap.
I intervjupassagen poängterar åklagaren att hon varken styr över polisens resurser eller har makt att bestämma att de ska anställa fler, hon har således inte
möjlighet att lösa de verkliga orsakerna till problemen. Parallellt finns ett annat handlingsutrymme inom räckhåll i detta narrativ, en linje där åklagaren
höjer rösten gentemot poliserna och inte intar en förstående position till att
poliserna inte utför de direktiv åklagaren har bett om. I narrativet framställs
detta som ett individuellt val eller ‘stil’ som varierar bland kollegorna. När jag
frågar åklagaren ovan vilken ‘stil’ hon har, utvecklar hon sitt resonemang på
följande sätt:
(drar efter andan och suckar) (paus) Näe, det gör jag inte. Inte överlag. Det får
vara liksom verkligen.. Alltså får vara att bara verkligen måste bli gjort. (skrattar) (n: mm) Så att säga. (kort paus) (n: e-) Vissa åklagare kanske drar till med
det för att få saker gjorda i sina ärenden. Förstår du hur jag menar? (n: mm) Lite
få rull på sina ärenden. Men ehm näe. Jag är pragmatiskt lagd så att säga. (n:
mm) Finns det inte resurser så finns det (inte). Jag skriker mig inte blå för att..
(kort paus) Jag lagar efter läge mer (n: mm) tror jag.

I denna narrativa linje ovan framstår det närmast som egoistiskt och osolidariskt gentemot kollegorna att rikta ilska mot poliserna för att få dem att göra
de utredningsåtgärder som en har beslutat om. Den underliggande logiken är
att de som skriker på polisen för att ’få rull’ på sina ärenden därmed påverkar
vilka åtgärder som genomförs i andra åklagares ärenden. Genom det trevande
svaret inledningsvis där åklagaren menar att hon bara undantagsvis skulle använda sig av ett sådant sätt för att få poliserna att göra det hon vill och på det
sättet framställer hon sig som lojal med kollegorna. I detta narrativ finns även
utrymme att positionera sig själv som professionell på andra sätt än som pådrivande. Ordvalen att själv vara pragmatisk, inte skrika sig blå eller att vara
en person som lagar efter läge framställer de kollegor som använder sig av
ilska mot polisen som orealistiska och irrationella. Att betona att det finns omständigheter som varken hon som åklagare eller de utredande poliserna styr
över kan ses både som en emotionshantering men också som en symbolisk
gränsdragning gentemot kollegor som hanterar sin frustration över tröga utredningar på andra sätt.

Gränserna mellan passande och opassande frustration
Som intervjupassagen ovan pekar de narrativa linjerna bland de intervjuade
åklagarna överlag på att denna resignerade hållning är den mest eftersträvansvärda. Ilska och frustration som riktas mot de överbelastade poliserna konstrueras överlag som ’onödiga’ känslor att ge uttryck för utifrån logiken att det
inte förändrar något i polisernas situation att visa dessa känslor. Samtidigt
bygger många av åklagarna sin professionella respektabilitet genom att betona
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den egna viljan och engagemanget och genom dessa emotionsnormer förväntas de känna frustration och ilska. I följande intervjupassage har åklagare precis beskrivit hur hon skickar påminnelse efter påminnelse till polisen för att få
de direktiv som hon har begärt genomförda och jag frågar vad det väcker för
känslor hos henne.
Ja, men det är klart man känner sig frustrerad. Man känner att det här hjälper ju
ingen om jag jobbar på om det liksom stannar nån annanstans i maskineriet. Så
det bästa är om alla kan jobba på förstås. (n: mm) Men samtidigt så förstår man
ju för man vet ju själv hur det är när man har för mycket liksom. Det är också
tufft. Så det kan ju också vara en baksida med att man lär känna poliserna. När
man jobbar närmare med varandra för då är mycket svårare att säga också så
här att 'Men nu bestämmer.. Nu måste du göra det här liksom'. När man förstår
att det, det går inte. (n: mm) De kan inte trolla med knäna de heller. (n: mm)
Men å andra sidan polisen är mycket mera duktiga på tror jag att ta hand om..
De slutar fyra. Pang. Så det spelar ingen roll. Det kan man ju bli galen på ibland
när man har frihetsberövande. Så säger jag 'Men det sitter en människa frihetsberövad, du kan inte bara gå hem' 'Ja, min arbetstid är till fyra, nu går jag hem
liksom'. (n: mm) (skrattar) […] Så har det varit länge och det tycker man är helt
galet. Har man en människa som sitter frihetsberövad då får man väl jobba övertid liksom. (n: mm) För att se till att det blir gjort. Så att man vet om den ska gå
ut eller sitta kvar liksom. (n: mm) Det är jätteviktigt.

I den narrativa linjen nämns frustrationen som en självklarhet och länkas samman med en känsla av maktlöshet och meningslöshet kring det egna arbetet.
Som emotiv bidrar frustrationen med att skapa mening kring den professionella identiteten eftersom innebörden av frustrationen riktas mot en vilja att
hjälpa andra. Med detta ädlare motiv bakom en ”onödig” känsla som frustration konstrueras en respektabilitet. I likhet med de tidigare exemplen visar intervjupassagen att samtidigt som frustrationen till viss del är passande att
känna ska den inte visas för de poliser som redan har för mycket att göra.
Logiken för normen följer densamma som ovan, den utåtriktade frustrationen
kan inte formas till ett rationellt agerande. Det professionella förhandlas här
som att ha realistiska och ömsesidiga förväntningar, polisen kan precis som
åklagarna inte trolla med knäna de heller. I denna formulering understryks
likhet och gemenskap med poliserna i första hand. Att positionera sig som för
nära poliserna framstår dock som ett problem utifrån logiken att närheten begränsar möjligheten att utöva sin makt och bestämma över poliserna.
Den narrativa linjen glider dock över till att lyfta fram en situation, frihetsberövanden, där frustationen över att polisen inte gör det som åklagaren förväntar sig framstår som berättigad. Genom att delvis lyfta blicken och ta in de
misstänktas perspektiv går det att framhålla hur viktiga de egna direktiven är
och på detta sätt rättfärdigas frustrationen utifrån ett starkt rättsideal. De olika
inställningarna till arbetet framhäver skillnader mellan åklagarens professionalitet och polisernas. På detta sätt konstrueras en egen professionalitet som är
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beredd att åsidosätta den egna fritiden och det privata jaget för att uppfylla sitt
professionella uppdrag. Poliserna beskrivs visserligen som duktigare på att
värna om den egna tiden men saknar det engagemang och överblick av situationens allvar som åklagaren besitter.
Den vanmakt och en meningslöshet kring det egna arbetet som åklagaren i
intervjupassagen ovan, ’Man känner att det här hjälper ju ingen om jag jobbar
på om det liksom stannar nån annanstans i maskineriet’, återkommer även i
andra intervjuer. I de narrativa linjerna hanteras dessa emotioner genom att
konsekvenserna av att inget händer tonas ned samt länka samman dessa berättelser med berättelser som fyller arbetet med mening. Ett annat sätt att hantera
dessa ‘sad tales’ är att tala om dem som ett förflutet och att situationen med
både polisens och åklagarnas arbetsbörda idag skiljer sig väsentligt. I en intervju där åklagaren menade att samarbetet med polisen var den del av arbete
som han uppskattade mest berättade han också om att de för ett par år sedan
hade haft flera hundra ärenden i balans och att varken polis eller åklagare hann
med att sköta ärendena som de borde sa han också att:
Det var ett tag då när det var.. Då slutade vi egentligen att åka till polisen ett tag
när det var riktigt dåligt. När liksom ingen tog några ärenden, alla bara tittade
ner (n: mm) och hade fullt och sådär. (n: mm) Då var det inget kul att vara där.
Det roliga är ju de är engagerade också (n: mm) och verkligen vill jobba. Mm.

Den här narrativa linjen utgör en motpol till de berättelser som analyserades i
det föregående kapitlet som berör det ideala förundersökningsarbetet där
glädje och känslan av att vara där ’det händer’ är framträdande. Här synliggörs istället en situation där åklagaren inte kan fullgöra sitt förundersökningsledarskap och de känslor som är förknippade med en överlastad arbetssituation för poliser. En intressant paradox i narrativet är att det inledningsvis så
tydligt ramar in problemet som att det handlar om att poliserna har fullt upp
men sedan växlar till en mer positiv situation men där ramen snarare handlar
om individuellt eller kollektivt engagemang och en vilja att arbeta (som inte
tycks påverkas av arbetsbörda).
En irritation som framstår som mer passande inom åklagarnas emotionsregim
är den irritation som riktar sig mot situationer där de poliser som var först på
brottsplatsen gjorde missar som i sin tur innebär att värdefull och ibland helt
nödvändig bevisning för att gå till åtal gått förlorad eller att de poliser som
genomfört förhören missat vissa rekvisit, vilket inneburit att förundersökningen tagit längre tid än vad det hade behövt göra och därmed även minskar
chanserna att gå till åtal. En annan del av polisens arbete som utgör en talbar
irritation och upprördhet hos åklagarna är polisernas (o)förmåga att genomföra och skriva ut förhör på det sätt som åklagarna önskar, i ett par intervjuer
har åklagarna talar om ’skräckexempel’ på utskrivna förhör som åklagarna
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upplever som för långa och för tätt skrivna. En åklagare menade han som förundersökningsledare hela tiden behövde ’börja om från början’ när de utredande poliserna inte har den kunskap som behövs och att det gör att utredningsarbetet känns jobbigt. I en annan intervju uttrycker åklagaren att ’jag är
inte så glad över när man får en utredare som inte kan den här typen av ärenden’ och menar att med oerfarna poliser så får man ’använda mycket arbete
bara för att förklara hur en utredning ska gå till’. Dessa linjer står i stor kontrast till de linjer där åklagarna talar om flyt i förundersökningsarbetet och
poliserna bidrar till utredningen. Problemet med polisernas inkompetens länkas i dessa narrativ samman med ineffektivitet och en utdragen förundersökning och genom att riktas mot dessa ideal blir emotiven om irritation och frustration respektabla.

Att göra professionalitet kring ovilliga polisers motstånd
En annan konflikt som återkommer i åklagarnas narrativa linjer om vilka problem som finns i relation till förundersökningsarbetet är poliser som inte vill
arbeta med brott som rör våld i nära relation och har en problematisk inställning till just dessa brott. I dessa situationer där ’det mentala samarbetet’ saknas skapas andra intriger, professionella positioneringar och känslonormer än
de där problemen relateras till att polisen är underbemannade. Här är en del
av konflikten och intrigen att poliserna inte delar åklagarens engagemang och
uppfattning om allvarligheten i dessa brott. Det är även narrativa linjer som
förhandlar om en egen sårbarhet i att vara beroende av polisens arbete för att
utföra det egna arbetet och linjerna markerar det egna professionella kompetensområdet i förhållande till polisernas. I dessa narrativa linjer är det viktigt
att ge uttryck för att en går emot de ovilliga poliser och visa på skillnaderna
mellan deras förhållningssätt och den egna inställningen.
Åklagare 1: (suckar) Alltså det jag kan känna från polisens håll. Det är ju att '(a)ha, nu har hon anmält igen'. '- Ja’ säger jag ’- Vaddå då? Ja, blir hon utsatt
för våld så är det ju klart hon ska anmäla det’ [avvaktande, oförstående röst].
Jamen ungefär som att 'Jamen är det nån idé att vi gör nånting den här gången
då?' (n: mm) ’Lägga ner massa resurser på henne som ändå kommer att ta
tillbaka anmälan’.41 Och då kan jag känna lite grann [från polisernas sida] att
’Jamen, kanske ligger vi lite lågt med det här så kanske hon tar tillbaka, kan vi
jobba med nånting annat’. (n: mm) Och det, jag tycker precis tvärtom. ’Jamen
varför håller man på och anmäler för då?’ Jag tror inte att man gör det för att
man tycker att det är roligt att göra lite polisanmälningar. Det är inte den förutsättningen jag jobbar efter (n: mm) i alla fall (skrattar till) (n: mm) Utan det
41

I och med att våld i nära relation faller under allmänt åtal finns det inte någon juridisk möjlighet för målsägande att ta tillbaka anmälan. Som jag diskuterar i kapitel 11 talar åklagarna i
intervjuerna dock om att målsägande ofta någon gång under rättsprocessen säger att de inte
längre vill medverka i brottsutredningen och att de önskar att dra tillbaka anmälan.
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kanske är ett rop på hjälp.. ’Hjälp mig, jag klarar inte riktigt av att hålla i det
här’. Då är det extra viktigt att vi snabbt gör nånting. (n: mm) Att den här personen får stöd, att hon känner att vi gör nånting och ’Vi hjälper dig igenom det
här nu’.
Åklagare 2: Framförallt då där de har gamla kända, ja, ofta missbrukarfamiljer
(n: mm) så är det ju väldigt ofta man får.. Man har skrivit direktiv om att gör de
här sakerna. Så kommer det tillbaka 'Hon vill inte längre. Ska vi lägga ner nu,
eller?'. Ba '-Eh, näe' (trotsig röst). Och det (skrattar) (n: mm) är en väldig känd
källa till (kort paus) tunga suckar från polishåll. Det finns väldigt liten förståelse
för att utreda saker för man vet att det.. Känslan i stort är att det inte kommer
att leda någon vart. (n: mm) Att för då tycker man att det är bara bortkastat.
Och, ja i vissa synvinklar så är det väl det. Men å andra sidan så är det en person
som har anmält ett brott, vi måste i varje fall fråga. (n: mm) Och vi vet ju aldrig..
Och den känslan kan ju själv komma ibland att ’Varför ska jag ta hit den här
personen och delge misstanke?’ ’Ja, för man vet aldrig när de erkänner’. ’Javisst men hur stor är sannolikheten?’ (n: mm) För att erkänner de inte så är det
här avklarat. Det finns liksom inte.. Men (n: mm) så är det. Oftast i alla fall
(skrattar) det..

I dessa narrativa linjer skapas den egna respektabiliteten genom att gå emot
de motvilliga poliserna. I dessa narrativ behöver åklagarna inte enbart kämpa
mot den svåra bevisföringen utan även det hinder för arbetet som dessa poliser
utgör. Det är också en narrativ linje där åklagarens professionalitet betonas
genom att kunna tolka brottsoffrens agerande på ett bättre sätt än poliserna
och kunna känna igen ett ‘rop på hjälp’ där poliser ser en utsiktslös utredning.
Även i den andra intervjupassagen speglas en tydlig motsättning mellan poliserna och åklagaren men i denna narrativa linje intar åklagaren en mer ambivalent position kring att driva ärendet. Genom den narrativa dialogen skapar
åklagaren en respektabel professionalitet utifrån att åklagaren markerar att han
inte tänker ge vika för polisernas negativa inställning. Genom den humoristiska tydligheten av den egna icke förhandlingsbara positionen, '-Eh, näe',
skapar åklagaren en narrativ linje där han är överordnad poliserna och den som
bestämmer hur utredningen ska drivas. I den senare delen av intervjupassagen
ger han samtidigt uttryck för en viss förståelse för polisernas inställning. Pendlingen mellan de narrativa linjerna förhandlar om två olika professionella
ideal, ett ekonomiskt och rationellt ideal där åklagarna förväntas lägga ner de
förundersökningar som inte tror kommer att leda till åtal. Idealet om effektivitet står på spel i denna dialog och markerar en norm att åklagarna ska veta
när en utredningsåtgärd är ’bortkastat’ arbete eller inte. Det andra idealet som
narrativet riktar sig mot aspirerar på en rättstrygghet för brottsoffret och bemötande, ’en person som har anmält ett brott, vi måste i varje fall fråga’.
Växlingen mellan dessa perspektiv mynnar sedan ut en inre monolog som rättfärdigar ’fruktlösa’ utredningsåtgärder utifrån logiken att ’man vet aldrig när
de erkänner’ och att det egna agerande därmed i någon mån kan uppfattas som
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rationellt. Narrativet slutar i en bruten berättelse som återkopplar till de resignerade konstaterandena att det är svårt att väcka åtal i dessa ärenden eftersom
bevisningen saknas.

De gamla stötarna och den dubbla kampen att nå åtal
I narrativen om de motvilliga poliserna betonar åklagarna många gånger att
det är stor skillnad på olika poliser och i intervjupassagen nedan framgår att
åklagaren ser problemet med motvilliga poliser som ett undantag eftersom det
rör sig om poliser som sätts in extra när de poliser som i vanliga fall arbetar
med våld i nära relation inte kan. I dessa narrativ lägger åklagarna ofta stor
vikt vid genus och ålder, vilket de följande intervjupassage kan illustrera:
Där kan man verkligen känna av de hära.. De är ju ofta äldre män. (n: mm) Plus
femtio. Att de inte tycker att det här nånting att hålla på med. […] Tycker det
bara är tjafs och ’Det är väl inget att tro på’. De väljer sida väldigt snabbt. (n:
mm) De kan komma från att ha pratat med den misstänkte i cellen och tycker
att han är ju en hyvens karl. (n: mm) Eller så kan det vara att det är ganska
lindrigt brott och jag tänker släppa ut men dem tycker att det är ju fruktansvärt
vad den här karln har gjort mot den här kvinnan. Av nån anledning (n: mm) så
har de tagit liksom ställning. Så att där är man.. Kan man ju känna just det där..
Ibland också att de inte skakar fram resurser när vi behöver liksom (knäpper
med fingrarna) ‘Nu behöver vi hämta nån’. (n: mm) 'Puuh.. Ja, sen nån gång..'.
För det är inte så himla viktigt. (n: mm) Det kan jag känna hos de poliserna. (n:
mm)

Att de motvilliga poliserna är ’äldre män’ menar jag närmast står som en egen
självständig förklaring till varför deras uppfattningar om ärendet inte är att lita
på och kan narrativt tolkas som en trop där stora delar av berättelsen inte behövs uttalas och ändå ha en mening (Sandberg 2016). Det är en berättelse som
fäster i den feministiska kritiken av rättsväsendets hantering av våld i nära
relation och får därmed en mening utöver det som faktiskt sägs. I det spel
mellan poliserna och åklagaren som narrativet använder sig av blir åklagarens
egen positionering tydlig, hon tar dessa brott på allvar och är opartisk på ett
sätt som poliserna inte är. Medan poliserna ’väljer sida väldigt snabbt’ finns
ett underliggande argument att åklagaren fattar ett välunderbyggt beslut utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Medan poliser i narrativet framställs som att de påverkas godtyckligt av deras möte med såväl misstänkt som
brottsoffer gör åklagaren indirekt en självrepresentation som visar att hon har
en annan ’blick’ för ärendets grovhet och utifrån sin opartiskhet kan bedöma
vilka utredningsåtgärder som är rimliga. Narrativet igenom iscensätter åklagaren en objektivitet som blir särskilt tydlig när den ställs mot polisernas agerande och uppfattningar.
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Att välja att gå emot de motvilliga poliserna skapar även en intrig ifråga om
vem av polisen och åklagaren som får rätt i sin uppfattning om ärendet och
dess möjligheter till åtal. I de narrativa förhandlingarna står således också den
egna kompetensen att bedöma vilka utredningsåtgärder som behövs (och inte
behövs) och vilken bevisning som räcker till åtal. Denna intrig förstärks när
åklagaren fattar beslut som går emot äldre, manliga poliser.
Sexualbrott framförallt som jag sa nu, det här som jag ska ha [refererar till ett
kommande rättegång]. Det är så tråkigt att det är oftast äldre män som är poliser
som liksom tycker att ’Det här är bara ord mot ord’. ’Det här kan du aldrig
driva’. Och så vet jag att jag har haft flera såna i rätten och det räcker. [Beskrivning av hur ett våldtäktsärende som går att driva till åtal ser ut och att det är
viktigt att ha utredande poliser med rätt attityd] Det är ju jättetungt att ha en
utredare som inte tror på ärendet. För då är det klart att då gör ju inte de så bra
förhör som jag hade önskat. Får [inte] fram de uppgifterna. (n: mm) För man
får ju såna svar som man frågar efter. Och då ja ehm.. Men det blev så nu.
(skrattar) Så att det känns ju lite tufft eller så. (n: mm) Jag kan tycka att det blir
väldigt tungrott. Och man kan ju inte veta. Det kanske blir det så här 'Mmm, jag
hade rätt, det blev inte [fällande dom]'. Men alltså jag tycker att i det fallet, vad
ska jag..? Jag kan inte göra annat än att driva det ärendet. (n: mm) Om jag har
en trovärdig målsägande som har gjort allt man ska göra då får väl rätten pröva
om det räcker eller inte. Då är det ofta så här 'Ja, men det är så synd om honom
för bluttanblä’. Jaa, eh det är väl synd men alltså.. Det är väl synd om henne
också som har varit utsatt för det här. Alltså på nåt sätt så kan man ju inte.. Äh,
jag vet inte, alla måste ju vara lika för lagen vare sig man har (suckar) en fru
det är synd eller barn det är synd om eller vad det nu kan vara för nånting. (n:
mm) Man kan inte ta såna hänsyn tycker inte jag. (n: mm)

I denna linje utgör polisernas motstånd dels ett hinder för åklagaren att genomföra förundersökningen, dels synliggörs en kamp om vem som är mest
kompetent att bedöma om fallet kommer att hålla i rätten. I både denna passage liksom den föregående ger åklagarna uttryck för en stor maktlöshet inför
att de är den som ansvarar för förundersökningens kvalitet men samtidigt inte
är de som genomför de utredningsåtgärder. När narrativen börjar öppna upp
för de negativa konsekvenser för brottsoffren bryts narrativen och tystas ned;
’Så att där är man.. Kan man ju känna just det där..’ och ’Och då ja ehm..
Men det blev så nu. (skrattar)’. Den professionella respektabiliteten förmedlas
genom emotiver om upprördhet och uppgivenhet inför att vara beroende av
poliser som åklagaren inte litar på.
I jämförelse med de föregående narrativen som bygger på att polisernas resurser är problemet synliggörs en delvis annan repertoar av känslonormer i de här
berättelserna. I vissa av dessa situationer är en resignerad hållning inte eftersträvansvärd utan narrativet skapar också ett imperativ att agera så att dessa
poliser inte arbetar med dessa brott. I en intervju där jag frågade hur hon hanterar att polisen inte följer hennes direktiv menade hon skrattande att hon skriker och agerar ’väldigt känslomässigt’ och att hon häromdagen skrikit så
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mycket på en polis i telefon att en kollega kommit in och undrat vad som stod
på. Samtidigt menade hon att det ’bara är lättande för stunden’ och inte löser
de faktiska problemen. Hon poängterade att när det är ’tillräckligt illa så får
man ju gå (suckar) gå till nåns chef och säga ‘Det går inte! Den här personen
kan inte ha sexualbrott!’. Samtidigt menade hon att cheferna inom polisen vet
mycket väl vilka poliser de inte ska sätta på ärende som rör sexuellt våld men
att de på grund av personalbrist ibland måste använda även de utredare som
inte är lämpliga. I denna mening uppfattar jag att hon inte trodde att hennes
agerande skulle ha några direkta konsekvenser men att det för hennes skull
kändes bra att hon gjort något. I viss mån kan kopplingen mellan de äldre
poliserna och problemet med negativa attityder till våld i nära relation ses som
ett sätt att förhandla om problemets omfattning, där dessa problem kan antas
försvinna när dessa poliser går i pension. Som en emotionshantering kan detta
narrativ mildra frustrationen över den rådande situationen.
I detta och det föregående kapitlet har jag analyserat hur åklagarna talar om
samarbete med de utredande poliserna och hur den egna professionalitetens
konturer formas i denna relation. I bägga analyserna framkommer det att åklagarna i stor utsträckning är beroende av hur poliser utför sitt arbete, vilket gör
frågan om tillit central och denna aspekt kommer nästa kapitel att undersöka
närmare.
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Kapitel 7. Den intrikata tilliten. Om
beroende och magkänsla

Tillit är en central emotion för hur sociala relationer utvecklas och således
även intressant att belysa när det gäller professionella relationer. Barbalet
(2008) menar att tillit kan teoretiseras på olika sätt, bland annat att för att förstå
vilka möjligheter tillit skapar för organisationer att nå mål men även för vad
tillit innebär för de personer som känner tillit samt vilken slags relation som
tillit skapar i olika sociala sammanhang (Barbalet 2008:58). Enligt Barbalet
är tillit ett sätt att hantera en osäkerhet gällande framtiden genom att förvandla
denna osäkerhet till en till synes säker förväntan om hur en annan människa
ska bete sig. Vidare menar Barbalet att tillit är framtidsorienterad och således
aldrig kan grundas i en förvissning om den kommer att vara tillförlitlig. Att
visa tillit är en riskabel handling genom att den sätter det egna omdömet på
prov och skapar en sårbarhet hos den som litar på någon i den mening att den
egna tilliten kan vara missriktad eller svikas (Barbalet 2008:61). Att uttrycka
tillit kan utifrån Barbalets resonemang tolkas som ett emotiv som både iscensätter en beräknande, moralisk, pragmatisk och emotionell aspekt av den egna
identiteten. Att lita på någon är både att göra sig beroende av denna person
men tilliten möjliggör också ’en framtid som annars inte hade varit möjlig’
(Barbalet 2008:60).
Tillit utgör en framträdande dimension i åklagarnas narrativa linjer om deras
relation med poliser och dessa linjer återspeglar också i hög utsträckning erfarenheter av att vara beroende av polisernas arbete. Även om åklagarna är
förundersökningsledare och beslutar om utredningsåtgärderna är det, som en
åklagare uttryckte det, ‘de facto poliserna som gör jobbet’. Narrativen om tillit
menar jag speglar just den speciella relation som arbetsdelningen mellan åklagarna och poliserna innebär, en arbetsdelning som gör att åklagarna är överordnade men samtidigt i hög grad styrs av vad polisen både gör och berättar.
De professionella narrativen om relationen till polisen kantas och korsas av
berättelser om beroende, sårbarhet, frustration och maktlöshet men också om
ansvar, förtroende och tillit. Att prata om sårbarhet, frustration och vanmakt
kan också förstås som ett sätt att förhålla sig till en ambivalent maktposition,
det är en position där åklagarnas makt att bestämma över poliserna och deras
arbete är förväntad men inte alltid infriad.
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Balansen mellan polisers magkänsla och åklagares
objektivitet
I åklagarna narrativa linjer är beroendet av polisen och deras arbete särskilt
märkbart i förhållande till olika situationer. En av de situationer som återkommer i narrativen handlar om polisens förhör med de inblandade parterna. Förutom i barnförhören menar åklagarna att det är sällan som de närvarar vid
förhör med målsägande, misstänkta eller vittnen och intrycken från det faktiska mötet beskrivs ofta ge värdefull information om de hörda personerna
som åklagarna vill få ta del av. I den hektiska och ofta tidspressade tillvaro
som åklagarna positionerar sig i, menar de att de inte själva har tid att närvara
vid förhören och att de därför är beroende av de utredande polisernas uppfattningar. En åklagare menar att polisernas intryck av den person som de har
förhört är det ‘viktigaste’ och ‘det man vill åt’ när polisen återkopplar till
åklagren efter förhöret. I likhet med andra åklagare menade hon att de första
frågor hon ställer till polisen är ‘Vad fick du för känsla? Vad är din magkänsla? Hur var hon?’. Magkänsla är en laddad term i många professionella
sammanhang eftersom det utmanar förståelsen av en rationell praktik uppbyggd kring logik och regler. Magkänsla kan samtidigt syfta på det praktiska
vetandet som till skillnad från det generella teoretiska vetandet riktar sig mot
enskilda, konkreta situationer och bygger på erfarenhet (Thomassen 2007).
Narrativ om magkänsla bidrar med insikter om vilken form av praktiskt vetande som accepteras och kan uttalas inom åklagarnas regim.
Utifrån de narrativa linjerna framstår polisernas känsla för ärendet som
centralt för hur åklagaren själv uppfattar ärendet och dess möjlighet att nå åtal.
Samma åklagare som refererades ovan menar att de intryck som polisen förmedlar kan vara ‘det extra stödet’ och ‘tungan på vågen’ när hon sedan bedömer de uppgifter som kommit fram i förhöret. En annan åklagare betonar att
det är skönt att arbeta med erfarna poliser eftersom det är ’väldigt mycket
känsla i de här ärendena’. I narrativen förmedlas en förväntan på de utredande
poliserna att avgöra och kommunicera hur brottsoffren verkar, om de är rädda
och vad de utsatta själva tror om gärningspersonens farlighet och att detta har
inverkan på hur åklagaren prioriterar ärendet. Andra åklagare lyfter fram att
polisens uppfattning om den misstänkte är viktiga för hur han ser på ärendet;
‘Sen kontakten med gärningsmannen för då kan de (poliserna) ju säga, ‘Det
här var en otäck jäkel’ när de pratar’. I intervjuerna ger åklagarna uttryck för
att vilja komma åt ‘känslan’ i ärendena utan att själva vara känslomässigt involverade på samma sätt som polisen. Åklagarnas objektivitet manifesteras
genom att de i narrativen lyfter fram att de kan bedöma och granska polisernas
känslomässiga omdöme. Trots det skydd av den egna objektiviteten som synen på arbetsdelningen ger är det givetvis inte helt oproblematiskt att vilja
komma åt polisernas magkänsla inom en emotionsregim där iscensättningen
av värden som neutralitet och rationalitet är starkt normativ. Ett exempel på
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den motstridighet som dessa parallella narrativ skapar framkommer i en intervju med en annan åklagare:
Oftast så har man inte träffat parterna förrän i rätten. (n: mm) Däremot så kan
man ju be polisen eh.. beskriva... Alltså vi.. Vi har ju.. Vi ska ju.. Vi har ju
objektivitetsprincip att hålla oss till. (n: mm) Så vi måste ju försöka att inte
tycka alltför synd om målsäganden eller alltför illa om den tilltalade. (n: mm)
Om jag får uttrycka mig så. (n: mm) Utan försöka att istället förhålla oss något
mer objektivt och inse att ‘Ja, det kan ju faktiskt finnas en och annan målsägande som ljuger’ likaväl som det finns en och annan misstänkt som talar sanning. (n: mm) Och det gör man kanske bäst genom att hålla sig lite grann sådär
på avstånd. Men vi frågar ju ofta polisen ‘Hur tyckte du? Hur lät det liksom?’.
För jag menar man får ju en känsla av naturligtvis om en person är uppriktig
och ärlig eller inte (n: mm). Så att några såna samtal har vi ju ibland att polisen
beskriver ‘Jo, men det var...’ , ‘Jag fick uppfattningen att det var så här’. Det
är inte alltid man kan i förhöret förmedla, nu pratar vi inte om inspelade, (n:
mm) man kan förmedla precis hur tveksam en person är eller hur många gånger
man kanske ändrar sig. Kanske är mer en känsla också kan det ju vara. (n: mm)
Så att de samtalen har vi ju förstås. (n: mm)

De avbrutna meningarna och tveksamheterna i inledningen av intervjupassagen menar jag kan tolkas som ett tecken på den konflikt som uppstår mellan
de motstridiga riktningarna i den narrativa linjen. Samtidigt som åklagaren å
ena sidan vill veta vad polisernas intryck av de olika förhörda personer är försöker han å andra sidan samtidigt att upprätthålla den respektabla professionaliteten som är kopplad till objektivitet och distans. Att ha en bild av vem det
är som de kommer att möta i rätten hotar positionering som objektiv och efter
de inledande, avbrutna meningar i denna passage växlar åklagaren till att befästa sin neutralitet genom att både appellera till objektivitetsprincipen och
markera sitt egna förhållningssätt genom målsägande och tilltalade. Objektiviteten associeras här med att inte känna de förväntade känslorna för respektive part och konstrueras som en professionell förmåga som gör att åklagaren
kan upptäcka falska anmälningar. Den narrativa linjen menar jag fungerar på
ett sätt som både upprätthåller och överträder den professionella normen om
objektivitet, genom att peka ut en annan part, här polisen, som närmare och
mindre distanserad kan den egna objektiviteten framhävas trots att den också
överträds. Den dubbelexponerade positioneringen av att iscensätta både närhet
och distans medlar således mellan dessa motstridiga viljor i utredningsarbetet.

De muntliga dragningarnas gissel. Om den tilltvingade
och utvalda tilliten
En intrig i de narrativa linjerna om beroende av polisens arbete handlar om
den egna tilliten till dem. I en linje framstår tilliten till polisen som ”tvingad”
i den mening att tilliten är en del av den arbetsdelning som finns mellan dem
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och polisen. Den påtvingade tilliten kan i linje med Barbalets resonemang förstås som ett ’tvångsmässigt val’ där åklagarna behöver lita på poliserna för att
kunna genomföra en brottsutredning och att det inte finns något alternativ där
åklagarnas arbete kan utföras oberoende av polisen (Barbalet 2008:61). Att
lita på polisernas omdöme riskerar dock att uppfattas som godtroget och i likhet med de narrativa linjerna kring samarbetet med poliser i övrigt är det därför viktigt för den professionella identiteten att markera att tilliten inte är förutsättningslös. I en intervju där jag frågade åklagaren vad hon uppfattade som
viktigt för att samarbetet med poliserna ska fungera svarade hon att:
Det är oerhört viktigt att jag kan lita på dem. (n: mm) De får inte lura mig för
då.. Då är det kört höll jag på att säga! (skrattar) Näe. (n: mm) Tillit, alltså det
kan jag säga, som person så är tillit viktigt för mig överhuvudtaget. (n: mm)
Men för att det arbetssätt som jag har bygger ju mycket på en dialog. Jag vill
ju.. Jag har ju väldigt mycket att göra och jag vill oftast att de ska ringa till mig
och göra en dragning (n: mm) där de berättar lite om vad personerna har sagt
till exempel så att jag.. […] Och därför är jag ju beroende på att de inte lurar
mig när de drar ett ärende. (n: mm) Jag litar ju.. Alltså när de berättar vad de
har sagt och så frågar jag 'Ja, vad fick du för intryck?' (n: mm) 'Vad fick du för
känsla?'. Säger de då 'Näe, du vet det här var en jävligt instabil människa och
du vet det här, hon kommer aldrig att hålla fast vid detta och eh det kommer
inte..'. Och du vet.. Så de kan ju påverka mig i (n: mm) beslutsfattandet genom
det sätt de drar ett ärende på. (n: mm) Och det kan jag ju säga att det förtroendet
är viktigt för mig. Att jag kan lita på att (n: mm) de ärligt säger sin mening. (n:
mm)

I denna intervjupassage ger åklagaren, i likhet med många andra av de åklagare som jag har intervjuat, tillit en väsentlig betydelse för samarbetet med
polisen. Utifrån det förhandlar hon sedan om innebörden av den egna tilliten.
Samtidigt som hon är mån om att framhäva att den egna tilliten inte är godtrogen eller naiv knyter hon den också samman med det egna arbetssättet som
bygger på muntliga föredragningar. Den innebörd av tillit som förhandlas
fram i narrativet framstår därmed inte som helt självvald utan en ofrånkomlig
del av arbetet, i den narrativa linjen riktas den egna tilliten också mot professionella värden som att vara effektiv och viljan att spara tid. Denna riktning
rättfärdigar tillit och gör den till en professionell handling snarare än emotionell.
För att kunna uttrycka tillit och samtidigt iscensätta en respektabel professionalitet finns en dubbelexponering där den narrativa linjen om tillit även präglas
av en tydlig misstro, bland annat genom fraser som ’De får inte lura mig’ och
vikten av att ’De ärligt säger sin mening’. Spänningen i narrativet handlar om
att kunna skilja mellan lögn och ärlighet hos poliserna. Genom ordvalet att
’lura’ framstår polisen som en narrativ karaktär som medvetet kan undanhålla
eller förvränga information och de blir därmed också som en potentiell antagonist i narrativet som åklagare behöver genomskåda. Pendlingen mellan tillit
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och misstro i narrativen kan förstås utifrån att lita på någon även innebär en
sårbarhet. Det är därför viktigt att förhandla även om denna sårbarhet, bland
annat genom att markera att den egna tilliten är vald. Åklagaren i den föregående intervjupassagen utvecklar sitt resonemang på följande sätt:
Men det bygger ju också på att man bygger upp en relation med de här poliserna
så att de känner att de kan vara ärliga att för att.. Det är det jag menar med (n:
mm) att man måste vara lyhörd tillbaka så att de känner att om jag säger det
här, att jag tror att det här (är ett) nedläggningsärende så lyssnar (ips namn) på
mig för att hon lyssnar på min erfarenhet. (n: mm) Då bygger man ju det förtroendet som gör att det fungerar. Att jag kan lita på dem, det är viktigt. (n: mm)
Och det handlar om, att kunna lita på nån det handlar ju mycket om att man lär
känna dem. Det gör man ju genom att man jobbar nära dem. (n: mm) Då vet
man ju vilka poliser som ibland kan tycka.. Jag kan liksom veta att ‘Näe, nu är
hon inte på banan, hon tycker det här är bara skit’. Jag hade en sån utredning
och hon tyckte väl 'Jaa, (suckar)' så här liksom lite gammal och trött. Men så
tyckte jag ‘Näe, men vi tar upp allt det gamla och så kör vi och så gör vi rent
hus’ och så får domstolen pröva det här. 'Jaja, men det kommer väl inte att bli
nåt och hon är ju inte klok den här målsägarinnan' och så här. 'Näe, det kan
hända' sa jag ’Men nu kör vi!'. Då det var ett sånt där hon hade anmält under
flera år. (n: mm) Och det togs upp och så las det ner och du vet (n: mm). Och
så nu ville hon köra. Nu är han häktad, nu kör vi rubbet, så körde jag rubbet och
han dömdes fullt ut! (skrattar) Och polisen ba' 'Oj!'. Så det handlar ju om att
veta lite också att känna de här poliserna. (n: mm) Veta att nu är de på det humöret så nu gäller det att lyssna extra noga på (n: mm) det man tror. Att det
funkar eller inte och gå på sin egen magkänsla. För det handlar mycket om
magkänsla. (n: mm) Vad man tror om stödbevisningen och vad man tycker kan
hålla.

I denna narrativa linje iscensätter åklagare en rad professionella ideal som har
diskuterats tidigare, det finns också en central linje som handlar om att polisen
litar på henne och hon litar på polisen. Tilliten till polisen konstrueras i narrativet som ömsesidig och välgrundad. Samtidigt förankras tilliten i den egna
kroppen i form av en magkänsla och stark övertygelse om att kunna bedöma
polisens engagemang i det enskilda fallet. Meningen kring den egna tilliten
förhandlas fram utifrån att åklagaren lyfter fram att hon känner polisen och
kan avgöra när de är ‘på banan’ eller när de känns ‘gamla och trötta’. Intrigen
i narrativet handlar just om att förstå när poliser tillfälligt har tappat engagemanget eller fått ett felaktigt intryck av vissa målsägande eller tilltalade. På
detta sätt länkas den egna tilliten samman med beräkning och kalkylering, eller vad Barbalet skulle kalla för en ’fabricerad rationalitet’ (Barbalet 2008:72).
I positioneringen att ha god kännedom om poliserna möjliggörs en narrativ
linje där tilliten framstår som knuten till situationer snarare än en konstant del
av relationen till även de pålitliga poliserna. Samtidigt understryker narrativet
en logik som handlar om att en polis som det har gått att lita på tidigare ofta
går att lita på igen.
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Kompetensen att känna igen en cowboypolis och undvika
katastrofer
I intervjuerna återkommer åklagarna till att de utifrån de institutionella förutsättningarna är tvungna att fatta många av sina beslut utifrån polisens muntliga
dragningar av ett ärende. Generellt menade åklagarna att detta upplevdes som
mer problematiskt när de hade jour eftersom de då har kontakt med poliser
som de vanligtvis inte arbetar med. En åklagare som tog upp just detta dilemma menade att hon kunde uppleva sig som mycket sårbar i denna situation.
Utifrån ett exempel om att polisen kan ringa och vilja ha ett beslut om att få
göra en husrannsakan under en nattjour utvecklar hon sina tankar med att säga:
Ja, då får man fatta beslut om det. Så att mycket är ju beslut som vi tar på det
polisen berättar för oss. Och de berättar ju det för oss som de vill berätta. Det
måste man vara medveten om. Då gäller att ställa rätt frågor för ibland händer
det ju att poliser ringer för att de vill ha ett beslut (n: mm) som jag kan vara
tveksam till.. För att helt plötsligt får man cowboypoliser på halsen som ska ut
och liksom (skrattar) (Nina skrattar) Nu ska de visa framfötterna liksom! Och
så är det full sprätta framåt och så får man liksom 'Stopp!' (skrattar) ‘Nu får vi
lugna ner oss lite här’ liksom. Så att det är ju också en erfarenhets- (n: mm) sak
att man lär sig, så att säga en erfarenhetsgrej (n: mm) att lära sig. Men, men just
muntliga dragningar får vi ju mycket och då måste man kunna lita på att de
uppgifterna man får är sanna. (n: mm) Annars så blir det ju helt omöjligt för att
då skulle vi ju behöva.. Det får ju inte vara så att en polis drar ett ärende för mig
muntligen och så fattar jag ett beslut och så får jag in förhöret på pappersväg
och så inser jag att det här stämmer ju inte (n: mm) för fem öre. För det som
står där stämmer inte överens med det som polisen har sagt till mig. (n: mm) Så
det skulle ju vara katastrof liksom för jag fattar ju ändå mina beslut under tjänsteansvar. Så (n: mm) att därför är det jätteviktigt att man kan lita på att det de
berättar är sant då. (n: mm)

I denna narrativa linje är det meningar kring tilliten till polisen och risken att
bli lurad som är de centrala. För den egna respektabiliteten är det viktigt att
kunna distansera sig från polisens dragningar och iscensätts i denna narrativa
linje genom en positionering där åklagaren framstår som erfaren och kritisk
genom markeringen att ‘de berättar ju det för oss som de vill berätta’. För att
behålla sin professionalitet trots beroendet av polisen och den sårbarhet som
beroendet skapar gäller det att ställa frågor som ‘synar’ polisens berättelse och
får dem att ‘bekänna’ färg.
Narrativets sensmoral förstärks genom den humoristiska bilden av ‘cowboypoliser’ som rusar framåt och har sig själva i fokus. Den negativa konnotationen kring ’cowboypoliser’ är att de associeras med att vara oansvariga, för
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ivriga, inte hålla sig inom lagens gränser och även övervåld.42 Cowboypoliserna blir ett potentiellt hinder i narrativet om det framgångsrika utredningsarbetet, något åklagarna ‘kan få på halsen’ men som kan pareras genom betona
den egna erfarenheten och skickligheten. Den egna professionaliteten framhävs inte bara genom att vara den som ropar ’stopp’ när cowboypoliserna drar
iväg utan också genom att utifrån sin erfarenhet kunna känna igen denna ’typ’
av poliser. Genom att framställa dessa poliser som sin motpol kan åklagaren
iscensätta en respektabel professionalitet som är sansad och mer objektiv.
Samtidigt återkommer åklagaren i intervjupassagen ovan om att situationen
som sådan, att behöva lita på polisens dragningar, inte går att komma ifrån.
Vikten av att det som poliserna berättar är sant, det vill säga att de gör en
liknande bedömning som åklagaren skulle ha gjort av målsägande, den misstänkte eller någon stödbevisning, ställs mot en berättelse där poliserna inte
berättar sant och att det vore en katastrof. Tillitens innebörd i denna narrativa
linje rikas således till att förhandla om det egna ansvaret i en sådan situation.
Genom att lita på polisen förlorar åklagaren lite av den kontroll som hon förväntas ha som förundersökningsledare. Samtidigt skjuts en del av ansvaret för
åklagarens beslut till polisen genom den tillit som åklagaren visar dem. För att
denna ansvarsförskjutning ska vara legitim behöver dock åklagaren visa tillit
bara när den är befogad. I intervjun fortsätter jag med att fråga åklagaren om
hon någon gång har känt sig lurad när det gäller den muntliga information som
poliserna gett henne och vad som hände då. I detta narrativ följer en linje som
förhandlar om allvarligare konsekvenser:
Det har hänt att jag har råkat ut för det. Dels den här varianten, nybörjarfelet
med cowboypoliserna då va' (skrattar) (n: mm). Få en jätteentusiatistisk dragning och sen så kokas det ner till ingenting till slut. Men sen så har jag också
varit med om att jag hade ett ärende som där jag släppte ut en som satt anhållen
som nog borde ha suttit kvar egentligen. Men det berodd-.. Men.. För det blev
mycket diskussioner om det efteråt. Men då pratade jag med det utredningsbefälet och så sa jag att jag fattade ju beslut på det material jag fick. Jag fick en
dragning som gick ut på det och det och det. Och det är utifrån det jag fattar
mina beslut. Sen hade de ju annan information som de inte hade berättat för mig
(n: mm) och hade jag haft den informationen så kanske jag hade fattat ett annat
beslut (n: mm) för jag fick inte hela bilden. Då blir jag förbannad kan jag säga.
(n: mm) Jag har inte så lätt för bli förbannad men då blir jag arg för att det gillar
jag inte, för att.. Det är samma, cowboypolisen ungefär att man berättar inte allt
för man vill ha ett visst beslut. (...) Det är ju mycket integritetsbeslut som vi
tar. Ganska tunga beslut där man klampar in i människor liv och leverne. Alltså
just med tvångsmedel och sånt och då. Det är lite.. Får man ha på fötterna (n:
mm) när man tar de här besluten ändå. Sen krävs det ju inte jättemycket men
man ska åtminstone ha det. (skrattar) (n: mm) Det kan man väl säga.
42

Som Lander (2014) visar har cowboypoliser inte nödvändigtvis samma negativa konnotationer inom polisen då cowboyidealet även står för en heroisk, snabb, maskulin professionalitet
som bekämpar brott. I denna intervjupassage menar jag dock att det är de negativa konnotationerna kring cowboypoliser som åklagaren syftar på.
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Att lita på cowboypoliser relateras i denna linje till att vara ett ‘nybörjarfel’
som egentligen inte betraktas som så allvarligt. Den andra erfarenheten av att
bli lurad som hon berättar om handlar dock om en situation som framstår som
betydligt mer problematisk att hantera. I detta fall har polisens dragning gjort
att hon har ‘släppt ut någon som egentligen borde ha suttit kvar.’ Hon utelämnar vad som gör att hon tycker att det var fel att släppa ut personen men de
ofullständiga meningarna och växlingen i den narrativa linjens fokus gör att
jag menar att det kan betraktas som en bruten berättelse om en erfarenhet som
är svår att berätta om utan att den egna professionella identiteten hotas. Emotivet, att positionera sig som förbannad på poliserna, bidrar till att återupprätta
den professionella respektabiliteten och rikta ansvaret och skulden för det felaktiga beslutet på någon annan än sig själv.
Narrativet saknar en tydlig utvärderande poäng men avslutas i ett resonemang
om rättssäkerhet där åklagaren framhäver att det oftast är fråga om enkla beslut med goda underlag. På så sätt framstår den svåra berättelsen om ett potentiellt allvarligt misstag som ett undantag. Att behöva förlita sig på poliserna
och muntliga föredragningar innebär ett hot mot den respektabla professionella identiteten och en åklagare menade att ‘är man kontrollfreak så vågar
man ju inte jobba så’ men rättfärdigar samtidigt det egna sättet att arbeta utifrån idealet om effektivitet.
Vi har inte riktigt tid att jobba så tycker jag. Det är uppenbarligen så har vi
chefers goda minne att jobba på det här viset liksom. Då får man hellre ta det
då om det blir fel nån enstaka (n: mm) gång liksom. (n: eh) Det rättas ju till nån
gång. För nån gång så läser man ju handlingarna och i så fall så kommer det ju
fram i alla fall innan man väcker åtal. (n: mm) Jag menar inte att det kan bli fel,
att liksom att man ska åtala nån felaktigt eller så. (n: mm) Jag skulle aldrig
drömma om att åtala om jag inte hade läst igenom hela förundersökningen förstås mm.

I denna intervjupassage är den professionella tiden det som ger mening till den
egna tilliten. Här framstår tilliten som framtvingad av de tidsmässiga förutsättningarna som inte ger utrymme för att vara en ’kontrollfreak’. I narrativet
legitimeras en missriktad tillit till poliserna både utifrån att överordnade sanktionerar detta och att konsekvenserna av denna missriktade tillit kommer att
’rättas till’. Narrativet i sig kan också förstås inom ramen för förundersökningsarbetets organisering. Med hänvisning till Gambretta och Luhmann menar Barbalet att även missriktad tillit är mer produktivt än misstro inom många
organisationer och att organisationer där tillit mellan olika aktörer saknas endast möjliggör enkla former av samarbete. I linje med dessa resonemang går
det att i Webersk mening göra skillnad mellan formell och materiell rationalitet och förstå åklagarnas tillit utifrån den. Medan den formella rationaliteten svarar mot en kalkylering av en given handling och dess konsekvenser
handlar den materiella rationaliteten om handlingens meningsfullhet utifrån
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andra omständigheter (Barbalet 2008:73). Att visa tillit till polisen även under
osäkra förutsättningar ger åklagarna ett handlingsutrymme som de annars
hade saknat och detta handlingsutrymme förenar således ett emotionellt agerande med rationalitet.
Som det har framkommit i detta och föregående kapitel är åklagare beroende
av polisen för att kunna utföra sitt arbete och gör många bedömningar i förundersökningsarbetet utifrån polisens uppgifter. Denna arbetsordning gäller
främst i ärenden som rör vuxna brottsoffer, i utredningar som rör brott mot
barn ska åklagarna vara med vid barnförhören. Den involvering som detta
medför utmanar den professionella respektabiliteten på särskilda sätt och de
dilemman som åklagarna särskilt upplever i relation till barnärendena kommer
nästa kapitel att fokusera på.
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Kapitel 8. Den skeptiska lyhördheten.
Narrativa linjer om ‘det svåra’ med att
utreda brott mot barn och lyssnandets
praktiker

Brott mot barn brukar i många sammanhang beskrivas som de allra svåraste
brotten att utreda, både bevismässigt och känslomässigt. I detta och de kommande två kapitlen kommer jag att fokusera på hur åklagarna talar om utredningar som rör brott mot barn och hur den professionella respektabiliteten
iscensätts i relation till berättelser om just dessa brott.43 Oavsett om det handlar
om brott mot vuxna eller barn handlar åklagares arbete under förundersökningen i första hand om att utreda om ett brott har begåtts och av vem. När ett
brott kommer till rättsväsendets kännedom ska utgångspunkten för utredningen inledningsvis vara att ett brott har skett och varje brottsanmälan ska
således bemötas som att det är fråga om en ‘riktig’ anmälan och tas på allvar.
Dessa tankar går i linje med ett rättsligt ideal om en rättstrygghet som ska
säkra att alla brottsoffer har samma möjligheter till upprättelse och alla brott
ska utredas med lika stor noggrannhet. Rättstrygghet riktar sig inte enbart till
dem som drabbas av brott utan handlar även om att samhällets medborgare i
stort ska kunna känna sig trygga och ha en förtroende för statens förmåga att
skydda dem. Samtidigt värderas frågan om rättstrygghet ofta lägre än de misstänktas rättssäkerhet. Rättssäkerhet handlar ytterst om att ingen ska bli oskyldigt dömd men omfattar även att rättsprocessen genomförs på ett korrekt sätt.
Frågan om barns rättstrygghet är omdiskuterad, inte bara ifråga om olika villkor i rättsprocessen men även vad barns rättstrygghet ska innefatta. Inom så
väl svensk som internationell forskning finns studier som visar att barn som
har blivit utsatta för brott drabbas negativt i rättsprocessen på grund av att de
är barn (Lainpelto 2014; Barnombudsmannen 2006; Sutorius och Kaldal
2003;). Den ’vuxennorm’ som präglar rättsprocessen leder i förlängningen till
att de barn som utsatts för brott har ett svagt rättsligt skydd i Sverige (Diesen
43

Av de åklagare som jag har intervjuat är det vissa som är specialister på barnärenden och
arbetar så gott som uteslutande med att utreda brott mot barn, andra har en mer blandad lottning
och arbetar med både brott mot vuxna och barn inom familjen.
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& Sutorius 2001). I den tredje artikeln slår FN:s barnkonvention fast att den
rättsliga hanteringen av barn ska ske utifrån ‘barnets bästa’ men det är sedan
upp till varje land och de rättsliga myndigheter att formulera vad detta innebär.
Barn- och ungdomsforskaren Cederborg har i flera studier undersökt polisens
sätt att förhöra barn och ungdomar som har utsatts för sexualbrott (Cederborg
m.fl 2007; Cederborg 2002), hur barn med inlärningssvårigheter bemöts i
rättsprocessen (Cederborg & Lamb 2006) samt vad ett barnperspektiv i polisförhören innebär (Cederborg 2015). Sett till åklagarnas praktiska arbete med,
och erfarenheter av, barnärenden är forskningen begränsad. Barnombudsmannen (BO) har i rapporten, Det svåraste som finns (2006), genomfört en enkätstudie med åklagare som arbetar med brott mot barn och undersöker åklagarnas erfarenheter av att utreda brott mot barn i ålder 0-6 år. Åklagarna menar
att dessa brott är förenade med särskilda svårigheter som är relaterade till svårigheterna att få barn att berätta om sin utsatthet, bevisvärderingen samt den
tidspress som barnärenden är förenat med. Sett till den egna kompetensen att
leda dessa förundersökningar uppger många av åklagarna att de är nöjda men
att de samtidigt önskar mer utbildning och handledning (BO 2006:8).
I intervjuerna nämner åklagarna ‘barnets bästa’ som en självklar strävan men
utrycker samtidigt att de saknar tydliga riktlinjer över vad barnets bästa är. I
de narrativa linjer där barnets bästa nämns blir det tydligt att det är ett diffust
mål vars innebörd skiftar, ibland relateras barnets bästa till att driva ett ärende
till åtal och få en fällande dom och ibland motiverar åklagarna sina nedläggningsbeslut utifrån detta mål. I åklagarmyndighetens rapport (2007) Handläggning av ärenden som rörande övergrepp mot barn framgår det att brott
mot barn är ’särskilt svårutredda‘ och ett av de narrativa budskap som tydligast
tränger sig fram i åklagarnas narrativ när jag frågar dem om deras erfarenheter
av att utreda och driva ärenden som rör brott mot barn är ‘Det är svårt’. Att
utreda brott mot barn upplevs vara svårt av många olika anledningar och åklagarna upplever att de sällan har goda förutsättningar för att kunna utreda och
driva ärenden där barn utsätts för brott till åtal och en fällande dom. En dimension av vad det som är svårt med utredningar som rör barn som utsätts för
brott handlar om en motsägelsefull professionell praktik som jag har valt att
kalla den skeptiska lyhördheten. Följande två intervjupassager kan visa hur
åklagarna ständigt växlar mellan två olika förhållningssätt och lyssnande praktiker i relation till barn och barns berättande.
Åklagare 1: För barn i den åldern.. [talar om barn i åldern fem till åtta år] Utgångspunkten är ju naturligtvis att de berättar sanningen. (n: mm) Och man kan
ju inte svälja vad som helst rakt upp och ner bara för att det är ett barn som
berättar.
Åklagare 2: Själva utgångspunkten måste ju alltid vara den att.. När man hör
barn som är så unga som fyra, fem, sex, sju, åtta år att de berättar sanningen.
(n: mm) Det måste vara utgångspunkten. Och med det menar jag inte att bara
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det räcker. Vi.. Jag vill inte medverka i ett rättssamhälle där någon blir dömd
för våldtäkt eller för brott mot små barn [...] (där man) bara har ett barns inspelade berättelse. Där tycker jag att praxis känns rätt. Nån typ av stödbevisning
måste vi banne mig kunna prestera annars så.. Hellre fria än fälla.

Precis som åklagarna ovan återkommer åklagarna som arbetar med att utreda
brott mot barn om och om igen till frågan om barn talar sanning eller inte. Att
tala om att små barn talar sanning som utgångspunkt skapar som jag ser det
en riktning mot det lyhörda lyssnandet medan betoningen på att det för den
skull inte går att godtrogen ‘svälja vad som helst’ och anspelningen på högre
rättsliga ideal om att ‘hellre fria än fälla’ iscensätter idealet om ett skeptiskt
lyssnande. Lyhördhet och skepticism förekommer även i åklagarnas narrativa
linjer om vuxna brottsoffer men denna dubbelexponering är utifrån intervjuerna särskilt påtaglig när det gäller brott mot barn. Även om delar av analysen
av den skeptiska lyhördheten passar lika bra för att förstå åklagarnas professionella praktiker i förhållande till vuxna brottsoffer kommer jag i detta kapitel
att försöka lyfta fram de delar som är specifika för just barnärendena och varför denna dubbelexponering är så viktigt för den respektabla professionaliteten i dessa fall.
Att vara skeptisk, ifrågasättande och granskande är grundläggande praktiker
för åklagares professionalitet. De professionella idealen om objektivitet och
opartiskhet mynnar ut i förväntningar om att inte vara godtrogen eller ta något
för givet. Iscensättandet av objektivitet sammanfaller vidare med en förmåga
att kunna distansera sig, att rikta sig mot ’fakta’ och ’sanning’ och bort från
den känslomässiga involvering som eventuellt kommer att skymma den objektiva blicken. Denna lyssnande praktik syftar till att bedöma barnens trovärdighet och ‘om det ens har hänt något’. Det finns få tillfällen i intervjuerna
där ideal och praktiker om objektivitet ställs lika mycket på sin spets som de
gör när åklagarna berättar om att utreda brott mot barn. När vi berör barnärenden under intervjuerna betonar åklagarna medkänsla, engagemang och lyhördhet likväl som de relaterar många av de beslut som de fattar till en ’känsla’
som inte kan preciseras i rationellt sammanvägda delar.
Att vara lyhörd är inte med nödvändighet en motsättning till att vara skeptisk.
Att jag ändå väljer att kalla det för en dubbelexponering handlar om att jag ser
att det finns en underliggande motsättning mellan ett mer traditionellt rättsligt
ideal att ifrågasätta brottsoffrens uppgifter och ett nyare, serviceinriktat ideal
som handlar om att tro på brottsoffren och ge dem en positiv erfarenhet av sin
kontakt med rättsväsendet. Trots att den lyhördhet som åklagarna talar om ofta
flyter över i ett skeptiskt förhållningssätt menar jag att det rör sig om två olika
former av lyssnande praktiker som är relaterade till olika professionella ideal
och organisationer. Att dessa lyssnande praktiker ibland, eller till och med
ofta, går emot varandra synliggörs av åklagarnas narrativa linjer kring dessa
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fall. I en linje rör de sig mot ett ideal om lyhördhet och förmågan att lyssna på
barn som inte vill, kan eller vågar berätta vad de har varit med om. I en annan
linje riktar de sig mot idealet om att vara skeptisk och markerar att de har
förmågan att urskilja vilka barn som hittar på, överdriver eller som har blivit
så påverkade av någon vuxens berättelse att de inte längre kan skilja på vad
som är sant och falskt. Dessa linjer är svåra att följa, linjerna är så nära sammanvävda att de ständigt bryts och narrativen byter riktning om och om igen.
I det kommande kapitlet försöker jag ta fasta på den skeptiska lyhördhetens
paradox och analysen kretsar inledningsvis kring lyssnandets praktiker, hur
dessa praktiker legitimeras av olika logiker och knyts samman med de motstridiga professionella ideal som åklagare har att förhålla sig till.
Vidare bör det återkommande, narrativt utvärderande konstaterandet av att
‘Det är svårt’ förstås mot bakgrund av att cirka 90 procent av förundersökningar som gäller brott mot barn läggs ner (Brå 2011; Sutorius och Kaldal
2003) och att det är en brottstyp där åklagare upplever att det är betydligt vanligare med såväl ogillade som överklagade domar. ‘Det är svårt’ menar jag
summerar åklagares erfarenheter av att utreda brott mot barn och genom denna
sensmoral blir frånvaron av agens och känslor av maktlöshet, frustration och
skuld framträdande. Narrativens överlag mer redovisande karaktär, frånvaron
av tydliga positioneringar och mer levande metaforer kan tolkas som att dessa
narrativ ingår i institutionellt fragmenterad berättelse där de narrativa resurserna för att skapa en respektabel, professionell identitet är begränsade och
osäkra. Såväl åklagarmyndigheten som forskare lyfter fram att brottsutredningen ska genomföras på ett sätt som gör att barnen inte utsätts för ytterligare
lidande (Sederholm 1995:137). Det outtalade men underliggande antagandet
i denna formulering är att det finns en risk att rättsprocessen för med sig ytterligare lidande för barn som redan är utsatta. Att tillfoga någon lidande kan
förstås som ett ‘smutsigt arbete’ och det smutsiga förstärks ytterligare om den
som tillfogas skada dessutom uppfattas som värnlös och utan egen skuld till
det inträffade. I åklagarnas narrativa linjer är det således viktigt att positionera
sig på ett lämpligt sätt i förhållande till det lidande som det innebär för ett barn
att gå igenom en rättsprocess. För att lyfta fram dessa aspekter av åklagarnas
berättelser återkopplar jag i analysen till ’maktens paradox’ (Presser 2013)
och diskuterar hur åklagarna positionerar sig i förhållande till upplevt handlingsutrymme och hur de rättfärdigar sina handlingar.

Bra och dåliga förutsättningar för åtal
Under intervjuerna har jag bett åklagarna att beskriva ärenden med goda respektive dåliga förutsättningar för åtal och fällande dom. Åklagarna har antingen svarat på dessa frågor genom att beskriva förutsättningarna på ett ge-
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nerellt plan eller genom att återge ett konkret ärende som de arbetat eller arbetar med, ofta har de tagit upp något aktuellt fall. Narrativen om de goda
förutsättningarna går givetvis in i berättelserna om de dåliga förutsättningar
men intressant nog är de inte varandras direkta, omvända speglingar. Det som
i en viss situation uppfattas som en bra förutsättning kan i ett annat perspektiv
tala emot möjligheten att väcka åtal. Tillsammans ger åklagarnas olika meningar kring vad som är stark respektive svag bevisning en värdefull bild av
hur snävt de rättsliga ramarna är utformade för ett ärende där barn är målsägande ska anses ha tillräckligt starkt bevisvärde för att åklagarna ska gå till
åtal.
Att barn berättar om sin utsatthet vid polisförhör är den förutsättning som flera
av de intervjuade åklagarna menar har störst betydelse för om de ska kunna
driva ärendet vidare i rättsprocessen. Barnens berättelser anses vara centrala
av flera anledningar. Samtidigt som många åklagare menar att barnens berättelse behandlas ‘rätt styvmoderligt av rätten’ är det i första hand vad barnen
har berättat vid polisförhör och hur trovärdiga och tillförlitliga dessa berättelser uppfattas vara som ofta utgör den primära bevisningen i ärendet. Vidare är
barnens berättelse central eftersom den utgör utgångspunkten för att undersöka själva brottsmisstanken, för att kunna formulera brottsbeskrivningen och
för bestämma hur den resterande brottsutredningen ska läggas upp. Utredningsmässigt handlar det bland annat om att ta reda på vilka övriga personer
som kan höras för att stödja barnens berättelse och om någon annan åtgärd kan
vara aktuell för att säkerställa stödbevisning, som läkarundersökningen eller
husrannsakan. Om inte barn berättar om sin utsatthet vid polisförhör menar
åklagarna att det är svårt att framförallt hitta men även värdera eventuell stödbevisning.
Samtidigt som barnens berättelse ofta uppfattas som avgörande för att utreda
brottet och kunna gå till åtal bland de åklagare som jag har intervjuat beskrivs
barnens berättelser återkommande som något oväntat. Barns tystnader och
icke-berättande är oproblematiskt när åklagarna uppfattar att barnen inte har
blivit utsatta för något brott men av intervjuerna framgår det även att åklagarna
upplever att det finns många hinder som gör att barn som har utsatts för brott
inte vill, kan eller vågar berätta för polisen. Den professionella lyhördhet som
jag menar att åklagarna iscensätter i och genom sina berättelser innefattar att
skilja mellan tystnader som står för att inget har hänt och tystnader som är
tecken på att något har hänt. På detta sätt blir åklagarnas olika sätt att tolka
barns tystnad viktigt, både för deras professionella identitet men även sett till
den rättsliga hanteringen av brott mot barn.
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Den professionella lyhördheten. Narrativa linjer om
praktiken att lyssna till barns tystnader och ickeberättande
Åklagare 1: Man måste också alltid tänka så här ’Ja, det här kanske är toppen
av ett isberg. Vi vet inte vad som gömmer sig under’. Så man kan inte bara säga
’Jajaja, det var den där lilla örfilen där’. Det kanske är nånting mera. (n: mm)
Vi vet inte än. Ofta är liksom ingångsvärdena inte kanske så mycket. Sen kommer (n: mm) barnet och det är mycket. (n:mm) För de har aldrig fått tillfälle,
möjlighet att berätta tidigare. (n: mm) Sen rullar det på. Så har man en.. Nånting
allvarligt. (n: mm) Det måste man också tänka på man får liksom inte heller så
att säga tycka att nånting är eh ja.. Väldigt icke-allvarligt (n: mm) så att säga.
(n: mm) Mm.
Åklagare 2: Jag är mer fascinerad av att barnen över huvud taget öppnar mun
(n: mm) och pratar med den där vilt främmande personen [syftar på polisen] än
att de alltså.. Att de.. Att de berättar som de gör tycker jag är fantastiskt.

Intervjupassagerna ovan visar på olika logiker som åklagarna använder sig av
för att skapa mening kring polisförhör med barn och barns (icke)-berättande.
Logiken i det första citatet understryker vikten av lyhördhet i åklagarnas arbete med att utreda brott mot barn. I passagen positionerar sig åklagaren mot
den brottshierarki som återspeglas i intervjuerna som helhet, en hierarki där
brott ordnas i en skala efter hur allvarliga de uppfattas vara (se nedan). ’Den
där lilla örfilen’ kan inte avfärdas lika enkelt om den uppfattas som ’toppen
av ett isberg’ och den narrativa linjen kan tolkas som en form av emotionsarbete som handlar om att väcka åklagarens engagemang och driv i utredningsarbetet. För att växlingen från något som åklagaren uppfattar som ’väldigt
icke-allvarligt’ till allvarligt ska kunna ske behöver barnen få möjlighet att
berätta. Genom detta narrativa budskap skapar åklagaren en mening kring barnens icke-berättande som en frånvaro av möjligheten att berätta snarare än en
frånvaro av att ha något att berätta. Åklagarens distanserar sig i passagen från
en bild av åklagare som lätt avfärdar och bagatelliserar barnens berättelser och
utsatthet. I och med denna positionering gör hon en identitetsmarkering utifrån
hur hon inte vill uppfattas.
Även det andra citatet präglas av en logik som framhäver betydelsen av lyhördhet. I detta citat positionerar sig åklagaren i förhållande till barn som berättar och betonar de speciella förutsättningar som ett polisförhör utgör och
hur det förväntas begränsa barnens möjligheter att berätta. I narrativ som detta
etableras barns tystnader och icke-berättande som det förväntade. Beskrivningen av polisens förhörsledare som ’den där vilt främmande personen’ kan
förstås som en perspektivförskjutning där barnets upplevelse av förhörssituationen framhävs och på så sätt begripliggör varför barnet inte berättar eller ens
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’öppnar munnen’. Ord som ’fascinerad’, ’fantastiskt’, ’otroligt’ liksom ’faktiskt’ återkommer när åklagarna uttrycker sin inställning till barn som berättar
för polisen om vad de har varit med om. Andra åklagare lyfter fram att miljön
även i de barnanpassade förhörsrummen gör det svårt för barnen att börja berätta.
Det är en steril studio, där ska barnet sitta med händerna så här. (lägger händerna på knäna) Och tala med en vuxen. Och så är barnet sex, sju (n: mm) år.
Dessutom kanske med en diagnos. Jag menar det är ju inte.. Det är ju inte troligt
att ett barn gör det. (n: mm) Det finns ju inte men ändå har man en sån förväntan.

I denna linje driver åklagaren intrigen framåt genom att peka på de omöjliga
förväntningar rättsväsendet ställer på barn och gör det egna arbetet med att
utreda brott mot barn svårt. Alla omständigheter som lyfts fram i narrativen
kring barnförhören utgör ett hinder för barnen att berätta. Ett av dessa hinder
är att polisförhören på olika sätt gör barnen otrygga och poliserna behöver
vinna barnens tillit och förtroende innan barnen kan öppna sig. Dessa positioneringar bidrar till att föra fram det narrativa budskapet om att det sannolika
är att barnen inte öppnar sig i polisförhöret. De olika narrativen som beskriver
barns berättande som något ovanligt får ytterligare resonans i den viktimologiska forskningen om barns utsatthet i rättsprocessen. I litteraturen kring
barnförhör som bland annat används vid utbildning av poliser som ska bli
barnförhörsledare diskuteras utmaningen för poliserna att etablera kontakt och
skapa förtroende hos barnen så att de kan känna sig trygga med att berätta
(Cederborg 2000). Utifrån åklagarnas perspektiv kan dessa aspekter bidra till
att förstå och tolka barn tystnader. Genom dessa berättelser behöver barns
icke-berättande inte bara tolkas som att inget har hänt utan öppnar även upp
för tolkningar som handlar om att barnets tystnad handlar om de inte känner
sig trygga i förhörssituation.

’Det går inte’. Om barnförhörens (o)möjliga villkor
Barnförhörens antal och längd är en återkommande intrig i de narrativa linjerna kring erfarenheterna från polisförhör med barn. Samtidigt som åklagarna
i intervjuerna förhåller sig till tankar om att barn behöver få tid för att etablera
en relation med polisen för att våga berätta vad de har varit med om finns i
narrativen en påtaglig restriktivitet i fråga om hur många och långa förhör det
är lämpligt att hålla med barn. Dessa logiker kring förhören och förutsättningar för att få barnen att berätta står således i motsättning till varandra. Av
intervjuerna framkommer det att ’som huvudregel så försöker vi ju hålla max
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två förhör’ och ’men mer än två gånger ska man helst inte höra barn så’.44
Normen att hålla max två förhör med barn relaterade några av åklagarna till
att det var rekommenderat i åklagarmyndighetens handbok rörande barnärenden medan andra åklagare framhöll att det för tio år sedan funnits en riktlinje
som föreskrev att de endast skulle hålla ett förhör men att dagens föreskrift är
att åklagarna ’inte ska hålla fler förhör än nödvändigt med barn’. Att det finns
en restriktiv norm för hur många barnförhör som genomförs befästs även på
andra sätt i intervjuerna, exempelvis menade en åklagare att ’det vill ju till’
för att hon ska hålla ytterligare ett förhör med ett barn om de inte har berättat
något vid de första förhören. I andra intervjuer tar åklagarna upp särskilda
ärenden där de beskriver att de har hållit betydligt fler förhör än vad de brukar
göra och nämner i dessa sammanhang att de har genomfört tre, fyra förhör
med ett barn. Ytterligare ett exempel är en åklagare tar upp att hon har fått
tillsägelse från domstolen att det var för många förhör när hon vid ett tillfälle
höll fyra förhör med ett barn, trots att barnet vid det sista förhöret berättade
om sexuella övergrepp som hon hade blivit utsatt för. Det som ofta rättfärdigar
den egna restriktiviteten är att förhören är förknippade med påfrestningar och
lidande för barnen och att det är utifrån barnets bästa som åklagaren väljer att
inte ha fler förhör.
En annan logik som legitimerar idealet att hålla få förhör är att förhören länkas
samman med en risk att barnen ska bli påverkade mellan förhören, både att
inte berätta men även de kan bli påverkade att ljuga eller överdriva. En risk
med ett andra förhör är att barnen kommer att ändra sin berättelse för mycket
för att det ska kunna anses som god bevisning i rätten. Följande citat belyser
en narrativ linje kring hur åklagare upplever att deras handlingsutrymme påverkas av barn som inte berättar om sin utsatthet. I detta exempel talar åklagaren om ett mål han nyligen hade haft i rätten där tre bröder blivit utsatta för
fysiskt våld av sin mamma, i detta ärende berättade två syskonen vad de varit
utsatta för medan en av dem inte sa något under förhören.
Mellanpojken vägrade att berätta och vägrade att berätta. I förhör nummer tre
så sa han att mamma hade slagit. (n: mm) Men det var väldigt tillknäppt. Men
han sa ju i varje fall nånting då äntligen. (n: mm) Och det var tredje förhöret.
(n: mm) Det är ju klart, det är ju en utmaning för mig också. Det är ju jag som
bestämmer hur många förhör det ska vara (n: mm) i slutänden. Sen har vi ju
direktiven nu då att, eller poliserna, att det ska vara max tjugo minuter långt.
Och då ska de ha.. Alla barnförhören börjar ju med ett visst många minuter går
till att (n: mm) de ska känna sig bekväma och man ska få chansen att få se med
vanliga enkla frågor vilken nivå barnet ligger på och så och så ska det vara max
tjugo (skrattar) minuter. (n: mm) Det går inte.

44

En av anledningarna till att hålla två förhör är att den misstänktes försvarare ska få möjlighet
att ställa frågor till barnet, vilket anses särskilt viktigt eftersom barnet inte kommer att närvara
vid rättegången.
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Medan intrigen i narrativen spinner kring pojken som ‘vägrade att berätta och
vägrade att berätta’ handlar den narrativa poäng som åklagaren i passagen
ovan gör om förväntningar som finns på vad barnförhören ska innefatta och
resultera i är orealistiska. Det lite uppgivna skrattet i slutet på intervjupassagen
förtydligar poängen samtidigt som det liksom konstaterandet ’Det går inte’
pekar mot en upplevd maktlöshet och begränsad möjlighet att själv påverka
situationen. Intervjupassagen ovan pekar ut ytterligare en aspekt som åklagarna upplever begränsar barnens möjlighet att berätta för polisen; att förhören ska hållas korta. Vad som menas med korta förhör är inte helt klart men
flera åklagare talade om att det är lämpligt om förhören med barn genomförs
på en halvtimme och att förhör som var längre än en timme uppfattades som
mycket opassande.45 Förhörens tidsramar relaterade åklagarna många gånger
till att barn inte orkar med längre förhör och blir för trötta för att det ska vara
någon mening att fortsätta höra dem. Samtidigt tog andra upp att de snäva
tidsramarna gjorde att de kunde uppleva att polisen kände sig tvungna att
‘mata ur’ eller ‘peppra’ barnen med frågor på grund av tidspressen och att det
sällan blev lyckat eftersom barnen kände av stressen och ‘stängde’ sig av den
anledningen. Även i dessa linjer är det underliggande budskapet att det snarare
är osannolikt att barnen berättar än att de inte gör det. Upplösningen på intrigen i narrativet ovan är att pojken äntligen säger något i det tredje förhöret.
Förhandlingen om den professionella identiteten handlar om att avgöra när det
är värt att försöka med fler förhör eller inte och även dessa linjer skapas kring
en lyssnande praktik som kretsar kring lyhördhet.

Lojalitet, ålder och andra förståelser av barnens icke-berättande
Förutom att åklagarna lyfter fram att barn förväntas berätta för en person som
de inte har träffat förut, ensamma i en miljö som de inte har varit i tidigare och
på tidsmässigt korta villkor ska överkomma dessa hinder framhåller ett par
åklagare att barnen dessutom förväntas berätta om kränkande, skrämmande
och ibland tabubelagda händelser; ‘sen ska han berätta det allra svåraste han
har varit med om i sitt liv. Att pappa slår och sparkar honom’. En annan aspekt
som åklagarna lyfter fram i narrativen är relationen mellan de utsatta barnen
och förövarna och hur den påverkar barnens möjligheter att berätta. ’Barnet
ska ju ofta berätta om sin egen skyddsperson, det vill säga en vårdnadshavare,
som man i övrigt älskar och litar på. Det kan ju bli en väldig konflikt förstås.
Svårt. Många barn vill ju inte berätta.’ Vissa kopplar även samman barnens
icke-berättande med skamkänslor ‘Hon ville gärna tona ner det lite grann.
Tycker att det är skämmigt va’. I en intervju där jag frågade åklagare om vad
som försvårar möjligheterna till åtal just när det gäller barnärenden menar hon
45
Åklagarna relaterade självfallet även längden på barnförhören med barnens ålder samt vilken
typ av brott det var, både om det var upprepat våld eller brott som ansågs särskilt svåra att
berätta om.
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att ’Det är just det här med att man hela tiden måste vara medveten om att
barn ju har sina lojaliteter mot föräldrar’. Barnens lojalitet, beroende och
kärlek till sina föräldrar ger i likhet med de dåliga förutsättningarna för att
berätta i ett polisförhör mening till barnens icke-berättande och dessa narrativa
linjer som går i linje med den viktimologiska forskningen visar hur dessa studier möjliggör positioneringar för åklagarna som riktar dem mot det lyhörda
lyssnandet. Ytterligare en aspekt som skapar förståelse bland åklagarna för
barnens icke-berättande är barnens ålder. I en intervju som speglar den gängse
uppfattningen om ålderns betydelse berättar en åklagare att:
Ja, jag kan säga att under tre, det är nästan omöjligt. Tre till sex är svårt. Sex
till tio beror lite på mognad och sen över det då är det väl.. Jag kan inte säga
nån exakt ålder så. (N: nej) Men när man börjar bli tio, tolv så har man lättare
att förstå vad man ställer för frågor liksom (n:mm) Bättre tidsuppfattning och
så.

Narrativen om det svåra med att utreda brott mot barn är starkare när de gäller
de yngsta barnen. I narrativen lyfter åklagarna fram de yngre barnen inte alltid
förstår varför de är hos polisen, att barnens språk och tankeförmåga inte är
utvecklade på ett sätt som gör att de kan beskriva var, hur och när de har blivit
utsatta för någon handling som är brottslig och att det utgör ett stort problem
när det gäller möjligheten att bevisa brotten. Förutom ålder tar åklagarna även
upp att förutsättningarna att få en ’bra’ berättelse från barnen är betydligt
mindre om de har en funktionsnedsättning eller annat modersmål än svenska
och dessa narrativa linjer handlar således om systematiska brister inom rättsväsendet. I likhet med åklagaren i citatet ovan talade många åklagare om det
‘omöjliga’ i att höra dessa barn och påpekade att de saknar både kunskap och
resurser att rama in dessa barns upplevelser i en juridiskt relevant berättelse. I
de narrativa linjerna finns en underton av oro, uppgivenhet och urskuldande
över vilka förutsättningar dessa barn har att få upprättelse i rättsprocessen.
Utifrån Scott och Lymans begrepp kan dessa emotiva positioneringar förstås
som ursäkter där medvetenheten om problemen i sig neutraliserar dem (Scott
& Lyman 1968).
Medan åklagarna relaterar de yngre barnens tystnad och icke-berättande till
ålder länkar de istället de äldre barnens tystnad till skam, lojalitet och en insikt
i vilka konsekvenser som det för med sig för förövarna/föräldrarna om de berättar för polisen. Dessa skiften i förståelsen av barnens tystnader ger andra
förutsättningar i lyssnandets praktiker. I åklagarnas narrativ är barns tystnader
och icke-berättande det förväntade men det utgör också ett hinder för åklagarna att komma vidare i utredningen. Givet att barn berättelser är centrala
som bevisning utgör barns icke-berättande en svårighet och flera åklagare menade att det var i princip omöjligt att gå till åtal i sådana fall om det inte var
så att det fanns utomstående vittnen eller att övergreppen var dokumenterade
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på film eller fotografi. I ett narrativt perspektiv som tar sikte på den professionella identiteten kan barns tystnader och icke-berättande en komplicerande
handling som utgör ett hinder i den narrativa linje där framgång för åklagare
associeras med att utreda brottet grundligt, väcka åtal och nå fällande dom. I
narrativ om att inte komma längre i utredningen positionerar sig åklagarna i
emotiver som frustration och resignation men för att kunna lyfta fram dessa
emotioner behöver åklagarna även visa att de har gjort vad som är i deras makt
för att få barnen att berätta. De många narrativa linjerna som knyter olika meningar till barns tystnader menar jag kan tolkas som en slags emotionshantering där en förståelse av barns icke-berättande växlar frustrationen över att
inte komma vidare till empati och medkänsla med barnen och den situation
som de befinner sig i under ett barnförhör.
Narrativen som ger mening åt barnens tystnader och icke-berättande fyller således två funktioner för att hålla ihop åklagarnas professionella identiteter; genom att lyfta fram att det är svårt för barn att berätta om sin utsatthet skapas
dels en ansvarsförskjutning där det är bortom åklagarnas makt att få barnen
att berätta, dels en godtagbar ursäkt till varför åtalsfrekvensen är så låg i dessa
ärenden, barnen berättar inte och därför går det inte att utreda brottet. Samtidigt som insikterna i barnens upplevelse är viktiga för att upprätthålla den professionella respektabiliteten utgör dessa inblickar i barnens situation en ambivalens kring den egna makten och risken att utsätta barnen för lidande snarare
än att hjälpa dem, i det kommande kapitlet analyserar jag hur åklagarna alternerar meningar kring polisförhöret och barnens upplevelser av detta.

Den professionella lyhördhetens betydelse. En framgångsberättelse
Bland dessa narrativ som så övertygande förklarar barns tystnad och icke-berättande argumenterar jag för att iscensättning av lyhördhet blir ett sätt att
skapa en professionell identitet. Den lyhördhet som jag syftar på här handlar
om att fånga upp signaler, förstå den egentliga innebörden av det som barnen
säger och att lyssna till barnens tystnad. Följande intervjupassage kan illustrera hur lyhördhet lyfts fram som en betydelsefull kompetens och ett sätt att
vidga sitt handlingsutrymme.
Jag kan ta ett väldigt konkret exempel. (n: mm) En pojke som har berättat i
skolan att han har blivit slagen av pappa. Han har visat upp för skolsköterskan,
han har blåmärken i händerna. (n: mm) Båda (n: mm) händerna. (n: mm) Såna
djupt liggande (n: mm) blåmärken. Och han har varit röd på örat och lite sånt
där då. Kommer flera signaler till skolan, de vänder sig till soc som vänder sig
till polisen som vänder sig till oss. (n: mm) Vi säger ’Okej, barnförhör, särskild
företrädare’ (n: mm) och hela den här biten. Vi hör pojken. Han säger ingenting. (n: mm) Eller han pratar ju men han säger ingenting (n: mm) om vad pappa
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har gjort. Men däremot så är det väldigt tydligt att han skyddar. Utanför förhörsrummet så ser man ett gammalt vattentorn och då pratar han om, om fängelse 'Vad är det där för nånting? Är det ett fängelse?'. För han vet ju om att..
(åklagarens mobil ringer) Polisen. (klickar bort mobilsamtalet) (n: mm) Och
sen säger han saker som att 'Pappa älskar mig'. Alltså lite omotiverat så där. (n:
mm) Alltså 'Ja..' (frågande röst) (n: mm) Men varför säger man så då? Det var
väldigt, väldigt tydligt att han var väldigt preparerad (n: mm) att han får inte
berätta. (n: mm)

I den inledande orienteringen skapar åklagaren en utgångspunkt för berättelsen som handlar om att det är fråga om ett ’riktigt’ case både utifrån om allvarlighetsgrad men också i fråga om bevisbarhet. Mot bakgrund av hur andra
åklagare har beskrivit att blåmärken som tolkas som ‘typiska’ blåmärken efter
olika former av misshandel har särskilt högt bevisvärde tolkar jag det som att
åklagaren här gör en markering av att de ’djupt liggande’ blåmärken som pojken har i händer är typiska blåmärken för fysiskt våld som förknippas med
bestraffning och aga och att det därmed är stark stödbevisningen eftersom de
är blåmärken som inte så lätt kommer att kunna avfärdas med att pojken har
ramlat och slagit sig. Att åklagaren uppfattar det som ett riktigt ’case’ framgår
också av den narrativa dialogen av det egna agerandet ’Okej, barnförhör, särskild företrädare’ som uttrycker att de går in med fulla resurser och tar anmälan på allvar. Den första komplicerande handlingen i narrativet är att pojken
inte säger någonting om vad pappan har utsatt honom för. Pojkens icke-berättande kan också förstås som narrativets intrig, vilket formar utgångspunkten
åklagarens positionering som ger uttryck för en inlyssnande praktik. Det lyhörda lyssnandet framhävs i narrativet genom att åklagaren förstår att pojkens
icke-berättande handlar om att skydda pappan och att det som pojken faktiskt
säger visar att någonting har hänt snarare än att det inte har hänt. I samma
intervjupassage som citerades ovan fortsätter åklagaren linjen med att berätta:
Jag var ju med på det här förhöret och sa 'Näe, vi plockar in föräldrarna ändå.
Även om han inte har berättat nån- (n: mm) ting'. (n: mm) Fick tag på mamman
först. Mamman bara bryter ihop och berättar vad som hänt. (n: mm) Berättar
om misshandel av den här pojken under flera års tid. (n: mm) Slag, mer uppfostringsvåld (n: mm) då. Men slag med borste, galge, under händer och fotsulor och sånt där va'. (n: mm) Sen plockar vi in pappan. Han nekar i sten. (n:
mm) 'Jag har inte gjort nånting'. […] Han begärs häktad och under häktningsförhandlingen då måste vi ju släppa lite grann (n: mm) vad har vi för uppgifter.
(n: mm) Då talar jag om att hans fru hade berättat. (n: mm) En del då, inte i
detalj men lite grann. Och då berättar han. (n: mm) Sen hör vi den här pojken
igen för då visste vi ju, då hade ju pappan erkänt. (n: mm) I alla fall till viss del.
[…] Och då hörde vi pojken igen och han berättade ingenting då heller. (n: mm)
Och då säger jag till polisen, […] ’Ge honom det, att mamma och pappa har
berättat. (n: mm) Säg det till honom. Inte vad de har berättat men att de har
berättat’ (n: mm) Och då säger förhörsledaren att 'Ja, men du, mamma och
pappa har ju berättat. Berättat saker som har hänt' (n: mm) Och den här pojken
som då var liksom upp och ner och överallt. Ja du vet så, svårt (n: mm) att sitta
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stilla. (n: mm) Som nästan (gör bromsljud) man liksom ser hur han liksom tvärnitar i rörelsen och bara 'Vadå?' säger han då, tittar så väldigt (n: mm) konfunderad. 'Ja de har berättat att det har hänt saker med dig som har gjort ont' 'Nej,
jag vill inte berätta' säger han då. 'Nähä, varför inte det?' 'Nej, jag vågar inte'.
Det är just det. Så tydligt. Då han sa 'Jag vågar inte'. Och att det kom fram då
att han hade liksom blivit tillsagd att han fick inte berätta. (n: mm) Och det här
satt så himla hårt.

I denna del av intervjupassagen fortsätter åklagaren med att rättfärdiga sitt
beslut att höra föräldrarna. Det görs genom att hon betonar hur tydligt det är
att pojken har något att berätta fastän han inte berättar. Formuleringen även
om har en central betydelse för den spänning som åklagaren skapar i narrativet
eftersom det visar att åklagaren här gör något som går utanför det väntade.
Denna markering får ytterligare mening utifrån att det av intervjuerna som
helhet framgår att åklagare i de fall barnet inte säger något under förhören
många gånger väljer att lägga ner förundersökningen. Det rätta att i detta fall
gå vidare i utredningen förstärks genom mammans vittnesmål, åklagarens
uppmärksamma lyssnande till pojkens icke-berättande visar sig vara rätt tolkning. Det mamman berättar om och hennes reaktioner förstärker dessutom hur
allvarlig misshandeln är och skapar på det sättet ett djup och engagemang i
berättelsen. Pappans nekande till brotten kan ses som en andra komplicerande
handling utifrån att ett erkännande klart förbättrar möjligheterna till åtal.
Denna vändning i berättelsen löses relativt snabbt genom att åklagaren kan
trycka på att de har mammans vittnesmål och pappan erkänner i delar det som
åklagaren har anklagat honom för.
I linje med att den centrala intrigen som narrativet bygger på handlar om pojkens icke-berättande och åklagarens lyhördhet är berättelsen inte slut i och
med att det finns underlag för att gå till åtal. I den avslutande delen av intervjupassagen återkommer åklagaren till ett andra förhör med pojken och där
hon och de utredande poliserna vet att pojken har blivit utsatt. Även i detta
förhör berättar inte pojken någonting och åklagaren ger då polisen tillåtelse att
ställa vad som jag uppfattar utifrån intervjuerna kan betraktas som en ledande
fråga. ’Ge honom det, att mamma och pappa har berättat. (n: mm) Säg det till
honom. Inte vad de har berättat men att de har berättat’. För att inte ’sabba’
ärendet genom den ledande frågan och utmana den egna professionalitet är det
viktigt att betona att det inte rör sig om vad föräldrarna har berättat utan bara
att de har berättat. Narrativets övergripande poäng hänger samman med dess
upplösning, att pojken säger att han inte vågar berätta vad han har varit utsatt
för. Denna poäng hänger samtidigt samman med narrativets huvudsaklig intrig, pojkens icke-berättande, som visserligen även när narrativet avslutas fortfarande förblir oförändrat. Dock utgör inte pojkens icke-berättande något problem för åklagaren längre och den mening som skapas kring den här pojkens
och även andra barns icke-berättande handlar om att de inte vågar, att de har
blivit tillsagda att inte berätta och att det sitter ’så himla hårt’ inne för barn att
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överkomma dessa hinder för att berätta. Lite senare i intervjun återkommer vi
till detta fall och åklagaren förtydligar då det som jag tolkar som berättelsens
budskap ytterligare en gång ’Så bara för att ett barn inte säger nåt så betyder
det ju inte att det inte har hänt nånting’.
Utifrån att barns tystnader och icke-berättande kan förstås som ett hinder i
åklagarnas professionella linje att väcka åtal menar jag att detta narrativ kan
förstås som en ’framgångsberättelse’ som sticker ut i förhållande till de många
’sad tales’ som förhandlar om åklagarnas erfarenheter av att lägga ner förundersökningar som rör brott mot barn. Framgången i detta fall möjliggör också
en positionering av den egna professionella identiteten hos åklagaren i relation
till en kollegial norm. I intervjun ber jag åklagaren utveckla hur hon resonerade när hon bestämde sig för att hålla förhöret med mamman och övriga utredningsbeslut.
Ja, det är ju lite kaxigt kan jag säga. Eller lite, där är det väl lite offensivt då. (n:
mm) Alltså vi kunde, jag kunde ju ha valt att säga 'Näe men pojken berättar
ingenting. Vi får släppa det här' […] Det är väl lite granna eh magkänsla i det
här fallet. Jag kände att 'Här finns det ju nånting' (n: mm)

Den lyssnande praktik i form av lyhördhet som jag menar att åklagarna återkommande tar upp som en viktig aspekt av deras professionella identitet relateras nästan alltid till en känsla av, att som åklagaren ovan uttrycker det, ’Här
finns det ju nånting’. Tal om magkänsla kan i någon mån fånga den ’tysta
kunskap’ som vi har svårt att formulera i ord men som genom vår kroppsliga
disposition att handla, vårt habitus med Bourdieus terminologi, styr stora delar
av vårt handlande (Thomassen 2007; Järvinen 1998; Bourdieu 1995). Den
magkänsla som åklagaren nämner ovan framstår som starkt kopplad till agens
och ett upplevt handlingsutrymme som förvaltas på ett sätt som går utöver det
förväntade. Genom den narrativa linjen om pojken som inte vågar berätta kan
åklagaren framhäva sin egen professionalitet som ’kaxig’ och ’offensiv’ och
en som väljer att inte släppa. Denna positionering får ytterligare mening både
utifrån idealen att hålla få och korta förhör med barnen och att snabbhet och
effektivitet är en stark norm bland de åklagare som jag har intervjuat. Utifrån
dessa ideal blir det viktigt att snabbt kunna se om det är ’nånting vi kan jobba
vidare med eller är det här helt kört’. Att få en ”känsla” uppfattar jag som ett
sätt för åklagarna att uttrycka ett handlingsutrymme som överskrider normerna för effektivitet och restriktivitet.
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Det ovissa andra förhöret. Förhandlingar om magkänsla,
övertygelse och att utmana professionella normer
Nina: Väljer du då att ha ett till förhör med barnet ifall du tror att det verkar
finnas nånting? Vad är det du har..?
Åklagare 1: Det går inte att säga.. Alltså det.. Det är den där tror jag. (pekar på
magen)
Åklagare 2: Visst det kan man ju mycket väl tänka sig. Att du har ett första
förhörstillfälle och där vi nästan inte kommer nånstans alls. (n:mm) Men magkänslan är ändå att här finns det. Men vi får inte barnet att berätta. Ska vi försöka
en gång till?

Under intervjuerna har jag ställt frågor som rör hur åklagarna bestämmer sig
för hur de ska gå vidare i utredningen, vad det är som gör att de väljer att hålla
flera förhör med barnen och när de beslutar sig för att lägga ner förundersökningen. I likhet med de två åklagarna i citaten ovan har flera av åklagarna haft
svårt att precisera vad de grundar sina beslut i utöver att många av dem beskriver det som att det är en ‘känsla’. I detta avsnitt kommer jag att analysera
hur åklagarna talar om dessa känslor, hur de relaterar dem till sin professionella identitet och sitt upplevda handlingsutrymme. I narrativen framstår magkänslan som central för, och en självklar del av, de beslut som åklagarna fattar.
Den narrativa dialogen i det andra citatet ’Ska vi försöka en gång till?’ pekar
på magkänslans betydelse för åklagarnas agerande och upplevda handlingsutrymme, känslan av att ’här finns det’ gör att åklagaren kan driva ärendet i en
annan riktning än de situationer där åklagarna inte får någon sådan känsla.
Den känsla som jag tolkar att åklagarna främst talar om när de talar om sin
magkänsla är en form av övertygelse. Övertygelsen om att något har hänt barnen växlar mellan att vara konkret och påtagligt närvarande till att vara mer
suggestivt gnagande då åklagarna bedömer att de inte kan bevisa den utsatthet
som de är övertygande om, åtminstone inte i enlighet med de krav som rättsväsendet ställer. Talet om ’här finns det nåt’ kan i likhet med tal om ’intressen’
och ’attityder’ tolkas som ett sätt att maskera emotioner i en professionell kontext (Wettergren 2013:13). Vidare visar dessa narrativa linjer på ett komplext
spel mellan vad Wettergren kallar för bakgrunds- och förgrundsemotioner.
Till bakgrundsemotioner räknar Wettergren de emotioner som oftast är lugna,
ouppmärksammade, diffusa och ’handlingsinterna’ i den mening att de är i
samklang med ens handlingar (Wettergren 2013:19f). Det gör att bakgrundsemotioner är ’förenliga med det vi konventionellt uppfattar som förnuftigt beteende’ (Wettergren 2013:22) och att vi sällan talar om dem som känslor. Förgrundsemotioner är istället emotioner som i vårt samhälle anses ’starka’ eller
’störande’ och betraktas ofta som just känslor. Förgrundsemotioner pekar på
en upplevd dissonans i en situation och skapar en ambivalens inför hur vi ska
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agera. I åklagarnas narrativa linjer skapas meningar om den egna övertygelsen, ’här finns det något’, som skiftar från att vara ett handlingsinternt driv
framåt i utredningen till att bli en påträngande emotion som åklagarna behöver
distansera sig från för att den professionella respektabiliteten inte ska hotas.
Att ge uttryck för magkänsla och dess betydelse för ens egna beslut skapar en
underliggande spänning i dessa narrativ och i de narrativa linjerna förhandlar
åklagarna om övertygelsens innebörd. I dessa linjer pendlar åklagarna mellan
att professionalisera och att deprofessionalisera sin magkänsla. Utifrån narrativen verkar övertygelsen i sig vara en emotion som åklagarna värnar om och
som ger deras arbete mening och energi. I flera av de narrativa linjerna fungerar positioneringen av känslan av att ‘något har hänt’ som en bekräftelse på
den egna professionella kompetensen.
Men jag har ett av mina tidiga ärenden, det var på nittiotalet, det var en femårig
flicka. […] Det handlade om att den här femåriga flickan var utsatt för sexuella
övergrepp av sin pappa. Vi hörde henne och hon berättade inte. Hon berättade
om nån kompis men det var liksom inte sådär.. Inte sådär jätte ja.. (paus) Och
eh där fick jag definitivt den där känslan, ‘Det är nåt’. ‘Nytt förhör om två
veckor’ sa jag och då kom det. (n: mm) Och när vi hörde pappan så var det ännu
värre (n: mm) (skrattar) än vad hon hade berättat. Men det hon hade berättat om
den här kompisen var ju hon själv […] Det har jag lite med mig det här att den
känslan var helt rätt. (n: mm) Ehm men det går inte att säga att det är.. Där är
det ju att man liksom man får ändå prata ihop sig, vad man har för samlad bedömning. Vi, man har ju ändå ganska stor erfarenhet om man lägger ihop de
olika personerna och vilken känsla man har fått och det.. Ja, det är.. Jag har en
känsla av att det är sällan man inte är så överens.

I likhet med den åklagare som är citerad ovan finns det flera exempel där den
egna känslan ‘det är nåt’ mynnar ut i ett narrativ som bekräftar känslan av
övertygelse och att det egna agerande i linje med känslan var korrekt. I den
narrativa linjen ovan förstärks rättfärdigandet av att ’gå på sin känsla’ genom
att berättelsen får resonans i två andra narrativ, att barnen känner sig för och
att de inledningsvis bara berättar om en liten del av vad de har varit utsatta för
och att det i det här fallet dessutom var fråga om ett allvarligt brott. Av intervjupassagen framgår det att åklagaren fäster särskild vikt vid det här ärendet
och att hon fortfarande tjugo år senare tänker på det och använder det för att
bekräfta sin egen professionalitet. Detta narrativ handlar således om vad Denzin (1989) kallar för ett ’signifikant ögonblick’ och som visar att vissa händelser får särskilt stor betydelse för hur vi förstår senare erfarenheter och skapar
vår identitet kring.
Vidare verkar narrativet ha betydelse för hur hon uppfattar sitt handlingsutrymme i fråga om hon ska våga lita på sin känsla eller inte. Samtidigt som hon
ger uttryck för att hon bär med sig ‘att den känslan var helt rätt’ behöver hon
också reservera sig i narrativet för att bibehålla sin professionella identitet. I
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den avslutande delen av passagen växlar hon spår från att först distansera sig
till känslans betydelse till att snarare rättfärdiga att agera på känslan utifrån att
det inte enbart är den egna känslan hon går på när hon ska besluta sig för om
hon ska hålla ett till förhör med barnen utan den bekräftas också av de utredande poliserna. Den mening som skapas kring känslan av att ‘det är något’
får på så sätt en mer professionell karaktär, det är fråga om en ‘samlad bedömning’ och utslag av en gemensam ‘stor erfarenhet’.
I de narrativa linjerna kring känslan ‘att här är det något’ är det intressant att
se vad det är för omständigheter som skapar denna övertygelse hos åklagarna.
I de intervjuer där åklagarna konkretiserar vad de menar med ’magkänsla’ och
att ’här finns det nåt’ tar en del av dem upp specifika situationer där barnens
agerande väcker det lyhörda lyssnandet, exempelvis att barnen ’kan berätta
om alla möjliga andra konstiga sexuella saker men inte om ett övergrepp’. I
andra intervjuer lyfter åklagarna fram att barnens kroppsspråk och känslouttryck en viktig del för att de intryck som skapar den egna känslan av att ’Nää,
det är nånting'. Följande intervjupassage kan illustrera dessa narrativa linjer
där åklagaren på olika sätt rättfärdigar ett andra förhör med barn som inte berättar vid första polisförhöret.
Sen kan man se på barnen att det finns saker som de inte berättar. […] Det kan
vara så att man kan känna.. Det är det jag menar att det blir lite magkänsla. (n:
mm) Det är därför det är så viktigt att sitta där och vara med och se det här
barnet. Därför barn uttrycker så mycket med sitt kroppsspråk och med mimik.
[…] Barn kan ju vara väldigt tydliga, ännu tydligare med det [kroppsspråk]. För
de har ju inte lärt sig behärskning riktigt på samma sätt som vuxna. (n: mm)
Därför är det viktigt att vara med och se barnet. Man kan tydligt se att det här
barnet har varit med om saker. Jag har ju varit med och sett förhör där barnet
nästan blir katatoniskt. Samtalet går jättebra om hur det är i skolan (n: mm) och
favoritämnen och sen kommer man in på det svåra och plötsligt sitter barnen
bara (spänner sig i hela kroppen) så här. Och då förstår man ju att här är det ju
nånting. Här får vi försöka igen. (n: mm) Och se om det går med för nu har
barnet varit där en gång. Det kanske har fått förtroende för förhörsledaren. I de
bästa fall så har man lyckats få en bra kontakt mellan förhörsledaren och det är
det som gör (n: mm) att det här barnet kanske kan öppna sig gång nummer två
och våga berätta nånting. […] Medan andra gånger så är barnet helt ‘Ja, nej det
är ingenting' och den har ett kroppsspråk och visar att ‘Näe, näe den har inte..’
Barnet har inte varit med om nånting (n: mm) som den uppfattar som traumatiskt eller svårt eller mm nånting sånt.

I detta narrativ iscensätter åklagaren en positionering som bekräftar den egna
kunskapen om barns reaktioner på brott och förmågan att på ett enkelt sätt
kunna avgöra när ett barn inte berättar trots att de har något att berätta och när
barn inte berättar för att de inte har något att berätta. De reaktioner hos barnen
som åklagarna talar om i relation till känslan av att ’här är det något’ är att
barnen gråter, ‘knyter sig’ eller ‘stelnar till’. Till skillnad från den narrativa
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linjen om det svåra med att utreda brott mot barn är sensmoralen i dessa linjer
att det inte är svårt att avgöra om barnen talar sanning eller inte. Som åklagaren i passagen ovan lyfter fram förväntas barn inte kunna behärska sitt kroppsspråk på samma sätt som vuxna och anses utifrån denna logik vara lättare att
tolka än vuxna brottsoffer. ‘Man märker direkt att det är ju helt omöjligt att
det här barnet ljuger alltså. Det går ju inte. (n: mm) De bara blubbar på om
det som har hänt’. Samtidigt som magkänslan och övertygelsen i vissa narrativ länkas samman med den oförbehållsamma, flödande berättelsen, är det i
andra linjer snarare att barnen visar motstånd till att berätta som gör att det
tolkas som att de berättar sant. I narrativen framgår det att barns trovärdighet
relateras till helt skilda sätt att berätta men att det är något i deras sätt att berätta som gör att det framstår som trovärdigt för åklagaren. Även om få av de
intervjuade åklagarna uttryckligen sa att deras bedömning av barnens trovärdighet på något sätt hängde samman med hur berörda de blev av barnen så
finns detta som ett underliggande resonemang i vissa av berättelserna. En åklagare nämnde exempelvis ett fall där hon menade att hon hade haft en stark
känsla över att ’allt inte stod rätt till’ och relaterade det till att hon och alla
andra som hade varit närvarade vid barnförhöret var ‘så här lite tagna’ efteråt.
Att barnen tar upp detaljer är en annan aspekt som åklagarna fäster stor vikt
vid. I dessa narrativa linjer löper det lyhörda lyssnande, den egna övertygelsen
samt att barnen uppfattas som trovärdiga utifrån en juridisk mening parallellt
och bekräftar åklagarnas professionalitet.
Åklagare 1: Jag var med om nyligen där barn berättade om att.. Ja, det var nån
lampa eller.. Alltså helt oväsentliga grejer. (n: mm) Men när vi tog barnet till
platsen. I barnets sovrum, där i sängen och man kunde då se den här lampan.
Det var det som barnet fokuserade på (n: mm) under tiden som övergreppen
pågick. Men ja, man får försöka vara väldigt lyhörd (n: mm) och öppen.
Åklagare 2: Om du skulle hitta på en berättelse så kan det finnas detaljer som
du inte skulle ta med då (n: mm) Nåt barn som pratade om.. (paus) Beskrev att
han hade blivit slagen av nåt föremål och det var en skopinne. ’– Vad är det för
nånting?’. '– Ja men det är den där pinnen man gör med när man tar på skorna'.
(n: mm) Och det är inget sånt man hittar på direkt och det påverkar trovärdigheten. (n: mm)
Åklagare 3: Att de berättar ’– Det var under en semester förra året när vi var
där och där. Och då hyrde vi en stuga och det såg ut si och så och i stugan
luktade det instängt’ (suckar) Och sen att ja.. Om hur det.. Ja andra detaljer. Är
det små barn kan det ju vara detaljer som de inte känner till. Alltså hur, jamen
(suckar) hur snoppen blir eller att det var rakat runt könet eller att det var.. Ja,
han hade jättemycket vitt hår på bröstet eller.. (n: mm) Alltså andra kroppsdetaljer som man kanske inte kan känna till så mycket om det inte är så att det inte
har hänt.
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Intervjupassagerna ovan pekar på omständigheter som öppnar upp för det lyhörda lyssnandet och övertygelse. I detta lyssnande gäller det att vara uppmärksam på ‘helt oväsentliga grejer’ och den typ av detaljer som inte är något
barn hittar eller ens kan hitta på eftersom de som barn inte kan känna till dem
om de inte har hänt. En annan åklagare menade att ‘För det har jag lärt mig
att extremt osannolika påståenden det är väl snarare mer källa till trovärdighet liksom (n: mm) (ip: fnissar) Varför skulle de hitta på det här? (n: ja) För
det är så bisarrt! (båda skrattar)’. Även de narrativa linjerna som förhandlar
fram det lyhörda lyssnandet förhandlar om huruvida barn talar sanning eller
inte och hur åklagarna ska förhålla sig till barnens berättelser för att upprätthålla sin professionella identitet. Såväl ‘väsentliga’ eller ‘oväsentliga’ detaljer
associeras i de narrativa linjer med att barnen talar sanning och skapar en
grund för den fasta övertygelsen som inte lämnar något möjligt tvivel. På
många sätt flyter åklagarnas narrativa linjer om sina erfarenheter av ärenden
där de har fått ‘den där känslan’ över i de kriterier som i rättspraxis motsvarar
en trovärdig berättelse, vilket bland annat innebär att barnens berättelser ska
vara detaljerade och ha ’det självupplevdas prägel’ (Schelin 2007; Diesen &
Sutorius 1999). Det som utelämnas i dessa narrativa linjer är dock att denna
typ av berättande ställer mycket höga krav på barn och deras förmåga att minnas och berätta samt att många barn inte berättar om sin utsatthet på det sätt
som krävs för att nå en fällande dom.

Den otillräckliga övertygelsen. Narrativ om att lägga ner
en förundersökning
Åklagare 1: Vi sa det att.. [åklagaren och den särskilda företrädaren] Alltså det
det finns inte att hon ljuger om det här. (n: mm) Det finns inte. Så säkra (n: mm)
var vi (n: mm) själva (n: mm) efter att ha mött henne. Men det är ju inget bevis
i domstol. (skrattar)’.46
Åklagare 2: Jag vet inte hur många gånger jag har gått från ett barnförhör och
är helt övertygad om att det där barnet har varit utsatt för nånting (n: mm) och
jag sen fått lägga ner det.

Samtidigt som åklagarna ofta positionerar sig som att de själva är övertygade
om att barnen har varit utsatta för något navigerar de i sina narrativa linjer
också kring erfarenheterna av att den egna övertygelsen inte räcker för att
kunna väcka åtal. Som jag har visat ovan kopplas övertygelse även samman
med engagemang, handlingskraft samt uttryckt intention att driva ärendet lite
46
I denna intervju talar åklagaren om ett fall där en 12-årig flicka blivit utsatt för sexuella
övergrepp av sin pappa under flera års tid. Redan i anmälningen framgår det att flicka ska ha
varit gravid och även tidigare gjort abort.
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längre än vad rutinerna medger. Som motpol till dessa berättelser behöver
åklagarna även narrativa linjer som skapar mening kring att lägga ner förundersökningar mot sin egen övertygelse. Dessa beslut hanteras dels genom att
emotivet om den starka övertygelsen förskjuts till positioneringar om framförallt frustration men också osäkerhet och tvivel. Dessa förflyttningar menar jag
kan förstås som en emotionshantering av såväl besvikelse som skuld. I dessa
narrativa linjer börjar åklagarna ofta med att distansera sig till känslan av övertygelse.
Åklagare 1: Då är det ju inte ovanligt att barnen inte säger flaska i polisförhören.
(n: mm) ’Näe, det har inte hänt nånting’. Ibland kan man ha en känsla av (n:
mm) ’Ja men här finns mer’. (n: mm) Här ska man vara försiktig med känslor
för de kan vara fel. (n: mm) Känslor får ju inte.. Får inte påverka beslutet eller
så. Men man kan ju ibland sitta och känna att här (n: mm) Och det är ju ett
jättedåligt utgångsläge när målsägande inte ens vill med- (n: mm) ge att det har
hänt nåt. (n: mm)
Åklagare 2: Ja, men det är väl.. [...] Känner jag att här. Det är väldigt mycket
magkänsla, alltså väldigt mycket. Att inte fara iväg. Våga känna. Våga stanna
upp åt båda hållen. [...] Man måste se vad man har för nånting. Tänka lugnt
‘Okej’. Det är bråttom i vissa ärenden, man måste säkra bevisning, man måste
säkra ett barn men man måste också ta det lite lugnt liksom. Känna efter ‘Är det
verkligen nånting i det här eller kan det finnas en naturlig förklaring?’. [...] Det
tycker jag är nåt som är viktigt att ha med sig, att inte bli liksom för ivrig eller
känna sig för påverkad av yttre.. Liksom att andra tycker. [...] Det är ganska
svårt.

I likhet med narrativen i det föregående stycket handlar dessa två narrativ om
att relatera till känslan ‘här finns det nånting’ men till skillnad från föregående
narrativ riktar åklagarna här sig bort från dessa känslor istället för mot dem. I
dessa linjer associeras känslan av övertygelse till en ivrighet som framstår som
oprofessionell men framförallt till olika risker, dels risken att sitta i rätten med
ett ’jättedåligt utgångsläge’, dels risken att faktiskt åtala någon där det finns
’en naturlig förklaring’. Dessa narrativa linjer använder sig av en etablerad
diskurs som känslor som irrationella och som något som ökar risken att ha fel.
I narrativet hotar magkänslan den professionella autonomin både i relation till
att själv ’fara iväg’ och att bli påverkad av andras åsikter. Den eftersträvansvärda positionering som åklagarna i båda intervjupassager iscensätter är även
om den känslomässiga involveringen finns där så behöver den följas av en
försiktighet och möjlighet att stanna upp, reflektera och distansera sig till
dessa känslor. Passagerna visar på normer för hur en känsla av övertygelse ska
hanteras och skapar en uppmaning till emotionsarbete för förändra denna ivrighet och medryckelse till försiktighet och reflektion och är ett exempel på
hur övertygelse som förgrundsemotion kontrolleras på ett medvetet plan (jf
Wettergren 2013). Precis som när det gäller känslor i övrigt skapar även käns-
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lor av övertygelse om att ’något har hänt’ en ambivalens i åklagarnas professionella identiteter. Samtidigt som de flesta åklagare relaterar till den här känslan behöver de distansera sig ifrån den för att upprätthålla sin professionalitet.
Ytterligare en aspekt som skapar distans till den egna övertygelsen och den
lyhörda dispositionen handlar om den närhet som dessa positioneringar förutsätter. Hur barnen berättar eller inte berättar skapar en känsla hos åklagarna
som sedan vägleder dem i vilka beslut de fattar i ärendet. Det i sig bryter mot
en del av det objektiva idealet som betonar distans och att åklagare ska ha så
lite kontakt med målsägande som möjligt under rättsprocessen. I relation till
att jag frågar en åklagare vad han tycker att det ger att vara med på barnförhören svarar han:
Ja, dels ger det ju.. (suckar) Ja, det kan vi ju diskutera i och för sig för ofta kan
man ju tycka att vi inte ska vara med i förhören där vuxna hörs. För att inte
färgas av allt annat utan bara ta ställning till vad som faktiskt sägs. (n: mm) Och
i barnförhör så resonerar man precis tvärtom så jag vet inte riktigt. (skrattar)

Medan majoriteten av de åklagare som jag har intervjuat är positiva till att
närvara vid barnförhören så visar åklagaren här på en motstridighet som finns
mellan hur den institutionella logiken ser ut för ärenden där brottsoffren är
barn respektive vuxna. I de flesta ärenden ska åklagarna inte ‘färgas av allt
annat’ utan lyssna selektivt till vad som ‘faktiskt’ sägs. I detta lyssnande är det
inte hur något sägs som ska värderas utan vad som sägs. I en annan intervju
där åklagaren skrattande svarar att det han går på när det gäller trovärdiga
berättelser hos barn är ‘känsla’ och att han inte kan ‘säga att de här femton
parametrarna är det jag bedömer ifrån liksom så är det inte’. Han landar i sitt
resonemang med att påpeka att han inte har någon utbildning att bedöma barns
berättande och att ‘det finns väl knappt någon forskning som säger när ljuger
ett barn? '-Ja, när du vet att det inte är sant.' ' - Ja, okej.' (skrattar) (n: Ja).
Och det gör vi ju aldrig’. Den narrativa dialogen i den sista passagen tolkar
jag som ironisk poäng som förhandlar fram en positionering som betonar svårigheter inte bara för åklagare utan för alla att bedöma hur trovärdigt ett barns
berättande är, vilket kan tolkas som en slags neutralisering utifrån logiken att
även om det finns ett mått av godtycke i trovärdighetsbedömningar så finns
det ingen annan skulle kunna göra ett bättre jobb.
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Det skeptiska lyssnandets logiker. Att lyssna efter det
oprecisa, det påhittade och de tomma påståendena
Precis som åklagarna i intervjuerna återkommer till att det finns situationer
där deras magkänsla säger att ‘det är nåt’ trots att barnen inte berättar vid förhöret beskriver de även erfarenheter av en på många sätt motsatt situation; en
situation där barnen berättar att de blir slagna men där åklagarna är uttalat
skeptiska och avståndstagande till barnens berättelser. Förutom att dessa narrativ adderar och komplicerar den mening som återfinns i åklagarnas narrativa
linjer kring barnärenden skapar de också ett handlingsutrymme utifrån en logik som rättfärdigar beslut om att lägga ner förundersökningen. I botten av
dessa narrativ ligger ett ambivalent förhållningssätt till barns trovärdighet och
tillförlitlighet. Dessa pendlingar är mer framträdande när det gäller barn i jämförelse med vuxna, vilket gör den lyssnande praktiken så centralt i deras berättelser. I de följande stycken kommer jag att undersöka de narrativa linjerna
som omfattar det skeptiska lyssnande praktikerna och de logiker som legitimerar dessa praktiker.
Nina: Och då undrar jag där (ip: suckar) för det du var inne på hur många förhör
(ip: mm) ska man ha och..
Åklagare: Oftast. (paus) Kommer det ingenting och det inte finns nåt.. Alltså
finns [det inte] väldigt mycket annat av någonting då är det ju ofta slut där. (n:
mm) För det är ju trots allt barn. (kort paus) Och barn kan säga saker som faktiskt inte har hänt också. (n: mm) Är det bara ett tomt påstående ‘- Pappa slog
mig’. Jag får ingenting eller ens en signal om att det skulle vara något fel. [...]
Alltså då.. (paus) Då skulle det nog aldrig bli ett förhör två.

I de narrativa linjerna positionerar sig åklagarna ofta så att det finns det en
närhet till det skeptiska lyssnandet i relation till det som barn berättar. Det är
en hållning som rättfärdigas av att kommentarer i likhet med ’det är ju trots
allt barn och barn kan säga saker som inte har hänt också’. I dessa narrativa
linjer handlar intrigen om att skilja mellan det sanna och det falska och skapar
ett ambivalent förhållningssätt till hur den lyssnande praktiken ska utformas;
‘Man undrar ju liksom.. Kan barn ljuga ihop saker?’ och ‘Ja, det är det här
med att det är barn. Talar barn verkligen sanning? Sen är jag absolut inte av
uppfattningen att barn inte ljuger. Herregud, de kan dra världens vals. (n:
mm) Och de kan låta hur trovärdig som helst.’ I likhet med dessa citat poängterar åklagarna ofta att det är svårt att tolka barnens berättelser just på grund
av att det är fråga om barn och intrigerna i dessa narrativa linjer handlar om
huruvida barnen ljuger eller inte. I linje med en mer allmän diskurs kring barn
återkommer åklagarna till att de alltid behöver vara öppna för att barn ’hittar
på’, ‘fantiserar’ eller ‘fabulerar’ och riktar sig på detta sätt mot det skeptiska
lyssnandet. Denna lyssnande praktik handlar om att uppmärksamma lögner,
överdrifter eller påhitt som inte har någon grund i en faktisk utsatthet.
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En logik som det skeptiska lyssnandet bygger på understryks i de situationer
där barnen använder uttryck som ’– Pappa slog mig’ eller ’– Mamma slår mig’
avfärdas utifrån att dessa uttryck beskrivs som för ’oprecisa’, ’svepande’ och
’vaga’. Den låga statusen som dessa uttryck har befästs vidare genom att åklagarna ser dem som ’tomma påståenden’ eller ’blanka konstateranden’ som
inte har något värde i det rättsliga sammanhanget. I de narrativa linjerna kring
det skeptiska lyssnandet återkommer åklagarna även till att tala om situationer
där ett barn upprepar en och samma fras gällande sin utsatthet. Upprepningen
länkas i narrativen samman med positioneringar kring vaksamhet och tvivel.
I dessa narrativa linjer tolkas upprepningen inte som att barnen är konsekventa
i sitt berättande utan förstås som en motsägelse av de kriterier som utgör en
trovärdig berättelse, där dessa berättelser anses sakna den spontanitet, detaljrikedom samt intrycket av att vara självupplevt på det sätt som gör det till en
trovärdig berättelse. Barns berättelser som inte passar in i ramen för den juridiskt trovärdiga berättelsen öppnar upp för det skeptiska lyssnandet. I en intervju nämnde en åklagare ett fall av sexuella övergrepp som hon fått ogillat i
domstolen. Hon menade att det var ett bra beslut eftersom flickan hade uttryckt sig ‘stereotypt’ och att det hade gjort henne osäker på åtalet. I intervjun
bad jag henne utveckla på vilket sätt som flickan hade uttryckt sig stereotypt.
Åklagaren svarade då att stereotypt kanske var fel ordval men att:
Hon uttryckte sig väldigt.. Ja hon pratade kort liksom om händelsen, kunde
egentligen ge väldigt lite detaljer och väldigt lite runtomkring händelser. Återkom till liksom pappa stoppade fingrarna i.. Jag kommer inte ihåg hur hon uttryckte sig nu, vad hon använde för könsord. Men ja, det var svårt. (n: mm) Det
vet jag inte om man hade kunnat nått längre på nåt annat vis. Om det nu var
sant.

I denna narrativa linje upprepas ‘det var svårt’ som en utvärdering av åklagarens ambivalens inför flickans berättelse och det egna åtalet. I den narrativa
linjen växlar åklagaren mellan att å ena sidan ge uttryck för en önskan om att
nå längre, och på detta sätt öppna upp för en viss självkritiskt reflektion, och
att å andra sidan berättiga utfallet av det ogillade åtalet genom att ifrågasätta
sanningen i det barnet berättade. Som professionell praktik söker det skeptiska
lyssnandet efter ‘det svåra’ och de omständigheter som talar emot att väcka
åtal. I denna praktik ingår det att lyssna efter det som uppfattas som vaghet
eller fantasi. Detta kan ställas mot att det lyhörda lyssnandet handlar om att
höra det konkreta, detaljerade och självupplevda. En annan central riktning
det skeptiska lyssnandet handlar om att upptäcka vad åklagarna uppfattar som
överdrifter och orimliga detaljer i barnens berättelser.
’När man hör det här om det hur många gånger kan det ha varit som han slagit
dem och (de) berättar det 'Ja, tusen miljoner hundrafemtioelva'. (n: mm) Då
börjar man.. Man drar ju öronen åt sig. Man får ju verkligen lyssna in. (n: mm)
Det är ju också sånt där som gör att man får vara försiktigt.’.
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Denna intervjupassage visar hur det skeptiska lyssnandet länkas samman med
en professionell respektabilitet som bygger på försiktighet. Även om det är
tydligt att det barnen ger uttryck för är att de har varit utsatta många gånger
kan detta tolkas som en överdrift som gör att det är osäkert att driva ärendet
till åtal. Vad som skiljer den trovärdiga berättelsen från den icke-trovärdiga är
inte tydligt utan ofta tangerar de varandra. Utöver att antalet gånger som barnet säger att de har blivit utsatt kan det även handla om detaljer som skapar en
skepticism hos åklagarna. I en intervju berättade en åklagare om ett fall han
hade haft med en tonårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin
pappa under flera års tid. Åklagaren berättat att:
På eftermiddagen hörde vi henne och hon berättade bra. Men sen så blev det
detaljer i det där som gjorde att jag kände 'Vad fan är det..? Nej, nej'. Alltså det
var krokar i taket. (n: mm) Och ja hundkoppelgrejer så där. (n: mm) Och då
kände jag 'Nej, det här är inte bra'. Sen gjorde vi en husrannsakan. Man hittade
alla grejerna, de fanns där.

I denna narrativa linje ovan förhandlar åklagaren om meningen med vissa detaljer som skiljs mot andra utifrån att de uppfattas vara för mycket och därmed
eventuellt också fantiserade. Sensmoralen i denna berättelse är att även detaljer som först uppfattas som suspekta kan vara sanna men drivet i narrativet
handlar om att inledningsvis ha bra förutsättningar i ett ärende men att det är
något i det som barnet berättar som stör dessa förutsättningar. I åklagarnas
narrativ framstår det som att barnens trovärdighet inte enbart bygger på att de
berättar på ett konsekvent, sammanhängande och detaljrikt sätt om sin utsatthet, vissa åklagare menade barnens trovärdighet även hänger samman med hur
de berättar om andra händelser eller omständigheter. I en intervju nämnde
åklagaren ett fall som hade varit problematiskt eftersom barnet ‘fabulerade’
och hittade på väldigt mycket. Som exempel på det som hotade barnets trovärdighet var ‘Det var nån som sa att han hade blåmärken på ryggen och så
'Hur vet du det då? Har du tittat i spegeln?' 'Ja, men jag tog ju bara loss
huvudet och (gör gest av att lyfta av huvudet och vrida på det).' I denna narrativa linje menade åklagaren att han hade kunnat åtala trots att pojken berättade på detta sätt eftersom han hade varit trovärdig när han berättat om det
våld som han utsatts för. En parallell logik som stärker det skeptiska lyssnandet handlar om att ‘sen kan det ju också det finns ju gånger när man kanske
har anledning att tro att de [barn] faktiskt har spätt på i första tillfället för att
de mår inte bra av ett eller annat skäl. De kanske inte har fått den hjälpen de
har velat förut men de märker att det blir kanske en reaktion om man säger
just det här med att ha slagit’. De barn som åklagaren i detta citatet agerar mot
vill ha förändring och använder sig av samhällets reaktioner för att uppnå
denna förändring samtidigt som de ‘spär på‘. I denna linje gör barnen ‘fel‘
samtidigt som de inte är direkt klandervärda och linjen motiverar både det
skeptiska lyssnandet och utgör en emotionshantering som växlar irritation och
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ilska till förståelse och medkänsla. I andra intervjuer verkar det som att det
inte bara är berättelser som uppfattas som fantasifulla skapar ett ifrågasättande
av barnens trovärdighet utan att det räcker med att andra personer uppfattar
att barnen är fantasifulla generellt; ‘det kan ju vara nåt barn som har lite livlig
fantasi som gör att vi ser att ‘Nej, det här blir svårt‘ eller ‘Ja, visst han [den
utsatta pojken] har väldigt konkreta uppgifter men om pappan [den misstänkta] fullkomligt blånekar och mamman ger inget stöd alls och säger att
pojken har livlig fantasi. [...] Det är svårt.’. Även barn som berättar trovärdigt
om sin utsatthet kan således ‘förlora’ sin trovärdighet om de uppfattas vara
barn som fantiserar mycket i allmänhet. Genom positionering att det är svårt
upprätthåller åklagarna en professionell respektabilitet som omfattar viljan att
gå till åtal men avsaknaden av förutsättningar.
En ambivalens som återkommer i åklagarnas narrativa linjer kring hur de ska
bedöma barnens berättelser handlar om att göra skillnad mellan det spontana
och det inövade och hur de ska lyssna till barn som berättar på samma sätt och
barn som förändrar sin berättelse. I samband med en av de åklagare som jag
följde med på flera barnförhör under en dag var det mycket tydligt att hon inte
uppfattade ett av dessa barn som trovärdigt. Denna pojke som var i lågstadieåldern berättade vid förhöret att han blev slagen av sin morfar när han var där
på helgerna och jag bad henne utveckla varför hon gjorde bedömningen att
han inte var trovärdig. Hon lyfte fram både att hon inte tyckte att det var någon
spontan berättelse, att den var ‘väldigt detaljfattig’ men även att det var ‘märkligt’ att han kunde komma ihåg vissa saker och inte andra, exempelvis att han
vid förhöret sa att rodnaden efter slagen satt i trettio till fyrtio minuter men att
han inte kunde beskriva på vilket lår som slagen träffat. Ytterligare en aspekt
som gjorde att hon inte tyckte att han framstod som trovärdig var att:
Han ändrade sina uppgifter om hur många gånger det här skulle ha skett från
tre till tjugofem och då känns det väldigt mycket. Han kunde till viss del förklara varför men det var efter väldigt mycket eftertanke. Det var ju ingenting
som kom naturligt. […] Ja, man blir skeptisk. 47

I denna narrativa linje är den skeptiska hållningen mycket tydlig, till och med
uttalad då åklagaren avslutar sitt resonemang med att konstatera att ‘Ja, man
blir skeptisk’. Åklagare nämner ytterligare andra aspekter som vägde in i sin
bedömning, som att pojken inte kunde säga vilken sinnesstämning morfar
hade när han slog honom eller att pojken inte visste var mormor befann sig
vid de tillfällen han blev slagen. Medan åklagaren ovan framhåller att pojken
ändrar sig för mycket för att vara trovärdig framhåller andra åklagare att barns

47
Under polisförhöret sa pojken att han hade blivit slagen varje gång han var hos sina morföräldrar och räknade då ut att eftersom han hade varit där varannan helg det senaste året så hade
det varit vid 25 tillfällen.
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berättelser ska förändra sig mellan förhör för att de ska bedömas som trovärdiga. Om barn som berättar ‘exakt samma sak hela tiden’ menade exempelvis
en av åklagarna att ‘det snarare är en inövad berättelse’ som inte är trovärdig.
I de narrativa linjerna om att lyssna efter det som rättsligt uppfattas som motsägelser och brister i barnens berättelser är det långt ifrån entydigt vad som
anses vara en motsägelse och inte. I nästa stycke kommer jag att lyfta fram
andra sätt som åklagarna i intervjuerna förhåller sig till de mycket snäva ramar
för hur ett barn ska berätta för att uppfattas som trovärdig.

‘Bråkigt är ett lurigt ord’. Att höra vad barn inte menar med vad
de säger
Det skeptiska lyssnandet grundar sig också i en logik som bygger på att barn
inte alltid menar vad de säger. I en intervju där åklagaren framhåller att ‘man
kan inte ha nåt så här generellt att barn ljuger inte för det tror jag inte på‘
menar hon också att barn ‘framförallt kan de uttrycka sig på ett sätt som du
tolkar det i vuxenspråk så är det en sak och kanske något annat i deras värld.
Så det är svårt’. I dessa linjer betonar åklagarna att barn kan säga ‘slå’ eller
‘bråk’ men att de med dessa ord menar något helt annat än vad vuxna skulle
göra. Andra exempel på hur dessa logiker kopplas samman med det skeptiska
lyssnandet är; ‘Barnet säger slår men när de beskriver vad som har hänt så
är det mer situationer där de har tillrättavisats’ eller ‘Man har barn som berättar om att det är bråkigt hemma. Bråkigt är ett lurigt ord. (n: mm) [...] Bråk
för oss det är fysiskt. (n: mm) Det är det inte så ofta för barn. Det är gap och
skrik’. I andra narrativ framställs barnens användning av ord som ‘slå’ och
‘bråk’ som uttryck för lek, omsorg eller skydd för barnen och att barnen missuppfattar antingen orden i sig själva eller situationerna. I en av intervjuerna
med de åklagare som jag följt med under deras arbetsdag frågade jag varför
polisen som förhörde en pojke som de misstänkte hade varit utsatt för våld vid
flera tillfällen hela tiden återkom till att fråga barnet vad som hände innan den
våldshändelse som han berättat om. Åklagaren menade att det var viktigt för
att reda ut så att det inte rörde sig om en situation där föräldern kittlat barnet
och det gått överstyr eller att det är fråga om ett barn som springer rakt ut i
gatan framför en bil och att föräldern då tar tag i barnet för att det inte ska bli
påkörd.48 Det skeptiska lyssnandet riktar sig således mot att sätta in barnens
berättelser i icke-brottsliga sammanhang och iscensätter på detta sätt det professionella idealet om objektivitet.
En annan rättslig logik som formar hur åklagarna lyssnar på och tolkar barnens
berättelser handlar om svårigheterna i att binda de situationer som barnen berättar om till specifika datum och specifika handlingar för att den misstänkte
48 Av det våld som pojken faktiskt berättade om, exempelvis sparkar och slag med tillhygge,
hade jag svårt att se att det skulle kunna röra sig om denna typ av situationer.
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ska kunna ha möjlighet att försvara sig. I en intervju där åklagaren poängterar
att ärenden är ’färskvaror’ som behöver utredas snabbt frågar jag honom om
hur lång tid det kan gå mellan brottstillfälle och anmälan innan ’färskheten’
försvinner. Åklagaren svarar att han inte kan svara på det och att ’det beror
också helt på’. Han fortsätter sedan med att relatera svaret till barnets ålder
och ’utvecklingsstadium’. I den narrativa linjen som följer i form av en dialog
mellan ett barn och en förhörsledare framhävs svårigheterna att få klarhet och
kunna precisera när i tid ett brott ska ha skett.
Jag menar ta en fyra- till sexåring och säg '-När hände det här?' (n: mm) Det är
ju alltifrån sex år sen till i torsdags. (n: Jaa) '- Du menar i torsdags?' '- Ja, i
vintras' '- Men det är sommar nu' '- Ja' (n: mm) (trummar med fingrarna) '-Kan
du komma ihåg något annat? Hur det var ute?' '-Det var molnigt' (n: Jaa) (ip:
skrattar till) ’Ba' jaaa’ (n: mm) '- Var det snö?' '-Det minns jag inte' '-Någonting
som hade hänt runt omkring?' 'Mmm, näe'. (n: mm) ’Och hur ofta händer det?’
'-Varje dag' '- Jaha, när hände det senast?' '- När jag var sex.' (n: mm) Jaha.
(skrattar) (n: Jaa. skrattar) '- Tusen miljoner gånger' '- Jaa, okej..' (n: mm) Det
är.. Alltså det.. Det och.. Och då har man ju då för att återkomma till hur det
bedöms att du har ett krav att du ska tid, plats och gärning. (n: mm, mm) Så 'Någongång under våren eller hösten eller någongång däremellan'. (skrattar)
(n: jaa, ja)

I narrativet framställs barnets svar ömsom som motsägelsefulla och irrelevanta, ömsom som överdrivna och osäkra i fråga om vad barnen minns. Barnet
i denna linje positioneras inte som ett barn som ‘hittar på’ eller ‘ljuger’ men
samtidigt är svaren sinsemellan så obegripliga att det inte går att reda ut vad
de berättar om för händelser. Den narrativa linjen spinner kring en intrig som
synliggör den omöjliga uppgift som åklagaren står inför för att få klarhet i vad
barnet har varit med om och kunna precisera det till tid, plats och gärning.
Narrativets humoristiska ton och våra skratt visar samtidigt att vi är båda medvetna om att det är en berättelse som använder överdrifter för att göra poängen
tydlig. Samtidigt kan den lättsamma iscensättningen av dialogen med barnet
tolkas en form av emotionshantering av en egen maktlöshet som pekar både
mot svårigheten att tolka barnens berättelser men också möjligheten att berättelsen ska kunna få något värde i rättslig mening.
Normerna för hur åklagarna ska lyssna på barnens berättelser kopplas även
samman med hur gamla barnen är. Samtidigt som åklagarna lyfte fram att de
enligt rättspraxis ska bedöma barnens trovärdighet utifrån om deras utsagor är
‘åldersadekvata’ menade de ofta att de ofta hade svårt att göra denna bedömning. I fråga om hur en ska bedöma barns trovärdighet återkom flera åklagare
till att det var en fördel att ha egna barn och på så sätt veta hur barn berättar.
Men det känns som att det är en fördel att ha egen livserfarenhet och egen erfarenhet av barn just i de här förhören. (n: mm) för att ibland kan man till och
med känna igen saker de säger som man varit med om att det där sa ju min i
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förrgår och.. En kompis sa att hans dotter berättade att '- I dag sa jag på dagis
att du och pappa slår varandra' (mycket ljus, tillgjord röst) (båda skrattar) Ba'
jaha! (båda skrattar) '- Varför sa du det?' '- Jamen det gör ni ju' 'Jaha - kan du
visa hur vi slåss ba' (visar en kram) (n: skrattar) Så det, alltså det är ju (kort
paus) det är ju jättesvårt att bedöma det här (n: mm) och det är..

Narrativets komiska poäng ligger i den oväntade vändning att ‘slå’ mynnar ut
i att vara en kram och det underliggande budskapet är att det är viktigt att
lyssna skeptiskt till vad barn berättar. Det finns även ett parallellt budskap som
förhandlar om hur lyssnande praktiker ska betraktas. Samtidigt som den lyssnande praktiken utgör en central aspekt av åklagarnas arbete och formar grunden för bedömningen av barnens trovärdighet associeras den med den privata
sfären, ‘egen livserfarenhet’ och ‘egen erfarenhet av barn’. Förmågan att
lyssna på barn frikopplas på detta sätt till professionalitet och professionell
kompetens. Denna logik understryks också i relation till det lyhörda lyssnandet. En annan åklagare talade om att vara öppen och lyhörd och menade att
det är viktigt att ‘vara kunnig och insatt i barns sätt att prata och beskriva
saker’ samt att det är viktigt att ‘lyssna på rätt sätt’. I samband med att hon sa
det framhöll hon samtidigt att ‘Jag har inte själv barn så att (skrattar). Har
jag inte men..‘. Med denna invändning förhandlar åklagaren om ett antagande
om att hon skulle vara sämre att lyssna på barn än de åklagare som har barn.
På detta sätt deprofessionaliseras de lyssnande praktikerna och dess status undergrävs. Det menar jag skapar en ambivalens kring själva lyssnandet och
denna praktiks professionella status. Genom att relatera den lyssnande praktiken till en förmåga som kommer av ett föräldraskap blir dessa praktiker aldrig
en del av det ‘riktiga’ arbetet.
I det här stycket har jag diskuterat olika narrativa linjer som bidrar till att
forma den lyssnande praktiken bland åklagaren mot ett ifrågasättande och kritiskt lyssnande. Det skeptiska lyssnande förhandlas fram som en nödvändighet
och narrativen legitimerar i förlängningen beslut att inte hålla några fler förhör
eller lägga ner en förundersökning. Samtidigt som det skeptiska lyssnande är
en självklar del av åklagarnas professionella respektabilitet behöver de i dessa
narrativa linjer även visa att de också kan tro på och driva dessa ärenden.
Spänningen i narrativen om det skeptiska lyssnandet och rättfärdigande av besluten att låta ett ärende ’ta slut’ förstärks i de fall det kommer in nya oroseller polisanmälningar rörande barnens utsatthet. En åklagare som talade om
att ’Det är väl också en känsla av viss brist på tillfredställelse när samma barn
återkommer sen (n: ja) så att..’ poängterade i denna brutna narrativa linje att
ärendet går att öppna igen efter ett nedläggningsbeslut och förhandlar på detta
sätt kring skuld och ansvar för de barn vars utsatthet fortsätter efter kontakten
med rättsväsendet.
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Misstrons rättfärdiganden. Narrativa linjer
påverkan, vårdnadstvister och ledande frågor

om

Ytterligare en central narrativ linje för hur åklagarna förstår och lyssnar på
barns berättelser spinner kring att barn anses vara lätt att påverka. Dessa linjer
går in i linjerna om att barn kan fantisera och hitta på men handlar i ännu större
utsträckning om att barn har ‘en förmåga att integrera andras upplevelser som
sina egna’ och att barn ‘kan ha svårt att hålla isär om det nånting de har varit
med om själva eller om det är nånting [som de har hört från någon annan]’.
De som anses kunna påverka barn mest är deras föräldrar men i intervjuerna
blir det tydligt att alla som pratar med barnet kan tänkas ha så stor inverkan
på barnen att de inte längre berättar om egna upplevelser. I intervjuerna återkommer åklagarna till olika ‘skräckexempel’ där föräldrar, förskole- eller
skolpersonal, socialtjänst eller polisen har ‘förstört’ utredningen genom att
ställa frågor på ett sätt som gör att ärendet är ‘sumpat’, ‘sabbat’ eller ‘bara att
fimpa’. Det finns en väldigt stark tendens i intervjuerna att barnens berättelser
måste vara ‘rena’, det vill säga att deras berättelser inte får ha påverkats av
någon annan och att barns berättelser inte har samma bevisvärde om någon
kan tänkas ha påverkat dem. I de två kommande styckena kommer jag att diskutera och analysera hur detta påverkar logiken kring de lyssnande praktikerna.

Vårdnadstvister och lyssnandet efter dolda agendor
Det är faktiskt en av de första frågorna [...] jag ställer. ‘Pågår det en vårdnadstvist?’ Om det är en mamma som anmäler en pappa eller en pappa som anmäler
en mamma då måste man veta om det är en vårdnadstvist därför att det påverkar
utredningen så mycket. [...] Då kan man ju tänka sig att det finns en dold agenda
för detta.

I likhet med intervjucitatet ovan var vårdnadstvister mellan föräldrarna en av
de aspekter som åklagarna ofta tog upp när jag bad dem beskriva ett ärende
med dåliga förutsättningar för åtal. I de narrativa linjerna om vårdnadstvister
menade en del åklagare att det skulle bli svårt att gå till åtal eftersom anmälan
i sig kunde ifrågasättas av domstol och försvaret; ‘För då finns det ju en person som har intresse av att barnet berättar så här. Hur hemskt det än låter’. I
en intervju där jag ställde frågan om vårdnadstvister innebär att beviskravet
höjs menade åklagaren att ‘man måste ha det i åtanke i alla fall’ och att skälen
för anmälan kommer att tas upp under rättegången och användas för att ifrågasätta åtalet. Vårdnadstvister används ofta i de narrativa linjerna som en påminnelse av att barnens berättelser inte alltid går att lita på även om utgångspunkten ska vara att de talar sanning.
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Åklagare 1: Sen utgår man naturligtvis från att barn berättar liksom sanning.
Man hittar ju inte på eh ja, alltså.. Utgångspunkten är att barn hittar inte på (n:
mm) att de har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller vad det kan vara för
nånting. (n: mm). Men naturligtvis måste man ha.. Man har extra vaksamma
ögon kanske om det är fråga om en vårdnadstvist till exempel.
Åklagare 2: Det är ganska sällan ändå som man lägger ner direkt. Det är när det
är väldigt luddiga uppgifter sen tidigare och man har skäl att ifrågasätta om de
är sanna eller inte redan från början. Om det kanske är en infekterad vårdnadstvist.

Som citaten ovan visar skapar vårdnadstvisterna ett större utrymme för tvivel
och ifrågasättande av barnens berättande. Det budskap som förs fram är att
vårdnadstvister bör bemötas med vaksamhet och att det finns skäl att vara
skeptisk till dessa anmälningar ‘redan från början’. I dessa narrativ associeras
barnens tystnader och icke-berättande till något ‘diffust’ och ‘luddigt’ istället
för att tolkas som en svårighet för barnen att berätta i relation till själva polisförhören eller av lojalitet och omsorg för föräldrarna. De narrativa linjerna
kring vårdnadstvister är betydelsefulla eftersom de skapar ett handlingsutrymme för att ‘lägga ner direkt’ på ett sätt som annars inte är möjligt (förutom
om anmälan antas gälla vad som uppfattas som ett lindrigt brott, se nedan).
Andra exempel på den genomslagskraft som vårdnadstvister har är att de
skapar utrymme för att andra tolkningar av barnens berättande. Spontana berättelser som åklagarna överlag länkar samman med trovärdighet kan i dessa
situationer snarare betraktas med skepsis eller tveksamhet.
Men om de [barnen] direkt.. Så fort de kliver in rummet bara häver ur sig en
historia. (n: mm) Då blir man lite så ‘- Hoh! (andas ut) Jaha?’. (n: mm) Och så
kanske du har hört att det finns en vårdnadstvist i bakgrunden (n: mm) eller
någonting. Då backar man rätt rejält, även om det är en bra berättelse. (n: mm)
Sen så kanske man trevar tillbaka igen när man inser att man kanske nog ändå
får lyssna på vad han säger. Det kan ju vara så att han vet ju varför han är här
så nu vill jag få ur mig det här. (n: mm) Det kan ju lika gärna vara det.

Citatet ovan illustrerar som jag ser det att det skeptiska lyssnandet är den disposition som åklagarna intar när det finns en vårdnadstvist. Det tvivel som
genomsyrar intervjupassagen förstärks genom den brådska som också betonas
‘direkt’, ‘så fort‘ och ‘bara häver ur sig en historia’. Den narrativa dialogen
av den egna reaktionen ‘Hoh!‘ pekar på att det går för fort och att det är något
märkligt med hela situationen, vilket även synliggörs av det tveksamma
‘Jaha?’ som jag tolkar som ett uttryck för en osäkerhet inför hur åklagaren
ska tolka barnets berättelse och gå vidare med utredningen. Vårdnadstvisten
får stor betydelse i den narrativa linjen, åklagaren rättfärdigar sin ifrågasättande positionering utifrån att det finns en vårdnadstvist. Vårdnadstvisten är
det som inledningsvis förklarar det egna agerande, att backa rejält ’även om
det är en bra berättelse’. I linjen vänder sedan åklagaren till ett ideal om det
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lyhörda lyssnandet där en parallell logik utgår från att vissa barn vill berätta
samtidigt som de vill få polisförhöret ‘överstökat’ så fort som möjligt. Utifrån
denna logik ‘inser att man kanske nog ändå får lyssna på vad han säger.’.
Pendlingen mellan de två olika lyssnande praktikerna är således närvarande i
denna intervjupassage.
I de fall där det pågår en vårdnadstvist mellan föräldrar handlar det skeptiska
lyssnandet om att höra ifall barnen har blivit påverkade och en åklagare tog
upp att det var särskilt viktigt i dessa fall att lyssna efter ‘ord som barn normalt
inte använder’.49 Det sätt som åklagarna lyfter fram betydelsen av vårdnadstvister länkas tydligt samman med det skeptiska lyssnandet och riktar sig mot
en försiktighet och ett ifrågasättande av dessa barns berättelser. I väldigt få
intervjuer relaterade åklagarna att barnens utsatthet kan vara grunden till vårdnadstvisten eller att vårdnadstvisten och brottsanmälan kunde vara en del av
samma uppbrottsprocess mellan föräldrarna. Att dessa processer sammanföll
skapade istället större skepsis och ifrågasättande, i synnerhet om barnen var
fåordiga och anmälan byggde på vad som uppfattades som ‘diffusa uppgifter’.
Bland ett par av de åklagare som jag har intervjuat finns det också en starkare
föreställning om att barnen lider av polisförhören när de hade föräldrar som
tvistade om vårdnaden eller var separerade. I dessa fall menade åklagarna att
barnens lojalitet till sina föräldrar pressades på ett problematiskt sätt och att
det ‘inte är okej’ att hålla mer än två förhör i dessa fall. I en intervju berättade
åklagaren om ett ärende som hon hade haft där båda föräldrarna hade anmält
varandra så många gånger att barnen var ‘sönderhörda’ och i denna logik blir
det ett skydd för barnen att inte höra dem fler gånger.

Den rätta ordningen. De logistiska aspekterna av barns
trovärdighet
Hur ska man lösa en viss situation. Jag har tre barn som ska höras. De ska helst
inte påverka varandra. Jag ska samtidigt hinna få dem till förhör och tillbaka
innan, om det är samma förälder till exempel som är misstänkt, innan de ska
hem. Hur ska lägga upp sådana saker.

I intervjuerna återkommer åklagarna till att en aspekt som gör utredningarna
som rör utsatta barn särskilt svåra är att de kräver ‘mycket praktiskt’. I dessa
narrativa linjer är det tydligt att idealet om det opåverkade barnet formar logiken för det egna upplevda handlingsutrymmet. Det ‘praktiska’ med barnärendena handlar även om den logistik som åklagarna menar är särskilt utmärkande för ärendena där barn är inblandande. Utöver dessa aspekter talade
49
Denna hållning till ord som anses vara ovanliga att barn använder kan jämföras med att åklagare också framhåller att det kan vara ett tecken på att de har varit utsatta. Jr. resonemanget på
s. 184f.
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många åklagare om att det praktiskt var svårt att få till förhören, de menade
att de barnanpassade förhörsrummen ofta var fullbokade och att det kunde
vara svårt att få tider. Om det var föräldrar som var misstänkta försvårades
logistiken ytterligare genom att polisförhöret då behöver ske under den tid
barnet eller barnen befann sig i skolan eller förskolan så att föräldrarna inte
skulle få vetskap om förhöret i förväg. Ytterligare en aspekt var att dessutom
hitta en tid när två utredande poliser, åklagaren, en särskild företrädare, ofta
en socialsekreterare och ibland även en barnläkare samt den misstänktes försvarare kunde vara närvarande. Den stora vikt som åklagarna fäster vid att
barnen inte på något sätt får bli påverkade av andra formar även det handlingsutrymme som de anser sig ha när det gäller i vilken ordning olika personer ska
höras, vilket följande resonerande narrativa dialog kan ses som uttryck för.
Jag sitter och funderar 'Okej nu har jag en mamma här som är misstänkt. Och
så vet jag att det finns syskon kvar i hemmet. Men den äldsta dottern nu då har
sprungit hemifrån och är placerad av soc på en annan adress. Hur ska jag gå
vidare? Var ska jag börja nånstans? Ska jag börja med att höra syskonen? Med
risk för att de går hem och berättar för mamma (n: mm) att de är hörda? Eller
ska jag börja med att plocka in mamman? Frihetsberöva mamman? Vilket kan
få till följd att syskonen inte alls vill prata för att de.. Mamma är ju (n: mm) i
fängelse'. Hur ska man hantera..? […] Finns inte att läsa sig till utan det måste
man diskutera med en kollega eller med utredande polis. Vilket blir bäst? Hur
ska vi hantera det här? De är de frågorna som jag tycker är svåra. (n: mm)

Den narrativa dialogen i denna intervjupassage förhandlar om ovissheten
kring vilka konsekvenser de egna besluten gällande den fortsatta utredningen
för med sig för barnens berättande. Intrigen i den narrativa linjen handlar om
rädslan att förstöra en utredning genom att göra utredningsarbetet i ‘fel’ ordning. Det som kan gå fel är både att olika personer påverkar varandra så att de
inte vill berätta men också att bevisvärdet sjunker om de vittnesmålen uppfatttas som påverkade av varandra. Den starka normen om att de som vittnar i
rätten ska vara opåverkade av andras reaktioner ställs på många sätt på sin
spets i ärenden som rör barn i och med att påverkan antas vara större ju närmare relationen är mellan brottsoffret, vittnen och förövaren är. Idealet om att
genomföra utredningen så att barnen inte påverkas länkas även samman med
idealet att genomföra utredningen snabbt. En av de åklagare som jag har intervjuat menade till exempel att om det är en vårdnadshavare som är misstänkt
så behöver han bestämma sig samma dag hur de ska gå vidare i utredningen
‘För att släpper man hem barnet utan att plocka in föräldern då har du ju i
princip sabbat utredningen’. Denna logik växer i sin tur samman med ytterligare en förståelse som begränsar åklagarnas handlingsutrymme gällande att
hålla ett andra förhör. Om den misstänkte föräldern inte hörs på en gång utan
hinner träffa barnen emellan polisförhören återkommer åklagarna till en logik
som handlar om att föräldrarna antingen kommer att påverka barnen att inte
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prata i det andra förhöret eller få dem att ändra sin berättelse så pass mycket
att den förlorar i bevisvärde i rätten.

Skräckexempel och sabbade förundersökningar
Utöver att föräldrarna och andra närstående anses kunna förstöra utredningen
genom att påverka barnen tog åklagarna upp att liknande situationer kunde
uppstå om socialtjänst eller förskole- och skolpersonal frågat barnen om deras
utsatthet. Även i relation till dessa situationer talade åklagarna om ‘skräckexempel’ och att socialtjänst ‘spolierat en hel utredning’ genom deras agerande
med barnen och föräldrarna. En av åklagarna talade om att hon hade haft någon utredning där socialtjänsten hade ‘förstört’ den genom att prata med de
tre syskonen som de misstänkte hade blivit utsatta för våld. Genom att höra
barnen samtidigt menade åklagaren att deras vittnesmål skulle förlora sitt bevisvärde i domstolen och att ‘Så där sket ju det sig.’ I en annan intervju menade åklagaren att det oftast är negativt för bevisvärderingen i rätten om skolpersonal har frågat barnen något i samband med att de berättat för dem. Det
är i dessa situationer viktigt att ‘se att barnet inte blir utsatt för nån form av
påtryckning‘ och att han som åklagare i rätten kommer att mötas av '- Det har
ju mer eller mindre hållits ett förhör med det här barnet innan det har kommit
till polisförhör och det är alltid negativt'. En annan åklagare uttryckte med en
ironiskt ton att det är ’jättebra’ för åklagare att ha ett scenario där olika personer har pratat med varandra eftersom det innebär att de kommer att ha svårt
att skilja på vad de själva kommer ihåg och vad andra har sagt. Den starka
normen att barn ska vara opåverkade innan de förhörs av polisen innebär ett
dilemma eftersom barn har mycket små förutsättningar att själva göra en polisanmälan och därmed så gott som alltid har gått via någon vuxen. Vidare blir
således barnens behov av en vuxen som stöder dem en negativ aspekt utifrån
åklagarnas perspektiv eftersom det kan innebära att den ‘rena‘ opåverkade berättelsen går förlorad och därmed möjligheten att driva ärendet vidare. Den
snäva ramen för åklagarnas bedömning som framkommer i narrativen är att
de personer som barnen har vänt sig till för att först berätta om vad de har varit
med om kan å ena sidan betraktas som en form av stödbevisning om deras
vittnesmål visar att barnen håller fast vid samma berättelse vid flera tillfällen,
å andra sidan kan de också ‘sabba‘ bevisvärdet av barnens berättelse om de
ställt ‘fel‘ frågor eller reagerat på sätt som anses ‘påverka’ barnen att minnas
fel eller inte kunna skilja på vad de har varit med om och vad andra har sagt.
Den starka, negativa inverkan som uppfattningen om att ett barn skulle ha blivit påverkad i sin berättelse blev särskilt tydlig för mig under en av de intervjuer som jag genomförde med en av de åklagare som jag följde med under
deras arbetsdag. Vid ett tillfälle märkte jag att hon blev irriterad över att den
läkare som undersökte ett av barnen hade ställt ett par frågor till barnet. När
jag frågade vad det var för typ av frågor läkaren hade ställt menade hon att
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läkaren hade hållit ’ett eget litet förhör’ och att det i läkarprotokollet stod att
'Spontant säger (pojkens namn) 'Min pappa har sparkat mig' och att läkaren
då frågat 'Var då nånstans?'. Samtidigt som åklagaren menade att hon kunde
förstå att läkaren behövde ställa en sådan fråga så att han kunde dokumentera
en eventuell skada så menade hon att det inte var ‘rätt forum för att höra ett
barn’ och att ‘man blir rädd för är att det ska komma in liksom ledande frågor
eller (n: mm) nånting som planterar saker hos barnet som.. Alltså det, nej. Vi
har ju särskilt utbildad personal (n: mm) som ska fråga barnet (n: mm) om
saker’. I åklagarnas narrativ återkommer de till en rädsla för att någon utanför
den rättsliga processen ska ställa en ledande fråga och på så sätt förstöra utredningen. I narrativen flätas logikerna kring påverkan och ledande frågor
samman och utifrån intervjuerna spelar båda dessa aspekter stor roll för vilka
möjligheter till åtal som åklagarna ser med ärende som rör brott mot barn.
Betydelsen av ledande frågor återkommer som ett problem även i de fall där
polisen har ställt dem.

‘Som ett mantra att '-Berätta fritt, berätta fritt'. Betydelsen av
ledande frågor
På ett liknande sätt som föräldrar, socialtjänst eller förskole- och skolpersonal
kan ‘förstöra’ en utredning genom att påverka barnen att ‘hitta på’, ‘överdriva’ eller blanda ihop sig egna erfarenheter ställer åklagarna stora krav på
att polishöret med barnet ska genomföras på ett sätt som inte inverkar på barnen. Överlag ger de intervjuade åklagarna uttryck för att de har högt förtroende för de poliser som arbetar som barnförhörledare men i och med den skörhet som skiljer det bra förhöret från det dåliga nämner ett par av åklagarna att
de har erfarenheter av att poliserna gör misstag som inte går att reparera, vilket
följande citat från två intervjuer kan illustrera.
Åklagare 1: En dålig barnförhörsledare kan ju förstöra en utredning på två sekunder. (n: mm) Om man börjar förhöret med att fråga barnet 'Var slog pappa
dig?'. Då har man ju förstört det fullständigt. (n: mm) För då har man etablerat
att det var (n: mm) pappa som slog, och att han slog, och att han dessutom har
träffat nånstans liksom.
Åklagare 2: Redan efter första förhöret så var ju alla möjligheter till nånting
kört. (n: Av anledning?) På grund av förhörsledarens frågor. Där höll man tre
långa förhör, i princip entimmesförhör med en femårig autistisk pojke. Fullständigt uppenbart vad man var ute efter. Ja, jag var väldigt illa berörd.

I åklagarnas narrativa linjer utgör talet om ledande frågor ofta en komplicerande handling som hotar möjligheten att gå vidare med utredningen och
kunna väcka åtal. En ledande fråga som ställs på fel sätt vid fel tillfälle porträtteras i narrativen som mycket negativt för möjligheterna att gå till åtal, ‘är
det väldigt mycket ledande så vet man ju att det här blir svårt. (n: mm) Det
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påverkar ju mitt beslut om jag ska gå till åtal’. I likhet med åklagarna i intervjupassagerna ovan tar åklagarna genom sina positioneringar i narrativen
starkt avstånd från ledande frågor, denna distansering synliggörs bland annat
genom den andra åklagarens emotiva positionering av att bli illa berörd. De
ledande frågornas laddning faller tillbaka på de narrativa linjerna om att barn
är lätta att påverka och utifrån intervjuerna verkade de flesta åklagare anse att
de ledande frågornas status i den rättsliga processen är rimlig, åtminstone gav
de inte uttryck för något större ifrågasättande av deras rättsliga betydelse. De
ledande frågornas inflytande över vilket handlingsutrymme som åklagarna
upplever ifråga om att driva förundersökningen vidare kan även relateras till
att vad som uppfattas som ledande innefattar en stor spännvidd. Som exempel
på ledande frågor som åklagarna nämner i intervjuerna är:
Åklagare 1: Vi har pratat med din fröken och hon har berättat något för oss.
Vad tror du hon har berättat för oss?
Åklagare 2: Jag tycker inte att man nånsin i ett förhör behöver ställa frågan 'Satt
du i hans knä?' bara för att man vet att den misstänkte har sagt det.
Åklagare 3: ‘Ja, tack så mycket för att du har kommit! Det var jättebra att du
har pratat med mig idag' [talar här som en av polisens barnförhörsledare] kan
man också ifrågasätta. Vad är det för värdering av en utsaga? (n: mm) Tycker
de att de ska vara till lags och berätta jättebra saker.

Citaten ovan visar på vidden av frågor som kan uppfattas som ledande och
visar hur betydande föreställningen om barns påverkansbarhet är för vilka
ärenden som betraktas som nedläggningsärenden. Både relativt öppna frågor
som är menade att hjälpa barnen att förstå varför de har kommit till polisförhöret, frågor som är relaterade till förövares erkännanden samt värderande
omdömen om barnens deltagande i polisförhören flätas samman med att de
kan tolkas som ledande frågor i rätten och utgör i dessa narrativa linjer ett
hinder för att väcka åtal. Den kraft som en ledande fråga är förknippad med
skapar ett behov av att i narrativen uttrycka olika former av motstånd mot
ledande frågor, en åklagare menade att ledande frågor kan ställas ’i yttersta
nödfall’. En annan åklagare menade att:
Ibland som sagt så tvingas även förhörsledaren tycker jag då till att ställa en
ledande fråga på slutet. (n: mm) Alternativet är annars får vi droppa det nu. Jag
känner ’Det här som vi har just nu kommer jag ingen vart med’. (n: mm) Så
antingen går vi då in och ställer en ledande. Är medveten om att den är det. (n:
mm) Beroende på svaret då om man nu får då att 'Ja, ja han slog mig på ryggen'
då kommer bekräftelsen där. Och så har det ett begränsat värde för det är en
ledande fråga då kan du fortsätta frågorna genom att göra dem öppna igen. Du
kan försöka (n: mm) reparera skadan lite grann så att säga.
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I intervjupassagen ovan framstår de ledande frågorna som ett slags icke-val
och associeras med ‘tvång’ och ’skada’. Den narrativa sensmoralen ovan är
att de ledande frågorna är legitima först när en har gjort ‘allt’ för att undvika
dem. Den professionella respektabilitet som hotas genom att tillåta ledande
frågor säkras genom att åklagaren betonar att hon om hon tillåter ledande frågor så är det vid rätt tillfälle och görs på rätt sätt. I narrativ som tar upp ledande
frågor positionerar sig åklagarna genomgående som mycket restriktiva och
försiktiga, samtidigt ger de även uttryck för en stor frustration och menar att
domstolen i sina bedömningar om vad som är ledande är överdriven.
En aspekt av denna frustration är när åklagarna talar om erfarenheter av situationer där de har känt att ’det finns nåt’ men att de upplever att barnen inte
förstår vad polisen vill veta. I de narrativa linjerna om barn som inte berättar
tar flera åklagare upp att de vill ’ge’ barnen att polisen vet att barnen har berättat för någon annan och att de kan berätta för dem med. Att låta barnen få
veta att ’- Jag vet att det är nån som har varit dum mot dig. Det har jag fått
höra’ beskrivs i flera narrativ som närmast förlösande för barnen och viktigt
för att få dem att öppna sig. Samtidigt är åklagarna även måna om att markera
att ’Man får ju inte lägga orden i munnen på dem’, ’plantera’ eller ‘lägga in
uppgifter’ hos barnen. I vissa intervjuerna lyfte åklagarna fram att de önskade
att de skulle kunna låta poliserna vara mer ledande. En åklagare menade exempelvis att hon ‘Ibland så skulle man ju vilja liksom (skrattar till) få (n: mm)
få vara lite mer ledande men...’. De olika reservationerna kring den egna viljan
i detta citat, ’ibland’, ’man’, ’lite’ och skrattet menar jag visar hur snäv och
tvetydig inställningen till de ledande frågorna är hos många av de åklagare
som jag har intervjuat.
’Ingenting får ställas ledande. [..] Det blir så enormt öppet så att barn förstår
inte varför de har kommit dit överhuvudtaget. Att de helt plötsligt ska börja
berätta om en viss sak som vi är intresserade av. Hur är det tänkt?’.

Den uppgivna frågan i slutet på detta citat menar jag förstärker den underliggande sensmoralen som pekar på att det är en så gott som omöjlig situation att
få barnen att berätta med de förutsättningar som finns till buds. Ytterligare en
logik som hänger samman med den starka föreställningen om barnen påverkas
i stor utsträckning av andra, handlar om att åklagarna upplever att det är svårare att ställa kontrollfrågor till barnen under polisförhören och att detta innebär att bevisningen blir svagare. I dessa fall handlar det om en rädsla för att
barnen inte ska känna sig trodda; ‘Man får ju testa berättelsen även om man
inte gör det på det här tydliga sättet så att barnet får känslan av att man inte
tror utan man måste göra det lite mer finurligt’. Konsekvensen av att inte
kunna ställa kontrollfrågor och säkra tillförlitligheten på det sättet i barnens
berättelser menar en del åklagare leder till att bevisvärdet sänks och fler utredningar får läggas ner.
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På nåt sätt så kan jag känna att vi kanske tvingas leva med det. (n: mm) Det är
inte lätt. Utan det blir en högre frekvens att vi måste lägga ner. Du kan inte
heller grilla dem på samma sätt i förhör. Du kan inte konfrontera dem (n: mm)
och testa dem lika hårt utan då har du direkt också risken att de inte känner sig
trodda. Till en vuxen kan du ju säga det kanske i ett förhör, 'Det är inte det att
jag inte tror dig, jag måste ändå (n: mm) ställa lite jobbiga frågor till dig nu'.
Du kanske kan på nåt sätt förklara det också komma med lite tuffare grejer. Kan
ju inte göra det till ett barn ju. (n: mm) Så att.. Nej, det är jättesvårt. (n: mm)

Som intervjupassagen ovan visar inverkar rädslan att påverka ett barn med
ledande frågor även möjligheten att ställa kontrollfrågor. Att inte ställa kontrollfrågor legitimeras dels utifrån att det associeras med ett aggressivt förhörssätt med ordval som ‘grilla’, ‘konfrontera’ och ‘testa dem hårt’ eller på
andra sätt riskera att barnen inte känner sig trodda. Dels legitimeras handlingen att inte ställa kontrollfrågor utifrån att det inte går att förklara för barn
varför kontrollfrågorna är nödvändiga. På detta sätt riktar sig åklagaren i den
narrativa linjen mot professionella ideal om gott bemötande. Även denna intervjupassage ger uttryck för ett begränsat handlingsutrymme, de höga och
orealistiska beviskraven som ställs på barn för att deras berättelser ska uppfattas som trovärdiga och föreställningen om de ledande frågornas starka inflytande på barnen som åklagaren ovan menar att ‘vi kanske tvingas leva med’
är en återkommande frustration i åklagarnas narrativa linjer angående den
egna professionella identiteten. Att tvingas till något återspeglar dubbelheten
inför den egna makten att lägga ner en förundersökning. Sensmoralen i det
narrativa budskapet är att det inte är vad åklagaren vill samtidigt som de rättsliga praxis inte är något som åklagaren själv kan förändra. Den högre nedläggningsfrekvensen naturaliseras som ett rättsligt, orubbligt faktum och på detta
sätt förflyttas ansvaret för de individuella besluten.
Många kritiska forskare har synliggjort att rättsprocessen inte är anpassad för
brottsoffer och det gäller i synnerhet om brottsoffret är ett barn. I detta kapitel
har jag försökt belysa hur åklagare som ofta själva framhäver att de tycker att
brott mot barn är ett av de mest angelägna brotten att arbeta med ständigt balanserar mellan idealen om gott bemötande och lyhördhet och ideal om objektivitet och skepticism. Medan detta kapitel särskilt har fokuserat på hur åklagarna skapar en respektabel professionalitet i förhållande till lyssnande praktiker kommer jag i nästa avsnitt att gå djupare in på hur de förhåller sig till
besluten att väcka åtal respektive inte väcka åtal och hur de i dessa narrativa
linjer förhandlar om sitt beroende av domstolarnas praxis.
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Kapitel 9. De svåra åtalsbesluten. Att
bedöma och bedömas

För att man måste ju hela tiden göra en utvärdering [av vad barnen berättar] och
balansera den här objektivitetsprincipen. (n: mm) Det går inte att släppa upp
vad som helst. Det är ju bara så. (n: mm) Vi kommer bli manglade (skrattar)
om vi gör det. (n: mm) Och dessutom får vi ju inte göra det. (n: nej) Om det är
obefogat åtal också. Utan vi måste tänka oss för hela tiden.

De olika lyssnande praktiker som jag har beskrivit i det föregående kapitlet
om den skeptiska lyhördheten i förhållande till barnens berättelser fäster ofta
vid idealet om objektivitet i åklagarnas narrativa linjer. I likhet med åklagaren
ovan framstår det av flera anledningar viktigt att ‘inte släppa upp vad som
helst’. Att gå upp med ett svagt åtal innebär den egna professionaliteten kommer att ifrågasättas, utmanas och ‘manglas’ under själva huvudförhandlingen
men innebär också en risk att anklagas för obefogat åtal.
I Sverige har åklagare absolut åtalsplikt, vilket innebär att om de anser att det
finns tillräckligt med bevisning för att ett brott har begåtts och vem som har
begått det så är de i princip skyldiga att åtala. I den andra änden av regler som
omfattar åklagares åtalsbeslut finns risken att dömas för obefogat åtal. Obefogat åtal kan bli aktuellt om åklagaren väcker åtal utan tillräckliga skäl och kan
leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Om domstolen inte finner att
bevisningen som åtalet bygger på tillräcklig för fällande dom kallas det för ett
‘ogillat åtal’ eller ’ogillad dom’. Dessa tre aspekter är centrala för åklagares
professionella respektabilitet och vilket handlingsutrymme åklagare upplever
att de har i åtalsfrågan.
Den absoluta åtalsplikten är tänkt att begränsa åklagares valfrihet och diskretionsutrymme och utesluta den personliga värderingen av ett brotts straffbarhet. Obefogat åtal ställer å andra sidan höga krav på att åklagaren ska vara
säker på hur stark bevisningen är och att åtalet håller för en fällande dom. Som
jag diskuterar i kapitel 13 ger åklagarna uttryck för en rad olika betydelser av
ogillade domar men en aspekt som är tydlig är att de ogillade domarna uppfattas som en form av feed-back från domstolen i om åklagarna ligger rätt i
sin bedömning av bevisningen. I intervjuerna talade åklagarna främst om ogillade åtal och det uppfattades vara betydligt vanligare att få ogillade åtal i brott
mot barn än i andra typer av mål. I de narrativa linjerna kring beslutet att väcka
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åtal finns en dubbelhet i åklagarnas bedömning, det är givetvis deras egen bedömning av bevisningen men i ett andra steg väger de också in hur de tror att
domstolen kommer att bedöma den. Dessa bedömningar stämmer inte alltid
överens och skapar ett glapp som åklagarna behöver förhålla sig till i sina narrativa linjer om den egna professionaliteten.
Den komplicerande handling som framförallt driver narrativen framåt när det
gäller deras beslut att väcka åtal eller inte i barnärenden handlar om att åklagarna å ena sidan är mycket kritiska till domstolens förmåga att hantera och
bedöma barns berättelser och den stödbevisning som åklagarna presenterar
och att de å andra sidan behöver förhålla sig och foga sig efter deras bedömningar. I följande avsnitt kommer jag att diskutera hur de utmanar och gör
motstånd mot dessa villkor men även hur de hanterar känslor av frustration
och ilska genom att förstå och legitimera domstolens beslut.

‘Man kan ju bli lite mörkrädd ibland’. Om betydelsen av
att vara kritisk till domstolarnas hantering av
barnärenden
Åklagare 1: Jag kan väl säga generellt så.. Så kan jag ju.. Man kan ju bli lite
mörkrädd ibland när man ser hur HD resonerar vad som är en trovärdig berättelse till exempel. (n: mm)
Åklagare 2: Då tror jag faktiskt att jag kan tala för oss alla som jobbar med den
här typen av ärenden. Vi är sjukt frustrerade över.. Vi tycker att det är en helt
bisarr bevisvärdering i domstol och att straffvärderingen är galen.

En genomgående narrativ linje i åklagarnas sätt att skapa en respektabel professionalitet kring sina åtalsbeslut är att de starkt distanserar sig från de kriterier för den trovärdighetsbedömning av barn som rättspraxis utgår ifrån. I flera
intervjuer menar åklagarna att domstolen ställer för höga krav på barnen och
att det både handlar om att domstolens förväntningar på barnens berättelser är
orealistiska men även att domstolarna har en bristande förståelse för hur olika
former av stödbevisning borde bedömas. I en intervju där åklagaren talade om
svårigheten att nå fram till åtal när det gäller brott mot barn med funktionsnedsättningar menade hon att det är fortsatt svårt i domstolen; ‘Det är få
gånger som man når fram och sen är det också det här nålsögat i domstolen.’
En annan åklagare framhöll att hon inte tror så mycket på trovärdighetskriterierna som Högsta Domstolen har ställt upp och att ‘det kan snarare vara så
att om du uppfyller de här kraven sitter du och ljuger’. Genom denna formulering framstår domstolarnas bedömning av barnens berättelser inte enbart
som bristfällig utan som direkt felaktig. I likhet med de inledande citaten drar
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dessa narrativa linjer upp en symbolisk gräns mellan åklagarna som rättslig
aktör och domarna som bidrar till att stärka åklagarnas professionella respektabilitet. I en intervju där jag frågar åklagaren vad hon uppfattar som en trovärdig berättelse från ett barn svarar hon att:
Mm. Domstolen tycker att den ska vara detaljerad, sammanhängande, inte ha
några motsägelser, spontan.. (n:mm) Och att få en sexåring att berätta så om
sina föräldrar. (n:mm). Alltså det säger ju sig självt. (n:mm) Jag kanske behöver
hålla tre förhör med barnet. Ledande frågor får inte ställas. (n:mm) Alltså det
krävs väldigt mycket (n:mm) utav barnförhören för att de ska anses tillförlitliga
då (n: mm) i domstol tycker jag. Man har väldigt lite förståelse tycker jag. Men
det har blivit bättre.

I denna narrativa linje är den kritiska positioneringen dominerande genom att
alla aspekter som åklagaren räknar upp, barnens ålder, deras relation till förövarna och omständigheter runt förhören (där antalet förhör antas innebära att
barnen förlorar möjligheten att berätta på ett sätt som anses vara sammanhängande och utan motsägelser), landar i en narrativ poäng som handlar om att det
är näst intill omöjligt att kunna möta domstolens krav. Vidare riktas kritik mot
att domstolen saknar den förståelse som behövs för att kunna göra en rimlig
bedömning av trovärdiga berättelser. Överlag talar åklagaren med en ironisk,
lite syrlig ton och markerar på detta sätt en resignerad maktlöshet och avståndstagande till den rådande rättsliga praxisen som hon också är en del av. I
slutet av intervjupassagen mildrar åklagaren sin kritik genom poängtera att det
har blivit bättre. I likhet med den kritik som åklagarna för fram gentemot polisen kan detta tolkas både som ett sätt att upprätthålla relationen med den
andra rättsliga aktören, att göra kritiken mer trovärdig genom att också ta upp
positiva aspekter men också som en slags emotionshantering där vi i situationer där vi uttrycker kritiska eller negativa emotioner ofta förväntas ‘lätta
upp‘ dem med ett något mer positivt avslut.
Förutom att det framgår att åklagaren i citatet ovan inte gör samma bedömning
som domstolen är det svårt att förstå vad åklagaren själv värderar som en trovärdig berättelse. Det egna handlingsutrymmet är frånvarande i berättelsen
och genom att åklagaren delvis undviker min fråga, vad hon bedömer är en
trovärdig berättelse, pekar hennes svar på en upplevd maktlöshet i relation till
vad som ska uppfattas som en trovärdig berättelse. Samtidigt som åklagarna
gör den här typen av bedömningar till vardags i sitt arbete är det många som
är vaga när de talar om dessa bedömningar i intervjuerna, deras svar kännetecknas snarare av den dubbelhet som är förenat med att distansera sig till
domstolens kriterier för en trovärdig berättelse samtidigt som de är dessa kriterier som de själva utgår ifrån i sina bedömningar om de ska väcka åtal eller
inte. En åklagare svarar till exempel att:
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Ja, man använder ju sig lite av den praxis som HD har lagt fram helt enkelt. (n:
mm) De är ju de kriterierna. Men det är väldigt svårt. Samtidigt måste man ju
bedöma utsagor från ett barn utifrån ett barnperspektiv. Man kan inte ställa krav
på den ska vara kronologisk, detaljerad, sammanhängande, detaljrik. (skrattar)
(n: mm) Utan man måste ju ändå se det att är det åldersadekvat.

Den paradoxala positionering som den narrativa linjen ger uttryck för blir synlig på flera sätt, samtidigt som bedömningen relateras till Högsta Domstolens
kriterier pekar åklagaren på att dessa kriterier står i viss konflikt med barnperspektivet. Även i denna narrativa linje ligger narrativets utvärderande element
kring att det är svårt och skrattet i slutet på uppräkningen av trovärdighetskriterierna tolkar jag som ett tecken på den oförenlighet som finns i de utgångspunkter som åklagaren menar sig ha för bedömningen av barnens trovärdighet.
I en annan intervju där åklagaren menar att hon upplever att kraven på barnen
ibland är ‘absurda’ betonar hon samtidigt att hon inte vill ändra på beviskraven. Hon avslutar resonemanget med att säga att ‘Jag vill bara säga att det är
så att jag kan känna mig missnöjd med hur man bemöter och tar emot barnens
uppgifter’. Som jag tolkar båda dessa citat framstår den kritiska positioneringen som eftersträvansvärd och viktig att lyfta fram samtidigt det saknas
tänkbara alternativ till hur bedömningar ska ske i domstolen. Det paradoxala
i det handlingsutrymme som åklagarna ger uttryck för är att samtidigt som de
inte kan ställa dessa krav på barns berättelser måste de göra det. Det undantag
som gör det möjligt för åklagaren att i någon mån frångå domstolens kriterier
är att barns berättelser ska bedömas utifrån barnens förmåga att berätta, och i
denna logik blir det betydelsefullt att barnens berättelse kan betraktas som ‘åldersadekvata’. Att kunna hävda att ett barns berättelse är åldersadekvat innebär således en möjlighet att gå till åtal även när barnens berättelse inte är kronologisk, detaljerad, sammanhängande eller spontan.

Det åldersadekvatas tvetydigheter
I flera intervjuer framstår ‘åldersadekvat’ som ett nyckelord för åklagarna att
väcka åtal även när barnens berättelser inte uppfyller de rättsliga kriterierna
för en trovärdig berättelse. Av intervjuerna framkommer det att syftet med att
barns berättelser ska bedömas utifrån vad som anses vara ’åldersadekvat’ är
tänkt att sänka kraven på berättelserna utifrån vad som är rimligt att förvänta
sig i relation till barnens ålder. Dock lyfter en del åklagare fram att de upplever
att domstolarna ofta ställer samma, eller till och med högre, krav på barnens
berättelse som de gör på vuxnas vittnesmål. I en intervju där åklagaren resonerar kring skillnaden mellan hur barn och vuxna upplever tid och andra saker
menar hon att hon ibland blir upprörd när hon läser domar som inte alls förstår
hur de ska tolka barnens utsaga, som exempel på en situation som hon upprörs
över nämner hon bevisvärderingen av barn som har sagt att de har blivit utsatta

198

miljontals gånger och domstolen tar detta bokstavligt och avfärdar barnens
berättelse för att den är full av ’grova överdrifter’. I likhet med den kritiska
positioneringen befäster emotivet upprördhet den professionella respektabiliteten genom distansering till domstolen. Vidare blir den egna professionaliteten och kompetensen tydligare i relation till domstolens brister, ‘domstolarna hänger ju inte riktigt med. Jag tycker att de har lite dålig kunskap om
barns utveckling och hur barn berättar och såna saker’. Som jag också tar
upp i kapitel 13 är det flera åklagare som menar att de har en ‘pedagogisk
uppgift’ i rätten och att detta förhållningssätt är ännu tydligare i barnärendena
än vad det är i vuxenärendena. I en av intervjuerna menade åklagaren exempelvis att:
Ibland kan man känna att när det gäller barnärenden så får man förklara allting
in absurdum. [...] Det som är allmänt accepterat. Som det här med att barn (...)
inte berättar precis så som vuxna. Det borde jag inte behöva sitta och förklara
varje gång utan det är sån kunskap som [...] Så här fungerar en normal fyraåring.
Då kan jag tycka att det är såna allmänna kunskaper som domstolen egentligen
borde besitta.

Även i denna intervjupassage är den kritiska positioneringen framträdande,
domstolarnas bristande förmåga att bedöma barnens berättelser ringas in med
ordval som ‘in absurdum’ kontra det som är ‘allmänt accepterat’. Vidare finns
en starkt normativ implikation i att uttala sig om att domstolarna ‘borde’ ha
dessa kunskaper som åklagaren menar att de saknar. En annan åklagare som
också var inne på att det finns brister i rättspraxis när det gäller domstolens
bedömning av barn berättelser menade att hon upplever att hon inte får samma
gehör för sina pläderingar när det gällde barnärenden och hon jämför sina erfarenheter av barnärendena med hennes mål som rör våld i nära relation mellan vuxna. Hon menade att det finns en upparbetad kunskap kring våld i nära
relation och lyfter fram att domstolarna har ‘ganska bra kläm’ på normaliseringsprocesser och varför en målsägande ändrar sina uppgifter under rättsprocessens gång. På detta sätt menade hon att domstolarna förstår hennes argumentation kring detta medan hon inte upplevde det i sina barnärenden. I en
annan intervju tog åklagaren upp att hon ibland väljer att höra någon som arbetar på Barn- och Ungdomspsykiatrin eller motsvarande för att rätten ska
förstå vad barnen har för förutsättningar att berätta och varför de berättar på
ett visst sätt. I anslutning till det frågar jag henne vad hon brukar få för gehör
på det och hon menar att det är lite blandat, ‘en del domare tycker ju att de vet
bäst själva i alla fall. Men jag tänker fortsätta. Jag är trägen och ihärdig i det
och man vill ju kunna förändra gamla invanda mönster’. I denna positionering
flätas den kritiska positioneringen samman med en progressivitet och där de
egna handlingarna tecknas mot bakgrund av en vilja att förändra rättssystemet
inifrån. Den ihärdighet och enträgenhet som iscensätts reflekterar ett motstånd
som framstår som betydelsefull för att skapa mening kring den egna professionaliteten. I de narrativ som förenar den kritiska positioneringen med den
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pedagogiska formar åklagarna den egna professionella respektabiliteten på ett
sätt där det stora problemet med barnärendena å ena sidan förskjuts till en
annan del i rättskedjan samtidigt som de å andra sidan visar att de tar sitt ansvar för att hantera situationen med domstolarnas okunskap på det bästa sätt
som de förmår.
Parallellt med dessa narrativ där kunskapen om barns minnes- och språkutveckling närmast beskrivs som självklarheter menar en del av åklagarna i intervjuerna att de själva tycker att det är svårt att veta när ett barns berättelse är
‘åldersadekvat‘ och en av de intervjuade åklagarna menade att värderingen av
barnutsagorna ’är nog faktiskt det jag tycker är absolut svårast just nu i mitt
jobb’. Åklagaren berättade vidare om att hon hade svårt att ‘hitta sin nivå’ för
att åtala och menade att hon hade saknade kunskap att bedöma vad som är
rimligt att förvänta sig av ett barn i sexårsåldern jämfört med ett barn i åttaårsåldern. Tidigare i intervjun har hon berättat om ett åtal som rörde brott mot
barn som hon fick ogillat och hon såg den domen som något hon behöver
anpassa sig efter i hur hon fortsättningsvis skulle bedöma barns berättelser och
trovärdighet; ‘Okej, det behöver vara lite mer precist’. Hon lyfte då även fram
att det var särskilt svårt att veta vad som är tillräckligt för fällande dom i barnärenden och att ‘Jag är inte riktigt säker än på hur man värderar en barnutsaga för det är en helt annan (n: mm) sak än att värdera en vuxen persons
utsaga’. Den otydlighet som finns kring vad som är en ”åldersadekvat” berättelse synliggörs i denna formulering genom att kriteriet fylls av en negation,
det är oklart vad det är men det är något helt annat än den trovärdighetsbedömning som går att göra på vuxnas berättelser. I narrativen kan det ’åldersadekvata’ både fungera som upplösningen på den intrig som handlar om svårigheten att väcka åtal i brott mot barn men också fungera som en slags komplicerande handling i form av ovisshet och osäkerhet kring när en berättelse
är åldersadekvat eller inte.

Pendlingar mot mer förstående positioneringar
Samtidigt som många av de åklagare som jag har intervjuat har gett uttryck
för en betydande kritik mot domstolens bedömningar av barns berättelser,
mildrar många av dem även sin kritik på olika sätt och intar mer förstående
positioneringar. I en intervju där jag frågar åklagaren hur ett barns berättelse
ska vara för att uppfattas som trovärdig svarar hon:
Åklagare: Av mig eller domstol? (skrattar)
Nina: Ja.. Både och.. (åklagaren skrattar mer) Kan börja med domstolens syn
då.
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Åklagare: Jamen problemet.. Det varierar ju. Samma sak där. (n: mm) Domstolarna, alltså det är ju individer och individer beter sig väldigt olika. Men det
man generellt.. Eller det jag kan tycka det är att det ställs så mycket högre krav
på ett barn än på en vuxen. På flera nivåer. Dels har du ju det faktum att ett barn
kan ju aldrig få en direkt fråga för då är utsagan helt värdelös. Medan en vuxen
som vittnar får '- Ja, du vet ju, den här kvällen (n: mm) när ni stod i köket, när
han slog dig. (n: ja okej, ja) Vad hände?'. Svaret på den frågan godtar domstol.
(kort paus) Men skulle ett barn få den frågan så skulle man ju säga att '- Ja, det
finns.. Det är för ledande frågor. Barnet kan absolut inte tillskrivas.. Att barnet
berättar så är ju självklart med den frågan'. (n: mm, mm) Ett vuxet brottsoffer
har möjlighet att ändra sig under flera förhör och man kan ändå i slutänden köpa
vad de berättar. Det är ju flera saker. (n: mm) Dels är det ju faktum att barnet
har ju bara en chans. Det är ju svårt att göra det på något annat sätt också. (n:
mm) Och det gör ju att alla är ju väldigt försiktiga med den bedömningen för
det har ju aldrig varit några.. Tillförlitligheten kan du ju inte bedöma. (n: näe)
Så jag kan ju förstå rädslan hos domstolen att bedöma det så.. (paus)

På ett liknande sätt som i en av de tidigare intervjupassagerna gör denna åklagare en tydlig distansering till domstolen genom att hon besvarar min fråga
om vad som är en trovärdig berättelse hos ett barn med en motfråga om jag
menar hennes bedömning eller domstolens. Hennes svar markerar inte bara att
de inte är samma sak utan även att det finns en stor skillnad mellan dem. Att
så tydligt distansera sig kan ses som en överträdelse av den starka föreställningen om att lagen behandlar alla lika och skrattet tolkar jag som en markering av denna överträdelse. Själva intrigen i narrativet spänner över skillnaden
mellan villkoren som vuxna och barn har att berätta om sin utsatthet och möjligheten att uppfattas som trovärdig. Medan vuxna brottsoffer kan få ledande
frågor gör detta barnens utsaga värdelös, medan vuxna kan ändra sina berättelser utan att de förlorar i trovärdighet har barnet bara en chans. Genom den
jämförande uppräkningen av vad som skiljer förutsättningarna för barn och
vuxna framstår domstolens trovärdighetsbedömning som djupt orättvis och
problematisk.
Parallellt med den kritiska positioneringen framhåller åklagaren aspekter som
skapar en viss försiktighet i kritiken. Genom att tala om problemet som en
individfråga i första hand framstår problemet som marginellt samtidigt som
det inte går att göra särskilt mycket åt. Vidare lyfter hon fram att bedömningen
av barns berättelser är svårt och att det gör alla försiktiga. I denna linje pendlar
åklagaren över till att uttrycka sin förståelse för domstolens ’rädsla’ att döma
och rättfärdigar den genom att betona rädslans allmängiltighet. Här sker därmed en problemförskjutning, medan åklagaren inledningsvis relaterar problemet till individer inom domstolsväsendet formuleras problemet här snarare
som en legitim försiktighet utifrån att bedömningen är svår. Att den narrativa
linjen pekar ut domstolens utsatthet i att bedöma bevisningen i barnärende och
slutar i en förståelse för domstolen menar jag kan tolkas som en form av emotionshantering enligt Hochschilds begreppsram, ett djupagerande som handlar
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om att minska den egna ilskan över hur bevisvärderingen ser ut till att se på
situationen med större jämnmod.
I det mer förstående förhållningssättet handlar problemen om ‘omedvetna’
processer hos domarna som det är svårt att ge någon skulden för. I anslutning
till hennes svar ovan fortsätter jag att fråga henne var hon tror att domstolens
rädsla kommer ifrån och jag kopplar den samman med debatten kring falska
minnesbilder.50 Hon menar att hon säkert tror att den debatten kan påverka
men att det framförallt handlar om att:
Om du till exempel tar sexualbrott inom familjen så sitter ju tingsrätten där och
ska bedöma någonting som förstör. Alltså beroende på vad vi kommer fram till
så är den här personens liv helt förstört för resten av livet. (n: mm) Alltså att
sitta med det ansvaret. Jag är ju glad åklagare i det läget. För att jag kan ju förstå
att ska jag sitta och säga att '- Jo, han har, ja.. Regelbundet våldtagit sin sexåring dotter'. (n: mm) Så tror jag att man omedvetet ställer lite högre beviskrav
(kort paus) för det är så mycket.. Det är så mycket skam. Det är så mycket som
ligger laddat i den gärningen. (n: mm) Så att det ska rätt mycket till innan man
säger att '- Jo, han har gjort det' (n: mm) (paus)

I denna del av intervjupassagen är den mer förstående positioneringen mer
framträdande än den kritiska. Genom att knyta an till sexualbrottens särskilda
laddning poängterar hon istället den makt och det ansvar som ligger i domstolens beslut i förhållande till den tilltalade, att de kan förstöra en persons liv
helt för resten av livet. Genom att rikta narrativet mot vad som står på spel för
den tilltalade och den skam som är förknippad med dessa brott skapas en förklaring till varför domstolen stället högre krav och kan tolkas i förlängningen
tolkas som en form av ursäkt. I den mer förstående positioneringen ryms en
jämförande dimension där åklagarna uttrycker att de är tacksamma över att
det inte är de som ska döma. I en annan intervju uttryckte en åklagare att ‘Det
är ju jättesvårt att bedöma det här. Som sagt, all respekt för domstolar som
ens vågar fälla’. Den här typen av kommentarer rättfärdigar domstolarnas
agerande utifrån att det är svårt samtidigt som det på ett intressant sätt osynliggör den makt som åklagarnas arbete är förenat med. Att lyfta fram någon
annans makt som större och mer ingripande kan åklagarna distansera sig från
den makt som de själva utövar genom att väcka eller inte väcka åtal. I passagen
ovan är det tydligt att åklagaren själv inte upplever att hon sitter med ansvaret
och beslutet som kan förstöra en människas liv. Genom jämförelsen mellan
åtal och dom förhandlar åklagaren om betydelsen av det lidande som ett åtal

50

I slutet på 1990-talet fick frågan om sexuella övergrepp mot barn stor uppmärksamhet i media, både i Sverige och internationellt. Ett centralt tema i debatten handlade om falska minnen,
falska anklagelser och oskyldigt dömda (Bergenheim 2010; 2005). Denna debatt menar en del
av de åklagare som jag intervjuade har skapat en stor skepsis mot att använda olika former av
expertvittnen från barnpsykiatrin inom rättsväsendet.
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är förknippat med och betydelsen av dessa narrativa linjer för den professionella respektabiliteten kan således även länkas samman med att de får den egna
makten att framstå som mindre.

Den raljerande uppgivenheten. De ogillade domarnas
innebörder
Under intervjuerna poängterade åklagarna ofta att de inte fäste någon större
prestige vid de tillfällen som domstolen ogillade deras åtal och friade den tilltalade. Dessa narrativa linjer bidrar till att understryka det professionella idealet om objektivitet. Samtidigt skapar de ogillade åtalen en viss ambivalens
kring den egna professionella identiteten och de narrativa linjerna kring ogillade åtal svarar både mot ett behov att rättfärdiga sitt beslut att åtala men handlar även om att iscensätta rätt professionalitet genom att ge uttryck för ilska
och frustration på rätt sätt. För att skapa mening kring ogillade åtal fyller de
kritiska positioneringarna en viktig funktion, vilket följande intervjupassage
kan illustrera:
Men även när det finns flera förhör så tycker jag ofta man tar minsta lilla chans
att skriva ner så här ‘- Ja, nej, men det kanske ändå.. Det är ju lite tveksamt för
att..’ Och så ‘- Jo, för att vittne fyra sa att han en gång hade frågat uttryckligen
(n: okej) barnet vid det tillfället och två månader senare så kommer den uppgiften. Alltså måste det vara planterat av det vittnet’ (n: mhmm, mm) Eller ‘I varje
fall kan inte uteslutas att det är planterat av vittnet’. (n: mm) Så skulle man säga.

Till skillnad från exemplen ovan som gav uttryck för en förståelse för domstolens försiktighet framstår denna försiktighet och rädsla i denna narrativa
linje inte som rimlig och legitim utan som överdriven och problematisk. I den
narrativa dialogen av domstolens resonemang ger åklagaren uttryck för en kritisk positionering och närmast ironiserar över hur domstolen till slut kommer
att hitta en anledning att inte fälla. Även andra åklagare menade att i barnärenden så ‘Det blir för nära. Man vill inte se. Då hittar man alltid nåt litet
rimligt tvivel (skrattar) nånstans’. Denna åklagare fortsätter med att berätta
att hon ibland kan se på hur domskälen är formulerade att ‘här ville de inte
döma’. Hon nämner ett mål hon haft som fälldes i tingsrätten men sedan friades i hovrätten och menade skrattande att ‘Så många avskrivningsklausuler
har jag inte sett i en dom nån gång’. Hon fortsatte med att säga att hon efter
hovrättens dom fått höra av sina kollegor att ‘med den sitsen var du ju körd
redan när du kom in i rättssalen‘ och att domarna som dömde i det målet var
ökända för att inte döma i den här typen av mål. På dessa sätt skapar åklagaren
en professionell respektabilitet kring sin egen bedömningsförmåga att det var
rätt att driva åtalet vidare till hovrätten. Hon följer sedan den kritiska linjen
och säger att:
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Domare vill ju gärna se sig som omnipotenta och ultraobjektiva. De värnar ju
på nåt sätt om den här bilden av att ena dagen ska man kunna döma ett stort
skattemål och nästa dag ska man döma ett brottmål mot barn. Jag tycker att
domstolarna gör fel där. Jag tycker att domstolarna skulle specialisera sig mer
som vi gör.

I dessa kritiska narrativa linjer framstår åklagarna som progressiva och insatta
medan domarna framstår som bakåtsträvande och ignoranta i förhållande till
att ta till sig den kunskap som finns om barn som brottsoffer. Genom denna
narrativa inramning kan de åtal som domstolen ogillar närmast förstås som del
av en heroisk narrativ linje där åklagarna kämpar mot ett felaktigt system och
den kritiska positioneringen förstärker således den professionella respektabiliteten som finns kring en hjälparidentitet. Samtidigt slutar de narrativa linjerna om ogillade domar ofta i en bruten berättelse som avrundas med tystnader och torra konstateranden. I den följande intervjupassagen talar åklagaren
om ett åtal som han tror kommer att bli ogillat då rätten har släppt den misstänkte ur häktet:
Jag har en gissning att de kommer skriva att målsägande utsaga i och för sig är
mer trovärdig än den (n: mm) tilltalades men att det i sig inte är tillräckligt för
en fällande dom. Att den stödbevisning som finns inte (n: mm) är tillräckligt
starkt. (n: mm) Jag tror att det är så de kommer att skriva men jag håller inte
med. (n: mm) Jag tycker att stödbevisningen är tillräckligt stark. För att om vi
ska gå på en sån bedömning.. Om de skulle skriva på det sättet. (n: mm) Då
skulle det i princip krävas att vi ska ha åsynavittnen till alla barnvåldtäkter. (n:
mm) Och det.. (kort paus) Då.. Då har vi ju problem. (n: mm) (paus)

I denna narrativa linje förhandlar åklagaren inte enbart om meningen kring det
egna beslutet att väcka åtal i ett fall som ogillas utan belyser även en uppgivenhet och maktlöshet som även andra åklagare gav uttryck för i intervjuerna.
I likhet med en annan åklagare som i relation till ett ogillat åtal talade om att
hon ’rent rättspolitiskt’ tyckte att det ’ofta ställs alldeles för höga krav på
barn’ gör dessa åklagare motstånd mot det ogillade åtalet genom att markera
att de ’inte håller med’ om domstolens bedömning. Dessa positioneringar är
intressanta eftersom de både skapar en symbolisk gräns gentemot domstolen
samtidigt som kritiken i form av en åsikt blir något vagare än om de hade riktat
kritiken direkt mot domstolen och sagt att de hade gjort en felaktig bedömning. I intervjupassagen ovan sker en subjektsväxling där åklagaren inledningsvis talar i jag-form och det är detta subjekt som uttalar kritiken, den som
inte håller med och den som tycker att stödbevisningen är tillräckligt stark.
Det ‘vi’ som åklagaren talar utifrån i slutet på passagen är ett vi som behöver
anpassa sig efter domstolens bedömning trots att den är problematisk. Samtidigt stärks kritiken genom att det ’vi’ som har problem pekar mot en betydligt
större grupp än åklagarna och markerar som jag ser det på konsekvenserna av
domstolens sätt att bedöma stödbevisningen i barnärenden. Passagen visar
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som jag ser det på dubbelheten i åklagarnas förhållande till domstolen, samtidigt som de är mycket kritiska behöver de underordna sig domstolens beslut i
förhållande till om de ‘ligger rätt’ i sin bedömning. De ömsom uppgivna,
ömsom raljerande positioneringarna i narrativen kan tolkas som sätt att
känslomässigt hantera denna intrikata relation.
I de narrativa linjerna där åklagarna kritiserar domstolens hantering av barnärenden och de berättar om ogillade domar som de upplever är felaktiga talar
åklagarna även om frustration. Frustation kan i likhet med upprördhet och
andra indignerade känslor förstås som ett emotiv, en positionering som skapar
en respektabel professionalitet i de situationer där glappet mellan de egna erfarenheterna och den egna intentionen blir för stort. Emotiven ger uttryck för
att vilja mer än det egna handlingsutrymme möjliggör och på detta sätt kan
uttrycket av en känsla som frustrationen skapa en mening som medlar mellan
den upplevda maktlösheten och det egna engagemang. Emotiven fyller en viktig symbolisk funktion i åklagarnas narrativa linjer eftersom de håller samman
den dubbelexponerade identitet som åklagarna skapar i relation till barnärendena, erfarenheter som handlar om en vilja att göra skillnad med upplevelsen
av att sällan göra det. Samtidigt som emotiven är centrala medför de också en
risk, genom att uttrycka en för stark frustration kan den egna objektiviteten
och affektiva neutraliteten komma att utmanas. I följande intervjupassage där
jag frågar åklagare hur man påverkas av att få ogillade domar uttrycker åklagaren frustration samtidigt som hon även lyfter fram dess olika gränser.
Jag tror att det är lite olika. Både med person. Där kan jag nog säga så att (paus)
ju yngre man är ju mer fundersam man är på om man har gjort rätt. [...] Jag kan
se att poliser som blir väldigt frustrerade över att mycket barnärenden blir ogillade. Där försöker jag säga att ‘Vi kan inte styra över mer än det vi gör’. (n:
mm) Alltså ‘Du kan inte styra över mer än över ditt förhör och det ska du göra
så bra du kan’. Jag kan styra lite mer över hela utredningen.. Jag tror att jag i
dag inte blir jättefrustrerad mer än i undantagsfall när jag verkligen tycker att
det är galet liksom. (n: mm) (paus) Jag tror att jag ganska mycket kan tänka så
här ‘Hur skulle jag själv göra om jag satt och var den som fattade avgörande
beslutet om att den här personen skulle dömas till ett flerårigt fängelsestraff?’
Jag tror att jag har ganska lätt för att sätta mig in i den rollen och förstå att det
är ett steg från åtal till fällande dom, vilket gör att i ganska många ärenden så
‘Ja, okej. Det var tråkigt. Det räckte inte’. Men sen är det inte så mycket mer.
Sen finns det ärenden när man känner en frustration. (n: mm) Jag vet inte om
du har hört den kollegan efter att hon fick domen från hovrätten? Det var en
ogillad sexualdom i alla fall. Där det skapade mycket frustration och kanske en
oro för att man kunde ha gjort mer själv. Och såna gånger är det inte kul naturligtvis. (n: mm) Om man tycker att det är fel eller så. (paus) Men ja.. (n: mm)

På samma genomgående sätt som frustrationen över ogillade åtala gör sig närvarande i intervjupassagen distanserar sig åklagaren till frustrationen på en
mängd sätt. Först genom att betona hur den varierar, mellan personer, men
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också utifrån hur ens erfarenhet och trygghet i arbetet. En annan form av distansering är att hon relaterar en starkare frustration med poliser. I förhållande
till erfarenheter av egen gränsöverskridande frustration legitimeras den genom
att beskrivas som ett undantag som bara uppstår ‘när jag verkligen tycker att
det är helt galet liksom’. Vidare ställs de ovanliga tillfällena då hon idag känner sig ‘jättefrustrerad’ mot majoriteten av ogillade åtal där frustrationen tar
sig formen av ett nyktert konstaterande ‘Ja, okej. Det var tråkigt. Det räckte
inte’ och markerar att den frustrerade känslan är övergående och därmed inte
särskilt hotande för den egna professionaliteten.
Längs med denna narrativa linje sker också en rad olika kognitiva emotionshanteringar (Hochschild 1983). Det handlar dels om en gränsdragning över
vad som är den egna makten sett till den ogillade domen. I den narrativa dialogen ‘Vi kan inte styra över mer än det vi gör’ finns en inramning över vad
som faktiskt är möjligt att påverka och därmed även en markering över vilken
frustration som är befogad och inte. I passagen drar åklagaren en skiljelinje
mellan två olika former av frustration, den frustration som riktas mot det egna
jaget och tanken om att man hade kunnat göra annorlunda och den frustration
som riktas mot känslan av att domstolen har dömt fel. Beroende på vilken
mening som frustrationen relateras till framstår den som olika svår att hantera.
Den frustration som riktas mot domstolen går att hantera genom att sätta sig
in i domstolens situation och den perspektivförskjutning som detta innebär blir
frustrationen gentemot domstolen mindre. Den frustration som istället handlar
om en osäkerhet och oro inför att själv ha agerat fel eller otillräckligt framstår
som svårare att hantera. I intervjupassagen relaterar inte åklagaren den självkritiska frustration direkt till sig själv utan länkar samman den antingen med
den kollega som hon nämner eller med ett diffusare, oerfaret jag och på detta
sätt distanserar hon sig till dessa erfarenheter och känslor. Andra sätt som
åklagaren hanterar den problematiska frustrationen är att hon dels mildrar den
genom omskrivningen ‘såna gånger är det inte kul naturligtvis’, dels genom
den avslutande, brutna meningen som jag tolkar som en slags emotionshantering i form av att ogillade domar är något som man får vänja sig vid oavsett
hur stor den egna frustrationen är. Frustrationen kan paradoxalt nog hanteras
genom att den egna maktlösheten betonas.
Under intervjun försökte jag som intervjuare hantera den brutna linjen och den
maktlöshet som den ger uttryck för genom att få åklagaren att utveckla sitt
svar. Hon svarar då skrattande att ‘de får mest bifall faktiskt’ och gör på detta
sätt ytterligare en emotionshantering genom att växla resonemanget från de
negativa erfarenheterna av att få ogillade åtal till att lyfta fram positiva erfarenheter. Svårigheten att distansera sig från de ogillade domarna till de fällande synliggörs dock i meningarna efter där hon säger att ‘Förutom i ja.. En
del barnärenden. [...] Får vi femtio procent ogillade åtal ja, då åtalar vi väl
för mycket då. (n: mm) Så mycket ogillat ska vi ju egentligen inte ha. Men det
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är väl fortfarande så att vi har ju mer ogillade barnärenden (n: mm) än
andra’. I denna korta passage hanteras frustrationen över ogillade åtal på två
sätt, dels genom positioneringen som en trotsig åklagare som inte infogar sig
i de höga beviskraven, dels att de ogillade åtalen förstås som en del som är
ofrånkomligt förknippad med att det rör sig om just barnärenden. I en annan
intervju talade åklagaren också att det är betydligt fler åtal som ogillas när det
gäller barnärenden och att hon då kan känna ‘Äh vad fan! Vad ska jag göra
liksom? Jag kan ju inte trolla’. I detta citat uttrycker hon både en frustration
inför domstolen orealistiska krav samtidigt som hon också betonar begränsningen av det egna handlingsutrymmet.

Att göra motstånd. Möjliga ingångar och utgångar
Kritiken mot domstolarnas oförmåga att hantera och framförallt bedöma barns
berättelser och trovärdighet skapar alternativa meningar kring beslut att väcka
åtal och att få sitt åtal ogillat. Dessa meningsförskjutningar bidrar till att vigda
det handlingsutrymme som reglerna kring obefogat åtal och ogillade domarna
syftar till att begränsa. I detta avsnitt kommer jag att diskutera två narrativ
kring erfarenheter som kan tolkas som det motstånd som kritiken möjliggör i
form av upplevda handlingsutrymmen. I en intervju där jag frågar åklagaren
om hon haft något ärende där hon stått och vägt mellan att väcka åtal eller inte
återkopplar hon till ett ärende som vi har pratat om tidigare under intervjun
där en liten flicka har berättat och visat att hennes morfar har tagit på hennes
kön. I relation till detta ärende menar åklagaren att:
Jag har inga åsynavittnen. Har ju en flicka som då till sist visar på en docka hur
morfar ska ha gjort. Det finns ju ingen form av teknisk bevisning. (n: mm) Eftersom det rör sig om bara beröring, det är ingen form av penetration och där
så.. Ja, nej, det blir ju.. Alltså det blir ju väldigt svårt. Jag har ju hennes ord
egentligen mot hennes morfars ord. Det vet vi ju att högsta domstolen har sagt
att det räcker inte. (n: mm) Men jag valde att ändå väcka åtal för jag tyckte att
hennes berättelse.. Det fanns ingen anledning för henne att beljuga morfar. Hon
hade en bra relation med sin morfar och mormor. Men situationen som hon
berättade om det här.. Det var när hennes mormor hade badat henne och på
kvällen och hon ville absolut inte att morfar skulle komma dit för att han skulle
inte ta henne på puppan. Och morfarns reaktion efteråt. Hennes berättelse om
hur och när det här händer. (n: mm) Jag tyckte det var så mycket som.. Hur hon
hade mått efteråt, vilka reaktioner hon hade haft under den här tiden som man
kunde misstänka att det hade pågått. Jag tyckte att även om jag inte hade någon
direkt bevisning så tycker jag att jag hade så mycket bevisning som jag kunde
ha egentligen i den här typen av ärende. (n: mm) Men.. (paus) Så att jag tänkte
att jag ville ändå se om det skulle räcka. (n: mm) Men det gjorde det ju inte.
Även om det är mycket kringelikrokar i den domen. Man säger ändå att flickans
berättelse är trovärdig. (n: mm) Och det, ja.. Det får väl.. (n: mm) Det kanske
är tillräckligt. (n: mm) Det är.. Vi lyssnat på henne. (n: mm) Vi har trott på
henne. (n: mm)
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Det åtalsbeslut som åklagaren berättar om här går på många sätt emot den
rådande normen för när det anses finnas tillräckligt med bevis för väcka åtal.
I linje med min fråga om ärenden som befinner sig i en slags gråzon framhåller
hon att det är många former av bevisning som inte finns, varken åsynavittnen,
teknisk bevisning eller en spontan berättelse från barnet. Det hon har och väljer att väcka åtal på är ‘flickans ord egentligen mot hennes morfars ord. Det
vet vi ju att högsta domstolen har sagt att det räcker inte’. Detta val och grunden för det är en överträdelse av den rättsliga praxisen. Den narrativa poängen
i den linje som följer handlar om att rättfärdiga sitt beslut att ändå väcka åtal.
Avsaknaden av ‘direkt‘ bevisning vägs upp av konstaterandet att hon upplever
att hon har så mycket bevisning som hon kan ha i den här typen av fall. Sandberg (2016) menar att troper är ’single words or short phrases that only hint at
familiar stories’ och ofta är uttryck för de berättelser som inte behöver uttalas
för att förstås (Sandberg 2016:12). I denna intervjupassage menar jag att tropen om morfars reaktion antyder att han reagerade på ett sätt som gjorde det
troligt att han var skyldig och att denna trop förstärker att åklagaren hade
grund att väcka åtal.
I denna passage växlar narrativet tema, från att ha varit en motståndsberättelse
med en tydlig agens och ett subjekt som gör val spricker narrativet och blir en
mer bruten berättelse med fler ofullständiga meningar. En ogillad dom kan
tolkas som ett ifrågasättande av den professionella kompetens då åklagare enbart ska väcka åtal om de tror på fällande dom. Meningen ‘Men det gjorde det
ju inte’ skulle kunnat bli narrativets upplösning med budskapet att fortsättningsvis inte väcka åtal i liknande situationer och på så sätt hålla den egna
professionella identiteten ohotad. Åklagaren väljer dock att avsluta narrativet
på ett annat sätt. Genom att betona att domen är full med ‘kringelikrokar’ ger
åklagaren uttryck för att domstolen har fått anstränga sig för att fria och rättfärdigar på detta sätt valet att åtminstone ‘prova’ om bevisningen håller för en
fällande dom. Narrativets sensmoral som upprätthåller åklagarens professionella respektabilitet menar jag ligger i den trevande målförskjutning som sker i
de allra sista meningarna av intervjupassagen. I denna passage är det inte
längre den fällande domen som är det viktiga utan att flickan i det här fallet
har fått känna att de har trott på henne och lyssnat på henne. Skiftet från den
byråkratiska, rättsliga sfären till den serviceinriktade och hjälpande innebär att
den ogillade domen kan ges en positiv mening och det rättfärdigar i förlängningen även åklagarens överträdelse av normerna kring att väcka åtal. Genom
denna perspektivförskjutning där fokus riktas mot att flickan blir betraktad
som trovärdig, kan den ogillade domen förstås som en slags alternativ framgång istället för ett misslyckande. I intervjuer där åklagarna inte kopplar samman ogillade domar med ett positivt utslag utan diskuterar de negativa
aspekterna tar den narrativa linjen en annan riktning.
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Nina: Ehm det här med att få ogillade åtal (ip: mm) Finns det nån prestige i det
här på kammaren eller ?
Åklagare: Näe.. (suckar) Alltså.. (paus) Vet faktiskt inte vad ska jag säga.. [...]
Alltså jag vet inte om det är andra eller man själv på nåt sätt. Men alltså det
blir.. Jag kan tycka att det blir jäkligt tufft. Jag kan tycka om det blir för mycket
sånt.. För det var därför jag kände att jag behövde en paus från barnärendena.
För jag tänkte att det här är inte klokt! Alltså att de inte.. Hade en vuxen kvinna
sagt det samma och hade haft den stödbevisning som jag har så hade det gått
hem alla gånger. Men för att det är ett barn som säger att ‘Ja, men mamma tog
tag i mig så här’ och så har han märken här. Då tycker jag att det är givet. 'Nä,
men barn kan trilla och slå sig' och blublublu [överdrivet medlidande röst]. Då
som tappar man liksom lite tron. Så det är mer att jag blir.. Kan tycka att det
tufft att få ogillade åtal.

Som det framgår av denna intervjupassage uttrycker den här åklagaren stor
frustration över hur barnärendena hanteras av domstolen. Hon pekar på skillnader mellan vuxenärenden och barnärenden som hon upplever som orättvisa
och felaktiga. Det egna känslomässiga förhållningssättet till de ogillade åtalen
kan ses som en utvärderande aspekt av den narrativa linjen, det är tufft att inte
få igenom sina åtal. Innebörden av de ogillade domarna riktas vidare mot en
hopplöshet som synliggörs i formuleringen att hon till slut tappade tron. Om
åklagaren i den föregående intervjupassagen hanterar de ogillade domarna
med ge uttryck för att det är värt att testa var gränsen går för fällande och
friande dom så har åklagaren i intervjupassagen valt en annan strategi att hantera ogillade domar och den frustration och maktlöshet som är förknippad med
detta, hon har tagit en paus. Hirschman (1970) använder begreppen ’exit’ och
’voice’ för att beskriva två olika strategier för att hantera missnöje. Exit handlar om att lämna den situation som skapar missnöje medan voice riktar sig mot
att förändra sakernas tillstånd inifrån den egna organisationen. De båda intervjupassagerna som jag har tagit upp i detta stycke visar på att dessa sätt att
hantera den egna frustrationen och missnöjet över hur barnärenden hanteras i
rättsprocessen. Bland de åklagare som jag intervjuade fanns det dem som
nämnde att de valt att inte ha barnärenden än för att de upplevde att det skulle
bli för jobbigt. Andra talade om kollegor som hade slutat för att de inte orkade
med barnärendena, bland annat för att det var så tungt att lägga ner så många
ärenden och få ogillade åtal. Även om åklagarna ger uttryck för flera, mer
positiva sätt att förstå ogillade domar så är den laddning som de friande domarna är förknippade med särskilt stor i barnärendena, både utifrån att det är
just barn och barn upplevs som de mest skyddslösa brottsoffren men även utifrån att åklagare driver färre av dessa utredningar till åtal och att det därför är
troligt att de verkligen tror på dessa åtal. I intervjupassagen återkopplar åklagaren sedan till min fråga om ogillade domar är kopplat till någon prestige på
kammaren.
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Men det är klart att nånstans finns en gräns så. Får man väldigt mycket så kan
man ju känna också inför kollegor att såhär ‘Nämen då. (paus) Då är jag för
offensiv’ liksom. Då borde jag inrätta mig lite i leden och så då. Men jag tror att
det är liksom inte uttalat. Men det kanske ligger (n: mm) där ändå liksom. Att
‘Jaja men hon bara åtalar’. Jag vet att när jag jobbade som domare i en annan
stad häri runtikring så var det liksom en del åklagare som hade den. Att 'Jamen
gud, de åtalar allt som rör sig liksom'. Det finns ju nog både på domstolens sida
så att man skvallrar liksom lite om folk. Att ‘Jaja (n: mm) men den där kan
man inte ta på allvar’ eller ‘Den där liksom är alltid, blir rätt’. Det är en väldigt
skvallrig värld. [...] Det är klart att man är medveten om att det finns ett.. Man
vill ju ha rätt liksom. (n: mm) Inte ligga för mycket tokigt liksom. Man vill
liksom ha, ja nån form av respekt. (n: mm) Både i domstol och (suckar) jo men
även här. [...] Likaväl att om det är om nån som är väldigt feg då som aldrig
åtalar. Det tror jag inte att man tycker generellt är okej heller så man ska nog
ligga rätt liksom. (skrattar) (n: mm) Men hur gör man det? Det är ju liksom
jättesvårt. Det är ju inte svart och vitt juridiken liksom.

I denna narrativa linje förhandlar åklagaren om den åklagare som det är viktigt
att inte bli uppfattad som. I den narrativa dialogen som iscensätter ’skvallret’
i den rättsliga världen pekas överdrivet offensiva åklagare ut och framstår som
någon som har tappat sin professionella respektabilitet. Att få för många åtal
ogillade handlar som intervjupassagen ovan visar också om att bli uppfattad
som omdömeslös och lätt att avfärda. Detta hot mot den professionella identiteten menar jag förstärks utifrån specialiseringens historiska framväxt och
låga status inom åklagarväsendet som jag analyserar i kapitel fyra. För att inte
bli uppfattad som en ‘eldsjäl‘ är det viktigt att inte ‘ligga för mycket tokig’
eller vara för offensiv. Dessa inre aspekter som förhandlar om hur ogillade
domar i brott mot barn kan tolkas menar jag är viktiga att förstå hur åklagare
uppfattar sitt handlingsutrymme och egna professionella identitet när det gäller beslut om att väcka åtal eller inte.
Sammanfattningsvis visar de narrativa linjerna om att beslutet att väcka åtal
och att få sitt åtal ogillat av domstolen hur åklagarna använder den feministiska, viktimologiska kritiken mot rättsväsendet för att skapa mening kring sin
egen professionalitet. Medan jag i detta kapitel har analyserat hur dessa narrativ vävs samman kring en distansering till en annan profession, domarkåren,
kommer jag att i nästa kapitel att undersöka hur den ökade kunskapen om hur
barn hanteras i rättsprocessen skapar förhandlingar kring det ’smutsiga’ arbetet.
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Kapitel 10. Mellan cynism och medkänsla.
Narrativa förhandlingar om smutsigt arbete

I detta kapitel kommer jag att analysera hur åklagare som är specialiserade
mot att utreda brott mot barn genom narrativ och andra talhandlingar hanterar
den ’smuts’ som detta arbete är förknippat med. Som antropologen Douglas
redan på 60-talet påpekade är smuts en av de mest laddade symbolerna i den
västerländska kulturen (Douglas 1966). Ordets starka laddning gör att det
finns anledning att tydliggöra vad som här menas med begreppen ’smuts’ och
’smutsigt arbete’.
I vardagstal kopplas ’smuts’ ofta samman med något som är fysiskt orent men
som sociologiskt begrepp används det för en rad olika fenomen och företeelser
som på något sätt symboliserar att något är ‘out of place’ och begreppets användningsområde sträcker sig således bortom smutsens fysiska manifestation.
Innebörden av det smutsiga skapas i dikotomin ‘det rena-det smutsiga’, där
renhet länkas samman med andra värden som ordning, värdighet och moral
medan det smutsiga bär på underliggande konnotationer till kaos, bruten integritet och fördärv. Den suggestiva kraften i det smutsiga, menar Douglas,
ligger i föreställningen om dess gränslöshet och ständiga expansion, vilket gör
att det som ses som smutsigt kräver ständig kontroll (Douglas 1966). Den fara
och hot som ’smuts’ länkas samman med bygger på en föreställning om ’det
förorenande’, i dessa diskursiva mönster blir det således viktigt att undvika
kontakt med det som uppfattas som smutsigt. Dessa föreställningar om smuts
gör att det som uppfattas som smutsigt omgärdas av ett beröringstabu
(Douglas 1966) och kan i förlängning relateras till en ’non-touching culture’
(Bolton 2005) där gränser mellan det rena och det orena ständigt skapas och
upprätthålls genom olika ritualer som håller isär dem. På ett teoretiskt plan
kan smuts förstås som en social konstruktion som ordnar människor, ting och
praktiker i samhället.
’Dirt in it’s social sense is, therefore related to ideological beliefs in society.
Such beliefs operate to produce and maintain the moral order, in which the appropriateness and ‘correctness’ of social action and practices are clearly demarcated and bounded.’ (Dick 2005:1367-1368)

Som social konstruktion varierar vad som uppfattas som smutsigt i tid och
rum, vad som är mer konstant är att samhällen ordnar sig på sätt som håller
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det smutsiga, malplacerade och abnorma under kontroll och för att göra detta
formas professioner som arbetar med denna kontroll, av allt från avfall, föroreningar, avvikelser, stigmatiserade kroppar, sexualitet till sjukdomar och
död. För att synliggöra hur det smutsiga delegeras till vissa yrken myntade
Hughes år 1951 begreppet ‘smutsigt arbete’51, de smutsiga arbetena kan enligt
Hughes vara smutsiga på olika sätt:
‘It may be simply physically disgusting. It may be a symbol of degradation.
Something that wounds one’s dignity. Finally, it may be dirty work in that it in
some way goes counter to the more heroic of our moral conceptions.’ (Hughes
1951:319)

I den forskningstradition som har vuxit fram kring ‘smutsigt arbete’ brukar
professioner vars arbete i någon mening uppfattas som fysiskt, socialt eller
moraliskt skämda52 inkluderas. Utöver dessa former av skämdhet har ett par
forskare argumenterat för att det finns ett behov av begrepp som ’emotional
taint’ (Rivera 2015) och ’emotional dirt’ (McMurray & Ward 2014) för att på
detta sätt fördjupa analysen av det emotionsarbete som de grupper som har
’smutsiga arbeten’ utför, inte minst inom byråkratiska organisationer där
emotioner ofta tystas ner och i sig kan förstås som en form av smuts genom
att de upplevs som ’out of place’ i det professionella sammanhanget. Ytterligare sätt att se på ’smutsigt arbete’ är att det handlar om arbeten som upplevs
beröra något som är tabubelagt, i en studie om kvinnliga gynekologer argumenterar Bolton (2005) för att gynekologi kan förstås som ett smutsigt arbete
utifrån att dessa läkare på en daglig basis hanterar frågor som i allmänhet upplevs vara socialt svåra eller osmakliga att tala om. Vidare menar hon att arbeten som rör den ’privata sfären’ ofta är förknippat med någon form av smuts
eftersom arbetet utmanar den strikta uppdelningen mellan det offentliga och
det privata och av denna anledning uppfattas som suspekta och integritetskränkande. Som Rivera (2015) visar i en studie om amerikanska gränskontrollanter så är finns det sällan en enhetlig uppfattning hos allmänheten om de
yrkesgrupper som utför smutsiga arbeten, snarare är det arbeten som väcker
starka känslor och som det finns delade åsikter om. Även om ’smutsigt arbete’
i många fall uppfattas som både nödvändigt och nobelt i samhället, karaktäriseras dessa yrken också av en allmän lättnad över att någon annan utför dem
(McMurray & Ward 2014; Ashforth & Kreiner 1999). Viktigt att framhålla är
att ’smutsigt arbete’ inte är direkt relaterat till arbetets generella status i samhället och att såväl låg- som högstatus professioner kan räknas som ’smutsiga
arbeten’ (Ashforth & Kreiner 1999). Scarduzio (2011) menar exempelvis att
domares arbete innefattar aspekter som gör att det kan betraktas som ett ’smutsigt arbete’.
51
Original begreppet är ’dirty work’, vilket fungerar lite bättre på engelska än på svenska eftersom orden har olika konnotationer i vardagligt språkbruk.
52 Jag har här valt att översätta begreppet ’taint’ till skämdhet.
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Utifrån dessa antaganden menar jag att ’smutsigt arbete’ går att applicera på
det arbete som åklagare som arbetar med våld i nära relation i allmänhet men
sexuellt våld mot barn i synnerhet utför och att flera av de arbetsuppgifter som
ingår i att utreda och åtala dessa brott är förenade med såväl en fysisk, social,
moralisk och emotionell skämdhet. Samtidigt som det i dagens diskurs är brott
som uppfattas som angelägna och prioriterade så är det också brott som är
svåra och osmakliga att tala om i en rad olika sociala sammanhang. Vidare är
det brott som utmanar den ’privata’ sfären såväl som den personliga integriteten och förknippas således med olika former av intrång. Den insatthet och närhet till våld och sexuella övergrepp som åklagarna får genom sitt arbete menar
jag i sig kan förstås som en form av fysisk skämdhet. I litteraturen om ’smutsigt arbete’ handlar den sociala skämdheten handlar om att ha regelbunden
kontakt med stigmatiserade grupper men kan även relateras till yrken som är
förenade med ’tunga’ känslor och dessa emotioners stigmatiserande effekt (se
exempelvis Rivera 2015; McMurray & Ward; Sanders 2010; Boyle & Healy
2003).53 Den moraliska skämdheten brukar i sin tur relateras till professionella
praktiker som anses vara ’deceptive, intrusive, confrontational, or that otherwise defy norms of civility’ (Ashforth & Kreiner 1999:415). Att använda
tvingande, auktoritära maktmedel menar Dick (2005) är en av de aspekter som
kan sägas karaktärisera den moraliska skämdheten. I relation till barn som har
utsatts för brott handlar den moraliska skämdheten exempelvis om att utsättas
barnen för lidande i samband med rättsprocessen alla delar, från besluten om
polisförhör till frågan om åtalsbeslut respektive nedläggning av förundersökning.
Flera studier kring smutsigt arbete har fokuserat på hur smutsigt arbete påverkar olika professioners självförståelse och hur de som arbetar inom dessa yrken hanterar det stigma som arbetet är förenat med (Löfstrand 2016 m.fl; Rivera 2015; Ashforth m.fl. 2007; Bolton 2005). Ashforth & Kreiner (1999) menar att kvantitativa studier visar att yrkesgrupper som har ’smutsiga arbeten’
överlag har mycket positiv självkänsla och stark yrkesstolthet. De menar att
denna motsägelse handlar om att de som arbetar med dessa typer av jobb på
flera olika sätt skyddar den egna identiteten mot den ’smuts’ som deras arbete
är förenat med. Ashforth och Kreiner (1999) nämner tre tekniker som särskilt
utmärkande för att upprätthålla en positiv professionell identitet; omramning,
rekalibering samt refokusering. Omramning handlar om att addera positiva
värden kring arbetet och minska dess negativa värden. Rekalibering handlar
om att förändra de implicita skalor som används för att värdera arbetets smut-

53

Vad som uppfattas som ‘betungande’ känslor är beroende av den sociala kontexten men som
Kövecses (1998) visar så metaforen om tyngd på ett generellt plan relaterat till emotioner som
ilska, rädsla, sorg och skam och Rivera (2015) relaterar det sin tur till sorg, nedstämdhet och
ånger men även medlidande, sympati och empati.
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siga aspekter, exempelvis genom att skapa en hierarki i hur fysiskt skämt arbetet är (Ashforth m.fl. 2007). Refokusering i sin tur handlar om sätt att ta
uppmärksamheten från smutsiga arbete och tala om andra delar av arbetet som
uppfattas som ’rena’ och ’ädla’. Dessa begrepp överlappar till stora delar med
Scott och Lymans begrepp ’account’ men tar till skillnad från ursäkter och
rättfärdigande inte enbart sikte på att förhandla om särskilda handlingars mening.
Den höga status som åklagarprofessionen är förenat med och den allt högre
prioritet som våld mot barn har i den offentliga debatten gör det kanske svårt
att föreställa sig att deras arbete skulle kunna betraktas som ’smutsigt arbete’.
Ashforth & Kreiner (1999) menar att något som förenar olika typer av smutsigt arbete är att de som arbetar med denna typ av arbete ofta möter samma
fråga ’- Hur kan du göra det?’. I relation till detta antagande menar jag att det
är intressant att åklagarna i princip uteslutande i intervjuerna har svarat att de
inte brukar berätta vad de arbetar med i nya sällskap när jag har frågat dem
vilka reaktioner de brukar få när de talar om vad de arbetar med. En del menade att de säger att de jobbar som ‘jurist’ medan andra sa att de föredrog att
säga något så vagt som att de ‘jobbar på kontor’ och att de hoppades att dessa
svar inte skulle väcka några följdfrågor. Åklagarna relaterade främst sina undvikande svar på vad de arbetar med till tre anledningar; de menade att de i de
situationer de berättar vad de arbetar med antingen möts av någon av följande
kommentarer ‘Hur orkar du?’, ‘Oj! Då får man passa sig!’, eller att den andra
personen börjar prata om ett medialt uppmärksammat eller personligt rättsfall
där personen anser att rättsväsendet har agerat felaktigt och vill få åklagarens
syn på saken. Åklagarna uttryckte att dessa kommentarer var tröttsamma och
irriterande och de när dessa situationer uppstod gärna markerade att de inte
var på arbetet utan var lediga för att få de andra personerna att sluta prata om
deras arbete. Dessa situationer menar jag visar på de smutsiga aspekterna av
de relationsvåldsspecialiserade åklagarnas arbete och det obekväma i denna
positionering. Medan den första kommentaren ‘Hur orkar du?’ pekar ut den
smutsiga aspekten i att komma i kontakt med människors lidanden och en typ
av våld som i samhället i stort är förknippat med indignerade känslor som
avsky och ibland även äckel handlar kommentarerna om ‘Oj! Då får man
passa sig!‘ om en markering av åklagarnas maktposition och möjlighet att tillfoga människor olika former av lidanden. Trots att ’smutsigt arbete’ har starka
konnotationer menar jag att det som analytiskt begrepp kan öppna upp en förståelse som riktar in sig på att synliggöra hur åklagare genom berättelser, berättiganden och emotiver hanterar de ‘smutsiga‘ aspekterna av sitt arbete.
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‘Även om du ibland känner att du förstör mer än du gör
nytta i och för sig’. Om viljan att göra skillnad och den
emotiva oron
Engagemang, medkänsla och möjligheten att göra skillnad är knytpunkter i
åklagarnas narrativa linjer om att arbeta med dessa brott. Det är emotioner
som kan förstås som ’representativa emotioner’ (Flam 2000) inom serviceinriktade byråkratier. Som emotiver och uttalade intentioner framstår de som
centrala för den professionella respektabiliteten och åklagarna återkommer till
att dessa aspekter både fungerar som drivkrafter i arbetet och säkrar kvaliteten
på arbetet. På ett underliggande plan styrker dessa narrativa linjer en identitet
som ’beskyddare’ som arbetar för att förbättra de utsatta barnens livssituation.
I en intervju menar åklagaren att rättsprocessen känns viktig för henne eftersom barnen ‘ofta förlitar sig på vuxenvärlden ändå va. Fast de kanske har
blivit svikna av vuxenvärlden. De ju lite utlämnade. Eller mycket utlämnade
egentligen’. Utifrån denna positionering menar hon sedan att det är dessa tankar som gör att det för henne känns viktigt att driva dessa ärenden, så väl för
barnen som för föräldrarnas skull. Genom att framhålla barnens särskilda utsatthet och sårbarhet, att barnen på många sätt är ’skyddslösa’ och i särskilt
stort behov av samhällets skydd, blir det egna arbetet särskilt meningsfullt och
barnens utsatthet utgör en fond till åklagarnas tal om den egna drivkraften och
engagemanget. I en emotionsregim som så starkt värderar objektivitet skapar
den engagerade positioneringen emellertid viss ambivalens.
Det är ju lätt att engagera sig. På gott och ont. Gott är att du känner att du gör
nytta. (n. mm) Även om du ibland känner att du förstör mer än du gör nytta i
och för sig, det är ju inte helt ovanligt heller. (n: mm) Men det är ändå.. [...] Det
är nog det. Alltså att du skyddar dem som är skyddslösa. Det är ju på något sätt..
Det är ju det man vill tro i alla fall. (n: mm) Sen är det inte alltid så.. Så är det
ju.. [...] Det dåliga.. Baksidan av att det är lätt att engagera sig är ju att man
måste stanna upp och tänka efter ibland för att hålla sig objektiv (n: mm) För
att du kan ju känna att.. Förhoppningsvis bara kortvarigt, att den där.. (sänker
rösten som i att den där vill jag sätta dit)

I likhet med åklagaren som är citerad ovan pendlar åklagarna i de narrativa
linjerna mellan att sträcka sig mot idealen om engagemang och att distansera
sig från detta engagemang utifrån att det kan antas hindra den egna objektiviteten. Ytterligare en ambivalens som sipprar fram i narrativen om att vilja göra
skillnad är upplevelser av att istället förstöra för barnen och de inblandade
familjerna in i deras självförståelse. I viss diskrepans med en önskan om att
göra skillnad och kunna hjälpa står åklagarnas vardag där de lägger ner en stor
andel av polisanmälningarna där barn är offren. De narrativa linjerna i åklagarnas berättelser rör sig mellan denna önskan om att förbättra barnens livssituation och en realitet där det rättsliga skyddet för barnen sällan innefattar en
fällande dom. Vidare är många delar av rättsprocessen förenat med en rädsla
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och oro för att tillfoga barnen mer lidande. I och genom narrativen om de utsatta barnen förhandlar åklagarna om ett förhållningssätt till denna diskrepans
mellan att vilja göra gott och risken att skada. Att på detta sätt erkänna brister
kan enligt Rivera (2015) förstås som en emotionell skämdhet som är särskilt
förknippad den sårbarhet som ’tunga’ emotioner som nedstämdhet och skuld
är förenat med. Växlingen som sker i slutet av intervjupassagen ovan kan förstås som en form av emotionshantering som riktar den narrativa linjen och den
egna identiteten bort från skuld och oro för att utsätta barnen för lidande genom att betona såväl objektivitet som engagemang.

Barnets bästa? Förhandlingar om polisförhörens skada på barn
En intrig som är central i åklagarnas narrativ handlar om hur polisförhören
med barn ska tolkas och förstås. Narrativen bottnar i en öppen fråga kring hur
polisförhören påverkar barnen. Är de positiva för barnen? Gör de någon skillnad? Eller kan de faktiskt vara skadliga för barnen? Att ha makten att fatta ett
beslut som på något sätt inverkar negativt på en annan person kan tolkas som
ett ‘smutsigt’ arbete och de narrativa linjerna kring det andra barnförhöret är
fulla av ursäkter och rättfärdigande av såväl beslutet att hålla som att inte hålla
ett andra förhör. För att upprätthålla en respektabel professionell identitet behöver åklagarna rekalibrera och distansera sig från de aspekter av polisförhöret som kan uppfattas som skadliga för barnen och gör detta på en rad olika
sätt i narrativen.
Förvånansvärt ofta går det ju ändå förvånansvärt bra. (n: mm) De [stödperson
eller särskild företrädare] kommer dit med barnen. De [barnen] kommer där
med någon nalle och (skrattar). […] Det är ju få som jag ser gråta så att säga.
Utan de flesta ser ut att fungera (n: mm) och går och sätter sig.

I intervjupassagen ovan balanserar åklagaren mellan att å ena sidan framhäva
barnens utsatthet i samband med polisförhören och att å andra sidan neutralisera den. Genom att betona att barnen har stöd i form av en person och ett
gosedjur framhäver hon barnens utsatta position i rättsprocessen och att de
behöver trygghet för att klara av polisförhöret. Samtidigt neutraliseras barnens
utsatthet i narrativet genom att dessa behov framstår som tillgodosedda. För
att ytterligare klargöra att barnen inte verka ta skada av förhören poängterar
hon att gråtande barn eller barn som gör motstånd är ovanligt. Att förhören
skulle vara påfrestande framstår genom narrativet därmed som undantag och
neutraliserar till viss del bilden av polisförhören skulle vara skadliga för barnen. Ambivalensen kring huruvida förhören är negativa för barnen kvarstår
dock citatet igenom. Polisförhörens tvetydiga inverkan på barnen är allra tydligast i den inledande frasen, ‘Förvånansvärt ofta går det ju ändå förvånansvärt bra’. Denna fras både bekräftar och utmanar bilden av att barnen utsätts

216

för lidande i samband med förhören. I en annan intervju distanserar sig åklagaren på ett delvis liknande sätt till att barnen skulle uppleva förhören som
alltför jobbiga.
Jag tror att det har varit en gång (n: mm) där barnet har gått ut. (n: mm) Det var
just den här flickan med dåligt språk. (n: mm) När hon tröttnade så gick hon ut.
Men det var ju liksom inte för att hon inte ville.. Att hon tyckte att det var så
hemskt (n: mm) att bli förhörd. Utan mer att 'Näe, nu tyckte hon att det räckte
så då gick hon' (n: mm) Men de allra, allra flesta faktiskt går med på att sitta
där själv. (n: mm) Och berättar. (n: mm) Så jag tror.. Jag tror inte att de.. De
allra flesta har nog inte.. Jag tror inte att det är något men för barnen.

I likhet med den föregående intervjupassagen finns en tvetydighet ifråga om
hur barnen upplever polisförhören och vilken mening åklagarna ska fästa vid
sina erfarenheter av dessa förhör. I detta narrativ framstår det inte bara som
att det är sällan som barn tydligt motsätter sig polisförhöret eller ger uttryck
för att det skulle vara jobbigt utan även som att barnen har stort utrymme att
lämna förhörsrummet om de vill. Genom att i narrativet göra en poäng av att
det enda barn som hon har sett lämna ett förhörsrum gör det för att hon har
tröttnat och avbryter polisförhöret på ett sätt som gör att det framstår som en
självklarhet. Denna narrativa linje gör det möjligt att se på de barn som stannar
kvar som att de gör det av frivillighet och därmed kan det eventuella lidande
som de upplever antas vara överkomligt. Att tanken om att förhören kan vara
negativa för barn fortfarande skaver i narrativet och inte helt neutraliseras menar jag delvis synliggörs av åklagarens svårighet att hitta orden för vad det är
som ‘de allra flesta barn inte’ upplever i samband med polisförhöret men som
slutligen benämner som ’men’. I intervjun fortsätter hon utveckla sina tankar
med att ytterligare neutralisera förhörens menliga inverkan på barn.
Oftast kanske snarare tvärtom. Att de får berätta för nån som lyssnar. (n: mm)
Och som låter dem berätta utan (n: mm) att lägga sig i för mycket och så där
då. (n: mm) Sen naturligtvis så är det ju.. Jag har ett.. När man har förhör när
ser barnet sitta gråta igenom nästan hela förhöret. (n: mm) Där får man ju.. Men
där har vi också vi har ju också det här med särskild företrädare som är med då
som ju också ska se till barnets bästa. (n: mm) De skulle ju kunna gå in i det
läget och säga, ‘Det här är liksom för.. Det är för mycket. (n: mm) Vi får bryta’.

I denna passage gör åklagaren både motstånd mot en möjlig mening av polisförhören, de är inte till men för barnen, och för samtidigt in en annan mening,
att de snarare är positiva. Bland åklagare som jag har intervjuat är det flera
som lyfter fram att polisförhören är en möjlighet för barnen där de får någon
att berätta för som kan lyssna och som dessutom kan lyssna på ett sätt som är
positivt för barnen. Flertalet av dessa narrativa linjer bryts dock i likhet med
citatet ovan av mot en annan berättelse som förhandlar om de erfarenheter som
åklagarna har av barn som gråter genom hela förhöret eller på andra sätt visar
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att de tycker att förhörssituationen är obehaglig eller jobbig. I intervjupassagen ovan är det oklart vad åklagaren upplever är det rätta sättet att handla i
dessa situationer, om det är att avbryta förhöret eller fortsätta att försöka få
barnet att berätta. De avbrutna meningarna och det nedtonade subjektet i narrativet menar jag kan tolkas som åklagaren förhandlar om hur ansvar och
eventuell skuld ska fördelas i relation till dessa erfarenheter. Vem ansvarar för
barnets gråt och lidande i en situation som den som beskrivs ovan? Rättfärdigandet att fortsätta förhöret trots att barnet verkar uppleva det som mycket
påfrestande sker genom att förskjuta ansvaret att avbryta förhöret till den särskilda företrädaren. I och med att barnets särskilda företrädare kan bestämma
att de ska bryta förhöret legitimeras även åklagarens handling att inte avbryta
det. Om det hade varit för mycket för barnet hade en annan person stoppat
förhöret. I flera intervjuer neutraliseras bilden av att polisförhören skulle vara
negativa för barnen genom att lyfta fram dem som positiva och närmast förlösande upplevelser. En annan åklagare menar att:
Det är inte så traumatiskt för barn att vara.. Vi vuxna vill gärna att det ska va,
alltså förstår du? (n: mm) Vi tycker (n: mm) att det borde vara traumatiskt men
genomför man ett bra barnförhör med en bra barnförhörsledare så är det inte så
traumatiskt för barnet. (n: mm) Utan där är det snarare.. Visar snarare forskningen det att barnen kan skicka ut en liten försöksballong. Så får de förtroende
så kan det komma lite grann. (n: mm) För det har jag varit med om många
gånger att det kommer lite grann och sen så nästa gång man hör barnet så då är
det som en fontän liksom. (n: mm) Då kommer allting. Då kan man nästan inte
stoppa dem för då (n: mm) Då, då bara bubblar det ur dem va. (n: mm) Så kan
det vara också i ett förhör.

Utöver att åklagaren i denna intervjupassage distanserar sig från förståelsen
av förhören med barn som något skadligt genom att påpeka att det är en missuppfattning som vuxna har fäster åklagaren barnens upplevelse av förhören
till polisens kompetens. På detta sätt skapar hon viss kontroll över situationen
och skalar av de aspekter av barnens upplevelse av förhören som hon inte kan
råda över. Om barnen upplever förhören som påfrestande handlar det om att
poliserna inte lyckas med sitt uppdrag, inte att barnen ska berätta om svåra
upplevelser eller upplever att de lämnar ut personer som står dem nära. I en
annan intervju menar en åklagare att hon att ‘Jag har kommit till insikt om att
man ska inte vara rädd att hålla fler förhör. [...] Jag är inte rädd i alla fall eh
att skada barnet genom att hålla fler förhör med barnet. Om man gör det på
rätt sätt. Men det förutsätter ju också att det finns.. Att det är kompetenta poliser där barnet känner sig trygg och inte känner att det är eh..’. Som jag
diskuterar i kapitel 5 om det ideala förundersökningsledarskapet kan emotivet
om ’det orädda’ förstås som en professionell resurs som befäster en aktiv och
drivande professionalitet, vilket i relation till smutsiga arbeten kan förstås som
en form av ’omramning’ men även en slags ’refokusering’ som synliggör de
ärofyllda aspekterna av arbetet (Ashforth & Kreiner 1999). I dessa narrativ
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finns en heroisk tråd där åklagarna framstår som de som gör det andra inte
vågar eller orkar med.

’Då är ju frågan hur mycket ska man nu plåga det här barnet?’.
Barnens lidande som rättfärdigande av beslut att lägga ner
förundersökningen
Precis som beslut att hålla fler förhör med barn som misstänks utsättas för
olika former av våld ger åklagarna även uttryck för att beslutet att inte hålla
fler förhör väcker ambivalenta känslor hos dem, i synnerhet när de är ärenden
där de ‘känner att här har det hänt nåt’. Intrigen i dessa narrativ drivs även i
relation till tankar om sekundär viktimisering. I dessa situationer kan barnens
utsatta situation hos polisen och förhörens skadliga inverkan på barnet istället
lyftas fram och rättfärdiga beslutet att inte genomföra fler förhör. Följande
intervjupassage kan illustrera denna ambivalens.
Sen har vi ju ofta.. Ibland den sitsen att man tror att barnet sitter med saker inom
sig som det kanske inte får ur sig vid ett eller två förhör. (n: mm) Och då är ju
frågan hur mycket ska man nu plåga det här barnet. Man förstår ju också att
barnet kanske inte berättar för en helt främmande person. (n: mm) Utan den
behöver etablera en kontakt med förhörsledaren. [...] Så att det är ju en jättesvår
gränsdragning. (n: mm) När man ska säga att ‘Nä men nu får vi nog släppa det
här. Vi tror inte att barnet kommer att berätta oavsett hur många förhör vi
håller’. (n: mm) Vi hade en sån situation före sommaren, en elvaårig flicka som
vi misstänkte blev utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa. (kort paus) Och
hon var på förhör nummer ett och berättade ingenting och berättade ingenting.
Hon är på förhör nummer två och hon berättar ingenting (n: mm) och ingenting.
Förutom lite omsorgsbrister då i hemmet (n: mm) som hon pratar om och att
hon tycker att det är bättre hos mamma än hos pappa. (n: mm) Och ja, lite så
där men vi fick inte ur henne nånting. Jag tror vi höll (kort paus) om vi höll två
eller tre förhör och hon sa ingenting. Vi kände ändå att nånting finns det (n:
mm) här. Men till slut så är man ju tvungen att säga '-Men nu har vi ändå hållit
tre förhör med den här (ohörbart), vi kan inte pressa henne mer nu' (n: mm)
Hon får berätta om hon liksom känner sig redo längre fram. Så får vi öppna
förundersökningen igen (n: mm) om hon skulle börja berätta i fosterhemmet
eller vad det nu kan (n: mm) vara. Men samtidigt så ville vi ändå ge det.. Även
att hon inte berättade nånting i första förhöret så ville vi ändå ge det nåt försök
till för vi kände att hon kanske behöver (n: mm), etablera kontakt med förhörsledaren (n: mm) innan hon börjar berätta. Men det, det är svårt. (n: mm) Det är
väldigt svårt.

Den narrativa linjen här förhandlar om att lägga ner en förundersökning som
rör ett allvarligt brott och att bibehålla en respektabel professionell identitet.
Det utvärderande budskapet som förs fram är att detta är en situation som är
svår att hantera men att åklagaren har gjort sitt bästa. Den intrig som barnets
icke-berättande fyller i narrativet får här inte någon upplösning i form av att
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barnet till slut öppnar sig och berättar vad hon har varit utsatt för. I detta narrativ återkommer lyhördheten som en betydelsefull praktik för att iscensätta
professionell respektabilitet. Beslutet att inte hålla fler förhör och lägga ner
förundersökningen rättfärdigas utifrån att åklagaren inte vill ‘plåga’ och
‘pressa’ flickan mer. Ytterligare ett sätt som den här åklagaren använder för
att motivera sitt beslut handlar om att lyfta fram att ärendet kan öppnas igen
och då på flickans villkor. Beslutet blir på detta sätt inte definitivt och därmed
lättare att bära. I intervjun frågar jag åklagaren vidare om vad det är hon lutar
sig mot när hon behöver fatta svåra beslut som det hon just berättat om. Hon
lyfter fram att barnets bästa är det som är vägledande och att hon gör en avvägning om det är proportionerligt att höra barnet igen. ‘Märker man att barnet är otroligt besvärat och inte vill då ska man ju inte hålla på. Det är inte
liksom ett barnperspektiv att göra det’. Åklagaren ställer dock inte proportionaliteten enbart mot barnets reaktioner i samband med förhöret utan även i
relation till vad det finns för annan bevisning. På detta sätt förenar åklagaren
både en rationell, effektiv professionell linje med en linje som strävar mot gott
bemötande och service.
Som jag har visat ovan motiverar en del åklagare beslutet att inte hålla fler
förhör med barn utifrån att det skulle vara för plågsamt för barnen och utsätta
dem för orättfärdigt lidande. Ytterligare ett sätt att rättfärdiga sitt beslut att
inte hålla ett andra förhör med barn kan relateras till vad jag uppfattar som en
‘brottshierarki’ som gör att det är lättare att lägga ner en förundersökning om
det brott som åklagarna misstänker är frågan om ett lindrigare brott, vilket
med Ashforth och Kreiners terminologi skulle kunna förstås som en form av
rekalibrering av arbetets smuts. Den brottshierarki som avtecknar sig i intervjuerna skapas utifrån den brottsliga handlingen, dess möjligheter till uppklaring, hur en typisk målsägande uppfattas vara samt även den politiska uppmärksamheten kring brottstypen. Den status eller prestige som brotten är förenat med hör således samman med två dimensioner av det rättsliga fältet,
varav den ena dimensionen handlar om vilken komplexitet den processrättsliga delen är förknippad med och den andra dimensionen är kopplad till brottens straffvärde. Sett till brott mot barn så framgår det av intervjuerna att grova
sexualbrotten mot barn har en särställning i jämförelse med övriga brott mot
barn men brottshierarkin kan även relateras till hur länge våldet har pågått, hur
ofta det sker samt barnens ålder och relation till förövaren.54 Ett sätt som åklagarna ger uttryck för denna hierarki är att de talar om poängterar att de alltid
går vidare med brott som det är ‘lite mer krut i‘ eller om det är en anmälan
som ens ‘andas att det kan ha hänt flera saker’. Dessa brottshierarkier kan
54

Ju längre och oftare våldet har pågått, desto högre upp i brottshierarkin hamnar det. Ju yngre
barnen är desto allvarligare upplevs våldet. En annan generell hållning som inverkar på brottshierarkin är hur beroende barnet är av förövaren, om det är vårdnadshavare anses det i många
fall allvarligare än om det är fråga om en annan förövare.
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användas för att legitimera beslut att lägga ner en förundersökning efter ett
förhör.
Man gör ju alla så långt man kan. (n: mm) Absolut. Det gör vi ju. Det är ju inte
så att vi struntar i nånting. (kort paus) Den enda gången man möjligen kan
strunta i nånting, om man uttrycker sig så slarvigt, det är ju om det är ett väldigt,
väldigt lindrigt brott. […] Att man då avstår från ett barnförhör (n: mm) för att
man känner att.. Att man.. Vi har.. Vi är ju ändå skyldiga att följa barnets bästa
så att säga. Är det så att man känner att (kort paus) Det här förhöret blir så (kort
paus) fruktansvärt jobbigt för det här barnet. (n: mm) Det jag möjligen kan
styrka är en ringa misshandel som möjligen skulle kunna bli en dagsbot. (trummar ner i bordet) (n: mm) Och det är väldigt dåligt.. Jag tror inte ens att jag
kommer att kunna styrka det, då kan man ju strunta i nån utredningsåtgärd. (n:
mm) På det sättet då med hänsyn till barnets bästa. (n: mm) Men annars gör vi
ju alltid allting. (n: mm) Det gör vi ju. Jag skulle ju aldrig våga släppa utan att
liksom ha gått till botten med alla. (n: mm) Det skulle jag aldrig göra i alla fall.

I dessa narrativa linjer skapas ett handlingsutrymme att inte gå vidare med ett
andra förhör utifrån att barnens lidande av själva brottshandlingen ställs mot
det lidande som de förväntas uppleva i samband med rättsprocessen. I intervjupassagen finns en försiktighet i sättet att uttala sig om grovheten på brott
och det kan tolkas som att detta är en form av osäkra narrativa linjer där åklagaren är medveten om att de kan uppfattas som att de bagatelliserar och förringar både barnens upplevelser och kringgår lagstiftares intentioner. I den
narrativa linjen pareras den riskabla positioneringen att ’strunta’ i en anmälan
av ett ’väldigt, väldigt lindrigt brott’ med att framhålla hur illa barnet skulle
fara av att gå igenom en rättsprocess. Till skillnad från tidigare intervjupassager förstärks barnens lidande i denna passage och på detta sätt kan åklagaren
driva en narrativ linje där hon lägger ner förundersökningen och samtidigt riktar sig mot idealet om barnets bästa. En paradox i detta resonemang är att barn
som varit utsatt för lindrigare former av våld kan tänkas lida mindre av att gå
igenom rättsprocessen till skillnad mot de barn som varit utsatta för grövre
brott och visar hur svårt det är att iscensätta en respektabel professionalitet i
brott som rör barn.

Om att ha hårda nypor i mjuka frågor
Åklagarna ger även uttryck för en oro över vilka konsekvenser rättsprocessen
för med sig för barnet i ett längre perspektiv, framförallt vad som kommer att
hända med barnet efter förhöret med polisen. Utredningsmässigt har åklagarna
talat om tre scenarion om det är föräldrarna eller nära anhöriga som är misstänkta55 och dessa tänkbara scenarion uppfattas alla som ingripande och relateras till olika farhågor om hur de kan drabba barnet. I det fall barnen berättar
55

Enligt Brå:s kartläggningar utgör vårdnadshavare majoriteten bland misstänkta när det gäller
fysisk misshandel mot barn 0-6 år samt våldtäkt mot barn upp till 11 år (2011a, 2011b).
221

om grövre brott kan åklagarna i vissa fall häkta båda föräldrarna och barnen
blir då omhändertagna av socialtjänst. Om föräldrarna är separerade kan den
andra föräldern få tillfällig vårdnad. I det fall barnen inte berättar tillräckligt
mycket under polisförhöret eller berättar om ett lindrigare brott får barnen
komma hem till de föräldrar som misstänks utsätta dem för våld. Ett par åklagare tog upp i intervjuerna att de kunde oroa sig för hur barnens möte med
dessa föräldrar skulle bli när de kom hem. I en intervju talade åklagaren om
att hon tänkte mycket på vad som skulle hända med barnet efter att de varit på
förhör hos polisen. Hon menade att de hade en dialog med socialtjänst för att
höra vad de kan göra för barnens trygghet och säkerhet men att ‘de kan vara
lite 'Jaa, ja vi kan ju inte göra så mycket', 'Nähe, ska vi bara släppa hem det
här barnet nu till föräldrarna? Tänk om det blir slaget igen nu när..?'. Oron
över barnets situation samt den upprördhet som hon riktar mot socialtjänstens
agerande fungerar som en emotiv positionering som räddar den egna respektabiliteten trots att den narrativa linjen pekar mot att rättsprocessen inte bara
misslyckas med att förbättra barnens situation utan innebär även en risk för att
barnet ska utsättas för mer våld just för att de har deltagit i ett polisförhör.
Positionering som orolig är av betydelse eftersom den iscensätter en omsorg
om barnen samtidigt som den oavslutade frågan i citatet ovan även belyser en
känsla av skuld. I en annan intervju framhöll åklagaren att hon var väl medveten ’Det är klart att det är jätteingripande att lyfta barnen från föräldrarna’
men att det inte fanns något ’vettigt alternativ’ att agera på annat sätt när de
har misstankar om att barnet far illa. I flera intervjuer rättfärdigas den egna
makten att gå in i en familj utifrån en positionering som handlar om att vara
medveten om hur ingripande åklagarens beslut är och att det finns en risk om
att skada både barnet, föräldrarna och familjen som helhet. I linje med Pressers
(2013) resonemang om att moraliskt diskuterbara handlingar ofta rättfärdigas
utifrån att dessa handlingar framstår som de enda tänkbara kan dessa narrativa
linjer tolkas som förhandlingar av den egna maktpositionen och den moraliska
skämdhet som den är förenad med.
I en intervju där åklagaren var inne på att en anledning till att andra åklagare
inte ville arbeta med brott mot barn var en rädsla att göra fel bad jag henne
utveckla vad hon menade. Hon menade dels att det kunde vara knepigt med
den speciella juridik som omgärdar brott mot barn, dels att:
Sen är det möjligt att man kanske tycker man går in i en familj. Det vet jag inte
riktigt men det tror jag att vi.. Det är ju samtidigt så här att (paus) har man valt
att bli åklagare så får man ju ha lite hårda nypor. (n: mm) Annars så blir det ju
väldigt jobbig verksamhet. (n: mm) Då blir det ju jobbigt att gå till jobbet. Vi
måste vara medvetna om att vi fattar beslut som inte passar alla. (n: mm) (paus)
Vi är medvetna om att vi ska kunna redogöra för allt, bedömningar i alla ärenden men besluten måste vi stå för. Då tycker jag tvärtom i ett barnärende. Det
är ju inte jag som fattar det beslutet vad som ska höras. (skrattar) Det är ju
faktiskt en särskild företrädare. (n: mm) Men det är klart att jag begär det inte
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om jag inte vill ha det. (n: mm) Men skulle nån säga nej. Det är ju ingenting jag
tar en debatt om utan då respekterar jag det fullt ut. (n: mm) För de har bara
fokus på barnet.

I denna narrativa linje gör åklagaren flera positioneringar i förhållande till de
smutsiga aspekterna av att utreda brott mot barn. Inledningsvis pekar hon på
den maktdimension som är förenat med att ‘gå in i en familj‘ och på detta sätt
bryta den privata sfären.56 Att ‘gå in i en familj‘ är en handling som i detta
perspektiv kan förstås som en överträdelse, en brytpunkt där det privata blir
offentligt. En överträdelse som i och för sig av många uppfattas som önskvärd
men fortfarande är moraliskt laddad och ’smutsig’ i den mån att den uppfattas
som inkräktande. Ahmed (2004) menar att metaforer kring mjuk/hård visar
hur emotioner blir kolletiva attribut och i denna passage naturaliseras denna
överträdelse, ‘det jobbiga’, med att det uppfattas som en önskvärd okänslighet. Att ha ‘hårda nypor‘ är enligt åklagaren en förutsättning för att kunna
arbeta som åklagare och kan relateras till den ’stoiskhet’ där logiken ’jag bara
gör det’ fungerar som ett sätt att neutralisera det smutsiga arbetets betydelse
för den egna identiteten (Ashforth m.fl 2007). Till skillnad från hårdhet associeras ’mjukhet’ med en sårbarhet (Ahmed 2004a) och åklagarens positionering kan vidare förstås i relation till ideal om beslutsamhet och självständighet
samt de emotionsnormer som handlar om förmågan att kunna distansera sig
den emotionella smuts som arbetet är förenat med. Genom att tala om hur de
egna besluten har en stor påverkan för alla inblandade kan metaforen kring de
‘hårda nyporna‘ ses som uttryck för en norm som handlar om att inte låta sig
påverkas av vilka konsekvenser ens beslut får. Idealet om objektivitet ger den
narrativa linjen ovan riktning, vilket även understryks av att åklagaren här
rättfärdigar sin maktposition utifrån att besluten alltid kan ifrågasättas och
grunderna för besluten alltid ska kunna redovisas. Vidare kan den symboliska
markeringen i att uttala sig som någon som kan stå för sina beslut förstås som
ett anspråk av en legitim auktoritet, det vill säga en appellering till den formella ordningen i rättsprocessen som sådan. De ’hårda nyporna’ rättfärdigas
således på en rad olika sätt. I detta perspektiv är den avslutande passagen där
egentliga makten förskjuts till en annan rättslig aktör, barnets särskilda företrädare, intressant. I denna positionering framhåller åklagaren istället en maktlöshet och foglighet som gör att hon inte ensam kan hållas ansvarig för alla
beslut i utredningen som helhet. Även i intervjupassagen ovan är således den
maktparadox som Presser (2013) talar om högst påtaglig, där det egna handlingsutrymmet ömsom beskrivs som mycket stort, ömsom mycket begränsat.

56 se Wendt Höjer (2002) som menar att den politiska oviljan att lagstifta kring våld i nära
relationer historiskt kan relateras till ett motstånd mot att överträda den privata sfärens helgd.
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Den komplexitet som genomsyrar åklagarnas förhållningssätt till den egna
makten vidgas genom att åklagare lyfter fram andra aspekter i andra intervjuer. Både bland åklagarna och i det offentliga samtalet om våld mot barn
beskrivs dessa former av våld ibland som ‘mjuka frågor’. I en intervju där
åklagaren själv använde sig av denna formulering frågade jag henne vad hon
lägger in i ‘mjuka frågor’. Hon tog inledningsvis upp att den stora massan när
det gäller barn inte är grova brott men fortsatte sedan med att relatera frågan
till barnperspektivet och visar en ambivalens inför de egna handlingarna och
rättsprocessen som helhet.
Är det till barnets bästa verkligen att det här går vidare? (n: mm) Att man
liksom.. Det är en gråzon. Ska man verkligen ta upp och pröva det i domstol
eller inte? (n: mm) Man lägger så mycket i det. För jobbar man på allmänna
sidan så att säga (n: mm) då är det mera svart och vitt. ‘Räcker bevisningen?
Nej, det gör det inte. Nej men då lä- (lägger man ner) Alltså det. (n: mm) Eller
räcker den så kör’ (n: mm) Här måste man se till barnet i den här situationen.
(n: mm) Det kanske inte är till gagn för barnet alla gånger att man gör en extra
läkarundersökning, att man håller ett extra förhör eller att man.. Eller att man
(n: mm) ens åtalar. (n: mm) [...] Då väger man ju in.. Så att säga.. Då gör man
ju en psykologisk analysbedömning över hela relations-, alltså ‘Hur familjen
ser ut?’, ‘Hur kommer det att se ut?’. Man har kontakt med soc. Vad har de för
planer? Alltså man (n: mm) tittar ju på såna saker också. (n: mm) [...] Då tycker
jag att däri ligger det lite mjuka, att man tittar på saker som inte är ren juridik.
(n: mm) Hardcorejuridik liksom. (n: mm) På det sättet men som man kanske
mer gör när det handlar om misshandel på krogen.

Till skillnad från åklagaren i den föregående intervjupassagen som snabbt distanserar sig till frågan om vad det egna arbetet har för konsekvenser för den
familj som åklagaren går in i rör sig åklagaren i denna narrativa linje in i dessa
resonemang och beskriver dem som en svårnavigerad ‘gråzon’. I den narrativa
dialogen av de frågor som åklagaren upplever att hon ställs inför när det gäller
utredningar av brott mot barn finns tvivel och ifrågasättande av de egna praktikerna och besluten. Åtalsbeslutet i barnärenden relateras till andra aspekter
än det som kan uppfattas som den rena, svartvita ‘hardcorejuridiken‘ som
andra brottstyper kännetecknas av. ’Barnets bästa’ är den ingång som driver
narrativet framåt men i oklar riktning. I likhet med många andra intervjuer där
åklagarna tar upp barnperspektivet är detta perspektiv vagt formulerat som en
balansakt mellan olika scenarion.
Genom den ambivalens som ‘barnperspektivet’ öppnar upp för skapas ett
handlingsutrymme som uppfattas vara speciellt för barnärendena. Den diskretion som åklagaren i denna passage lyfter fram handlar om att inte genomföra
utredningsåtgärder som uppfattas tillfoga barnen orättfärdigt lidande men
även om att en ‘psykologisk analysbedömning’ av familjen som kan påverka
åtalsbeslutet. I denna passage länkas beslutet att väcka åtal samman med risken att förstöra en familj och tystar ner den alternativa narrativa linjen om vad
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det kan få för konsekvenser för barnet att vara kvar i familjen. Ett annat sätt
som åklagarna skapar mening kring sina nedläggningsbeslut är utifrån logiken
att det kan vara bättre att ‘spara’ ett åtal till senare. En åklagare som gav uttryck för denna tankegång menade att ‘väljer du att väcka åtal och sen får en
ogillad dom då är ju frågan redan prövad. Då kan man ju fundera på om det
hade varit bättre att inte väcka åtal och återuppta det senare när personen är
äldre [och kan uttrycka sig bättre]’. Hon menade samtidigt det är svårt att
säga hur man ska göra i dessa situationer och att ‘har vi anledning att tro att
vi ska kunna få en fällande dom då har vi ju åtalsplikt så det är ju inte så att
vi kan liksom egentligen sitta här välja när vi ska åtala’. Som detta citat belyser ser en del åklagare en viss motsättning mellan åtalsplikten och det ‘barnperspektiv’ som ska genomsyra utredningarna rörande brott mot barn. I denna
intervju, i likhet med flera andra, lämnas denna motstridighet öppen genom
att åklagarna sällan konkretiserar vilken av dessa principer som står högst.

’Vad nu hela vägen är?’ Nya meningar och alternativa
mål med rättsprocessen
Nina: Om du skulle beskriva ett ärende som just när det kommer så ser du att
här har jag jättestora förutsättningar för att det ska gå..
Åklagare: Oj, det var länge sen!
Nina: ..till? Aaa (båda skrattar) Om vi börjar med ett barnärende?
Åklagare: (suckar lätt) Ett barnärende där man känner att det här kommer gå
hela vägen..? (suckar) Vad nu är hela vägen är? (n: mm) Om vi pratar hela
vägen till lagföring. Om vi nu säger det. (n: mm) (paus)

Ytterligare en dimension av hur åklagarna hanterar den smutsiga aspekten av
det lidande för barnen som rättsprocessen är förenat med är en rad olika målförskjutningar. Med målförskjutning menar jag att åklagarna talar om målsättningar för sitt arbete som kan förstås som alternativ till de etablerade målen
för åklagaryrket; att utreda och lagföra brott. I intervjuerna är det flera åklagare som i likhet med åklagaren i intervjupassagen ovan distanserar sig från
att ett åtal eller en lagföring skulle vara en målsättning i deras arbete, åtminstone inte den främsta. Av intervjuerna framstår det som deras viktigaste
målsättning är att göra en så noggrann utredning som möjligt och att åtalsfrågan är sekundär. Medan en del åklagare betonar att de inte är ute efter att
’vinna’ mål intar andra åklagare en mer ifrågasättande positionering gällande
innebörden av en fällande dom för det utsatta barnet. I en av intervjuerna resonerade åklagaren som att ‘Visst, sen kan man säga att ‘Ja, det kanske inte
blir nån som är lyckligare för att ens förälder blir straffad då’. Nej, det kanske
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det inte är. Men det är ändå en markering att ‘Det här är inte okej’ tycker
jag.’. Den narrativa dialogen i citatet belyser en ambivalens kring hur åklagarna skapar mening kring vad en fällande dom egentligen gör för barnen i
fråga. Blir de lyckligare? Eller den outtalade frågan som förföljer det vidare
resonemanget – leder en fällande dom till att barnen bli mer olyckliga? Den
tveksamhet som åklagare uttrycker i relation till dessa frågor neutraliserar
åklagaren genom att appellera till vad som i Matza och Sykes termer skulle
kunna förstås som ‘högre lojaliteter’. Att eftersträva en fällande dom är en
principiell fråga där lagarna är till för att visa vad som är okej och inte okej i
ett samhälle, oavsett om de inblandade blir lyckligare eller inte. Detta sätt att
hantera den moraliska skämdheten går i linje med vad Ashforth och Kreiner
(1999) benämner som refokusering och handlar om att betona att samhället är
beroende av att åklagarna gör sitt jobb.
Även friande domar är förenade med en rädsla att förvärra situationen för barnen och familjen. I samband med att jag träffade en av de åklagare som jag
följt med på barnförhör frågade jag henne vid ett senare tillfälle hur det gick
med utredningarna. Hon frågade då om jag menade ‘utredningsmässigt eller
för familjen?’. I den efterföljande intervjun frågade jag henne vad hon menade
med den här uppdelningen och hon svarade då att:
Det måste man vara medveten om att (n: mm) ett åtal (paus) kanske inte alls är
bra för familjen. (n: mm) Och så kanske det ogillas. Så fick de gå igenom en
lång och svår rättegång och så blev det ingenting. Och nån känn-.. Ja, det kan
vara.. Det kan vara inte så bra. (n: mm) Samtidigt så kan det också vara bra att
man tröskar igenom det. Att nån domstol lyssnar och är prövat och sen kan man
gå vidare liksom så. (n: mm) Det kan också vara att man behöver mera insatser
och så. Det kan också vara olika saker.. Ja, om det är till exempel ringa misshandel och det inte blir en rättegång utan om det är nån som erkänner så skickar
man ju ett strafföreläggande. (n: mm) Då kan det ju bli att den personen blir ju
då dömd på pappret (n: mm) i belastningsregistret. Det är kanske en upprättelse
för barnet att ja.. (n: mm) Mamma eller pappa gjorde faktiskt fel. (n: mm) Det
kan vara en upprättelse och skönt att veta (n: mm) eh att nån har lyssnat på mig.
(n: mm)

I denna intervjupassage förhandlar åklagaren om olika meningar med rättsprocessen och mål för denna. Åtalet förstås inte som något genomgående positivt och relateras till att familjen behöver ta sig igenom ‘en lång och svår
rättegång’. Ytterligare en komplicerande handling är att barnen och familjen
får gå igenom rättsprocessen men att åtalet blir ogillat och ’så blev det ingenting’. Den narrativa poäng som förs fram här är att lidandet blir meningslöst
eftersom det sedan inte når något ’resultat’ i form av en rättslig konsekvens.
Det negativa med åtal som ogillas av domstolen hanteras genom en målförskjutning som handlar om att själva prövningen relateras till att skapa en förutsättning att gå vidare. Genom att knyta denna mening till det ogillade åtalet
mildras den negativa erfarenhet av rättsprocessen som åklagaren inledningsvis
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belyser. I narrativet förhandlar åklagaren även om innebörden av en dom och
pendlar mellan å ena sidan förringa domens betydelse och att å andra sidan
länka samman den med att barnet får upprättelse och att domen visar på barnets skyddsvärde. Strafföreläggande associeras med en lättnad för barnet och
en känsla av att ha blivit sedd och lyssnade på. Denna narrativa linje står i
kontrast till den tidigare intervjupassagen som ifrågasätter vad en fällande
dom egentligen gör för barnets välbefinnande och tillvaro. I likhet med denna
narrativa linje nämner många åklagare som uttrycker en ambivalens inför
vilka ’goda’ konsekvenser deras arbete och beslut egentligen har för barnen
att de lämnar över ärendet till socialtjänsten och att socialtjänsten har större
förutsättningar att faktiskt förändra barnens situation till det bättre. Denna narrativa poäng kan förstås som en emotionshantering som riktar sig från otillfredsställelse, ensmahet och skuld mot förhoppning, delaktighet och stolthet.

Den balanserade berördheten och vikten av att inte älta.
Förhandlingar om den emotionella skämdheten
Medan jag i de föregående avsnitten i detta kapitel har analyserat hur åklagarna genom sina narrativa linjer förhandlar om den moraliska smuts som är
förenat med att utsätta andra för lidande kommer jag i de kommande styckena
att istället fokusera på den fysiska och emotionella smuts som närheten till
dessa typer av våld är förenat med och hur åklagarna skapar mening kring
detta i sina narrativa linjer. Rivera (2015:220) visar hur de gränskontrollanter
som hon mött i sitt fältarbete ’are caught within a tension of compassion
versus stoicism and the discourses that frame both types of labor as tainted’
och pekar på att både medkänsla och känslomässig distans inverkar på gränskontrollanternas identiteter. Denna spänning är påtaglig även i mina intervjuer
med åklagarna och visar på de konflikter som uppstår i organisationer som
både värderar en mer traditionell byråkratisk professionalitet som en mer service-inriktad. Utöver att emotioner i många diskursiva sammanhang görs till
en motpol till förnuft och rationalitet står emotioner även för en involvering i
den sociala verkligheten och utgör således även en antites till alienation och
ett existentiellt utanförskap (Lutz 1986). Att känna är att vara mänsklig och
att sluta känna innebär således att förlora en del av sin mänsklighet. Utifrån
denna föreställning om vad känslor är och gör med människor behöver den
objektiva professionella identiteten balanseras med erfarenheter av att bli berörd och visa att man blir berörd av barns lidanden. Samtidigt betraktas de
emotioner som brott mot barn förväntas väcka som ’tunga’ och ’smutsiga’ i
den mening att de riskerar att trubba av människors känsloliv och göra dem
’förstörda’. Emotionell smuts är enligt Rivera (2015) sammankopplat med en
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sårbarhet och skapar således behov av narrativa linjer som distanserar åklagaren från denna smuts. I en intervju där jag frågade åklagaren vilka egenskaper
som hon ansåg var viktigt för att bli en bra åklagare menade hon att:
Alltså jag tror inte att man kan lägga på sig för mycket, eh, ta med sig hem,
alltså gå och fundera – Stackars.. (n: Mm) ..det barnet (djupt medlidande röst).
Alltså barn blir ju behandlade ruskigt illa ibland. Eh.. Och kvinnor också för
den delen. Framförallt sexualbrotten mot barnen är ju ganska obehagliga. (n:
mmm). Får man ju lov att säga, va?

Passagen belyser åklagares komplexa förhållande till medlidande och relaterade emotiva positioneringar. Medan det i de flesta sammanhang vore svårt
att inte säga att sexualbrott mot barn är obehagliga så kan åklagarens ‟Får
man lov att säga, va?‟ ses som ett sätt att få bekräftelse på att denna känsla
inte är opassande. Samtidigt inleder hon med klargöra att den viktigaste egenskapen för åklagare är just att inte ta på sig och känna för mycket. I likhet med
tidigare forskning som analyserar andra yrkesgruppers emotionella arbete
(Wettergren 2010; Crawley 2004) ger åklagarna uttryck för att deras professionella rum präglas av olika ‘emotionella zoner’. Den mest framträdande av
dessa symboliska gränser för var känslor uppfattas som passande respektive
opassande är gränsen mellan det professionella rummet och det privata rummet, de känslor som arbetet väcker ska inte följa med hem och inte påverka
en som privatperson. Ett belysande exempel på hur denna känslonorm blir
tydlig i intervjuerna är från en intervju där åklagaren talar om ett fall där en
pappa förgripit sig sexuellt på sin dotter under flera års tid och har filmat övergreppen och menar att ‘Alltså det kan du bara inte ta med dig hem. (n: näe)
Det går inte! Du måste bara stänga dörren åt det där.’ I den logik som styr
emotionsnormerna finns en paradox som handlar om att ju grövre brottet är,
desto starkare känslor väcker det och desto viktigare framstår det att ‘stänga
dörren’ och avskärma sig från dessa känslor. Normen att inte älta menar jag
är färgad av den symboliska aspekten av smuts som förorenar och expanderar,
och denna norm blir särskilt tydlig i relation till sexuella övergrepp mot barn.
Utöver att medlidande med barnen ska begränsas till vissa professionella rum
visar åklagarnas narrativa linjer att det även finns normer för hur länge det är
passande att känna olika känslor. En norm som är framträdande i de narrativa
linjerna hos åklagarna är att de inte ska ’älta’ sina beslut eller tänka för mycket
på vad som händer med barnen efter att de har haft kontakt med dem. Normer
kring att inte älta kan ses som ett sätt att distansera sig från ånger som i likhet
exempelvis sorg och nedstämdhet kan förstås som en ’tung’ känsla (Rivera
2015). Samtidigt som åklagarna ger uttryck för många olika sätt att hantera
den emotionella smuts som olika känslor är förknippade med och genom narrativen iscensätter en professionell identitet där de är måna om att framstå som
varken för berörda eller för oberörda har många av de åklagare som jag har
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intervjuat även erfarenheter där de överträder de snäva emotionella normerna.
Dessa överträdelser handlar främst om fall där de har blivit för berörda och
känslorna har kommit för nära eller blivit för tunga och jobbiga. Även dessa
erfarenheter ryms i åklagarnas narrativa repertoarer och i detta kapitel kommer
jag fortsättningsvis att analysera de narrativa linjer och positioneringar som är
möjliga i relation till dessa erfarenheter. Den emotiva dubbelexponering som
narrativen iscensätter handlar om att både bli berörd och oberörd. Ett sätt att
göra denna positionering är att vissa att man blir berörd men på rätt sätt.
Åklagare 1: Det är klart att man blir berörd. Det blir man alltid. (n: mm) Men
jag blir inte så berörd.. För jag har en kollega här som hon har sagt att hon tyckte
att det var jättejobbig att ha barnärendena för hon vill liksom bara ta med sig
alla barn hem. (n: mm) Så känner inte jag.
Åklagare 2: Visst ibland blir man påverkad men inte jättemycket. Det är nåt
speciellt ärende som man har jobbat särskilt med kanske. (n: mm)

I citaten ovan framhåller båda åklagarna att de blir berörda i och av sitt arbete
med att utreda brott mot barn samtidigt som de också betonar att de blir lagom
berörda. Meningen kring den egna erfarenheten av att bli berörd i det första
citatet förhandlas fram som att det är en självklarhet och alltid närvarande
känsla i arbetet samtidigt som intensiteten i den berörda känslan är respektabel. Denna positionering formar åklagaren utifrån en jämförelse med en kollega som blir för berörd och inte kan hålla isär det professionella engagemanget med ett privat. I det andra citatet markeras gränserna för upplevelsen
av att vara berörd genom att den dels relateras till både frekvens och intensitet,
dels att den riktas som ärenden som skiljer ut sig från mängden.
Parallellt med att åklagarna positionerar sig som lagom berörda i de narrativa
linjerna om utsatta barn finns det även gott om exempel i intervjuerna när de
skapar en professionell respektabilitet genom att visa att de har blivit mycket
berörda av olika barn som de har kommit i kontakt med i sitt arbete. När jag
har frågat åklagarna om det är något fall som har berört dem särskilt mycket
under deras karriär har flertalet nämnt ett ärende där ett barn har blivit utsatt.
Det gäller i synnerhet fall av grovt sexuellt eller fysiskt våld men i vissa fall
tar åklagarna upp att den omsorgsbrist och misär som vissa av barnen lever i
berör dem djupt. Vid de tillfällen som åklagare har blivit märkbart berörda
under intervjuerna, fått tårar i ögonen eller tjockare röst, har det framförallt
varit när de har berättat om barn som de har mött. Utsatta barn berör, eller som
en åklagare uttryckte det, de ‘hittar vägen till hjärtat’ och det skapar grund
för narrativa linjer kring olika professionella ideal. Flera åklagare var inne på
att det var särskilt svårt att sätta gränser för den egna berörelsen om man hade
egna barn och flera menade att de eller kollegor tillfälligt pausat från barnärenden medan de själva hade småbarn hemma. Att arbeta med brott mot barn
samtidigt som en hade egna småbarn länkades samman med att komma för
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nära; ‘då kan det komma inpå en‘ och att ‘då kanske man blir känslomässigt
engagerad på ett sätt som inte blir sunt. För jobbet ska inte.. Det här är ett
jobb! Det får inte äta upp en.‘. Det riskabla, hotfulla engagemanget som beskrivs här bygger på en gränssättning mellan det privata och det professionella
rummet, där det problematiska engagemanget är ett gränslöst engagemang
som är osunt och i förlängningen riskerar att konsumera åklagarens inre, kännande jag.
I intervjuerna framkommer det att ett sätt att klara av att bli lagom berörd av
barnens utsatthet och samtidigt orka jobba med dessa brott handlar om att
kunna pausa från barnärenden en kortare eller längre tid. I en intervju där jag
frågade åklagaren om hon ser någon nackdel med att vara specialiserad och
arbete med en viss typ av brott till skillnad från att ha en större variation av
brott tog hon inledningsvis upp att det beror på hur man är som person och att
det kan varit roligt med variationen för omväxlingens skull. Lite längre fram
i intervjun återkommer hon till denna fråga och menar att variationen fungerar
som en ‘avlastning’ från barnärendena och fortsätter med att säga att:
Därför att ibland kan det bli jobbigt med alla gråtande barn. Man måste vara
engagerad i de målen samtidigt så kan det ju vara svårt att hålla dem ifrån sig.
[...] För att det äter ju en på insidan mycket mer att ha ett barn som.. Jag kan
fortfarande se bilder framför mig med barn. Jag hade en flicka som var tio år
som var utsatt för våldtäkt av sin styvpappa i flera år. Jag kan se hur hon sitter
där och gråter med tårarna rinnande. Han hade velat att hon skulle ta den i munnen och då fick hon välja och då sa hon 'Jag ville inte ta den i munnen! Så jag
valde att ta den där bak'. (n: mm) Och så grät hon. Och det.. Alltså såna ärenden
kan man liksom inte.. De är jättesvåra att hålla ifrån sig. (n: mm) 57

Intervjupassagen både befäster och utmanar normerna kring det egna känslomässiga involveringen i brott som rör barn och visar på emotionsregimens
komplexitet. Engagemanget beskrivs både som en förutsättning för arbetet
men också som något som gör det jobbigt. Vikten av att hålla ifrån sig dessa
ärenden förstärks genom att brott mot barn länkas samman med att de väcker
känslor som har en närmast egen parasitisk agens, det är ärenden som ‘äter en
på insidan’. Genom denna återkommande metafor och det gripande men ytterliga exempel som åklagaren sedan nämner bidrar till att rättfärdiga överträdelsen av normerna att hålla ärendena ifrån sig och inte bli påverkad. I intervjun fortsätter åklagaren med att legitimera att hon har blivit berörd genom att
jämföra brotten mot barn med andra typer av brott; ‘Medan däremot om du
har en gråtjuv som kommer in för femtioelfte gången. Jag hade några stycken
i somras. De går ju inte på djupet. De går ju inte in här. (pekar på hjärtat/ma-

57

Jag har valt att ta med dessa starka citat för att skapa inlevelse och förståelse för
vilken typ av ärenden som åklagarna ibland arbetar med. Citaten har ändrats marginellt
för att fallen inte ska kunna identifieras.
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gen)’. Denna positionering blir viktig inte bara utifrån den effekt som kontrasten bidrar med men är också betydelsefull eftersom åklagare på detta sätt visar
att hon kan hålla andra typer av brott ifrån sig men att det är just barnärenden
som är svåra. I förlängningen ger positioneringen ett slags skydd mot kommentarer och ifrågasättande av personer som inte själva arbetar med barnärenden. Jämförelsen med lindrigare typer av brott blir bärande för det budskap
som åklagaren för fram i narrativet, att hennes känslomässiga involvering är
respektabel.
I en annan intervju tar åklagaren upp att hon blivit väldigt berörd av ett fall
med en elvaårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa.
Hon poängterar att det är ett fall där hon både blev känslomässigt berörd och
kände en stark vilja att driva ärendet till åtal. Den känslomässiga involveringen relaterar hon främst till flickans hemförhållanden och att:
Pappan så uppenbart inte kunde ta hand om henne ordentligt. (n: mm) Så berättar hon att hon fick inte duscha så ofta som hon ville. Hon fick bara äta gröt.
Det var smutsigt hemma och.. Jamen du vet. (n: mm) Det var såna här saker.
(n: mm) Man fick höra och det blir man ju illa berörd av. Förstår liksom ‘Den
här flickan har det ju inte bra’. (n: mm) Och så berättar hon att ‘Ja, det var
bättre hemma hos mamma’. För där fick hon bada skumbad men hon tyckte inte
om mammas nya kille för att mamma och nya killen knullar hela tiden. (n: mm)
Så berättar hon och det kommer fram att det här gör de öppet framför barnen.
(n: mm) Att de har sex öppet. Man blir så här.. Man förstår inte hur människor
kan leva på det här viset och att de utsätter sina barn för det här. (n: mm) Det
berörde mig väldigt starkt.

Det som utmärker denna narrativa linje i jämförelse med många av de andra
åklagare som jag har intervjuat är att åklagaren inte reserverar eller distanserar
sig till att den känslomässiga involveringen. Senare i passagen nämner hon
även en annan överträdelse av den emotionella normen att inte älta och säger
att ‘det var nåt som jag hade med mig hem. Tänkte på den här flickan ganska
mycket’. Hon menade även att ärendet även hade engagerat henne mycket utredningsmässigt och det hade varit ett fall som hon och polisen hade jobbat
mycket med och ‘vände verkligen på alla stenar vi kunde’. Ärendet var för
henne även förknippat med en stor frustration och upprördhet ‘vi kunde aldrig
bevisa det och det.. Det kände jag att det var (slå ner handen i bordet) tungt
att behöva skriva av det där för jag hade gärna velat nå framgång där men
det gick inte‘. Hon fortsätter sedan med att berätta om ytterligare ett ärende
som har engagerat och berört henne. Även i detta fall ger hon uttryck för en
slags bedrövad ilska då hon menar att hovrätten kommer att ogilla åtalet. Hon
avslutar hela passagen med att säga att:
Jag har varit förskonad för från riktiga.. Eller hur man ska säga? Riktigt otäcka
sexualbrott. När vi pratar om incestfall och (n: mm) eh riktiga penetrer-.. Alltså
så (n: mm) av småbarn. (n: mm) Det har jag varit förskonad ifrån. Men den
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dagen man får ett sånt kommer ju kännas jobbigt naturligtvis. (n: mm) men det
har jag varit förskonad ifrån än så länge. (n: mm) Det är inte så vanligt som man
(n: näe) kan tro.

Till skillnad från åklagaren som rättfärdigar att hon har berörts av brott mot
barn genom att jämföra dessa brott med lindrigare brott gör åklagaren här en
slags omvänd emotionshantering. Den rekalibrering som åklagaren gör i
denna intervjupassage bygger på logiken att det alltid finns brott som är värre
och denna logik gör det möjligt att positionera sig som ‘förskonad’. På detta
sätt mildrar hon den ‘smuts’ som de brott som hon har arbetat med är förknippade med och positionerar sig i den narrativen linjen som närmast tacksam.
Den dubbelexponering som den narrativa linjen synliggör handlar om att hon
bekräftar sin professionalitet genom att markera att hon kommer att hantera
dessa ärenden den dagen de kommer men samtidigt positionerar sig som att
det kommer att bli jobbigt och beröra henne på ett mänskligt plan. En annan
åklagare menade att hon kunde känna en liten lättnad när hon såg att det inte
fanns någon anmälan gällande ’litet barn, grova anklagelser, nära anhörig’
när hon gick igenom de ärenden som lottats på henne. I intervjupassagen skrattar hon mycket, vilket jag menar både kan tolkas som en distansering till den
smuts som dessa brott är förknippat med men också som en markering av den
gränsöverskridning av det neutrala idealet som åklagaren gör när hon uttalar
att det finns vissa brott hon gärna undviker. I linje med det neutrala idealet bör
åklagare varken föredra eller motsätta sig vissa typer av brott vilket adderar
en spänning i dessa narrativa linjer.

Att tillåta sig att gråta en skvätt och andra respektabla strategier
att hantera de egna emotionerna
Utöver att de emotionella zonerna bygger på en uppdelning mellan det professionella och privata så kan det professionella rummet i sig förstås som en
samling mindre rum som i sin tur innefattar olika emotionella normer och koder. Dessa emotionella zoner påverkas av hur offentlig platsen uppfattas vara,
flera åklagare menade att de kan släppa fram mer och fler känslor på kontoret
i jämförelse med rättssalen. I en intervju där vi talade om ett par olika ärenden
som hade berört åklagaren och hon nämnde ett våldtäktsärende där hon starkt
hade relaterat till den utsatta flickans förälder som hade hittat sin dotter som
‘bara skrek som ett djur‘ och liggandes ‘i köket bara som en hög’. I relation
till detta ärende menade åklagaren att:
Då kan jag själv känna att man blir otroligt berörd. Så att jag liksom grät. Men
det var skönt att jag liksom gråtit en skvätt på kammaren när jag läste förhöret
för då var det lättare när jag skulle förhöra den här människan sen i rätten. För
då hade jag liksom mött de där känslorna en gång. Men vi får ju gå på handledning och det är jättejättebra. (n: mm) Jag är en utav dem som kämpar för att vi
får ha kvar det.
232

I denna narrativa linje finns en rad olika positioneringar som belyser hur olika
meningar knyts till den egna berörelsen och normer för hur denna känsla ska
hanteras. Som ett tecken på mänsklighet kan känslan av att bli berörd förstås
som en högt värderad känsla. Att bli berörd kan således förstås som en emotiv
positionering som befäster åklagarens mänskliga sida. Samtidigt som gråten
kan tolkas som en slags överträdelse av emotionella normer förhandlar åklagaren om gråtens innebörd och mening på ett sätt som gör den respektabel. I
denna intervjupassage blir gråten det manifesta tecknet på att berörelsen är
stark och äkta. Hon förknippar även gråten med en lättnad och Scheff (1979)
menar att gråt i många sammanhang symboliserar rening och frigörelse. Utifrån dessa meningsförskjutningar kan gråten tolkas som ett lämpligt sätt att
hantera de berörda känslorna eftersom gråten också blir ett sätt att lämna dessa
känslor bakom sig istället för att hålla dem inom sig. Den utmanande aspekten
av att möta sina egna känslor och låta sig beröras rättfärdigas i intervjupassagen senare del där detta sätt att hantera sina känslor framstår som det professionella sättet genom att det medför att det blir lättare för åklagaren att genomföra förhöret med förövaren i rätten.
De emotionella zonernas olika öppenhet för känslor skapar också olika strategier för att hantera och arbeta med sina känslor så att de går i linje med den
professionella respektabiliteten. I en intervju där jag frågade åklagaren hur
hon hanterar de känslomässiga aspekterna av arbetet menade hon att ‘man får
prata mycket’. Hon menade att hon till viss del kan prata om det hemma men
att tystnadsplikten begränsar denna möjlighet så att det främst blir att hon pratar med kollegorna i det specialiserade teamet; ‘vi är nog lite varandras kuratorer också’. I intervjuerna framkom det att möjligheten att få professionell
handledning varierade mellan kamrar, både i fråga hur institutionaliserad
handledning var och hur synen på handledning var i relationsvåldsteamet, chefer och andra kollegor. Medan åklagaren i citatet ovan talar om att hon ’är en
av dem som kämpar’ för att få kontinuerlig handledning menade en åklagare
på en annan kammare att det inte var någon av de relationsvåldsspecialiserade
åklagarna på hennes kammare som utnyttjade den timme som de varje vecka
hade avsatt till grupphandledning med en psykolog. Hon relaterade det till en
‘machomentalitet’ och menade att behovet att få handledning av vissa kollegor riskerar att tolkas som att man inte klarar av att handlägga den här typen
av ärenden. Hon fortsätter med att säga att:
Det har jag stött på från min chef en gång. Så att honom pratar inte jag med om
jag mår dåligt. (n: näe) Nä. Eller om jag tycker att det är jobbigt. (n: mm) För
det var det första jag fick till svar då.. Det hade kommit in väldigt mycket barnärenden under en kort tid och det var inga jätteallvarliga ärenden men det var
just mängden ärenden som kom in. [...] Vi har ju ett ganska litet upptagningsområde egentligen. Så då kände jag det att ‘Det är så mycket barn som far så
illa’. (n: mm) Då sa jag det när min chef frågade ‘Hur är det?’ Hur jag kände
det. (n: mm) Då sa jag just att ‘Näe, nu.. Jag tycker att det är för jäkligt’. Ja,
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och det att jag blev illa berörd av mängden ärenden. Och då, det första han säger
då det är att ‘- (åklagarens namn), har du verkligen funderat på.. Du kanske
inte ska handlägga den här typen av ärenden?’. Så sen dess pratar inte jag med
honom det (n: Näe) Nä. Utan då är vi, då avlastar vi varann (n: mm) i gruppen.
Mm.

Inledningsvis pekar åklagaren på en överträdelse av en emotionsnorm som
handlar om att det är mer accepterat att bli berörd av de grövre brotten än de
mindre. Att bli berörd av mängden barn som blir utsatta för brott är problematiskt för den professionella respektabiliteten eftersom det kan tolkas som ett
misslyckande med det emotionsarbete som behövs för att orka med denna typ
av ärenden. I en emotionsregim där olika former av känslomässig involvering
kan uppfattas som en svaghet utmanas den professionella identiteten av dessa
känslor, det kan tolkas som att den emotionella smutsen har tagit över. I intervjupassage har inte åklagare själv problem med att bli berörd och må dåligt
över att ‘Det är så många barn som far illa’ utan problemet för henne ligger
hur andra tolkar dessa känslor. Att visa att man blir berörd kan tolkas som en
sårbarhet som öppnar upp för ett ifrågasättande av den egna professionaliteten.
De emotionsnormer som synliggörs i detta exempel handlar således om att
veta vilka kollegor det går att visa känslor för och inte.

‘Jag är ju ingen robot’. Strävan efter att inte bli cynisk
Som föregående avsnitt har visat så har åklagarna en rad olika sätt att visa hur
de både berörs och distanserar sig till barnens utsatthet. Att komma för nära
det lidande som barnen har gått igenom innebär på många sätt även ett hot mot
den egna personen och de narrativa linjerna vittnar om en rädsla att bli ‘förstörd’, känslokall och förhärdad. En viktig dimension i den emotionsregim
som avtecknar sig i åklagarnas narrativa linjer om att utreda brott mot barn
handlar om att inte bli cynisk.
Under en av de dagar som jag följde med åklagare i deras arbete var jag med
på ett samverkansmöte på barnahuset. Denna ‘skuggning’ genomfördes precis
innan sommaren och en av de saker som diskuterades under mötet var att de
skulle få vänta till hösten med att höra flera av barnen eftersom barnen inte
hade förskola under sommaren och att deras föräldrar som utsatt dem för våldet då direkt skulle få veta att barnen skulle bli förhörda. Denna aspekt, och
att polisens barnförhörsrum var fullbokade gjorde att man under mötet konstaterade att man skulle bli tvungen att prioritera i de anmälningar som hade
kommit in och vilka barn som de skulle höra innan sommaren. I samband med
detta sa representanten från barnpsykiatrin att alla ärenden är allvarliga och
gjorde som jag uppfattade det en markering kring hur det talades om de olika
anmälningarna vid mötet, framförallt gentemot åklagaren och polisen. När jag
sedan intervjuade åklagaren frågade jag henne om denna situation och att jag
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upplevt att samtidigt som många av de åklagare som jag intervjuat utgått från
att olika brott är olika allvarliga ofta reserverade sig mot en sådan rangordning. Denna åklagare menade att även om ‘alla förstår att en örfil från en
förälder i ett upprört läge inte är lika allvarligt som kontinuerliga slag med
tillhyggen vecka efter vecka’ så var det viktigt att se även det lindrigare våldet.
Hon fortsatte med att säga:
Jag vill inte förringa nånting (n: mm) förstås. Men det är vad det är. (n: mm)
Det är inte mer än så. Det man ofta tänker på som åklagare i rollen som barnutredare är att man, man vill inte bli.. Jag vill inte bli cynisk. Jag vill inte låta
förhärdad och jag vill inte bli det. För att då gör jag nog ett sämre jobb. (n: mm)
För att den dagen där jag tycker att 'Ja, var det inte värre så..'. Jag menar..
(suckar) Då tror jag inte att jag gör ett så bra jobb. (n: mm) Men när man ska
sätta sig och prioritera.. Har man tre tider före sommaren då måste man plocka
ut det som är det allvarligaste. (n: mm) Det är en självklarhet. (n: mm) Sen vill
man inte liksom.. Vad ska jag säga? Man vill inte låta som att man förringar
nånting. Det är det.

I denna intervjupassage framgår den komplexa narrativa linjen som förhandlar
om rädslan att bli uppfattad som cynisk och förhärdad av andra. Att inte ta ett
brott på allvar riskerar att bli uppfattad som att man har passerat en emotionell
gräns och blivit avtrubbad och känslokall. Denna linje som pekar mot emotionsnormer där både ett yt- och djupagerande framhävs, det vill säga åklagaren arbetar både med att inte framstå som cynisk men även med att inte bli
cynisk. Rädslan och emotionsnormen att inte bli cynisk förstärks vidare genom att kopplas samman med en professionalitet som bygger på engagemang
och empati. Att känna 'Ja, var det inte värre så..' länkas samman med att göra
ett dåligt jobb och rädslan för att bli cynisk riktas således mot ett etablerad
förståelse av professionalitet. Dessa logiker står i viss kontrast till att åklagaren parallellt värderar och prioriterar de brottsanmälningar som har kommit
in. I narrativet framstår denna värdering och prioritering både som en självklarhet, enkla och närmast värderingsfria; ‘Men det är vad det är. Det är inte
mer än så’ som framstår närmast som värderingsfria. Frånvaron av agens i
fråga om själva värderingen kan både tolkas som ett sätt att iscensätta objektivitet men distanserar även åklagaren från att uppfattas som om hon blivit
cynisk. Lite senare under samma intervju talar vi om frustration i samband
med nedläggningsbeslut och jag frågar henne då om hon tänker att frustration
är något som är särskilt förknippat med specialiseringen eller om det är något
mer generellt som alla åklagare behöver hantera. Hon menar att det kanske
finns en lite större frustration i barnärendena eftersom ‘man investerar mera.
Lite mera av sig själv’ och lyfter fram att den känslomässiga involveringen
blir större om man har egna barn. Hon fortsätter med att säga att ‘Det finns
ändå nån känsla liksom även fast man gör sitt jobb. [...] Ingen är ju en maskin
liksom. Jag är ju ingen robot.’ Genom dessa metaforer framstår den känslomässiga neutraliteten inte bara som en omöjlighet utan även som ett oönskat
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tillstånd som skulle frånta åklagaren hennes mänsklighet. Naturaliseringen av
känslor - de finns där - ‘även fast man gör sitt jobb’ är ett sätt att legitimera
den egna känslomässiga involveringen. Samtidigt fungerar narrativet även
som ett slags motstånd mot den traditionella professionaliteten som bygger på
affektiv neutralitet.
I en intervju där vi precis pratat om olika ärenden som berört åklagaren under
hans karriär frågade jag honom hur han orkade med att komma så nära dessa
situationer och livsöden. Från det lågmälda allvar som han hade talat om fallen
svarade han skämtsamt att ’Äh, jag är psykopat (båda skrattar)’ och betonade
att även om han ibland funderar på om han blivit för känslokall så är det rätt
skönt att kunna ’ruska av sig’ dessa ärenden och stänga av. Humor används
ofta för att peka ut en norm och en medvetenhet om att man har överträtt denna
norm (Bloch 2007; Marander-Eklund 2007). Den norm som frågan – Hur orkar du? understryker är normen att man borde känna väldigt mycket i relation
till den här typen av ärenden och att som åklagare bli för duktig på att stänga
av de känslor som arbetet för med sig är således ett riskabelt projekt för den
egna identiteten. Det humoristiska i att benämna sig själv psykopat kan tolkas
som en nödvändig form av självdistans som återigen understryker den professionella kompetensen att kunna distansera sig. I en annan intervju omförhandlar åklagaren närheten till det smutsiga arbetets betydelse för det egna
jaget på ett annat sätt.
Nina: Mm, just det här med ärenden som man tar hem (ip: mm) och så. Tror du
att du påverkas personligen av att hantera just de här ärendena [barnärenden]?
Åklagare: Jag hoppas inte det. Jag hoppas att man inte blir avtrubbad och cynisk. Det vore (n: mm) det värsta. (n: mm) Naturligtvis måste man ju (kort paus)
försöka förhålla sig professionellt till de här ärendena. Man kan ju inte ta med
sig alla hem och gå och grubbla och vara ledsen och (n: mm) tycka att det är
jobbigt för det.. Då orkar man inte så man måste försöka att lämna det mesta
här. (n: mm) Men vissa grejer klara man ju inte det. (n: mm) Utan då.. Det
händer att jag drömmer om jobbet och det händer att jag funderar när man ska
somna ’Hur ska jag gå vidare?’. […] Men jag hoppas att jag inte förändras som
person. (kort paus) Näe, jag tycker att jag kanske sen jag började som åklagare
kanske har fått en lite annan bild av samhället. (n: mm) För man har ju vuxit
upp hyfsat skyddat i en värld. Förskonad från väldigt mycket av samhällets dåliga sidor. (n: mm) Har man haft en förmånlig uppväxt så har man ju inte sett
den här typen (n: mm) familjer och man har inte sett vad som pågår inom folks
stängda dörrar. (n: mm) Och det, det ska man vara väldigt tacksam för. Men jag
är också tacksam nu för att jag får möjlighet att se det för jag hoppas att jag blir
en mer ödmjuk människa och en mer förstående (n: mm) människa. (n: mm)

I denna narrativa linje blir hotet om cynism ännu tydligare och åklagaren inleder med att göra motstånd mot påståendet att hon skulle påverkas på ett personligt plan av att arbeta med dessa typer av brott, intentionen att inte vilja
påverkas är en viktig del av den narrativa linjen. Precis som i det föregående
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exemplet så synliggörs de emotionella normerna för den respektabla professionaliteten genom att markera att hon oftast inte grubblar, är ledsen och eller
tänker på ärenden när hon är hemma men att det händer i vissa extraordinära
fall. I den narrativa linjen adderar åklagaren ytterligare en tolkning av betydelsen av de negativa, jobbiga känslorna i och med att hon omvandlar dem till
en insikt om sin priviligierade position i samhället. Inför detta uttrycker hon
tacksamhet och menar att hennes arbete har inneburit en positiv förändring av
hennes privatperson, ’jag hoppas att jag blir en mer ödmjuk människa och en
mer förstående människa. I detta exempel gör åklagaren således motstånd mot
en föreställning om hur en påverkas emotionellt av att arbeta med ärenden som
rör våld mot barn. Kontakten med ’det smutsiga’ förhandlas fram till att föra
med sig något nobelt och önskvärt även för det ’privata’ jaget och kan ses som
en förhandling av meningen kring den emotionella smuts som dessa brott är
förknippade med.
I detta kapitel har jag belyst olika aspekter av den smuts som åklagares arbete
är förenat med och hur det inverkar på vilka former av en professionell respektabilitet som är möjliga att iscensätta. På många sätt tystar och påbjuder
dagens diskurser om våld i nära relation, våld mot barn och sexuellt våld att
vi helst inte ska komma för nära dessa former av våld. I de narrativa linjerna
om hur en påverkas av att ständigt vara i kontakt med dessa brott både upplöses och förstärks de symboliska gränsdragningar mellan en privat och professionell sfär. Denna uppdelning spelar även en betydande roll i hur åklagarna
talar om sig själva och sin roll under rättegången, vilket jag särskilt diskuterar
i kapitel 13. De följande tre analytiska kapitlen handlar om huvudförhandlingar i rätten som är en central aspekt av åklagares arbete och professionalitet.
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Kapitel 11. Det frustrerade engagemanget.
Om åklagares möten med brottsoffer

Nina: Vad ser du som givande i att arbeta med just de här ärendena [våld i nära
relation]? (kort paus)
Åklagare: Ja, att man på nåt sätt står på de skyddslösas sida på nåt sätt alltså.
För att det är ju de svagaste parterna i samhället på nåt sätt känner jag. (n: mm)
Barnen är ju otroligt skyddslösa och dem måste vi ju verkligen gå in och stötta,
särskilt när det är vårdnadshavare som är förövare. (n: mm) Om inte vi gör
nånting, vem gör nåt då liksom? (n: mm) Så där känner man ju att det är givande
på det sättet och i relationsdelen lite samma där. Det handlar ju ofta om ganska
svaga kvinnor, nedbrutna kvinnor och även om de nu liksom inte vill medverka
så har det ju hänt många gånger att man ändå har fått ett tack efter en förhandling. Att man nog kan… Kan väcka nånting hos dem i alla fall. Även om vi inte
ens kommer till åtal så kanske man under processen via poliserna har fått fram
att ’Vi finns här för dig’. (n: mm) ’Om det händer nåt mer så måste du höra av
dig igen och vi förstår om du inte vill medverka den här gången’. Att man sår
ett frö att vi finns här. (n: mm) Det är väl det man får trösta sig med de gånger
kvinnorna backar och man inte kommer vidare. Jamen, kanske så har vi ändå
sått nåt frö som gör att hon nästa gång orkar hela vägen. (n: mm) Det är väl det
som man kan känna. Och framförallt de gånger man får en fällande dom, känner
att man har lyckats hela vägen. (n: mm) Så är det ju väldigt givande. Ibland kan
man tycka tvärtom, för vems skull jobbar jag egentligen? Jag sitter i tingssalen
och den enda som vill ha en fällande dom är jag. Det är ingen annan. (n: mm)
Blir det fällande dom så tycker målsägande att jag har förstört deras liv. Det
händer ju också. (n: mm) Men då får man ju på nåt sätt se det som att hon förstår
inte sitt eget bästa just nu men nån dag så kanske hon gör det. (n: mm) Hon
förstår att det inte var okej (n: mm) det han gjorde. (n: mm) Och då får man ju
känna att man på nåt sätt tjänar den blå boken och att statens intresse. (n: mm)

Åklagares officiella arbetsuppgifter är att utreda och lagföra brott och professionens specifika kompetensområde utgörs av juridiken. Intervjupassagen ovan
har jag valt att inleda med eftersom jag menar att det belyser ett par centrala
aspekter av den emotionellt utmanande verklighet som åklagare återger i sina
narrativ kring det egna arbetet och visar att åklagarens arbete handlar om
mycket fler aspekter än enbart ’ren’ juridik och ’strikt’ bevisvärdering. I narrativen kring mötet med personer som har utsatts för våld i nära relation eller
sexuellt våld balanserar de åklagare som jag har intervjuat mellan att ge uttryck för en stark medkänsla och engagemang i dessa frågor och samtidigt
iscensätta den objektivitet och den ständiga misstro som är djupt förankrad i
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yrkesrollen. Den spänning i form av motstridiga professionella ideal som de
narrativa linjerna rör sig mellan visar att åklagarnas förhållande till brottsoffren är komplicerat, det är ett möte som fyller åklagarnas arbete med både meningsfullhet och frustration. I likhet med åklagaren som citeras ovan betonar
många av de intervjuade åklagarna offrens utsatthet och lyfter fram en egen
önskan om att göra skillnad, att i förhållande till våld i nära relationer bland
vuxna få kvinnan58 att bryta upp från en destruktiv relation.59
Den respektabla identitet som åklagarna förhandlar om i sina narrativ formas
på ett särskilt sätt utifrån att diskurser om våld i nära relationer och sexuellt
våld. Från ett brottsofferperspektiv blir ett av syftena med rättsprocessen att
på ett symboliskt plan ge de utsatta ett socialt erkännande av en kränkning och
att ge brottsoffret en upprättelse för det brott som de har varit utsatta för (Burman 2011; Diesen 2011). Utifrån detta perspektiv skapas en förväntan om att
rättsprocessen bör vara en positiv erfarenhet för offren, åtminstone i den mån
rättsprocessen leder till fällande dom. Genom denna diskursiva problemkonstruktion där brottsoffren ses som ’svaga’ och ’nedbrutna’ individer som ’inte
förstår sitt bästa just nu’ och rättssystemet presenteras som en lösning på problemet blir narrativen om mötet med brottsoffren samtidigt en professionell
resurs, en projektionsyta där åklagarna har möjlighet att skapa en ’moralisk
identitet’ (Kleinman 1996; se även Kleres 2009), en självbild av att vara bra
människor som står på de skyddslösas sida när ingen annan gör det.
Som det inledande narrativet visar är det emellertid inte helt lätt att upprätthålla denna positiva självbild. Narrativen förhandlar både om vilken mening
som åklagarna skapar kring sina erfarenheter av mötet med vuxna som har
utsatts för våld i nära relation och hur de ska förhålla sig till en återkommande
kritik av rättsväsendets bemötande av brottsoffer. Parallellt med önskan om
att göra skillnad upplever åklagarna att brottsoffren sällan vill medverka i den
rättsliga processen, att de inte vill ha den ’hjälp’ som åklagaren kan ge. Som
intervjupassagen visar skapar det besvikelse, frustration och hos vissa åklagare även ett ifrågasättande av den egna yrkesrollen och rättssystemet. En återkommande ambivalens i åklagarnas professionella narrativ som bara glimtar
58
Jag har valt att genomgående skriva om våld i nära relationer och sexuellt våld som ett könat
våld, det vill säga att det är ett kvinnligt offer och en manlig förövare. Det osynliggör dock
manliga och icke-binära offer samt offer som utsätts av kvinnliga förövare. Sett till den forskning som finns på området menar jag dock att våld i stor utsträckning handlar om mäns våld
mot kvinnor och att det av den anledningen är viktigt att framhålla detta i texten. En annan
nackdel med denna problemformulering är att analysen därmed genomsyras av en heteronormativitet.
59
I detta kapitel fokuserar jag endast på åklagarnas relation med de vuxna brottsoffren. Trots
att det finns många likheter mellan hur åklagarna ser på barn som utsätts för brott och vilka
emotionella utmaningar de upplever i det mötet finns det också stora skillnader och jag har
därför valt ha behandla det i eget kapitel.
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fram i citatet ovan men kommer att utvecklas mer i den kommande analysen
är en utbredd förståelse bland åklagarna av hur påfrestande och ibland till och
med kränkande upplevelse det är för målsägande att gå igenom en rättsprocess. Den feministiska kritiken om ‘sekundär viktimisering’ som beskrivs närmare i avhandlingens inledande kapitel är således levande i åklagarnas upplevelse av det egna arbetet och försvårar en entydig positionering som ’god’.
Ytterligare en omständighet som är särskilt påtaglig när det gäller våld i nära
relation och sexuellt våld är den låga lagföringsfrekvensen när det gäller dessa
typer av brott.60, enligt Åklagarmyndigheten lägger åklagarna ner 70 procent
av förundersökningarna utan att gå till åtal. Det är med andra ord väldigt sällan
som åklagarna gör skillnad i en rättslig mening och denna aspekt av åklagarnas
verklighet bidrar med ytterligare ambivalens kring den professionella identiteten.
Utgångspunkten för analysen i detta kapitel är att undersöka hur åklagarna
narrativt konstruerar en professionell identitet i relation till de vuxna brottsoffer som de möter i sitt arbete. Narrativen belyser även normer och ideal för
hur den professionella relationen med brottsoffer ska se ut och att den övergripande emotionsregimen förutsätter en stor emotionshantering både sett till
åklagarnas egna emotioner och växlingar från brottsoffrens förväntade till deras önskvärda emotioner. Syftet med analysen är att undersöka åklagarnas
emotionsarbete i mötet med dessa brottsoffer och hur de (om)förhandlar arbetets mening, institutionella mål och sin professionella identitet genom emotioner av tillfredställelse och misslyckande, engagemang och frustration.

Emotionella arenor och arbetets emotionella dimensioner
I det emotionssociologiska perspektivet betraktas organisationer som emotionella arenor (Fineman 2003; Fineman 2000) och teoretiskt finns ett antagande om att emotioner skär genom varje aspekt av arbetet i organisationer
(Wettergren 2013; Bloch 2007; Bolton 2005a; Poder 2004; Flam 2000). Dunkel (1988) diskuterar tre olika emotionella dimensioner i organisationer; som
arbetets objekt (att den professionella aktören behöver påverka klientens/brukarens/kundens emotioner för att uppnå institutionella mål), som arbetets medel (att den professionella aktören behöver använda och uttrycka emotioner
för att uppnå institutionella mål) samt som en förutsättning för arbetet (att den
professionella aktören behöver frammana eller undertrycka emotioner för att
kunna genomföra arbetet och uppnå institutionella mål) (i Sieben & Wetter-

60
I Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för 2016 var riktvärden för sexualbrott att 22 procent av de misstänkta skulle lagföras och för våld i nära relation var motsvarande riktvärde 20
procent.
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gren 2010). Skillnaden mellan emotioner som arbetets medel och arbetets förutsättning menar jag kan förstås som att det första handlar om emotioners betydelse i professionella möten ’ansikte-mot-ansikte’ medan emotioner som
förutsättning för arbetet handlar mer om hur emotionella positioneringar används för att iscensätta professionella ideal. Ett exempel på det senare kan i
åklagares profession vara att hålla en emotionell distans till brottsoffren och
deras utsatthet för att själva orka arbeta med dessa brott. Utöver de aspekter
som Dunkel beskriver menar andra forskare att emotioner kan förstås som arbetets motivation (Sieben & Wettergren 2010), vilket jag menar kan förstås
som att den professionella aktören skapar mening och drivkraft kring det egna
arbetet och den professionella identiteten utifrån känslor av tillfredsställelse,
stolthet, frustration och misslyckande. Utifrån synsättet att professionella
identiteter är en pågående process finns ett incitament att i de narrativa linjerna
kring mötet med brottsoffer rikta sig mot engagemang och tillfredställelse och
bort från frustration och misslyckande. Genom talet om de egna emotionerna
i mötet med brottsoffer skapas en rad olika positioneringar som bidrar till att
den professionella respektabiliteten etableras och justeras genom små förskjutningar av innebörden i professionella ideal och värderingar.
Åklagares främsta arbetsuppgifter är att utreda och lagföra brott. I detta arbete
ingår att fatta beslut om att väcka åtal eller inte och att framföra målet i domstol. Det är rättsliga beslut och praktiker som ibland väcker starka, upprörda
känslor hos brottsoffren; ilska, förödmjukelse och besvikelse men också oro,
ångest och ledsamhet. I åklagarnas narrativ framkommer att en central aspekt
av deras arbete handlar om att vända dessa emotioner till acceptans, nöjdhet
eller tacksamhet och detta emotionsarbete kan förstås som en aspekt där emotioner används som arbetets objekt och medel. De narrativa linjerna visar vilka
sätt att vända brottsoffrens emotioner i samband med rättegången som uppfattas som passande och acceptabla. Det emotionsarbete som narrativen skapar
mening kring handlar om att motivera brottsoffren att medverka i rättsprocessen men också om att de ska få med sig en positiv erfarenhet av rättsväsendet,
att de ska ’känna sig välkomna tillbaka’. Kapitlets andra analytiska fokus knyter an till åklagarnas arbete med att förändra sina egna emotioner så att de
passar in i åklagarprofessionens mer övergripande emotionsregim. Det emotionsarbetet menar jag berör flera dimensioner, såväl arbetets medel som förutsättning och dess motivation. För att kunna förändra brottsoffrens känslor
under rättsprocessen framgår det av intervjuerna att åklagarna upplever att de
behöver visa empati och vara lyhörda. Sett till de egna emotioner behöver de
i vissa situationer arbeta för att känna engagemang istället för frustration, medkänsla istället för irritation för de brottsoffer som de kommer i kontakt med.
Engagemanget och den empatiska förmågan upplevs även som en förutsättning för att själv klara av att arbeta med dessa ärenden som uppfattas som
tunga, krävande och tärande på den egna personen. Det kopplar även an till en
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aspekt som motiverar åklagarna att arbeta med just de här brottstyperna, att
det är utsatta, sårbara brottsoffer gör att arbetet känns viktigt och meningsfullt.
Ytterligare en dimension av åklagarnas egna emotionsarbete handlar om hantera emotioner som kretsar den asymmetriska relationen som finns mellan dem
och brottsoffren. I denna relation har åklagaren makt och ansvar, vilket i sin
tur skapar ett behov av narrativ som legitimerar åklagarnas auktoritet och befogenheter. Mötet med brottsoffer innebär för åklagarna att de i vissa fall gör
någon arg, ledsen eller besviken. I ett emotionssociologiskt perspektiv kan
brottsoffrens känslomässiga reaktioner mot åklagarna tolkas som ett uttryck
för en upplevelse av en maktutövning som är olämplig och kränkande, antingen genom att brottsoffrens emotioner tolkas som tecken på makt- och statusförskjutningar (Kemper 1990) eller att de emotionerna förstås som uttryck
för de sociala bandens kvalitet (Scheff 1997). Medan Kemper (1990) argumenterar för att en överdriven användning av makt eller status leder till skamkänslor menar Scheff (1997) att känslor av skuld och skam uttrycker att ens
sociala band är hotade på grund av att normer har överträtts. Både ur ett individuellt och ett organisatoriskt perspektiv finns det incitament att vända skuld
till stolthet (Wettergren 2013; Wettergren 2010). För den enskilde åklagaren
handlar växlingen av emotioner om att göra arbetet meningsfullt och att
(åter)skapa en respektabel professionell identitet. På en organisatorisk nivå
kan stolthet stå för en ‘representativ emotion’ (Flam 2000), det vill säga emotioner som presenterar organisationens självbild utifrån de mål och värderingar
som emotionen står för. Det finns givetvis också en växelverkan mellan den
individuella och den organisatoriska nivån, skuld och skam beskrivs i forskningslitteraturen som ‘förlamande’ emotioner som undergräver individens
agens (Poder 2010; Barbalet 1998) och för en organisation finns således ett
intresse av att ha handlingskraftiga yrkesutövare som känner självförtroende,
tillit och lojalitet med den egna professionen. Utifrån dessa teoretiska resonemang kring emotioner inverkan i professionella sammanhang menar jag att
det är lättare att begripliggöra åklagarnas narrativa linjer om möten med
brottsoffer. Samtidigt som de narrativa linjerna syftar till att rättfärdiga och
ursäkta åklagarnas rättsliga och beslut praktiker cirkulerar narrativens
sensmoral kring stolthet, skuld och skam.

Den motvilliga, den tappra, den besvikna. Brottsoffrens
narrativa former
I den för den nordiska professionsforskningen inflytelserika boken ’Att skabe
en klient. Institutionella identiteter i socialt arbejde’ argumenterar de danska
sociologerna Järvinen och Mik-Meyer för att bilderna av det egna ’klientelet’
inom en institution påverkar de faktiska klienternas möjligheter och villkor att
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få del av välfärden (Järvinen & Mik-Meyer 2003). I linje med Järvinen och
Mik-Meyers resonemang ansar jag att det är viktigt att förstå hur åklagarna
talar om brottsoffer eftersom dessa konstruktioner även reflekterar den respektabla identiteten. I de narrativa linjerna om mötet med brottsoffren är det tre
narrativa karaktärer som utkristalliserar sig och återkommer. Det är det motvilliga brottsoffret som inte vill medverka i rättsprocessen och där narrativens
intrig handlar om att få dessa brottsoffer att delta i den rättsliga processen. Det
är den tappra målsäganden som mår dåligt och kämpar med att ta sig igenom
rättsprocess. I dessa narrativ utmanas den respektabla professionella identitet
genom de professionella praktiker som riskerar att utsätta den målsägande för
mer lidande och i förlängningen att få henne att ge upp. Den tredje brottsofferkaraktären som åklagarnas narrativ berör har jag valt att kalla för det besvikna brottsoffret. Detta brottsoffer är i åklagarnas narrativ antingen missnöjd med att åklagaren har beslutat sig för att lägga ner förundersökningen
eller vill ha mer stöd från åklagaren under rättsprocessen.
Dessa tre narrativa former för brottsoffren är meningsgivande konstruktioner
för åklagarnas professionella identiteter eftersom de formar överlappande narrativa linjer och handlingsutrymmen. Narrativen handlar exempelvis om det
egna arbetet om få den motvilliga målsägande att bli den tappra och att undvika att den tappra målsägande blir den besvikna. Som narrativa karaktärer
menar jag att det är analytiskt fruktbart att undersöka de olika konstruktionerna av brottsoffer var för sig eftersom de skapar olika emotionsnormer och
förutsätter olika former av emotionsarbete. Oavsett vilken narrativ linje som
åklagarna förhåller sig till när de berättar om sina erfarenheter av att möta
vuxna brottsoffer menar jag att narrativens intrig drivs framåt genom den
emotionella ambivalens som mötet är förknippat med. En ambivalens som i
sin tur skapar ett behov av nya inramningar eller olika former av ursäkter och
rättfärdigande för att skydda och rättfärdiga de egna handlingarna och i förlängningen den egna professionella identiteten. Utifrån Buttnys (1993:1) definition av rättfärdiganden och ursäkter kan de förstås som ’talk designed to
recast the pejorative significance of action, or one’s responsibility for it, and
thereby transform others’ negative evaluations’ fokuserar jag analysen både
kring de handlingar som åklagare finner behov att förhandla om och de sätt
som de till- eller friskriver sig från ansvar. Ett underliggande syfte som hänger
samman med detta är att sättet att tala om ens handlande även är ett sätt att
iscensätta en respektabel identitet (Scott & Lyman 1974).
En bärande dimension av denna ambivalens grundas i konflikten mellan starkt
professionellt ideal om känslomässig distansering och objektivitet och att de
flesta åklagarna säger att de viktigaste egenskaperna för att bli en bra åklagare
handlar om engagemang och empati, särskilt när det gäller dessa typer av
brott. Att positionera sig som en engagerad och empatisk åklagare framstår
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som viktigt för att kunna iscensätta en professionalitet samtidigt som åklagarna ständigt behöver visa att innebörden av dessa emotiver inte hindrar deras neutralitet eller opartiskhet. De följande två passagerna som handlar om
vilka egenskaper som är viktigt för att bli en bra åklagare belyser hur engagemang och empati länkas samman med professionella värden och kan tolkas
som både arbetets medel, förutsättning och till viss del även arbetets motivation.
Åklagare 1: Ja, att man är lite envis tror jag. Lite uthållig. (n: mm) Engagemang
absolut. Man pratar ofta om att man måste ha rätt utbildning, man ska vara gå
de och de kurserna för att bli duktig. [...] Egentligen [handlar det] inte så mycket
om [det]. Man ska ha rätt utbildning naturligtvis. (n: mm) Och man ska ha erfarenhet men det handlar till syende och sist om man har intresse, engagemang
och fallenhet för att jobba med arbetsuppgiften. (n: mm) För finns det engagemang och intresse då driver man de här utredningarna och då blir det bra. (n:
mm) [...] Det är ju normaliseringsprocess 61 och du vet, kvinnor tar tillbaka och
det kan ju vara lite frustrerande. (n: mm) De som då inte vill jobba med den här
kategorin då kanske det är så 'Ja okej, vill inte medverka'. Man lägger ner det.
Man orkar liksom inte driva det för det… (n: mm) Man tycker inte att det är
intressant och det är just då man ska driva det. (skrattar) (n: mm) Så att jag tror
att det är viktigt att det är särskilt utsedda åklagare med engagemang och motsvarande inom polisen.
Åklagare 2: Empati kanske. (n:mm) Och så engagemanget. Alltså att man kan
engagera sig i en sån här fråga. Sen så tror jag ju också i den här typen av ärenden blir det än tydligare än vad det är i andra typer av ärende, att man har lätt
att ta folk, att man har lätt att hålla förhören framförallt i tingsrätten då. (n:mm)
Att man ja, bemötandet igen alltså. [...] Så jag tror att man behöver vara empatisk. (skrattar) Jag vet inte.. (n:mm) Jag tror det. Att man kanske har lite fantasi
sådär att man kan leva sig in i. Det har kanske med empati att göra i och för sig.
Att man kan leva sig in i ärendet. Att man kan bli engagerad och inte bara stå
där som en isstod och säga 'Jaha. Vad gjorde han sen?' 'Ja. vad sa hon sen'.
(monoton, uttråkad röst) Utan att man kan liksom tänka sig in de parternas situation av att sitta där och vända ut och in på sitt liv. Jag har svårt att se hur
man skulle kunna driva såna mål utan att bli engagerad. (n:mm) Jag tror inte
målsägande, framförallt målsägande, jag tror inte målsägande vill berätta om
där sitter nån som är som en isstod och liksom mest vill att de ska skynda sig.

I båda narrativen framstår positioneringen som en engagerad och empatisk
åklagare som eftersträvansvärd. I de narrativa linjerna konstrueras engagemang och empati som professionella ideal som åklagarna riktar sig mot. Förmågan att engagera sig och leva sig in i brottsoffrens situation framställs som
förutsättningar för att kunna agera professionellt. I den första intervjupassagen
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Normaliseringsprocess är ett begrepp som används inom forskningen för att belysa hur våld
i nära relationer normaliseras genom att mannens kontroll över partnern successivt trappas upp.
Genom denna normaliseringsprocess förminskas allvaret i våldet och de utsatta tar på sig skulden för det.
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värderar åklagaren engagemang högre än de juridiska kunskaperna för att
kunna driva en rättsprocess och utmanar på detta sätt en traditionell bild av
den respektabla professionaliteten. Den egna känslomässiga involveringen
framstår som avgörande för huruvida åklagaren kommer att nå framgång i
målet eller inte. Vidare länkar åklagaren samman engagemanget med envishet
och uthållighet och narrativt utgör talet om det egna engagemanget upplösningen på den underliggande intrig som narrativet återspeglar; att inte lägga
ner förundersökning på felaktiga grunder och att överkomma en frustration
gentemot de brottsoffer som inte vill medverka. Narrativets dramatik understryks av att åklagaren betonar att engagemanget är som viktigast i de ärenden
där frustrationen är som störst. Genom att positionera sig gentemot mindre
engagerade kollegor som är snabba att lägga ner förundersökningar där målsägande upplevs som motvilliga markerar åklagaren hur engagemang utgör en
symbolisk gränsdragning mellan bra och dåliga åklagare.
I likhet med det första citatet belyser även den andra intervjupassagen vikten
av engagemang och empati för att för att bli en bra åklagare. I denna passage
länkas engagemang och empati samman med en professionell kompetens som
handlar om att vara skicklig på att hålla förhör. Möjligheten att leva sig in
brottsoffrens situation framställs i narrativet som en förutsättning för att få den
målsägande att berätta om sin utsatthet. Den egna positioneringen som empatisk och engagerad befästs genom att visa på omöjligheten i den motsatta positionering, att vara en känslokall ’isstod’ som inte visar något intresse för den
målsägande. På detta sätt leker narrativet med gränserna för det objektiva, neutrala professionaliteten. Marander-Eklund (2007) menar att skratt är ett sätt
att möjliggöra berättelser om det inte fullt acceptabla och skyddar berättaren
genom att förekomma andras reaktioner (2007:160). Skrattet kring talet om
empati i intervjupassagen ovan kan tolkas som en markering av en överträdelse och visar hur empati och engagemang ständigt utgör ett hot mot rationalitet, objektivitet och i förlängningen den professionella identiteten. Som
de kommande styckena kommer att belysa framstår det som viktigt att positionera sig på ett sätt som synliggör att en inte har blivit för känslomässigt
engagerad eller för empatisk med brottsoffren. För att iscensätta den respektabla professionaliteten behöver engagemanget och empatin gränssättas och
en viktig sensmoral som narrativen förmedlar är att ett jobb alltid ska vara
jobb.
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Att möta det motvilliga brottsoffret. Förhandlingar om
den auktoritära makten och att gå emot någons uttryckta
vilja
Den mest framträdande berättelsen om mötet med brottsoffer i åklagarnas narrativ är mötet med ‘det motvilliga brottsoffret’. Att arbeta ’i motvind’ eller ‘i
uppförsbacke’ är de metaforer som oftast används för att illustrera upplevelsen
av mötet med det motvilliga brottsoffret. Utifrån ett narrativt perspektiv utgör
det motvilliga offret en antagonist i åklagarnas narrativa linjer eftersom det är
en målsägande som på olika sätt och av olika anledningar inte vill medverka i
rättsprocessen och på så sätt försvårar åklagarnas arbete. Intrigen i berättelserna om det motvilliga brottsoffren stärks utifrån att de flesta former av våld
i nära relation faller under allmänt åtal i Sverige, vilket innebär att åklagarna
juridiskt inte har möjlighet att lägga ner en förundersökning på grund av att
målsägande inte vill att polisanmälan ska drivas vidare i rättsprocessen. I intervjuerna med åklagarna återspeglas en upplevelse av att det är mycket vanligt att de som utsätts för våld i nära relation inte vill medverka i polisutredningen eller rättegången. Att dessa narrativ får så stort utrymme i intervjuerna
menar jag hänger samman med att mötet med det motvilliga offret väcker motstridiga och starka känslor kring den egna professionaliteten. Ett centralt emotiv i dessa berättelse är frustration, vilket i sig ger uttryck för en komplex
emotionell positionering som förenar båda vrede och engagemang. Som narrativ karaktär skapar det motvilliga brottsoffret också en ambivalens kring den
respektabla professionella identiteten som en som hjälper och gör skillnad. I
intervjuerna ger åklagarna uttryck för att de vid olika tillfällen upplever att
målsägandes ilska är riktad direkt mot dem och att de i brottsoffrens perspektiv
är ‘ondskan personifierad‘, ‘fienden’ eller en person som ‘förstör deras liv’. I
narrativen förhandlas meningen kring dessa erfarenheter.
Av intervjuerna menar åklagarna att de sällan har egen kontakt med målsägande under förundersökningen, att närvara vid polisförhören talar åklagarna
om som undantag som de kan göra i mycket speciella fall där antingen bevisningen är komplicerad eller att åklagaren av någon särskild anledning vill försäkra sig om brottsoffrets trovärdighet. I vissa fall hör den målsägande av sig
till åklagaren per telefon men överlag träffar åklagaren brottsoffren först i
samband med rättegången. I intervjuerna beskrivs dessa möten som korta, alltifrån att åklagaren menar att de ser till att vara i tingsrätten tio minuter före att
huvudförhandlingen ska börja så att de hinner byta ett par artighetsfraser med
målsägande till att de träffar målsägande någon timme dagen innan rättegången för att få möjlighet att gå igenom hur rättegången kommer att gå till.
Dessa omständigheter skapar speciella förutsättningar för åklagarnas emotionsarbete med brottsoffren – på mycket kort tid ska de försöka få den motvilliga målsägande att vilja medverka och att vända deras emotioner av vrede,
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oro och ångest till acceptans, lugn och trygghet. I de narrativa linjerna om
detta möte talar åklagarna om olika sätt att få med sig den målsägande och
dessa praktiker spänner över motivation, övertalning och tvång samt att visa
förståelse, engagemang och empati. Intervjupassagerna nedan är från två olika
intervjuer där åklagarna beskriver målsägande som motvilligt inställd till rättsprocessen och är illustrativa för hur åklagarna skapar mening kring det egna
agerandet i dessa situationer.
Åklagare 1: Så ringer hon till mig igår och säger att ‘Jamen nu är han på behandling och jag vill absolut inte gå vidare med det här. Jag kommer må jättedåligt och jag vill bara att du lägger ner det här’. Ja, alltså (suckar). Jag kan
förstå att de tycker som de gör men jag försöker förklara vad min roll är och
vad min skyldighet är. Att jag kan inte lägga ner någonting som jag ser att det
måste vidtas fler utredningsåtgärder. (...) Hon får lov att gilla läget helt enkelt
och försöka förstå varför jag gör som jag gör. Det är inte för att någon ska må
dåligt. Utan även om man söker behandling så kanske man måste stå för sina
handlingar man har gjort dessförinnan. Ja, förklara helt enkelt. Ja, hon var ju
inte arg på mig längre när hon la på men hon tyckte att det var onödigt.
Åklagare 2: Också säga till dem ju att även om det känns jättetufft att komma
och sitta mittemot honom på en förhandling och att du upplever att ni har.. Det
kan ju också vara en kombination med att 'Vi har pratat ut om saken. Vi är
överens nu. Varför måste han ha ett straff?' säger hon till exempel. (n: mm)
Jag brukar ju säga att, lite kort liksom förklara det ‘Tyvärr, det ligger (inte) i
era händer att (n: mm) att lösa det här utan det är ett brott och då måste det
gå till domstol’. Dessutom är jag övertygad om att det är först när man har ställt
honom inför ansvar och han faktiskt får ett straff för det som ni rent faktiskt
som människor kan gå vidare också. (n: mm) Det blir aldrig bra om det bara
löses privat så att säga. (n: mm) För med vår erfarenhet av relationsvåld som
relationsvåldsåklagare så vet vi att om en vecka eller om några månader så är
han ju där igen och slår henne. Vi vet ju det. (n: mm) Det är ju i snitt femtonde
gången som han, oftast han ju, (n: mm) utövar våld som kvinnan ringer (n:
mm) polis första gången. (n: mm) Så det här är ingenting de kan lösa tillsammans. (n: mm) Väldigt, väldigt sällan. Då får man ju känna av i vilken mån
man kan ha en sån diskussion med henne eller inte.

Det finns flera gemensamma drag i hur åklagarna skapar mening kring det
egna agerande gentemot den motvilliga målsägande i dessa passager. De är
båda fyllda av rättfärdiganden och positioneringar som neutraliserar den makt
som åklagaren utövar. Intrigen i de båda narrativen synliggörs genom den inledande dialogen om brottsoffrets motvilliga inställning till att medverka i
rättsprocessen och att brottsoffrens för fram en alternativ lösning för att få slut
på det våld som de har utsatts för av sin partner, antingen genom att de nu är
överens eller att förövaren genomgår en behandling. De narrativa linjerna
handlar om att avfärda dessa lösningar utan att idealet om gott bemötande riskerar att ifrågasättas.
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I den första intervjupassagen skapas en ambivalens kring det egna agerandet
utifrån att det brottsoffer som åklagaren talar om menar att hon kommer att
må dåligt av att delta i rättsprocessen. I den situation som narrativet speglar
skapas ett behov att förhandla om meningar kring den egna maktpositionen
och att tillfoga någon annan lidande genom sina beslut. Samtidigt som båda
åklagarna i narrativen iscensätter en professionell integritet, deras beslut framstår inte som förhandlingsbara, för de även fram en mjukare, mer inlyssnande
och förstående dimension där åklagarna relaterar till brottsoffrens känslor och
inställning. På detta sätt menar jag att åklagarna medierar mellan olika professionella ideal och förväntningar och förhandlar sig fram till en slags dubbelexponerad positionering som inbegriper både en inkännande och en auktoritär professionalitet.
En form av rättfärdigande av beslut som går emot målsägandes uttryckta vilja
som återkommer i intervjuerna med åklagarna handlar om att, i likhet med
åklagarna i intervjupassagerna ovan, hänvisa till högre lojaliteter (Scott & Lyman 1968; Sykes & Matza 1957). En narrativ poäng som båda åklagarna ovan
gör är att ett brott ska lösas i domstol och inte privat. I intervjupassagerna
riktar åklagarna sin egen positionering i narrativen mot abstrakta rättsliga principer som ’man måste stå för sina handlingar’ och att ’det är först när man
har ställt honom inför ansvar och han faktiskt får ett straff för det som ni rent
faktiskt som människor kan gå vidare också’. Genom att relatera sitt handlingsutrymme till plikt och skyldighet skapar åklagare i det första narrativet
en professionell respektabilitet genom att markera att hon följer en legitim
ordning i rättsprocessen. Genom denna positionering där hon inte har någon
möjlighet att agera annorlunda rättfärdigar hon även sitt agerande genom att
manifestera det professionellas maktlöshet (jf Presser 2013). I flera av intervjuerna där åklagarna vädjar till högre lojaliteter finns en försiktighet som ofta
markeras med skratt eller humor. En åklagare berättade att ‘Ibland får prata
om såna där saker som att (skrattar till) man inte kan bygga ett samhälle på
det här viset utan vi måste hjälpas åt och vi kan inte acceptera att en del far
illa hemma’. Som citatet visar så framstår det som viktigt att distansera sig
från de högre lojaliteterna för vissa av åklagarna, vilket kan relateras till vikten
av att inte framstå som en eldsjäl som diskuteras i kapitel fyra eller alltför
juridiskt fyrkantig som lyfts fram i kapitel fem.
Som talhandlingar kan åklagarnas rättfärdiganden förstås som sätt att möjliggöra en respektabel positionering i en situation som skapar ambivalenta känslor inför de egna besluten. De narrativa linjerna kan också tolkas som att de
förmedlar erfarenheter av och normer för hur åklagarnas emotionella arbete
med att förändra brottsoffrens motvillighet till en vilja att medverka i rättsprocessen, eller åtminstone en acceptans inför detta, kan gå till. En upplösning av
narrativens intrig är att på olika sätt få den målsägande att inse att hon ’får lov
att gilla läget helt enkelt’ och åklagaren har fått brottsoffret att inte vara arg
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på henne. Praktikerna att vända de motvilliga brottsoffrens inställning till
rättsprocessen pendlar i åklagarnas narrativa linjer mellan att motivera, övertala och tvinga. Genom att anspela på en samhällelig pliktkänsla hos målsägande finns en tvingande och skambeläggande aspekt av åklagarens försök att
få brottsoffret att vilja medverka. Vidare visar narrativet på en form av emotionsarbete rörande brottsoffrens ilska mot åklagarna är att visa förståelse för
den. En del av det emotionsarbete som åklagarna talar om i exemplen ovan
menar jag handlar om dels om att minska intensiteten i brottsoffrens ilska över
att vara del av rättsprocessen, dels rikta målsägandes ilska bort från sig själv
(till möjligen en rättsstat).
De narrativa linjerna visar även på ytterligare sätt som åklagarna använder sig
av för att neutralisera ambivalensen inför att utöva makt och utsätta offren för
mer lidande. Ett sätt som åklagaren i den första intervjupassagen är att hon
betonar att hennes beslut inte handlar om att få någon att må dåligt och stänger
genom denna positionering en möjlig mening av sitt agerande. Logiken som
positioneringen använder sig av är att intentionen med handlingen är det som
avgör om den är en moraliskt acceptabel eller inte. I den andra intervjupassagen talar åklagaren om vikten av ha integritet för att kunna stå emot målsägandes önskemål. I narrativet tar hon spjärn mot att hon utifrån sin kunskap
om våld i nära relationer vet att den lösning som brottsoffren för fram inte är
hållbar (möjligen går det här att peka på en inre motsägelse i berättelse att de
återkommande paren är ett tecken på att lösning kanske inte heller enbart i
rättsprocessen). Det menar jag kan förstås som en omvänd form av den form
av ursäkter som Scott och Lyman (1968) diskuterar, den moraliska överträdelsen är ursäktad utifrån att personen har agerat med bättre vetande snarare
än mot bättre vetande. Detta narrativ kan i förlängningen ses som en del i ett
emotionsarbete med att minska egna skuldkänslor.

’Fultricks’ och andra sätt att få den motvilliga målsägande att
medverka
Utifrån åklagarnas erfarenheter innebär mötet med den motvilliga målsägande
en speciell emotionell dynamik i rättegången. I intervjuerna talar flera åklagare om att de inför en rättegång aldrig känner sig säkra på vad målsägandes
inställning till att medverka kommer att vara och att det medför en viss osäkerhet när de går fram till målsägande för att hälsa och prata innan rättegången. En aspekt som skärper laddningen i dynamiken är att målsägandes
berättelser ofta uppfattas vara den viktigaste bevisningen i mål som rör våld i
nära relation. Att ha en målsägande som inte vill berätta om det som de har
varit utsatta för menar vissa åklagare kan riskera hela åtalet. I linje med dessa
omständigheter handlar en stor del av åklagarnas narrativ om mötet med den
motvilliga målsägande om att få dem att ändra inställning på det ofta korta
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mötet innan rättegången men också under huvudförhandlingen. Följande
längre intervjupassage (som jag har delat upp i tre mindre episoder för att underlätta läsningen) belyser olika sätt att spela på målsägandes känslor för att
få dem att medverka i rättegången och hur åklagarna skapar mening kring
detta emotionsarbete.
Ja, när folk ljuger till exempel i domstolen eller folk inte vill medverka, nu
pratar jag om målsäganden. Det finns ju målsägande som kan säga att 'Näe, jag,
jag har överdrivit!’ (trotsig röst) eller de kan till och med sitta och säga i en
domstol ‘Näe jag har ljugit'. Näe, de säger så här, 'Näe, det är inte sant, jag..'
'Ja, men du har ju sagt här' (upprörd röst) och så får man läsa upp det på sidan
29 ‘Här du sa ju såhär till polisen. Har du inte sagt så?' (lugnare röst) 'Ah, nej
jag har inte sagt så’. Då kan man ju fråga dem och det är väldigt effektivt 'Har
du ljugit?'. (neutral röst) Jag har bara varit med om en enda målsägande som
sagt 'Ja, jag har ljugit. Jag har hittat på alltihopa'. De andra har ju blivit alldeles förfärade och sagt 'Nej, jag har inte ljugit, men de kan ju ha skrivit fel’, eller
‘Jag har inte ljugit! Nejnej, jag har talat sant'. Så att det där med att bli beskylld
för en lögn när man sitter i ett familjemål, det tar väldigt hårt. (n:mm)
Sen är oftast en del målsägande som ringer hit då, till exempel dagen innan
rättegång och väldigt många har ju ångest. (n:mm) Kanske inte får tag på sitt
målsägandebiträde så ringer de hit och råkar då få tag på åklagaren och så säger
de, ‘Jag tänker inte komma imorgon!’. Så får man ju förklara för dem att de
måste och vad som kan hända om man inte kommer. Så säger de 'Jamen, då
kommer jag och så säger jag ingenting' ‘Näee’. Då får man tala om hela den
radängen, 'Ja, då får vi läsa upp och så det kommer ju ändå fram’. Då brukar
jag fråga och det är också ett knep, 'Vet du vad han har sagt?'. För det är oftast
en han och det vet ju inte målsägande för målsägande har ju inte förundersökningsprotokollet. (n:mm) Så de har ingen aning om vad deras partner har sagt.
Och då brukar jag säga det 'Jag tycker du ska ringa ditt målsägandebiträde och
titta på handlingarna vad din partner har sagt'. Jag har ju mött kvinnor som
har sagt då, när de har kommit till tingsrätten, som mött mig här ute och sa 'Men
herregud, han har ljugit på varenda sida jag har läst nu här'. 'Ja'.
En annan sån där fultrickssak som man kan göra, det är när man sitter där utanför tingsrätten och de säger 'Jag tänker inte säga ett dugg'. Då brukar jag visa
dem fotografierna från sjukhuset. Så, 'Detta är ju inte klokt! Jag känner inte
igen dig! Titta här som du såg ut!'. Det brukar också vara väldigt effektivt. Så
säger de 'Du ska väl inte visa dem där inne?' 'Jo' säger jag. 'Det ska jag lägga
på en sån här skärm som smäller upp fyra sidor tingsrätten. Alla som är där
kommer se hur du ser ut i ansiktet. Att du är helt blå' (n:mm) 'Att näsan är
sprucken och ögonbrynen är ihopsydda och du är ihoptråcklad både här och
där i ansiktet och rättsläkaren har sett ärr på dig på kroppen och du är brännmärkt och'. Ja, (n:mm) det brukar också vara väldigt effektivt. Det är kanske
lite.. Jag brukar kalla det för fultrick men det.. Det är ofta så att målsägande inte
har sett materialet själv. De har heller ingen minnesbild av hur de såg ut (n:mm)
i ansiktet och de har bara de här bleka ärren om de är sydda. (...) Lite fultricks
för att få målsägande att medverka. Fultricks eller smarttricks eller vad vi ska
kalla det för. (n:mm) Visa bilderna, fråga om de har läst i förundersökningen,
och fråga dem om de ljuger i tingsrätten. (n:mm) Väldigt effektiva tricks.
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Den återkommande intrigen i intervjupassagen ovan är målsägandets motstånd mot att göra som åklagaren vill och de många olika narrativa dialogerna
kring detta skapar en livlig intensitet i berättelsen. På ett övergripande plan
handlar narrativet om att få den motvilliga målsägande att medverka och befästa en professionell identitet som handlar om att ha målsägande och därmed
även rättegången under kontroll. Det professionella värde som upprepas narrativet igenom handlar om effektivitet och det är också den tolkningsram som
åklagaren använder för att skapa mening kring det egna agerande gentemot
målsägande i det imaginära händelseförlopp som den narrativa linjen följer.
Att rikta förståelsen åt ett håll innebär också att bortse från andra riktningar
som förståelsen skulle kunna ha tagit.
Sett till det emotionsarbete som dialogen mellan åklagaren och målsägande
reflekterar synliggörs användningen av skam och skuld för att påverka den
målsägande. Att anklaga en trotsig målsägande för att ljuga framstår i narrativet som ett användbart sätt att växla målsägandens motstånd till förfäran och
undergivenhet. Den maktutövning som detta innebär neutraliseras delvis genom frånvaro av det egna subjektet, åklagaren talar inledningsvis i formen av
’man’ och inte ’jag’ och samtidigt som det är en målsägande som blir beskylld
för att ljuga saknas det ett subjekt som gör denna beskyllning. Genom använda
de målsägandes rädsla för att ifrågasättas och förlora sin (tro)värdighet i rätten
kan åklagaren göra det svårt för den målsägande att hålla kvar sin inställning
att inte vilja medverka. I en annan intervju tar en åklagare upp att om han
frågar den målsägande om hon har ljugit och hon i det läget skulle hålla kvar
vid det så hamnar han själv i ett dilemma eftersom han då måste överväga om
han ska anklaga målsägande för en brottslig gärning, ‘falsk angivelse’. När
åklagaren berättar detta skrattar han lite och jag menar att det skapar en viss
mening kring hur situationen ska tolkas. Samtidigt som skrattet förminskar
den egna maktutövningen så understryker åklagaren samtidigt att det finns
större befogenheter som han skulle kunna använda sig av.
Utifrån intervjuerna menar dock de flesta av åklagarna att om målsägande säger att hon inte vill svara på frågorna eller inte minns under rättegången så
ifrågasätter de inte detta utan väljer att läsa från polisförhören med målsägande vad de tidigare har sagt. I likhet med vad åklagaren ger uttryck för i
intervjupassagen ovan är det samtidigt flera av åklagarna som beskriver ett
visst motstånd mot att läsa upp tidigare förhör, det talas ofta som att sitta och
‘traggla’ och verkar upplevas som att det stoppar upp det tänkta flödet i rättegången. För att undvika tragglandet (som också står i kontrast till den iscensatta effektiviteten) menar flera åklagare att de framhåller att målsäganden inte
kommer att kunna dölja vad hon har varit utsatt för oavsett om hon medverkar
eller inte. Att visa fotografier på målsägandes skador innan rättegången och
att be henne läsa vad den tilltalade har sagt i polisförhören menar jag kan förstås som en annan form av emotionsarbete, istället för att växla emotion (från
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ilska eller oro till acceptans och trygghet) handlar det här om att rikta om ilskan (från åklagaren och rättsprocessen till den tilltalade). Ytterligare andra
former av emotionsarbete som narrativen beskriver handlar om säga till målsägande att de ’naturligtvis ska få berätta om de bra sakerna också’ och att
alla i rättssalen är vana vid att höra om sådana här brott. Tidigare forskning
har visat att målsägande känner stor skam inför sin utsatthet och att denna
skam kan förstärkas utifrån en svensk kontext där det finns särskilt stark diskurs att ’gå vid första slaget’ (Enander 2010). Åklagarnas narrativa linjer om
mötet med brottsoffer ger således även uttryck för erfarenheter av att försöka
att minska den skam som brottsoffren känner.
För en utomstående kan de olika praktikerna för att få den motvilliga målsägande att växla känslor te sig som kraftiga former av maktutövning som understryker skam och tvång. I en studie om ’shelter advocates’ visar Gengler
(2012) att de ofta använder mer eller mindre direkta former av tvång för att få
de boende att välja det alternativ som de själva anser är det mest önskvärda
(Gengler 2012:502). I en studie av polisers ’smutsiga arbete’ menar Dick
(2005) att den tvingande auktoritet som poliser besitter är en form av moralisk
’skämdhet’ och att de använder sig av olika tekniker för att skydda sina identiteter mot de hot som de stigmatiserade aspekterna av deras arbete innebär.
Dessa tekniker handlar om att skapa nya inramningar av arbete, omkalibrera
innebörden av de egna handlingarna genom att betona de mer accepterade och
tilltalande uppgifter och att skifta fokus genom att tala om mindre stigmatiserade aspekter av yrkesrollen som sådan (Ashforth & Kreiner 1999). Den narrativa linjen ovan skapar som jag tolkar det en ny inramning av det egna agerandet gentemot målsägande i rätten. De tvingande praktikerna som åklagaren
ger uttryck för är inte något som hon framstår som bekymrad över eller
tvungen att förhandla kring, narrativet förs fram som ett framgångsnarrativ.
Vid det tillfällen som åklagaren uttrycker narrativa utvärderingar är främst
med en slags stolthet och i narrativet positionerar sig åklagaren som en kompetent, erfaren åklagare som har fullt med smarta tricks för att få målsägande
att medverka i rättegången. Den professionella respektabiliteten framhävs genom att vara en åklagare som lyckas få den motvilliga målsäganden att prata
och lösa upp den grundläggande konflikt som narrativet vävs kring. Lite senare i intervjun frågar jag åklagaren varför hon kallar sina tricks för ‘fultricks’
och hon menar då att det är för att ‘en del åklagare tycker att man ska vara
försiktig i sina kontakter med målsägande och vara objektiv’. Det ’fula’ i knepen speglar således en institutionell logik där all interaktion med målsägande
utöver mötet i rättegången uppfattas som ett hot mot det professionella idealet
om objektivitet och neutralitet. Tricksen att få målsägande att berätta upplevs
därmed inte som fula för att de utövar makt över målsägande utan för att de
bryter mot en professionell norm att träffa och på något sätt påverka målsäganden före rättegången. I det här narrativet låter dock åklagaren en annan
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form av professionellt ideal, att få målsägande att prata i förhandlingen, stå
över normer för att iscensätta känslomässig distans.

’Nån gång där under resan så händer det ju att de vänder sig’.
Framgångsberättelser om att vända brottsoffrens emotioner från
motvilja till tacksamhet
I intervjuerna är det många av åklagarna som talar om att de känner sig helt
ensamma i rätten och de har alla emot sig när målsägande inte vill medverka.
Det är en positionering som markerar en viss utsatthet i mötet med det motvilliga brottsoffret. Andra känslor som åklagarna menar att de kan känna inför
dessa brottsoffer är frustration, besvikelse, hopplöshet, uppgivenhet, trötthet
och irritation. Det som är gemensamt för dessa emotiver att de kännetecknar
upplevelser av en störd professionell linje, ett ouppnått mål. Genom att ge uttryck för dessa känslor möjliggör åklagarna en positionering som både drar
mot formella mål (att göra en bra utredning och komma till åtal) men också
riktar sig till mer informella mål om att göra skillnad och att hjälpa utsatta
människor att nå en vändpunkt i sina liv. Intensiteten på de störande känslorna
inför brottsoffrens ovilja att medverka i rättegången relateras dels till hur grovt
våldet är och dels om det är fråga om återkommande par. Att uttrycka frustration är att formulera en intention som är viktig för den egna professionaliteten
samtidigt som emotivet också markerar en maktlöshet och diskrepans mellan
att vilja och att kunna.
Samtidigt som frustration är ett bärande emotiv i åklagarnas professionella
identitetsskapande är det också en positionering som stör och besvärar. I de
narrativa linjerna kring frustration finns olika exempel på hur åklagarna hanterar dessa störande känslor och hur åklagarna arbetar för att vända den egna
frustrationen till engagemang. Det görs genom flera olika former av vad
Hochschild skulle kalla för kognitiv emotionshantering (Hochschild 1983).
Följande exempel är från en intervju där åklagaren berättar om en rättegång
som hon haft några dagar före vår intervju och där målsägande har ’trilskats’
i förhöret. Åklagaren menade att hon egentligen inte hade så mycket bevisning
utöver målsägandes berättelse och att målsägandes motstånd gjorde att hon
blev osäker på utfallet i denna rättegång. Hon fortsätter med att berätta att:
Det avkunnades dom och han blev fälld. (låter lite förvånad). Så det kändes ju
riktigt bra. (n: mm) Ehh, målsägande var ju inte så glad. Men det förstår ju jag.
De har ju fortsatt sin relation. Hon kan ju inte visa inför honom att hon är.. Hon
kanske ändå någonstans är glad. (n: mm) Ehh, nu tror ju jag ändå det. (skrattar)
För att det visar faktiskt att han kan inte behandla (n: mm) henne hursomhelst.

Ett sätt att hantera den egna frustrationen över en målsägande om inte blir
glad, nöjd och tacksam över en fällande dom som återkommer i åklagarnas
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narrativa linjer är att de ser det som att målsägande egentligen blir glad, antingen genom att säga som åklagaren i den intervjupassage som inledde kapitlet ’hon förstår inte sitt eget bästa just nu’ eller som i citatet ovan, så ‘hon
kanske ändå någonstans är glad’. Genom den här narrativa inramningen kan
åklagarna distansera sig till den ilska som målsäganden uttrycker gentemot
dem. Meningen kring brottsoffrets känslor konstrueras på ett sätt som gör att
de framstår som förvanskade eller på annat sätt inte som riktigt genuina. Genom att framhålla att målsägande inte kan uttrycka sina verkliga känslor på
grund av omständigheter som på många sätt är specifika för våld i nära relation
bidrar denna narrativa linje till en stolthet även utifrån erfarenheter av målsäganden som ’trilskas’ och motsätter sig åklagarens handlingar. Denna narrativa linje får legitimitet i en feministisk diskurs kring våld i nära relationer där
våld förstås som ett stegrande spektrum som bryter ner offren, normaliserar
våldet på olika sätt och gör det svårt för kvinnor att lämna en våldsam partner
(Enander 2010; Hydén 2005; Holmberg & Enander 2004; Lundgren 1991).
När jag började göra intervjuer med åklagarna förvånades jag först över att
den feministiska diskursen kring våld i nära relation var så närvarande i åklagarnas narrativ. I intervjuerna lyfte flera åklagare fram vikten av att för sig
själva ha ett svar på de gäckande frågor som omgärdar den motvilliga målsägande utifrån ett rättsligt perspektiv; ‘Varför vill hon inte ha hjälp?’ och ‘Varför går hon tillbaka?’. Den feministiska diskursen bidrar med en sådan förståelseram. I synsättet att våld i nära relationer bygger på en normaliseringsprocess där kontrollen och våldet stegvis trappas upp och normaliseras så de som
utsätts slutligen uppfattar det som deras eget fel att de blir utsatta tillför också
mening i åklagarnas arbete. Frånvaron av (återgiven) skuld i intervjuerna
kring att gå emot brottsoffrens uttryckta vilja, eller som en åklagare uttryckte
det ‘köra över’ en målsägande, menar jag legitimeras utifrån en övergripande
diskurs där brottsoffrens självkänsla är bruten och deras agens att handla för
sitt eget bästa anses vara begränsad. Diskursen skapar ett utrymme där agerande mot ett brottsoffers vilja kan tolkas som ett agerande för deras bästa. I
denna diskurs skiftar fokus från maktutövning som kan ifrågasättas till legitim
maktutövning. Den övergripande diskursen om brottsoffer ger effekter i åklagarnas narrativa linjer om mötet med den motvilliga målsägande och motviljan kan omtolkas till att inte stå för motstånd utan för svaghet och att målsägande inte orkar stå upp för sig själv på grund av dålig självkänsla.
Och jag har varit med om många kvinnor som efteråt har tackat mig och sagt
liksom att ’Ja, jag kanske ville liksom vara lite sur då vid huvudförhandlingen
och så där men det var ju för att han satt där. Jag vill ju fortsätta träffa honom
och då kunde jag ju inte riktigt stå för allt’. Genom mitt sätt då som åklagare
så känner hon att då har hon en bra ursäkt sen att säga att 'Det var ju åklagaren
som tryckte fram de där uppgifterna. Jag (n: mm) gjorde ju så gott jag kunde
liksom'. Men då har de ändå kanske fått delvis lite upprättelse i alla fall. (n: mm)
Jag har sagt det till alla som blir utsatta för våld att liksom vill de skylla.. Eller
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alltså de får gärna lägga skulden på mig (n: mm) '-Jamen, det var åklagaren!
Jag kunde inte ta tillbaka anmälan för det var åklagaren som sa att det gick ju
inte' (n: mm) Jag säger det '- Skyll på mig! (n: mm) Jag kan ta det.' Ni ska inte
behöva ta nånting sånt själva utan säg det ’Åklagaren är helt hopplös! Hon lyssnar inte alls på vad jag säger när jag vill ta tillbaka min anmälan’. Så sa jag 'Det går jättebra' (n: mm) Mm.

Med stöd i den feministiska diskursen kan åklagarna arbeta för att vända den
egna frustrationen till medkänsla och engagemang. I narrativ där åklagarna
berättar om situationer där de meddelar målsägande att de inte har någon möjlighet att påverka åklagarens beslut om brottsutredning ska läggas ner eller
inte eller huruvida det ska gå till åtal beskriver åklagarna att brottsoffren ofta
ger uttryck för en lättnad över att åklagaren på detta sätt lyfter ansvaret från
dem. På detta sätt formas en upplösning på intrigen kring brottsoffrens motstånd, motståndet upplevs helt enkelt inte som äkta eller genuint. I dessa narrativ tystas de negativa aspekterna av den egna maktövningen ned och den
egna professionalitet framstår som god och respektabel. Denna respektabilitet
kan förstärkas genom narrativ där den motvilliga målsäganden vänder och blir
den tappra.
Nån gång där under resan så, så händer det ju att de vänder sig (n:mm) och
tycker att ‘Det här var det bästa som har hänt alltså’, ‘Äntligen är folk som
lyssnar (n:mm) och tar tag i det här‘. (n:mm) Det tror jag kan vara skönt för
många att känna att nån annan bestämmer. Det märker jag ofta. Om de ringer
hit och man säger till dem 'Nä, men du kan inte ta tillbaka’ (n:mm) 'Det går
inte. Det är inte du som bestämmer'. Många av målsägandena kan ju tycka att
det är skönt när nån säger att 'Näe, du bestämmer inte över det här. Nu är det
jag som bestämmer. Det är jag som bestämmer att det ska vara så här'. (n:mm)
Och rätt många.. Det är rätt simpelt (n:mm) att säga det här men rätt många
kän-.. Man riktigt hör dem (andas ut lättat)

I denna intervjupassage rättfärdigas makten i att vara den som bestämmer genom att den associeras till avlastning och lättnad för målsägande. I denna narrativa linje länkas dialog till upprättelse och tacksamhet hos den målsägande
samman med en icke-påverkningsbar positionering som även iscensätter en
objektivitet. Dessa berättelser både legitimerar åklagarnas maktposition och
underlättar de beslut som vilar på denna position. Samtidigt uttrycker åklagare
i ett par intervjuer även tvivel kring att gå till åtal i de fall målsäganden säger
att de inte vill medverka i rättsprocessen. Denna ambivalens relaterades dock
till konsekvenser av att gå vidare med ärendet i rättsprocessen som inte handlade direkt om målsägandes motstånd eller självbestämmande utan om att valet att gå vidare med förundersökningen skulle ‘få hela familjen att rasa ihop’
eller att straffet i form av böter skulle drabba brottsoffret i lika stor utsträckning som förövaren eftersom de har delad ekonomi.
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Att möta det ‘tappra’ brottsoffret. Att hantera offrens
utsatthet i rättsprocessen
Ibland när jag har haft unga tjejer, speciellt när jag har haft unga tjejer som har
blivit utsatta för sexuella övergrepp av nån närstående i familjen. (n: mm) De
känner att det har varit en jättesvår process men man har kommit igenom hela
det. Man kanske har vittnat i en förhandling. Man har tragglat sig igenom alla
de här.. Allt det här jobbiga. Sitta och berätta om vad man har varit utsatt för,
för nåt. Med alla de ord man ska använda inför okända människor.

Ett annat starkt narrativ kring mötet med brottsoffer bland åklagarna handlar
om det tappra brottsoffret. Till skillnad från när det gäller det motvilliga offret
är en utgångspunkt för dessa berättelser att rättsprocessen är påfrestande och
krävande för brottsoffren att gå igenom. Den tapperhet som är drivet i dessa
narrativ handlar om att brottsoffret kämpar och rättsprocessen ‘är ett elände
som de måste gå igenom’ som innebär att offren utsätter sig för en ’fruktansvärt obehaglig situation´. I talet om den tappra målsäganden lyfter åklagarna
fram att målsägande behöver överkomma flera hinder för att förmå sig att
medverka i rättsprocessen, dels i form av lojaliteter (sociala, känslomässiga
och ekonomiska band med förövaren), dels i form av rädsla för konsekvenserna (framförallt risk om att utsättas för ytterligare våld som ‘straff’ för att
de har polisanmält och medverkat i den rättsliga processen) samt överkomma
skammen och skulden som är förknippad med att utsättas för dessa brott. Intrigen i dessa narrativa linjer handlar för åklagarna om att få brottsoffren att
orka och inte ’förlora’ dem på vägen. En invävd spänning i berättelserna
skapas mot bakgrund av erfarenheter av att den tappra går över till att bli den
motvilliga. I dessa narrativa linjer konstrueras den professionella respektabiliteten kring att ideal kring att vara hjälpande och stöttande. Utifrån denna
positionering växlar vad som står i fokus för det egna arbetet och en åklagare
beskrev att för att en målsägande att orka igenom rättsprocessen så behöver
hon och polisen ‘arbeta självförtroende, självförtroende, självförtroende’.
Narrativet om den tappra målsäganden tangerar liksom narrativet om den motvilliga målsägande en feministisk diskurs om våld i nära relation där brottsoffret framställs ofta som en mycket nedbruten och sårbar person.62 I de narrativa linjerna om den tappra målsägande (åter)skapas känslonormer som
åklagarna behöver förhålla sig till i sitt möte med brottsoffren. Berättelserna i
sig innebär en perspektivförskjutning där målsägandes upplevelse av rättsprocessen står i fokus och narrativet kan således också förstås som en kognitiv
emotionshantering, att berätta om brottsoffer och deras situation på det här
62
Denna diskursiva skrivning av brottsoffer är mycket omdebatterad inom den feministiska
diskursen och flera feministiska forskare och organisationer föredrar begreppet ’överlevare’ för
att motverka denna bild av de som utsätts för våld i nära relation.
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sättet är med andra ord ett aktivt sätt för åklagarna att faktiskt känna sympati
med offren. I relation till brottsoffrens känslor visar narrativen att en stor del
av åklagarnas emotionsarbete går ut på att dämpa målsägandes oro och att
stärka henne att våga ställa upp liksom om att vända känslor av obehag, hysteri
och kollaps till lugn och trygghet.
I linje med vad tidigare forskning kring brottsoffers upplevelser i samband
rättegångar har visat (Lindgren 2004) beskriver åklagarna att en del målsägande är oroliga inför rättegången och saknar information om hur den kommer
att gå till. ’Vad ska jag använda för ord?’, ‘Tänk om jag blir ledsen?’ ‘Måste
jag träffa förövaren?’ är några exempel på de frågor som åklagarna menar att
målsägande brukar ha. I dessa narrativ iscensätts den egna professionaliteten
genom att åklagarna på olika sätt försöker minska målsägandens oro genom
att säga att de får använda vilka ord de vill och att det bara är att säga till om
de vill ha en paus. Den poäng som görs i berättelserna är att åklagarna förmedlar till brottsoffren att inget kan gå fel och att rättsväsendet ska anpassa
sig efter målsägande och inte tvärtom. I likhet med de andra emotiva positioneringar som åklagarna gör finns det även en tvetydighet i hur stöttande och
hjälpande de kan vara för att upprätthålla sin professionalitet. Följande intervjupassage där jag frågar åklagaren vilka egenskaper som hon anser är de viktigaste visar både hur framträdande dessa ideal om bemötande är i åklagarnas
emotionsregim men också hur snävt reglerade de är.
Jag tror en viktig egenskap är att man är lugn och trygg i sig själv. Att man har
lätt att ta olika sorters personer för att kunna trygga. För att du ska kunna få ett
väldigt bra förhör med målsägande krävs ju att du får någon form utav kontakt.
Att du kan etablera kontakt. Att ja, att de känner en sån trygghet att de vill svara
på mina frågor. Det är väl det som jag tycker är det viktigaste, att du är lugn
och trygg. Ljuddämpande kan man väl säga. (n: mm) Liten dämpare mot vittnen
och mot tilltalad. Och framförallt att man också håller en viss distans till målsägande, att du inte har målsägande som en plåsterlapp. (n: mm) Eller en målsägande som vill kramas, då är det ju bättre att du har ett målsägandebiträde
som sköter den mer kurativa rollen. För man får ju inte glömma bort att man
har ju en tilltalad här också som också ska få en rättvis bedömning och då kan
man ju kanske föreställa sig att om man är in hans skor så kan man ju undra ’Vad håller den där åklagaren på som håller på och duttar med målsägandena
hela tiden’. (n: mm) Men jag tror att de egenskaperna är nog de viktigaste egentligen. Att man kan ta människor, att man är lugn framförallt och att man inte är
rädd för tystnad. (n: mm) Det är väl en av de viktigaste bitarna när man håller
förhören (n: mm) (kort paus) Ja, det är väl det.

I likhet med åklagaren i intervjupassagen uttrycker många av de åklagare som
jag har intervjuat att det egna lugnet och tryggheten är en förutsättning för att
hålla ett bra förhör med den målsägande. Det emotionella utbytet följer logiken att lugn används för att skapa lugn hos andra och i botten handlar det om
att som åklagare få brottsoffret att känna så pass mycket förtroende för dem
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att de vill och kan svara på åklagarens frågor. I de narrativa linjerna positionerar sig åklagarna utifrån förståelsen att de som har varit utsatta för våld i nära
relation och sexuellt våld har svårt att berätta om sin utsatthet, att de ’kanske
inte säger allting’ och att de som åklagare behöver använda sin empati för ’att
läsa mellan raderna och ställa de rätta frågorna’. Förmågan att skapa kontakt
och leva sig in i brottsoffrens upplevelse av rättegången är något som åklagarna återkommer till och utifrån den framträdande plats dessa emotiva positioneringar har i hur åklagarna talar om mötet med den tappra målsägande kan
de tolkas som normativa och eftersträvansvärda. Att vara lugn och trygg är
emotiver som även framhåller ett mer klassiskt professionellt ideal som bygger på att vara balanserad och behärskad.
Metaforerna kring förhören med målsägande handlar om att skapa växlingar
från det slutna till det öppna och där förhöret innebär att brottsoffren ska
’öppna sig’ och ’vända ut och in på sig själva’. Samtidigt som dessa metaforer
understryker den skam- och tabubelagda dimension som omfattar dessa typer
av brott förstärker de också den stora utmaning som åklagarna har att för att
lyckas med detta. I intervjupassagen ovan använder åklagaren metaforen
’ljuddämpare’ för att beskriva sin roll i rättssalen, vilket jag tolkar som en
upplevd förväntan att till viss del ‘skydda’ målsägande från de negativa och
aggressiva emotioner som just den tilltalade, vittnen eller försvararen förväntas ge uttryck för. I andra intervjuer har åklagare talat om hur de försöker skapa
en fysisk trygghet hos målsägande genom att se till att de sitter mellan åklagaren och målsägandebiträdet eller om att skapa en slags tunnel där åklagaren
försöker få målsägande att känna som att det bara är åklagaren och målsägande
som är i rättssalen.
Intervjupassagen visar samtidigt att det är viktigt att inte komma för nära den
målsägande och att det egna agerandet för att trygga målsägande alltid begränsas av risken att betraktas som partisk. Samtidigt som de narrativa linjerna
kring den tappra målsägande gör henne till en karaktär som är värd beundran
utifrån styrkan i att inte ge upp handlar narrativen även om att hon kan bli
besvärlig när deras behov av emotionellt stöd upplevs vara för stora för åklagaren att kunna besvara. En målsägande som är som en ’plåsterlapp’ (som vill
ha för mycket stöd) eller som vill kramas (visa tacksamhet och intimitet som
är en överträdelse av den professionella relationen) blir problematiska att hantera inom ramen för den egna professionella rollen.
Parallellt med de narrativa linjerna som riktar sig mot empati och engagemang
finns andra linjer som strävar efter att iscensätta professionella normer som
objektivitet och distans. Ett dilemma som flera åklagare menar att de har erfarenhet av handlar om att de behöver klargöra för målsägande att de inte är
deras ’advokat’ utan att de för statens talan, vilket gör att den målsägande
känner sig sviken och utlämnad. Som Sutorius och Kaldal (2003) påpekar så
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skapar objektivitetsplikten en utsatt position för den målsägande utifrån att
åklagarna upplever att de har krav på sig att uppträda balanserat medan försvararna kan ha en betydligt mer partisk hållning under rättegången (Sutorius
& Kaldal 2003:144). I narrativen om situationer där brottsoffret inte upplever
att de har fått tillräckligt med stöd från åklagaren försvaras och neutraliseras
det egna agerande bland annat genom att lyfta fram andra konkurrerande och
högre värderade mål, den tilltalade måste känna att de får en rättvis rättegång
och opartisk bedömning och åklagarna kan därför inte ’sitta och dutta och
gulla med målsäganden’. En annan form av rättfärdigande handlar om att betona att ansvaret för att stötta och förbereda målsägande ligger på målsägandebiträdet. Som följande citat visar kan denna form av rättfärdigande förstärkas utifrån en logik där för mycket stöttning i slutändan är negativt för målsägande eftersom det innebär att åklagaren tappar fokus från målet och det juridiska.
Och tidigare innan de här (målsägandebiträdena) fanns, ja, då hade jag ju en
målsägande som satt och ryckte i mig och skrev lappar till mig och liksom..
Näsdukar och du vet allt det här va’. (n: mm) Alltså det var jättesvårt. Samtidigt
kunde man ju inte bara säga liksom ’- Var tyst med dig’. Det gick inte det heller.
(n: mm) Så det var väldigt svårt tycker jag att fokusera på bägge två. Det behöver jag inte göra nu utan under rättegången så fokuserar jag på processen och
målsägandebiträdet på målsägande. (n: mm) Sen naturligtvis när jag pratar med
henne vänder mig ju emot henne. Jag ignorerar henne ju inte. Men jag kan hålla
fokus på processen hela tiden.

I narrativen framgår det att mötet med den tappra, oroliga och osäkra målsägande upplevs som krävande och svårt. Utifrån upplevelsen att brottsoffrens
behov under rättegången kan inkräkta på åklagarens juridiska fokus rättfärdigas ett visst avståndstagande från åklagarens sida. För att den professionella
respektabiliteten inte ska hotas får samtidigt inte åklagaren uppfattas som ignorant eller oengagerad. Som det kommande stycket diskuterar finns det även
andra emotionella utmaningar för åklagarna i dessa möten.

Att skapa respektabilitet kring brottsoffers lidande
De narrativa linjerna om mötet den tappra målsägande förhandlar även om den
professionella respektabiliteten ifråga om hur hårt åklagaren ska driva förhöret
med dessa brottsoffer i domstolen. Att emfasera vikten av att känna med
brottsoffret och att samtidigt utföra sitt arbete, att förhöra och även ifrågasätta
målsägande under rättegången, menar jag skapar ett behov av en dubbelexponerad identitet som både är mjuk och hård i sitt agerande mot brottsoffret.
Erfarenheter av att behöva ställa de obekväma frågorna skapar utifrån ett identitetsperspektiv ett behov av förhandlingar kring hur detta agerande ska förstås. Komplexiteten i denna positionering kan följande intervjupassage illustrera:
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Om du har en förhandling där du har en målsägande som är hysteriskt ledsen
och du ska backa fram och tillbaka. Ibland kan du känna dig verkligen otrevlig
mot målsägande som är så ledsen. Det är främst om det är sexual- (n: mm) brott.
Och så kommer man till den här punkten som utlöser den här förtvivlan och det
går inte. Så får man backa tillbaka lite och försöka få målsägande lugn och så
försöker man sakta tuffa fram till det här hemska igen och det kan du få göra
flera gånger. Och det är klart att det tär ju på dig själv att hantera en människa
som är så (kort paus) väldigt ledsen och höra hennes, eller hans, levnadsöden.
(n: mm) Det tar ju naturligtvis på en. Det måste det ju göra om man har någon
form utav själsliv. (n: mm) Ja.

Narrativet har sin fond i kunskapen om att det är förenat med lidande att berätta om sexuellt våld och andra kränkande upplevelser och i passagen behöver åklagaren förhålla sig till att det lidande som hon utsätter brottsoffret för
genom att förhöra henne. Intrigen handlar således om att vara den som förhör
målsägande och vad denna professionella praktik gör med åklagaren som
människa. I detta narrativ förstärks konflikten mellan det agerandet och önskan om att göra målsägande gott genom alla förstärkningsord som åklagaren
använder; ’hysteriskt ledsen’, ’verkligen otrevlig’ och ’förtvivlan’. Samtidigt
som åklagaren ovan inte upplever att hon har möjlighet att avsluta förhöret när
målsägande bryter ihop relateras den egna utfrågningen, att backa fram och
tillbaka, till att vara otrevlig mot målsägande. I detta narrativ intar åklagaren
en positionering som den tvingande auktoriteten samtidigt som hon problematiserar denna position, både utifrån den målsägandes perspektiv och sitt egna,
och formar på detta sätt en dubbelexponerad respektabilitet.
Dessa erfarenheter utmanar den förväntade narrativa linjen kring den tappra
målsäganden som rör sig längst emotiver som handlar om omsorg, vara vänlig,
omsorgsfull och stödjande. I narrativet ovan förhandlar åklagaren om den
egna respektabiliteten genom att lyfta fram att det här är situationer som tär
och tar på en. Genom att tala om hur svårt det är sker en distansering till de
faktiska handlingarna. Förhöret med en målsägande som blir ledsen förstås i
narrativet som ett hot mot ’själslivet’ och rättfärdigar snarare åklagarens person än agerande. I likhet med Dicks (2005) resonemang kring polisers hantering av det ’smutsiga’ i den tvingande auktoriteten framhålls separationen
mellan ett personligt och privat jag där det professionella jaget har en agens
som det privata jaget saknar för att bibehålla en värdighet (Dick 2005:1382).
Den återkommande uppdelningen av den egna identiteten i en personlig respektive professionell fungerar här som narrativets upplösning. Åklagaren kan
iscensätta en respektabel identitet genom att ge uttryck för att hon själv mår
dåligt över hur det nödvändiga förhöret under rättegången drabbar brottsoffret. Som jag diskuterar i kapitlet om smutsigt arbete är det engagerade emotivet en viktig aspekt för att visa vem de inte är, att arbetet inte har gjort en
cynisk och känslokall. Det är emellertid inte den enda positioneringen som
dessa narrativa linjer möjliggör. I en annan intervju där jag frågade åklagaren
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om hur han känner inför att ställa frågor som målsägande tycker är jobbiga
svarade han att han hade blivit ’förstörd’ och ’luttrad’. I hans narrativa linje
länkas denna positionering samman med att han inte kände att han hade några
begränsningar när det gäller att prata om sexuella övergrepp och det ‘förstörda’ jaget konstrueras på detta sätt som en professionell resurs och kompetens.
Ett annat sätt att legitimera de egna förhören när de upplevs utsätta målsägande för lidande är att rama in rättegången på alternativa sätt. En del åklagare
framhåller att rättsprocessen är ett sätt för målsägande att bearbeta det våld
som hon har blivit utsatt för och att även om det är en påfrestande process så
kommer hon att känna sig lättad efteråt. Genom att synliggöra aspekter som
anses stärka brottsoffren medierar åklagarna meningen med deras lidande under rättsprocessen, lidandet förstås som övergående och som en del i helande
processer.

’Igår kväll så blev det väl mer att jag blev medmänniska istället
för åklagare’. En narrativ förhandling om skuld, rädsla och
professionella överträdelser
I detta avsnitt kommer jag att utgå från en intervju där åklagaren inleder intervjun med att be om ursäkt för att hon eventuellt kommer att vara lite disträ
under vårt samtal. Hon berättar att hon dagen innan hade en rättegångsförhandling som hon har tänkt mycket på under kvällen och morgonen. Hon säger
att hon har haft svårt att släppa det som hände men att hon ska försöka svara
på mina frågor så gott hon kan ändå.63 När jag lite senare i intervjun ber henne
att berätta om gårdagens rättegång börjar hon med att säga att det är ett mål
där den tilltalade har suttit häktad fram till rättegången och att de är de jobbigaste ’eftersom känslorna inte har hunnit lagt sig’. Hon fortsätter med att säga:
Här var det ju väldigt mycket känslor. Från åskådare, från familj, från den misstänkte och från målsägande. (n: mm) Så där hade du alla faktorer. Alltihop slog
till vid ett och samma tillfälle så det blev en väldig oreda. (n: mm) Där har det
ju ingenting med min roll att göra utan det är ju att… Det var slutet på eftermiddagen. Målsäganden var urtrött. Det blev en fixering i samband med en gärning som var förskräcklig där hon och den misstänkte låste fast i en ögonkontakt. (kort paus) Och målsäganden var inte längre kontaktbar. (n: mm) Och sen
kom utbrottet. Det är ju sånt som du aldrig kan (kort paus) göra nånting åt själv.
(n: mm) Jag kan inte känna att jag har nån skuld i den delen för allting hade gått
lugnt och tryggt till. (n: mm) Men känslorna svallade över från de inblandade
(n: mm) helt enkelt. Och det är ju inte så konstigt.

63

På fråga vill hon inte ställa in intervjun.
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Samtidigt som den rättegång som narrativet speglar på många sätt är långt
ifrån en vanlig rättegång är det inte heller en unik berättelse, i intervjuerna har
även andra åklagare berättat om liknande erfarenheter. Narrativen om de svåraste mötena med målsägande har en viktig betydelse i konstruktionen av den
professionella identiteten. Av den inledande orienteringen i narrativet ovan
framstår känslorna som den komplicerande omständigheten som berättelsens
vävs kring. Det sätt som åklagaren talar om känslorna gör dem till narrativet
antagonist, i likhet med en aktör slår känslorna till och skapar oreda. Genom
att betona både mängden och intensiteten i känslorna under rättegången bidrar
narrativet till förståelsen av en turbulent situation som bryter mot den ordnande rättsliga process som är den ideala. De narrativa linjerna förhandlar om
normer för hur åklagarna ska hantera och omvandla brottsoffrens förväntade
men samtidigt ’opassande’ känslor under rättegången till passande. Den optimala målsägande ska, som en åklagare formulerade det, ’berätta på ett bra
sätt och gråta en skvätt på rätt ställe’. Samtidigt som åklagarnas erfarenhet är
att det bidrar till trovärdigheten om målsägande är ledsen under förhandlingen
behöver ledsamheten kontrolleras och inte gå över i hysteri eller förtvivlan (jf
Konradi 1999; 1997).
Den paralysering och sammanbrott som brottsoffret drabbas av stärker narrativets underliggande konflikt i fråga om åklagarens agerande och ansvar för
situationen. I den narrativa linjen återkommer åklagaren till att hon inte hade
någon makt att påverka situationen och inte heller någon skuld för vad hon
senare talar om som målsägandes ’kollaps’ och ’förtvivlan’. Dessa narrativa
utvärderingar av händelseförloppet understryks av metaforen kring ’svallande’ känslor där känslornas okontrollerbarhet betonas. Vidare naturaliserar
narrativets avslutande coda, ’det är ju inte så konstigt’, de starka känslorna
under rättegången och gör dem paradoxalt till något normalt och väntat. I intervjupassagen använder sig åklagaren av olika former av förklaringar och ursäkter. Hon neutraliserar effektivt den egna skulden för hur den målsägande
reagerar genom att förskjuta ansvaret (Schoultz 2012; Cohen 2009; 1996), till
tidpunkten för målsägandes utbrott, målsägandes tillstånd samt till den tilltalade men också genom att betona att allt hade gått lugnt och tryggt till (enligt
logiken att åklagaren inte har kunnat förutse kollapsen och bär således mindre
skuld för händelsen). Att förlägga ansvaret utanför sig själv blir samtidigt problematiskt i professionell bemärkelse, med en förväntan om att vara den som
driver åtalet i domstolen kan en rättegång som är bortom åklagarens kontroll
tolkas som ett misslyckande. Parallellt talar åklagaren också om frustrerade
känslor som tafatthet och vanmakt. Ett uttalande som ’det är ju sånt som du
aldrig kan göra nånting åt själv’ kan tolkas både som en ursäkt men också
som ett misslyckande. Den paradoxala positioneringen innefattar således både
agens och maktlöshet. Den ambivalens som kännetecknar emotiven kring
otillräcklighet och skuld blir än tydligare i hennes svar när jag frågar hur hon
själv påverkas av att vara med om sådana rättegångar som gårdagens. Hon
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svarar med ett kort skratt att det så klart är väldigt jobbigt och fortsätter sedan
med att säga att hon kan:
känna sig tafatt faktiskt. När en människa är i en sån kris. (n: mm) Vad man gör
och vad säger [man]? Och sen hela tiden fundera på sin egen roll. Sen faller det
sig rätt så naturligt att man kan ju inte bara ställa sig utanför och säga att ’Nämen det här är inte åklagarrollen’. Naturligtvis. Utan jag ville ju också förhöra mig. Är det nånting som jag har sagt och gjort som har triggat igång det
här? Eller var det situationen i stort som gjorde det? (n: mm) […] Kanske att
man känner kanske lite att om man då har pressat målsägande för hårt att (kort
paus) då börjar man ju där med omtänket och det får man ju inte göra egentligen. […] Igår kväll så blev det väl mer att jag blev medmänniska istället för
åklagare. Den gränsen är ibland hårfin.

I denna narrativa linje är det tydligt att den distanserade positioneringen sätter
ramarna för det egna agerande men samtidigt upplevs som begränsande och
otillräcklig. Sensmoralen i narrativet är att det finns en motstridighet mellan
att vara medmänniska och att vara sin yrkesroll men att gränserna där emellan
är svår att hantera i situationer där den målsägande bryter samman. Den roll
som åklagaren talar om synliggör en möjlig positionering där hon som åklagare skulle kunna välja att ‘ställa sig utanför’ samtidigt som åklagaren som
en symbolisk gränsdragning också markerar att det inte är ett alternativ för
henne. I den narrativa monologen som bygger på en rad reflekterande frågor
framträder en tveksamhet kring om hon har pressat den målsägande för hårt
och om hon har triggat igång sammanbrottet. Denna narrativa sekvens förhandlar om betydelsen av det egna agerandet och maktutövningen men möjliggör också en positionering som en involverad och ansvarstagande åklagare.
Att inte ställa sig utanför utmanar samtidigt idealet om en känslomässigt distanserad professionalitet och parallellt med att den narrativa linjen spränger
över i en oro över den egna delen i målsägandes kollaps fram blir det tydligt
att det finns en stark norm mot att älta eller ifrågasätta det egna agerandet, att
’börja med omtänket’ beskrivs som något otillåtet.
Tafatthet, skuld och frustration. De egna känslor som åklagaren talar om i relation till rättegången associeras ofta svaghet och passivitet. Hur hanterar åklagarna dessa känslor och hur upprätthåller de en positiv professionell identitet
trots, eller genom, dessa emotiver? En aspekt av detta parallella emotions- och
identitetsarbete sker i det indirekta talet om mod och handlingskraftighet.
Åklagarnas narrativa linjer är fulla av exempel på situationer där de måste
våga agera och inte får vara rädda. I intervjuerna framhåller åklagare att de
som arbetar med den här typen av brott ’inte får vara rädda för känslostormar’, ’inte vara rädd för att ställa de tuffa frågorna’ (till målsägande under
domstolsförhandlingen) och ’inte vara rädd för tystnaden’ (också i förhållande till målsägande under deras förhör med dem). Att ’inte vara rädd för att
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fatta beslut’ är ytterligare ett exempel på en positionering där det professionella kopplas samman med en orädd agens som inte tvekar inför det svåra.
Sensmoralen i dessa narrativa linjer är att åklagarna behöver överkomma de
känslor som utgör hinder för att uppnå ett högre värde, rättvisa. I dessa narrativa linjer iscensätt en professionalitet som bygger på en stoisk lojalitet och
plikttrogenhet.
Relaterat till normen att inte vara rädd speglar narrativen en stark känslonorm
att vara i kontroll över sina känslor, inte bara i den bemärkelsen att kunna vara
behärskad och hålla en emotionell distans utan också att kunna låta de känslor
som väcks under rättegången rinna av och ’stanna i rättssalen’. En aspekt av
det egna emotionsarbetet handlar om att vända de negativa känslorna till något
positivt. Lite senare i intervjun återkopplar åklagaren till den kommande,
andra förhandlingsdagen i den rättegång där målsägande kollapsat.
Jag tror det blir jättetungt imorgon. (n: mm) Jag vet inte hur jag ska sadla om
och kunna vara både objektiv och professionell imorgon. (n: mm) Men det löser
sig! (pigg röst) (n: mm) Det är ett halvt dygn dit! (n: mm) Nämen, man kläder
ju i sig en roll när man går in i rättssalen (n: mm) eh naturligtvis. Så att det…
(tystare röst) (n: mm) Fick du träffa en mjukisåklagare här tror jag!

Under intervjuerna och transkriberingen av intervjuerna har jag flera gånger
förundrats över hur åklagarna när de talar om något som är starkt negativt, ett
ärende som har berört dem djupt och som har fått dem att må dåligt, växlar till
att skratta eller som i exemplet ovan tala med upprymd och peppande röst.
Utifrån Hochschilds teoretiska begreppsram kan även dessa aspekter av de
narrativa linjerna förstås som en form av emotionsarbete, en form av uttryckshantering. Skratten och den glada rösten kan förstås som sätt att hålla tillbaka
oro, nervositet, nedstämdhet och andra negativa känslor och istället mana fram
engagemang, lugn och tillförsikt inför arbetet. En annan form av emotionsarbete som synliggörs i citatet ovan handlar om en emotionell distansering ifråga
om att tala om det egna arbetet i rättssalen som en ’roll’ eller ’ett skådespel’
(se kapitel 13). Detta synsätt menar jag kan förstås som en kognitiv emotionshantering där perspektivbytet (paradoxalt nog med tanke på ordvalen) handlar
om att avdramatisera allvaret i rättegången. Genom att konstruera rättegången
som en ’teater’ kan de egna jobbiga känslorna upplevas som mindre autentiska
och därmed även mindre problematiska utifrån ett professionellt ideal om distanserad neutralitet.
Konflikten mellan att ha mycket känslor i sitt arbete och att framstå som professionell framkommer också i åklagarens sätt att avsluta citatet ’Fick du
träffa en mjukisåklagare tror jag!’. Att ha och visa känslor i arbetet uppfattas
som ’mjuka frågor’. Det ’emotionella’ har liksom det ’mjuka’ har en tydlig
och överlag negativ association till genus. Den negativa aspekten förstärks i
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en institutionell kontext som åklagarnas som är maskulint kodad, åklagarnas
arbete styrs av objektivitet och rationalitet. Det är därför inte helt lätt att prata
om känslor och fortfarande iscensätta en professionalitet. I den här intervjun
där åklagaren talar väldigt mycket och ingående om sina känslomässiga erfarenheter av möten med målsägande skapar det också en ambivalens i intervjusituationen med mig. Tidigare under intervjun uttrycker åklagaren att hon inte
vill att åklagare ska uppfattas som ’några känsliga små skitar’ i samband med
att hon berättar om hur svårt hon själv tycker att det är att få en målsägande
att berätta om sin utsatthet. Här både intar hon positionen som ’mjukisåklagare’ men gör samtidigt en viss distansering genom att humoristiskt visa på
den egna medvetenheten om att jag skulle kunna uppfatta henne så. Samtidigt
är det tydligt i den här åklagarens narrativ att hon ser det som positivt att vara
en ’mjukisåklagare’ då det också är en åklagare som med sin empati och medkänsla har förmåga att överträda den professionella rollen i de situationer som
kräver det. I mötet med en förtvivlad målsägande menar åklagaren att det inte
räcker med att vara sin yrkesroll, det rätta är att också vara en medmänniska
som bryr sig. I linje med dessa resonemang menar Cederholm m.fl. (2014) att
pendlingen mellan det yrkesmässiga och det privata är ett sätt att mjuka upp
vad som annars hade upplevts som fyrkantigt och formellt (Cederholm m. fl
2014:83). Överträdelsen av ett professionellt ideal bidrar därmed paradoxalt
till att (åter)skapa en professionell identitet.

‘De gråter, de skriker, de tycker inte att det händer
någonting i ärendena’. Mötet med det besvikna
brottsoffret
Berättelserna om både den motvilliga och den tappra målsäganden handlar till
stor del om situationer där åklagarna har beslutat att väcka åtal och hanterar
erfarenheterna av att träffa brottsoffren i samband med rättegången. Utifrån
att åklagarna lägger ner en stor andel av de polisanmälningar som rör våld i
nära relation finns det i intervjuerna med åklagarna även berättelser som
skapar mening kring dessa situationer. Precis som att åklagarnas beslut att
driva förundersökningen vidare skapar känsloladdade situationer väcker också
väntan på beslut och framförallt beslutet att inte väcka åtal och att lägga ner
förundersökningen upprörda känslor mot åklagarna bland brottsoffren. I en
intervju där jag frågade åklagaren om hon kunde beskriva kontakten med
brottsoffren svarade hon att ’de gråter, de skriker, de tycker inte att det händer
någonting i ärendena’. På ett övergripande plan handlar och förhandlar de
narrativa linjerna om mötet med den besvikna målsägande om att utsatta andra
för lidande, i detta fall att inte förmå sig att ge brottsoffret upprättelse genom
rättsprocessen och att i kontakten med dessa brottsoffer se och hantera offrens
känslomässiga reaktioner över detta. Ett emotionellt dilemma som förstärker
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intrigen i dessa narrativ är att sociala interaktioner har en benägenhet att rutiniseras (Schutz & Luckmann 1973) men att det endast sker i en riktning,
medan beslut om att lägga ner förundersökningar blir en form av rutin för
åklagaren är det för enskilda brottsoffer stora och ibland livsomvälvande beslut.
De narrativa linjerna till kontakten med det besvikna brottsoffret löper längst
erfarenheter av ett emotionsarbete som handlar om att vända brottsoffrens
känslor av ilska och ångest över att känna sig misstrodd, sviken och kränkt till
att få dem att acceptera beslutet samt känna sig respekterad och lyssnad på.
När åklagare bestämmer sig för att lägga ner en förundersökning är rutinen att
de per post skickar ett formaliserat meddelande där grunden för nedläggningen
ska finnas med och eventuellt ett par rader om detta. Åklagarna har således
sällan personlig kontakt med målsägande och rutinen för nedläggningsbeslut
har kritiserats för sin byråkratiska ton som gör det svårt för brottsoffer att förstå grunderna för beslutet (Sutorius & Kaldal 2003). I intervjuerna uttrycker
åklagarna en medvetenhet kring detta och en åklagare menade att hon förstår
att ett nedläggningsbeslut som kommer per post till målsägande måste upplevas som att få ’en örfil i brevlådan’, särskilt efter de utlämnande och ansträngande förhören med polisen som målsägande har gått igenom. Den form av
(själv)kritik som finns i dessa typer av formuleringar neutraliseras genom att
åklagarna betonar att de har så mycket att göra så att de inte hinner meddela
målsäganden på något annat sätt. Att positionera sig som medvetenheten kring
problemen med hur nedläggningsbesluten förs fram förstås som en slags ursäkt (jr Schoultz 2014a).
I fall som åklagarna upplever som särskilt känsliga menar de dock att det finns
möjlighet att göra undantag från det vanliga arbetssätten och kontakta målsäganden personligen. Utifrån intervjuerna verkar det samtidigt som att åklagarna ofta lämnar över till polisen att stå för den personliga kontakten kring
nedläggningsbeslutet. Det motiveras utifrån att det är polisen som har träffat
målsägande tidigare vid förhören och att det av den anledningen är bättre för
målsägande att få besked från dem och inte någon främmande åklagare som
de aldrig haft kontakt med innan. Att ge ett negativt besked som även i vissa
fall förväntas väcka starka, negativa reaktioner hos brottsoffret kan även förstås som en form av ‘smutsigt arbete’ och inom forskningen på områden visar
flera studier att det smutsiga arbetet ofta delegeras neråt i organisationen (Bolton 2005b). Ytterligare en aspekt av detta är att det möjligen är lättare för polisen att ge beskedet om att förundersökningen läggs ner eftersom de inte behöver stå för beslutet på samma sätt som åklagaren. De narrativa linjerna kring
att lägga ner en förundersökning handlar om att rättfärdiga beslutet men även
om hur beskedet förs fram till den målsägande.
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Jag brukar tänka så att är det ett väldigt känsligt ärende.. Som jag har ett här nu
där en sextonårig flicka.. Det har funnits en misstanke om att mamman har
misshandlat henne. Den måste jag skriva av nu den misstanken. Och det kommer naturligtvis bli jättejobbigt för den här flickan som har valt att berätta nu.
(n: mm) Och jag kan inte styrka brott och måste skriva av det här. (n: mm) Då
känner jag att då kommer inte jag bara skriva av det här och låta det gå ett
papper till henne. Utan då vill jag att polisen, soc [socialtjänsten] att de har ett
möte med henne personligen (n: mm) och berättar för henne (n: mm) så att hon
förstår varför. Då är det viktigt att soc kan finnas med. Då har jag ibland när jag
känner att jag vill göra så där så försöker jag få tag i handläggaren på soc (n:
mm) och berätta att ‘Nu tänker jag lägga ner’ (n: mm) eller så låter jag polisen
ta den kontakten.

Förutom att redogöra hur hon kommer att hantera nedläggningsbeslutet i detta
ärende gör åklagaren i intervjupassagen ovan en rad olika positioneringar som
handlar om hur hon tar ansvar för att beslutet ska förs fram så bra som möjligt
till det unga brottsoffret. Konflikten i den narrativa linjen drivs genom ett underliggande narrativ som handlar om att brottsoffrens vilja att medverka i polisutredningar är tillfälliga och kortvariga, vilket skapar en institutionell logik
kring att när en målsägande väljer att berätta så är det viktigt att de åklagare
och polis tar tillvara på detta. Medan åklagaren i narrativet rättfärdigar själva
nedläggningsbeslutet genom att betona att hon måste lägga ner det och att det
saknas bevis för att gå vidare kvarstår en ambivalens kring hur detta ska göras.
Narrativet markerar en positionering där åklagaren tar ansvar för hur beslutet
meddelas genom att förflytta ansvaret till en annan myndighet. Förskjutningen
av ansvar sker även på andra sätt, i vissa av intervjuerna framhåller åklagarna
att de i sådana ’känsliga’ fall där de tror att brottsoffret kommer att fara illa av
nedläggningsbeslutet menar de att de brukar förvissa sig om att brottsoffret
har en samtalskontakt på någon kvinnojour eller liknande. Den narrativa poäng som dessa berättelser förmedlar handlar om att åklagarna har gjort vad de
kan inom ramen för sin profession för att lindra målsägandes besvikelse och
på så sätt upprätthåller de en respektabel professionalitet. I intervjupassagen
ovan förstärks denna respektabilitet genom att den narrativa linjen också pekar
ut att hon som åklagaren går utöver det byråkratiska systemet och inte bara
kan skicka ett papper utan måste göra något mer. I likhet med exemplet i det
föregående stycket där åklagaren menade att hon blev medmänniska istället
för åklagare menar jag att det är rimligt att tolka att överträdelsen av den emotionellt distanserade professionella identiteten följs med stolthet och känsla av
göra det rätta.

’Det kan vara väldigt enkelt formellt men inte alltid så enkelt
mentalt’. Hotet om att bli förstörd
Även om åklagarna sällan själva kommunicerar nedläggningsbeslutet hör
brottsoffren ibland av sig till åklagaren och har frågor kring detta. Ibland är de
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också upprörda och besvikna och i flera av intervjuerna talar åklagarna om
detta som svåra samtal. I jämförelse med att förklara varför de driver ett åtal
vidare fastän den målsägande uttrycker att hon inte vill menade en åklagare
att hon har ‘både lagstiftarens och min egen övertygelse det är ju till skydd för
målsägande som man har ju den regeln att de inte kan välja om de ska fortsätta eller inte’ men att hon saknar ett standardsvar eller ‘tal’ till den målsägande som ringer för att de inte förstår hur deras förundersökning har kunnat
läggas ner. I den intervjun växlar åklagaren snabbt över till rättfärdiga beslut
att driva till åtal trots att målsägande motsätter sig detta och lämnar min fråga
kring hur hon upplever kontakten med brottsoffer vars ärende inte drivs vidare
närmast obesvarad. Åklagarnas narrativa linjer kring mötet med ‘det besvikna
brottsoffret’ är på många sätt en ‘bruten berättelse’ (Drakos 2005; Drakos
1997), det vill säga narrativ som är formulerad utifrån skuld och skam och
utelämnar centrala aspekter av de egna erfarenheterna för att den egna identiteten inte ska gå sönder. Följande intervjupassage visar hur en respektabel
professionalitet mejslas fram även i de sammanhang där nedläggningsbeslutet
inneburit förödande konsekvenser för brottsoffret.
Åklagare: Jag har haft fall där målsägande dagen efter mitt nedläggningsbeslut
har ringt från psykakuten och har brutit ihop där fullständigt. (n: mm) Och det
är bara att säga 'Jag tror dig. Jag tror vad du säger. Men vi har inte.. (n: mm)
Vi har inte bevisning'. Så att.. Som sagt var, beslutet. Det kan vara väldigt enkelt
formellt men (n: mm) inte alltid så enkelt mentalt.
Nina: Mm.. Ja, det… Hur reagerade du då när den hära…
Åklagare: Ja. (suckar) Alltså det känns ju, det känns ju. Eh.. (kort paus) För det
första kändes det väldigt bra att hon ringde. (n: mm) Jag har haft ett par såna nu
som har hört av sig efteråt och… Och funderar vad som händer liksom. För då
får man ju också chansen att beskriva det här på… För det blir så.. Det blir ändå
rätt fattigt det man skriver i ett beslut. (n: mm) Lite text bara. Så att det jag
kände då var nog faktiskt att det var bra att jag fick prata med henne. (n: mm)
Möjligen att man skulle ha tänkt tanken innan och ringt kanske själv egentligen
och förberett på beslutet. Jag hade ju förberett målsägandebiträde på det men
det var.. Det är inte riktigt samma sak. (n: mm) Ehm (paus) och det.. Jag (paus)
Det var.. Det är ju inga.. Det var.. Det är ju inga roliga samtal. (skrattar till) (n:
näe) Det är det ju inte. Men det känns ändå som att vi har ändå det uppdraget.
Man får ta det obehaget. (n: mm) Sen har ju båda, de två tillfällen som det har
hänt mig, det är just våldtäkter. Så trots allt så man har nått fram ändå vet jag
ju för de har ändå haft en liksom förståelse efteråt då (n: mm) när vi har pratat
om det. Men jag vet inte hur jag skulle reagera om personen i fråga skulle börja
på att skrika och skälla och vara liksom otrevligt mot mig. Det är möjligt att
man skulle ta illa vid sig då. (n: mm) Trots allt. Men eh ja.. Jag var mer tacksam
då faktiskt att hon hörde av sig. (n: mm)

Intervjupassagen ovan menar jag kan läsas som en bruten berättelse dels utifrån att åklagaren har svårt att hitta ord, dels utifrån att han gör en kraftig
emotionsväxling från en i min tolkning skuldtyngd positionering som knappt
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kan uttalas mer än att det ’känns’ att få ett samtal från ett brottsoffer som befinner sig på en psykakut till ett generellt positivt emotiv, ‘för det första kändes det bra att hon ringde’ och vidare till en mer specifik, positivt värderad
emotion, tacksamhet. På detta sätt visar intervjupassagen hur åklagare förväntas emotionellt hantera den här typen av situationer. På ett institutionellt plan
kan det vara uttryck för en emotionsregim där kritik mot aktörernas agerande
ses som en gåva och orienterar institutionen framåt istället för att befästa skuld
och rikta sig mot det som varit.
Samtidigt finns en tydlig förhandling i den narrativa linjen kring det egna ansvaret. I likhet med åklagaren i det föregående stycket neutraliserar åklagaren
inledningsvis det egna ansvaret för att den målsägande psykiska mående efter
hans nedläggningsbeslut genom att framhäva att han har meddelat målsägandebiträdet om beslutet och förskjuter därmed delvis ansvaret dit. Denna ursäkt
fungerar dock inte fullt ut, dels utifrån att målsägande brutit ihop och befinner
sig på psykakuten, dels utifrån att hon vänder sig till åklagaren och inte målsägandebiträdet för att förstå hur han har kunnat fatta det beslut som han gjort.
I narrativet tar åklagaren också visst ansvar för att beslutet inte kommunicerats
på ett bra sätt genom att han lyfter fram att han ‘möjligen skulle tänkt tanken
och själv förberett målsägande’. Åklagaren ger således uttryck för vad Cohen
(2009; 1996) skulle kalla ett delvist erkännande av skuld i form av en självmedveten rättelse. Den respektabla professionaliteten återskapas i den fortsatta narrativa linjen genom att åklagaren sedan markerar att han tog ansvar i
den aktuella situationen, telefonsamtalet, och då förklarar de frågor som ‘lite
text bara’ lämnar obesvarade för målsägande. Den egna delen av den narrativa
dialogen ‘Jag tror dig. Jag tror vad du säger. Men vi har inte bevisning' definierar vad som är hindret för att gå till åtal och tydliggör ett sätt för att vända
målsägandes känslor av ifrågasättande och osynliggörande som nedläggningsbeslutet kan skapa. Genom att ge uttryck för att han tror på brottsoffret räddas
också den del av den professionella identiteten som vill hjälpa målsägande.
Genom att även betona att det egna obehaget i situationen, ‘Det är inga roliga
samtal’, menar jag att åklagaren på ett sätt konstruerar en lyckad professionell
identitet. I denna emotiva iscensättning framstår åklagaren både som känslomässigt engagerad samtidigt som han positionerar sig som en åklagare som
inte väjer för de svåra situationer som kommer med arbetet. Den narrativa
linjen förhandlar därmed med professionella ideal om att varken vara för mjuk
eller för hård. Ett annat sätt att rättfärdiga beslutet att lägga ner åtal är att växla
perspektiv från innebörden av dessa beslut för brottsoffret till att lyfta fram de
misstänktas rättigheter.
Samtidigt så är det ju en rättssäkerhetsfråga för den som är misstänkt också
naturligtvis. (n: mm) Det får man ju inte glömma. Men eh.. Ja och.. Jag vet inte,
kanske måste man också acceptera att en del brott blir svårutredda. (n: mm)
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Men ja, det känns inte alltid roligt alla gånger. Men det är ju likadant där får vi
också mycket samtal och många gånger det är det här att man vill bli trodd och
lyssnad till. Det återkommer ju väldigt ofta. (n: mm) Och jag säger det att jag
lyssnar på dig och det finns ingenting i din berättelse som gör att jag inte tror
på dig. (n: mm) Men jag kan inte bevisa att du har varit utsatt för ett övergrepp
(n: mm) och det är en helt annan sak. (n: mm) Så att det, det tycker jag är jätteviktigt. (n: mm)

Beslutet att lägga ner förundersökningen rättfärdigas i denna intervjupassage
genom att tala om rättssäkerhet. Lite senare i intervjun poängterar åklagaren
även att hon ‘inte vill ha oskyldigt dömda i våra fängelser’ och gör på detta
sätt anspråk på högre lojaliteter i linje med Sykes och Matzas terminologi. Det
lidande som en nedlagd förundersökning innebär för en målsägande ställs således emot det lidande som en oskyldigt dömd person skulle behöva genomgå.
I likhet med den föregående intervjupassagen lyfter även denna åklagare fram
att hennes nedläggningsbeslut inte handlar om att hon misstror målsägande
utan att problemet är att det saknas bevisning för att väcka åtal. Återkommande i åklagarnas narrativa linjer betonar de att detta är två helt olika saker
(samtidigt som de ofta också menar att den främsta men i sig otillräckliga bevisningen i mål som rör våld i nära relation är den utsattas berättelse och trovärdighet). I likhet med andra situationer som innebär en ambivalens för åklagarnas professionella respektabilitet menar jag att den här räddas upp av åklagarens egna känslomässiga inställning till att behöva lägga ner förundersökningar där de tror att den målsägande har blivit utsatt, ‘det känns inte alltid
roligt alla gånger’. Den form av underdrift som detta uttalande kan tolkas som
ett sätt att minska de egna känslorna av frustration och eventuell skuld. Att
acceptera sina begränsade möjligheter, exempelvis att inte kunna rädda alla,
menar Ashforth m.fl. (2007) är ett stoiskt drag som återfinns i ’smutsiga arbeten’ för att upprätthålla respektabiliteten i det egna yrket. Talet om acceptans
visar både på en strategi för att vända målsägandes känslor men även vilka
känslor kring nedläggningsbeslut som anses vara passande för åklagarna
själva. Istället för frustration, ältande och skuld uppmuntrar den emotionsregim som narrativen synliggör acceptans och vikten av att kunna gå vidare.

Frustrationens gränser. Narrativa linjer om att inte nå hela vägen
fram
Åklagare 1: Mm. Alltså jag tror att någonstans så måste man ju kunna ta sig tid
att lyssna. Jag tror att man vinner jättemycket på det i slutänden. (n: mm) Även
om man kanske inte kan styrka brott till slut så tror jag att det är ändå viktigt att
man känner att man har blivit lyssnade på (n. mm) Att det är nån som har lyssnat. Att det är nån som ändå har försökt. Att det är nån som har ja.. Man känner
att (n: mm) ja, det kanske inte gick ända fram men de försökte (n: mm) Och det
tror jag kan vara nog så viktigt många gånger för en fortsatt process och man
ska kunna gå vidare. (n: mm) Så att jag brukar.. Ja, jag kan ju inte komma med
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så himla mycket goda råd, jag är ingen psykolog eller så. Men just det där ändå
att man har försökt att ta sig tid att lyssna (n: mm) Ibland kan det vara jobbigt,
ibland kanske man inte alls har någon större lust men alltså du får försöka ändå
(n: mm) mm.
Åklagare 2: Det visar ju också undersökningar med barn. När barn som har varit
utsatt för brott har fått lista vad de tycker är viktigast. Det är ju att man lyssnar
till en. Att man tror på det man har sagt. (n: mm) Det är liksom det. Det kommer
absolut högst upp. Sen att man blir lagförd för ett brott, det kommer ganska
långt ner. (n: mm) Nu är det ju våran uppgift att lagföra folk. (skrattar lite) Men
alltså ibland lyckas vi ju inte alltid. Vi rår ju inte över det alla gånger. Men då
ska man i alla fall ha blivit lyssnad till (n: mm) och att bli trodd.

Ett starkt drag i åklagarnas narrativa linjer är att de förhandlar om vad som är
det övergripande målet med deras arbete i relation till brottsoffren och som
även de tidigare intervjupassagerna i det här kapitlet har visat betonar många
av åklagarna att det viktigaste (för brottsoffren) inte är att gå till åtal eller få
en fällande dom utan att få brottsoffret att känna sig lyssnade på och trodda. I
antologin Servicemötets gnissel och skav pekar författarna på skillnaden mellan begrepp ’tjänst’ som syftar till vad som levereras och begrepp ’service’
som avser de sätt som tjänsten levereras (Cederholm m. fl. 2014:17). De menar vidare att tjänsteburna organisationer traditionellt sett har riktat sig mot
värden som förutsägbarhet, rättvisa, likabehandling och resurssnålhet medan
serviceorganisationer i högre utsträckning värderar lyhördhet, engagemang
och förmågan till empati. Enligt Cederholm och de andra forskarna bedöms
tjänster utifrån kompetens, kvalitet och resultat medan god service snarare utvärderas utifrån vänligt bemötande, emotionellt engagemang och snabbt agerande (Cederholm 2014:37). Åklagarnas narrativa linjer löper parallellt kring
dessa två olika professionella mål och intervjupassagerna ovan sträcker sig
särskilt mot iscensättningar av bra bemötande. Det innebär en viss målförskjutning i fråga om vilka kompetenser som är centrala för att markera professionens särdrag, den juridiska expertis som utgör själva tjänsten kontra hur
brottsoffrens upplever denna tjänst, och efter vilka parametrar det egna arbetet
bör bedömas. Som båda narrativen ovan visar skapar narrativen en viss kluvenhet, dels ifråga om värdet av den egna kompetensen, dels i relation till att
lyssnandet å ena sidan framstår som högt värderat men å andra sidan främst
kopplas samman med en annan professions arena.
I förlängningen skapar målförskjutningen från fällande dom till gott bemötande andra meningar kring det egna arbetet och blir ett sätt att narrativt skapa
en framgångsberättelse kring den jämförelsevis stora antdelen ärenden som
åklagarna lägger ner utan att gå till åtal. Den respektabla professionaliteten
konstrueras i dessa fall kring positioneringar av att vara en som möter målsägandens främsta behov (att bli lyssnad på) och en som har utrett brottet så
långt det går. Dessa narrativ speglar sig i de övergripande diskurser som kritiserar rättsväsendet för att inte lyssna och inte engagera sig i fall som rör våld
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i nära relation. De narrativa positioneringar är således viktiga för hur mening
kring den egna identiteten formas, en positionering som aktivt riktar sig bort
från den typ av oengagerad rättslig aktör som återkommande kritiseras i den
mediala och politiska sfären. De narrativa linjerna där åklagarna positionerar
sig som lyssnande och engagerade i brottsoffrens fortsatta situation utöver och
efter själva rättsprocessen kan även förstås som ett sätt att vända känslor av
hopplöshet och frustration till en viss stolthet.
En annan aspekt av emotionsarbetet med att hantera frustration relaterar till
narrativ som appellerar till en ’korrekt procedur’ (Wettergren 2010). I dessa
narrativa linjer så framhäver åklagarna att de har gjort så gott de har kunnat
utifrån de institutionella ramar som finns, vilket både riktar dem mot acceptans men också en viss uppgivenhet. I intervjuerna har jag frågat åklagarna när
de känner sig nöjda med sitt arbete och i relation till den frågan svarade en av
åklagarna att:
Vi inbillar oss att vi har gjort så gott vi kan va. Vi har lyft på alla stenar som är
rimliga att lyfta på. Vi har vidtagit alla utredningsåtgärder som är rimliga. […]
Går det inte hem där (i rätten) […] kan man väl internt säga till varandra att
‘Det är väl jätteskönt nu att det ändå är klart. Nu är det tröskat genom tingsrätt
och hovrätt och nu är arbetet.. Nu har vi gjort vad vi har kunnat göra’..

Av de narrativa linjerna framgår det att det inom åklagarväsendets emotionsregim finns en stark norm att kunna begränsa sina känslor, både rumsligt och
tidsmässigt. I denna intervjupassage förhandlar åklagaren kring meningen
kring hur de markerar ett avslut på arbetet på den egna kammaren. Den narrativa linjen om det lyckade avslutet och den nöjda emotiva positioneringen
bryts till viss del genom ordval som ‘inbillar oss’ och ‘ändå’. I den här intervjun talar åklagaren mycket om ett specifikt ärende där han menade att ha
styrkt att en kvinna blivit mördad av sin partner men domstolen ogillade åtalet.
I relation till detta fall menar åklagaren att 'den här gången, det går inte att
säga att nu är vi nöjda för nu kört igenom domstolarna. För att vi kan inte
känna oss nöjda förrän vi har nått det resultatet som vi tycker att vi borde få,
nämligen att få mördaren fälld’. Intervjun med den här åklagaren menar jag
pekar på att de föreskrivna emotionsreglerna att släppa taget och känna sig
nöjd istället för frustrerad, arg och uppgiven förutsätter ett stort emotionsarbete bland åklagarna och att de kognitiva strategier som åklagarna har att
ändra sin känslor inte alltid upplevs som tillräckliga. Det är också relaterat till
viljan att göra skillnad och den respektabla professionaliteten i positioneringen som en engagerad åklagare. Engagemang och frustration är emotiver
som ligger nära varandra och i de narrativa linjerna finns en växelverkan mellan dem.
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Ja, som jag säger.. Det är ju ett jobb men.. (paus) […] Jag tycker att det här är
tillfredsställande arbetsuppgifter. (n: mm) […] Det att se att man hjälper en
person ur nånting. Det kändes bra för mig i varje fall. En kvinna eller ett barn
som lever i missförhållanden så kan man vara med och sätta stopp för det. (n:
mm) Det känns bra. Samtidigt är det ju på andra vågskålen, då är det ju fruktansvärt frustrerande när man vet att det är de missförhållandena och du kan
inte bevisa det och du måste lägga ner. (n: mm) Det är inget roligt. Då är det ju
än värre när du anser att du kan bevisa det men det är andra som inte tycker, det
vill säga hovrätten (n: mm). Då är det ännu ett steg längre bort i frustration (n:
mm)

Som intervjupassagen ovan belyser drivs det egna engagemang av viljan om
att göra skillnad och frustrationen handlar om att inte få denna vilja igenom. I
den narrativa linjen ovan balanserar åklagaren positioneringen av den engagerade och frustrerade åklagaren med ett annat framträdande ideal bland åklagarna som handlar om att jobbet ska vara ett jobb och att den emotionella
involveringen i ärenden därför ska vara begränsad. I narrativet både befästs
och utmanas den symboliska gränsdragningen mellan det professionella och
det privata.
De många narrativa linjerna om såväl engagemang och frustration menar jag
bottnar i en vilja att göra något meningsfullt. När det gäller brott som rör våld
i nära relation och sexuellt våld relaterar åklagarna en stor del av den egna
tillfredställelsen av arbetet i att emellanåt göra skillnad för en enskild människa. Genom dessa narrativa linjer om hjälpa skapas en möjlighet att iscensätta
en positivt laddad professionalitet som kan förstås i termer av en hjälpar- och
en skyddaridentitet (Kleres 2009). Den respektable professionaliteten i denna
positionering markerar på ett symboliskt plan att åklagarna tar ansvar för
brottsoffren men genererar även stolthet och engagemang kring den egna professionen (jf Kleres 2009:302). Ett sätt som denna stolthet förstärks i narrativen hos åklagarna är att de återkommande markerar att de brottstyper som de
arbetar med är ‘riktigare’ och viktigare än vissa andra brott som cykelstölder
eller bedrägerier. Samtidigt är det en stolthet som ofta uttrycks med viss försiktighet, antingen genom en reservation att även andra brott kan vara allvarliga och göra brottsoffren ledsna eller genom att poängtera att det bara är
ibland som de kan gå till åtal och gör skillnad. På detta sätt framstår åklagarna
i narrativen varken som självgoda eller verklighetsfrånvända.

Tvingande omsorg och engagerad
Narrativens performativa aspekter

frustration.

I denna avslutande diskussion kring analysen av åklagarnas narrativa linjer
om mötet med brottsoffer vill jag fokusera på vad dessa narrativ gör i performativ bemärkelse. Som talhandlingar menar jag att dessa narrativ inte främst
273

är speglingar av olika situationer som åklagarna har upplevt utan att de är sätt
att selektivt konstruera den sociala verkligheten och sin egen del i den. Inom
det narrativa fältet framhåller en rad forskare att berättelser ger uttryck för de
värderingar, bekymmer och föreställningar som människor upplever som angelägna, för dem som individer och för dem som del i ett kollektiv (Sandberg
2010; Loseke 2007; Kaivola-Bregenhøj, Klein & Palmenfelt 2006). I linje
med dessa antaganden menar jag att den repertoar av narrativ kring mötet med
brottsoffer som kapitlet belyser och analyserar synliggör åklagares professionella emotionsregim och upplevda handlingsutrymme. De narrativa linjerna
ger åklagarna ett sätt att såväl förklara som försvara sina ageranden och skapa
mening kring erfarenheter av de mångtydiga mötena med brottsoffren. De narrativa linjerna kring mötet med den motvilliga, den tappra och den besvikna
målsägande visar hur identiteter kontinuerligt skapas och varieras beroende på
vem som är ’den andra’ i dessa narrativ. Respektive karaktär bidrar till emotionsregimens komplexitet och inneboende spänningar mellan olika professionella ideal och förväntningar.
I Moral wages argumenterar Kolb (2014) för att det är viktigt att förstå vilka
slags relationer som olika aktörer som arbetar med brottsofferstöd64 eftersträvar att ha med sina klienter och att öka kunskapen kring vilka emotionella
utmaningar dessa aktörer möter i sitt arbete. Utifrån att arbetet med brottsofferstöd ofta associeras med omsorg och medkänsla skapas en kollektiv ram
för såväl arbetets villkor som det egna identitetsarbetet (Kolb 2014). Vidare
menar Kolb att arbetet med brottsoffer omväxlande upplevs som frustrerande
och tillfredsställande. En del av denna pendlande emotionella disposition kan
förstås utifrån det ambivalenta förhållningssätt som dessa aktörer också hade
till vad de själva enligt Kolb kallar för ’myten om det ideala brottsoffret’.
Samtidigt som de var mycket kritiska till denna myt som skapar förväntningar
på offren att vara ’stoic, innocent and pure’ menar Kolb att de själva förväntar
sig att deras klienter ska uppfylla ’a basic set of written and unwritten rules on
how to behave’ (Kolb 2014:173). I åklagarnas narrativ synliggörs ideal för hur
brottsoffer ska bete sig under rättegången och att åklagarnas arbete handlar
om att få brottsoffren att bete sig på det sättet. I en studie om ’emotions of
control’ diskuterar Fineman & Sturdy (1999) emotioner som är kopplade både
till att kontrollera och att kontrolleras. Att kontrolleras menar de möts av ’resistence, cooperation and compliance’ (1999:649), vilket ligger i linje med de
förväntningar som åklagarna har på de brottsoffer de möter. I relation till identiteten hos de som kontrollerar menar Fineman och Sturdy att det är en ’delicate balance between being helpful and authoritative – close and distant’
(1999:658). Det som de beskriver ligger nära den dubbelexponerade identitet
som åklagarna skapar i relation till brottsoffren. I de narrativa linjerna förenas
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tvång och omsorg om brottsoffren i en sammansatt praktik, en form av ’detached concern’ (Halpern 2001; Fox & Leif 1963). I den mening narrativ medför
ett tolkningsföreträde som ramar in den egna och andras agens i en moralisk
berättelse (Presser och Sandberg 2015b) kan de narrativa linjerna förstås som
centrala medel för att hantera den maktposition som åklagarna har i relation
till brottsoffren. Talet om olika former av tvingande auktoritet bidrar således
till att iscensätta en respektabel professionalitet snarare än att utmana den. Parallellt med att de narrativa linjerna rättfärdigar och ursäktar olika former av
maktutövning finns en annan narrativ linje som handlar om att framhålla att
dessa handlingar inte är triviala eller egenvärden utan nobla och välmenande
(jf Ashforth m.fl 2007:418).
Den dubbelexponerade identitet som åklagarna talar om i relation till brottsoffren handlar även om den emotionella disposition som agiteras fram i narrativen och som innefattar engagemang och frustration. Kleres (2009) menar
att önskan om att hjälpa klienterna skapar emotionella dispositioner som medkänsla, empati och medlidande men också skuld, skam och moraliska obligationer. Att vara den empatiska åklagaren ställer i linje med detta resonemang
krav på att känna empati men att också hantera känslor av ansvar och skuld.
Generellt menar jag att engagemang kan förstås som ett uttryck för en hög
grad av positiv emotionell involvering i en situation. Frustration står också för
en hög grad av involvering i en situation men fångar upp en negativ aspekt av
involveringen, att vilja men inte kunna. Engagemang och frustration är dialektiska emotioner i den mening att i nästan alla något mer långvariga sammanhang där den ena emotionen finns förekommer också den andra. Som
emotiver fyller talet om det egna engagemanget och frustrationen ytterligare
en funktion som jag menar handlar om att hantera en rädsla som flera åklagare
har uttryckt, en rädsla för att bli cynisk av att arbeta som åklagare i allmänhet
och av att arbete med den här typen av våld i synnerhet. Den dubbelexponerade emotiva positioneringen som den engagerade frustrationen förmedlar ett
motstånd mot alienation och känslokyla som arbetet förväntas kunna föra med
sig och är även av denna anledning viktig för åklagarnas professionella identitetsskapande.
I den rådande diskursen kring emotioner generellt framstår känslor ofta som
personliga upplevelser, vilket även stämmer in på emotioner som stress, oro
eller frustration men även engagemang och involvering. Den engagerade frustration som åklagarna ofta talar om i relation till brottsoffren kan på detta sätt
tolkas som individuella brister att dels utföra sitt arbete, dels hantera de emotionella utmaningar som arbetet för med sig. På samma sätt som Kolb (2014)
argumenterar för att det är viktigt att synliggöra att det inte är fråga om hur
enskilda aktörer inom brottsofferstödsverksamheten upplever emotionella dilemman i sitt arbete menar jag att åklagarnas narrativa linjer om mötet med
brottsoffer är viktiga att sätta in i en större, samhällelig kontext. Samtidigt som
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frågan om bemötande har fått ett allt större utrymme i den diskursen kring
brottsoffer har utrymmet inom organisationen för de enskilda åklagarna att
leva upp till detta ideal troligen minskat i och med en allt högre ärendehantering. I glappet mellan professionella ideal, brottsoffrens behov och förväntningar och åklagarnas upplevda handlingsutrymme skapas frustration. En
aspekt av denna frustration kan relateras till avvikelsen från det ’goda’ mötet
(Cederholm m.fl 2014:14), frustrationen kring enskilda ärenden stärker i sin
tur positioneringen som engagerad i dessa typer av brott.
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Kapitel 12. Den empatiska vreden. Att
balansera mellan respekt och tvingande
kontroll mot de tilltalade

I likhet med åklagarnas narrativa linjer kring mötet med brottsoffer skapar
berättelserna om relationen med förövare en komplex väv av professionella
ideal, intentioner och emotiver. Mötet med förövare sker nästan uteslutande i
samband med rättegången och narrativen förhandlar om vilken mening åklagarna ska fästa vid olika situationer kopplade till denna kontext. För att iscensätta den rätta professionella respektabiliteten i relation till tilltalade i rätten
visar analysen att de är tre emotiva nexus som framstår som särskilt framträdande; empati, vrede och affektiv neutralitet.
Dessa dubbelexponeringar väckte min nyfikenhet och förundran då dessa
emotionella subjektspositioneringar ter sig som motstridiga, åtminstone vid en
första anblick. I den följande analysen kommer jag att undersöka hur åklagarna förenar dessa emotiver på sätt som gör att de framstår som rimliga och
eftersträvansvärda. Genom att närmare granska narrativa passager där åklagarna talar om en kontrollerande empati, respektfull vrede eller inkännande
neutralitet menar jag att vi kan få en djupare bild av hur den emotionella dynamiken i rättssalen legitimeras och hur narrativen om dessa praktiker på ett
betydelsefullt sätt knyter an detta till åklagarnas övergripande emotionsregim.

Iscensättningar av respekt och andra emotiver kopplade
till empati
Empati brukar förstås som förmågan att sätta sig in i andras situation och förstå och känna andras känslor (Wettergren & Bergman Blix 2016; Illouz
2007).65 Förmågan att känna empati länkar samman med vår inlevelseförmåga
och den grad av respekt vi erkänner den andre (Wettergren & Bergman Blix
2016). I dagens diskurs associeras empati även med ’emotionell intelligens’
och kan förstås som ett symboliskt kapital för individen (Illouz 2007). Empati,
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Många forskare poängterar i linje med betoningen på förmåga att empati inte är en emotion,
om än en emotionell process (se exempelvis Wettergren & Bergman Blix 2016).
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respekt och intresse lyfts i intervjuerna fram som de viktigaste egenskaperna
för åklagare, så även i mötet med de tilltalade. Det värde som empati och respekt gentemot de tilltalade genomgående associeras med gör att dessa känslor framstår som normativa och eftersträvansvärda. I narrativen kring möten
med de åtalade intar åklagarna oftast positioneringar där de framstår som empatiska och respektfulla. Av narrativen framgår dock att det inte är känslor
som bara finns där, det är känslor som varken är självklara eller helt oproblematiska att känna eller ge uttryck för. Empati och respekt gentemot de misstänkta behöver i likhet med andra emotioner kännas och visas på rätt sätt för
att iscensätta en respektabel professionalitet. De ständiga gränssättningarna
mellan att känna för mycket alternativt för lite empati kan följande korta intervjuutdrag illustrera:
Inte så att jag menar att jag har en känslokyla. Jag har [empati] och jag förstår.
Men jag behöver inte ta målsägandes smärta eller den misstänktes smärta och
stoppa in i mig.

Citatet kan tolkas som ett befästande av en tänjbar ’känsloregel’ där empati
och förståelse iscensätts samtidigt som denna positionering kommer med tydliga reservationer. I många av intervjuerna motiveras den egna gränssättningen av empatin utifrån att den utgör ett skydd för det egna måendet, om
åklagarna skulle ta in andras smärta i sig skulle de inte orka med arbetet eller
till och med bli ’utbrända’. För att vara respektabel behöver empatin således
vara under kontroll och i citatet ovan framstår den empati som åklagaren talar
om som valbar. Empatin begränsas i exemplet genom att åklagaren betonar att
hon aktivt håller de målsägandes och misstänktas lidande utanför sig självt.
Även om hon kan se deras smärta pekar den underliggande sensmoralen i intervjupassagen att hon har den egna empatin under kontroll och att hon inte
låter de andras smärta ’gå in i’ henne. Andra åklagare som har talat om vikten
av att kunna känna med de tilltalade under förhandlingar framhåller att de inte
låter sig ryckas med av dessa känslor, ‘inte så att jag sitter och gråter’. På
detta sätt menar jag att åklagarna i intervjuerna gör narrativa motstånd mot en
återkommande metafor kring emotioner där känslor förstås som en kraft
(Kövecses 2000) som ansätter den egna autonomin. Som motpol till ideal om
rationalitet framställs emotioner ofta som bedrägliga och vilseledande och en
annan metafor, ’emotioner som narr’, innebär att emotioner även associeras
till svaghet och en risk att bli lurad (Kövecses 2000; Malmqvist in progress).
Malmqvist (in progress) visar att den naivitet och godtrogenhet som emotioner
generellt är förknippade med är ytterst påtaglig när det gäller diskursen kring
empati och sympati. Att positionera sig som empatisk och förstående innebär
således en risk att framstå som godtrogen och lätt att manipulera. Att framstå
som för empatisk kan således framstå som ett hot mot den professionella identiteten. Denna emotiva positionering balanseras samtidigt mot en ovilja att
uppfattas som känslokall och emotionellt avtrubbad. Som jag diskuterar mer
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utförligt i kapitel 10 kräver en professionellt distanserad och emotionellt neutral positionering narrativa förhandlingar där förmågan att känna iscensätts för
att den egna humaniteten inte ska gå förlorad.

Empati som professionell resurs
Wettergren och Bergman Blix (2016) visar att empati utgör en integrerad del
i åklagares professionella handlande, såväl under förundersökningen som rättegångsförhandlingar behöver åklagare kunna föreställa sig olika tänkbara
scenarion. Vidare menar de att åklagare använder empati som en professionellt ’redskap’ och argumenterar mot den ofta förekommande föreställningen
om att empati skulle vara ett hot mot den juridiska objektiviteten.
I likhet med Wettergren och Bergman Blix studie så talar många av de åklagare som jag har intervjuat om empati på ett sätt som förstärker deras professionalitet, empati och respekt länkas i narrativen samman med en instrumentell
aspekt och ingår i professionella praktiker för att uppnå praktiska mål. Att ha
förmågan leva sig in i andras situation ses som en förutsättning för att kunna
göra ett bra arbete och att ha ett eget intresse för människor beskrivs som
grundläggande för att kunna ge ett gott bemötande. I åklagarnas narrativa linjer utgör den egna empatiska förmågan ofta lösningen på de rättsliga förhandlingarnas inskrivna intrig; att få de olika parterna att tala och delta i rättegången. Förståelse och empati hjälper åklagarna att veta vilka frågor de ska
ställa till just den här tilltalade och när de kan ställa dem. I narrativen framgår
att åklagarna sätter en stolthet i att de att hälsa på den tilltalade innan rättegången börjar och kan tolkas som en positionering som visar på respekt gentemot de tilltalade. Respekten mot de tilltalade används även i narrativen som
en iscensättning av den egna objektiviteten och där det framstår som viktigt
för åklagarna att inte uppfattas som partisk med den målsägande. Genom att
tala om hur de visar de tilltalade intresse och ger dem utrymme att berätta sin
version av vad som hände skapar åklagarna ett narrativ där de både uppfyller
professionella ideal om att vara en respektfull överordnad aktör och den som
driver huvudförhandlingen framåt.
Det som jag har lärt mig, det är väl med förhöret med den tilltalade, att bemöter
man med ett lugn och med respekt så får du mycket bättre svar. (n: mm) Det
blir trevligare tror jag för honom under förhöret om han inte hela tiden blir ifrågasatt. Utan man visar ett naturligt intresse att jag vill veta vad du har att säga
om den här saken och vad din minnesbild är. Så får ju tingsrätten själv bilda sig
en uppfattning. Men många gånger så kan jag tycka att är man bara lugn i det
förhöret så blir ju berättelsen betydligt mer fyllig än om du går in med hårdhandskarna redan från början. (n: mm) Mm.
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I denna narrativa linje motiveras positioneringen som lugn och respektfull tydligt utifrån det instrumentella målet att få bättre svar och ge domarna ett fylligare beslutsunderlag. För att ytterligare stärka den logik som gör lugn och
respekt till professionella resurser länkas de samman med erfarenhet. Narrativets utvärderande sensmoral ges formen av att vara en insiktsfull lärdom. Narrativet ovan menar jag är spännande även utifrån att det belyser hur positioneringen som en respektfull åklagare utan större svårigheter vävs samman med
en berättelse som innefattar ett mer eller mindre tydligt uttalat subjekt som
utsätter den tilltalade för ett massivt ifrågasättande och som alltid är beredd
att gå med ’hårdhandskar’. Samtidigt som ord som ’bemötande’, ’respekt’,
’trevlig’ och ’med intresse’ stöder upp den narrativa linjen menar jag att intervjupassagen också visar hur det professionella idealet om bemötande är underordnat ideal om att vara den som driver huvudförhandlingen framåt och har
kontroll över såväl förhöret som den tilltalade. Positioneringen som respektfull menar jag således riktar sig mer mot att upprätthålla en maktposition i
rätten än att balansera denna, att den tilltalade skulle uppleva förhöret med
åklagaren som trevligt må betraktas som positivt men är inte ett självändamål.
I flera av narrativen kring mötet med den tilltalade utgörs intrigen av frågan
om respekt, att visa och bli visad respekt. I narrativet om det lyckade mötet
bygger respekten på en ömsesidighet och rollerna i denna narrativa linje innebär att åklagarnas inledande respektfullhet möts av respekt från den tilltalade.
Sensmoralen i narrativen är att så länge de tilltalade visar att de tar åklagarens
frågor på allvar och beter sig artigt så kommer åklagaren att fortsätta visa respekt men i de situationer där de tilltalade inte upplevs vara respektfull behöver åklagaren markera sin roll och sätta gränser. I dessa narrativ dras en gräns
mellan den passande och opassande respekten utifrån frågan om reciprocitet.
Att inte vara respektfull mot de tilltalade blir i dessa narrativ en legitim positionering i och med att det är de tilltalade som själva har försatt sig i situationen
att de inte blir bemötta på ett trevligt sätt. Den empatiska positioneringen balanserar i åklagarnas narrativa linjer ofta gentemot det aggressiva. I intervjuerna har jag frågat åklagarna om hur de uppfattar sin egen åklagarstil och i
relation till denna fråga svarar en av åklagarna att:
Jag har hört några gånger att min stil är... (skrattar) Har en väldigt snäll och
vänlig framtoning. (n: mm) Men att jag har de här sticken som kommer och att
folk är så oförberedda på det. (n: mm) För att jag ser så snäll ut (n: mm) och
ofarlig ut. (n: mm) Men jag är inte ofarlig. (n: mm) Så det kanske är min stil.
(n: mm) Jag vet inte. (n: mm) (...) Att jag hellre så att säga frågar nästan med...
Den misstänkte med ett leende och vaggar in personen i... Låter personen berätta som om jag är helt med (n: mm) på ... Och sen kan jag sticka till där jag
vet... Och då blir de lite rubbade (n: mm) och blir lite arga på mig för att (n:
mm) det var de ju inte... (n: mm) Så skulle jag ju inte vara (n: mm) (...) Men jag
upplevs nog.. Jag upplevs nog snäll men.. (n: mm) Ja, det tror jag nog (n: mm)
mm..
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Att positioneras och positionera sig som den snälla och vänliga åklagaren kan
som intervjupassagen ovan visar knytas till en rad olika betydelser. Det inledande skrattet gällande hennes stil menar jag kan tolkas som att det snälla och
vänliga uppfattas som en ambivalent positionering och en positionering som
är möjlig genom att hon även har förmågan att ’sticka till’ och ’rubba’ de
tilltalade. Den ’stil’ som åklagaren talar om i narrativet använder sitt ’ofarliga’
utseende, leenden och medhåll för att få de tilltalade att känna sig trygga, väl
till mods och villiga att svara på åklagarens frågor samtidigt som åklagarens
agerande också länkas samman med att vagga in någon i falsk trygghet och
där vänligheten framstår som spelad. En av de poänger som driver narrativet
framåt är att den snälla och vänliga framtoningen inte är ’ofarlig’ och kan
användas strategiskt för att avväpna den tilltalade.
De många ofullständiga meningarna kan liksom växlingarna mellan positioneringarna snäll och farlig i narrativet tolkas som att det inte är någon ’säker’
berättelse i den mening att åklagaren inte vet hur berättelsen kommer att tas
emot. Det agerande som åklagarens talar om i narrativet är intressant att tolka
utifrån ett av Goffmans begrepp, ‘face-work’. Med ’face-work’ talar Goffman
om att människor i sociala situationer ytterst försöker upprätthålla sitt ’ansikte’ genom att agera i linje med det förväntade i situationen (Goffman 1972).
Goffman menar att det även finns en aggressiv användning av ”face-work”
där individer som vill dominera en situation manipulerar vardagliga interaktionsnormer till sin fördel. Det agerandet är en risk i sig genom att den som
överträder interaktionsnormerna måste hålla sig inom vissa ramar för att inte
framstå som falsk och själv förlora i prestige. Åklagarens agerande i narrativet
menar jag kan tolkas som ett brott mot vanliga normer för interaktioner och
emotionellt utbyte. I linje med den logik som de tidigare narrativen har förstärkt förväntas respekt som besvarats med respekt inte plötsligt bytas till ett
‘stickande’. Växlingen från att vara ”snäll” och inkännande till ifrågasättande
framstår dock utifrån åklagarens perspektiv som strategiskt och användbart
och åklagaren framstår i narrativet igenom som den som kontrollerar situationen i förhöret med den tilltalade och vet precis hur hon ska få fram de delar
av de tilltalades berättelser som är ologiska eller ändrade i förhållande till tidigare polisförhör. Genom att rikta intentionen med normöverträdelsen till ett
professionellt mål legitimeras den och behöver inte ursäktas eller rättfärdigas.
Narrativets avslutande koda söker samtidigt befästa att ’snällhet’ är det övergripande intrycket som åklagaren inger. På detta sätt gör åklagaren en positionering där det manipulativa och det ’stickande’ kan förbises utan att denna
självpresentation gör att åklagaren själv tappar ansiktet.

Ambivalenser kring användningen av empati och sympati
Medan empati och sympati används så gott som synonymt i vissa sammanhang särskiljs de i andra. På ett generellt plan brukar empatibegreppet stå för
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förmågan att förstå och leva sig in i vad andra känner i en viss situation och
sympatibegreppet brukar i sin tur användas för att beskriva när någon tänker
eller känner detsamma som den andre. I intervjuerna med åklagarna har ingen
av dem talat om sympati i relation till förövarna men deras tal om empati kan
teoretiseras utifrån Clarks teorier om emotioners ’mikropolitik’ där hon främst
talar om sympati (Clark 1997; Clark 1987). Alla mänskliga möten innefattar
enligt Clark (1997) emotionella utbyten som följer större maktstrukturer. Genom att se emotioner som en slags ’valuta’ som vi i sociala interaktioner kan
växla in och få något annat tillbaka analyserar Clark hur ’sympati’ ”flows
between sympathizer och and sympatizee in our society’s ’emotional economy’” (Clark 1987:290). I likhet med andra emotioner menar Clark att sympati följer vissa ’känsloregler’ och att människor genom att följa dessa normer
skapar sig ett slags ’sympatimarginaler’, vilket ’berättigar’ dem till sympati i
framtida situationer. Även de som förväntas visa och känna sympati med
andra behöver göra detta på ’rätt’ sätt för att inte överträda de emotionsnormer
som omgärdar sympatin. Att ge sympati menar Clark har en särskild innebörd
för sympatisören och det symboliserar både en omsorg och förbindelse med
den som visas sympati men visar också på att den som ger sympati är överordnad den som får ta emot sympatin, antingen moraliskt eller statusmässigt
(Clark 1987:298). På spel för den som visar sympati med någon är således den
egna ’godheten’ men också ens ’ödmjukhet’.
Den komplexitet som följer den emotionella dynamiken kring sympati som
Clark diskuterar är närvarande i åklagarnas narrativa linjer kring mötet med
de tilltalade. Att visa de tilltalade empati eller inte innehåller en spänning som
tilltar i styrka ju grövre brottet anses vara. I synnerhet när det gäller grövre,
företrädesvis sexuella, övergrepp mot barn utgör frågan om empati med förövarna en nerv i åklagarnas narrativ. Å ena sidan är flera av åklagarna måna om
att framhålla att de kan känna empati med den tilltalade ’som människa’ och
anspelar på ett essentiellt människovärde som aldrig kan förloras oavsett vilka
handlingar någon har begått. Å andra sidan finns ett motstånd mot att visa de
tilltalade för mycket empati eftersom det skulle kunna tolkas som att de ’förstår’ förövarnas handlingar. I dessa narrativ framstår det som viktigt för åklagarna att markera att de tar starkt avstånd från själva brottet och att det inte
alltid är enkelt känna med de tilltalade och visa dem respekt. I en intervju där
åklagaren har haft en längre utläggning om vikten av empati när det gäller
målsägande frågar jag henne om hon har lika lätt att känna empati med den
tilltalade.
Alltså det beror ju på vad det är för brott måste jag ju säga. (n:mm) (paus) Det
kan ju vara avskyvärda saker som vi avhandlar ibland och om jag skulle känna
empati med en person… Jag tänker precis på en man där jag vet att jag inte
kände empati utan det var snarare äcklad över allt vad han hade gjort. (n:mm)
Övergrepp mot flera barn, riktigt bestialiska övergrepp. Det var hans egna barn.
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[…] Om empati i det här sammanhanget är att jag skulle förstå honom så har
jag inte det i alla mål. (n:mm) Men om empati är nånting annat, att jag kan leva
mig in i situationen som han känner i rättegången, då kan jag känna mig empatisk med (n:mm) med en bestialisk gärningsman. (n:mm) Men empatin kan aldrig bestå i att jag förstår varför han har gjort det om det (n:mm) är nåt bestialiskt.
Äh, jag kan aldrig förstå varför man har utsatt nån annan för övergrepp. (n:mm)
Oavsett våld eller sexuella övergrepp.

I den narrativa linjen ovan positionerar sig åklagaren som empatisk men visar
samtidigt på den ambivalens som det empatiska emotivet för med sig i relation
till den professionella respektabiliteten. Empati framstår som en sammansatt
emotion som kan ges en rad olika betydelser och dess innebörd i en specifik
situation behöver således förhandlas fram. I denna passage lyfter åklagaren
inledningsvis fram att hennes empati med de tilltalade inte är ovillkorad, den
är relaterad till vad förövaren har begått för brott. Distanseringen till brotten
är tydlig i narrativet, både genom valet av att lyfta fram ett fall av incest och
genom att övergreppen beskrivs som ’bestialiska’, vilket implicerar att de
borde vara främmande för människor. Åklagarens egen positionering i förhållande till brott markeras genom de starkt avståndstagande emotiver som hon
intar, som ’avsky’ och ’äckel’. Utifrån att det är avsky och äckel som åklagaren
menar är hennes initiala, och därmed även kan tolkas som mer ’äkta’ känslor,
kan empati förstås som en emotion som kräver stort emotionsarbete att både
mana fram och visa upp.
För att möjliggöra positioneringen som empatisk behöver åklagaren synliggöra hur detta emotiv inte ska tolkas och förstås. En risk med att beskriva sig
som empatisk med en gärningsperson ligger i föreställningen att empati också
innefattar en förståelse eller till och med en slags acceptans för själva brottet.
Att uttrycka en empatisk hållning kan därför även tolkas som ett uttryck för
en slags närhet och det empatiska emotivet kommer därför med tydliga reservationer. Behovet av att så starkt distansera just från de sexuella övergreppen
också relateras till den ’klibbighet’66 som finns i dessa brott (Ahmed 2004a),
i likhet med andra former av ’dirty work’ klibbar den starka stigmatiseringen
av dessa brott även fast i de personer som arbetar med dem med en underliggande misstänksamhet om vad de är för slags personer egentligen (Hughes
1951). En motsättning kring hur åklagaren ska iscensätta den empatiska positioneringen är att hon i narrativet ändrar sig och framhåller att hon saknar förståelse oavsett brottets grovhet. Den underliggande logik som empati sam-

66

Vad jag avser med klibbighet här kan relateras till Ahmeds begrepp ’stickiness’ (Ahmed
2004a; Ahmed 2004b). I relation till ’äckel’ menar Ahmed (2004a) att äckel ’operates as a
contact zone’ och att ’anything which has contact with disgusting things itself becomes disgusting’ (Ahmed 2004a:87). Dagens diskurser kring sexuellt våld mot barn gör att kontakt med
detta våld i någon form tenderar att klibba fast vid de flesta kroppar, om än i olika utsträckning.
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mankopplat med förståelse och närhet innebär ju utifrån det egna resonemanget att hon annars i viss mån hade visat en acceptans mot brott som betraktas som lindrigare.
För att kunna uttrycka empati och samtidigt upprätthålla en respektabel professionell identitet behöver åklagaren inte bara markera att empatin inte ska
förstås som en acceptans av förövarens handlingar, åklagaren behöver också
rikta empatin på att passande sätt, i detta exempel genom att synliggöra det
underläge som den tilltalade befinner sig i under rättegången.
Men jag kan ju förstå om att de är nervösa och rädda, känner obehag (n:mm) i
rättegången. Och jag vill ju inte göra det mer besvärligt för dem men jag ställer
ju inte snälla frågor. (n:mm) Utan jag måste utreda målet. Så jag kan väl upplevas som besvärlig då naturligtvis men jag kan ju förstå och känna empati att
de känner sig rädda eller obehaglig till mods (n:mm) eller ledsna eller så (n:mm)
mm. […] Det kan ju faktiskt vara så att gärningsmannen har kommit dit hän att
de vill erkänna […] och de förhören blir ju helt annorlunda i rätten (n:mm) […]
De är rätt svåra de förhören. Det är ju enklare om jag kan vara den elake åklagare som ställer tricksiga frågor. (n:mm)

Genom att lyfta fram den tilltalades perspektiv och känslomässiga upplevelse
av rättegången blir den egna empatin mer legitim. I denna ram omhuldar empatin en svagare part som känner nervositet, rädsla, ledsenhet och obehag.
Som intervjupassagen visar skapar även denna positionering av sig själv som
empatisk en viss ambivalens i relation till den professionella identiteten. Synliggörandet av de tilltalades utsatthet skapar ett moraliskt dilemma för åklagaren att hantera. Samtidigt som åklagaren i narrativet till viss del synliggör att
det är hon som gör det ’besvärligt’ för de tilltalade visar citatet att för att empatin ska vara passande får den inte bli ett hinder för professionaliteten. Gränsen för hur mycket empati åklagaren kan känna med de tilltalade sätts således
i förhållande till att åklagaren behöver visa att de fortfarande kunna ställa de
’inte snälla’ frågorna till de tilltalade. Den egna maktposition som åklagaren
befäster i narrativet rättfärdigas genom att intentionen eller viljan inte är att
göra förhöret med den tilltalade mer besvärligt än vad det behöver vara och
att hon inte har något eget val. Genom att betona att hon ’måste utreda målet’
framhävs en egen maktlöshet i situationen på ett sätt som gör åklagaren fri
från skuld och som Presser skulle kunna formulera som en ’power paradox’
(Presser 2013).
Narrativet förhandlar om de motstridiga betydelser som empati med de tilltalade kan ha och i den avslutande passagen kommer åklagaren in på en situation
där vikten av att visa empati uppfattas som särskilt viktigt men samtidigt upplevs den som särskilt krävande, vilket är när den tilltalade vill erkänna. Passagen visar på ett sätt hur normen är att vara den ’elaka’ åklagaren och ställa
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’tricksiga’ frågor till de tilltalade. I intervjun frågar jag vidare varför hon uppfattar förhör med tilltalade som vill erkänna som svårare och åklagaren menar
på att det handlar om de tilltalades skam. Den skam som är förknippade med
sexuella övergrepp menar hon gör det svårt för även de som vill erkänna och
stå för vad de har gjort svårt att berätta om just dessa brott. För att de tilltalade
ska ’vända ut och in på sig själva’ under förhöret behöver de känna ett förtroende för henne och för att skapa den känslan menar åklagaren att ’Man kanske
inte går på dem lika hårt som man gör annars. 'Kan du berätta för mig?' (mjuk
röst) (ip: skrattar till) […] Man blir mer personlig än vad man är med en
tilltalad annars’. Narrativet visar på ett emotionsarbete som handlar om få de
tilltalade att förbise sin egen skam och i detta arbete behöver åklagaren visa
den tilltalade olika former av empati, som att tala med mjukare röst, vara
mindre hård och bli mer personlig än vad det förväntade tilltalet föreskriver.
Den erfarenhet och professionella kompetens som narrativet förmedlar är att
åklagaren upplever att hon genom att använda den egna empatin både går utanför den professionella sfären i och med att hon menar att hon blir mer personlig än vad hon vanligtvis är med de tilltalade, samtidigt framstår den visade
empatin som professionell förmåga som situationen kräver. I narrativ om möten med de tilltalade har empati och respekt en framträdande plats samtidigt
menar jag att dessa emotiver kännetecknas av en skörhet. Vid en närmare
granskning är positioneringen som respektfulla och empatisk åklagare full av
ambivalenser och tvetydigheter. En möjlig tolkning av de sätt som åklagarna
talar om respekt och empati är att de utgör representativa men ’ytliga’ normer
inom den emotionsregim som åklagarna verkar inom (Flam 2000; Poder
2004). Som följande avsnitt kommer att diskutera handlar en stor del av åklagarnas berättelser om de tilltalade om emotiver som underbygger kontrollerande, aggressiva praktiker.

Att vara i kontroll. Om vrede och andra emotiver
kopplade till aggressivitet
Maroney (2012) menar att det finns en dubbelhet kring domares ilska i den
juridiska kontexten, det är en emotion som både är självskriven och ifrågasatt.
Å ena sidan förväntas ilska i form av att visa att de tilltalade har gjort fel, att
de bär skuld och därför ska straffas. Å andra sidan finns en stark norm att ilska
inte får påverka deras beteende eller beslut. För att skapa en rättfärdig ilska
inom den rättsliga sfären är det viktigt att demonstrera att ilskan riktas mot rätt
personer, av rätt anledningar och på rätt sätt (Maroney 2012). Samma dubbelhet präglar åklagarnas tal om vrede och aggressivitet i förhållande till de tilltalade. I åklagarnas narrativa linjer kring mötet med de tilltalade återkommer
vrede och andra emotioner kopplade till aggressivitet påfallande ofta. Den ag-
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gressivitet som åklagarna talar om handlar om verbal aggressivitet som relaterar till praktiker som på något sätt angriper, hotar eller utmanar den andras
sociala plats. Verbal aggressivitet handlar om makt och status och i relation
till praktiker rör det sig från ifrågasättanden, irritation och genanta ‘avslöjanden’ till att ta till brösttoner och att vara förminskande, raljant eller ironiserande mot den tilltalade. Som jag använder begreppen ’vrede’ och ’aggressivitet’ här står de för ett sammansatt och komplext spektrum av emotioner som
trots att det finns tydliga skillnader i vilka innebörder och värderingar vi lägger
in i dessa emotionella ageranden kan tolkas som en vilja till att ha eller återfå
kontroll.
Utifrån att samtliga av de intervjuade åklagarna framhåller vikten av empati,
respekt och gott bemötande är det intressant att relatera denna bild mot alla
aggressiva emotioner som de beskriver i samband med mötet med den tilltalade i rätten. När exempelvis åklagarna beskriver hur de själva tror att de tilltalade uppfattar dem i rätten används adjektiv som ifrågasättande, aggressiv,
elak, besvärlig, pushig, hetsande och verb som slå hål på och hacka på. Att
vara empatisk beskrivs i vissa sammanhang som svårt medan det uppfattas
vara lätt (men opassande) att vara förminskande, ironiserande, raljerande, nonchalerande, trycka till någon eller sätta sig på någon. Ilskan framstår på ett sätt
som den ’naturliga’ känslan som åklagarna behöver hålla tillbaka under rättegången.

Att göra professionalitet genom vrede
I åklagarnas berättelser finns det emellertid gott om exempel på att det är en
viss typ av vrede som är opassande medan en annan typ av vrede är passande
och bör uttryckas i vissa sammanhang. Bland de åklagare som jag har intervjuat uppfattas de flesta av de emotionellt aggressiva delarna av deras arbete
som självklarheter, de hör till yrkesrollen. En av de nyare åklagarna som jag
har intervjuat menade dock på att hon i början tyckte att det var jättejobbigt
att faktiskt anklaga folk och möta dem i rätten. Detta uttalande menar jag pekar
på mer generella normer där det i många sammanhang uppfattas som negativt
att vara konfrontativ och konfliktsökande men att det är något som åklagarna
uppfattar förväntas av dem i deras yrkesroll.
Detta blir särskilt intressant om vi sätter detta ‘faktum’ i förhållande till den
vikt de lägger vid respekt, empati och gott bemötande. Kan verbal aggressivitet uttryckas på ett respektfullt sätt? Går det att vara empatisk med någon som
en samtidigt är arg eller irriterad på? I denna del av analysen kommer jag att
gå in på hur de åklagare som jag har intervjuat förhåller sig och naturaliserar
den egna användningen av olika aggressiva emotioner gentemot de tilltalade
men kommer också försöka förstå vad ilskan betyder i mötet med de tilltalade
i relation till makt och status. Precis som när det gäller empati och respekt
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visar intervjuerna att åklagarna har svårt förhålla sig dessa känslor och följande citat menar jag är talande för denna ambivalens.
Vi må(ste) ställa motfrågor och ifrågasätta. Det måste man ju få göra men man
kan ju samtidigt på ett personligt… Men samtidigt (skrattar till) måste vara professionellt. Samtidigt ändå bry sig att det är en människa, visa medmänsklighet
absolut. Så att man inte går över gränsen. Det skulle vara så lätt så att säga som
sagt att kränka de här människorna. Att man håller igen, att man inte låter egen
irritation eller aggressivitet göra, få en, göra att man har ett behov av att spy ut
saker eller ge igen som sagt. Om han har varit lite nonchig mot mig (n: mm)
under förhöret eller så där. Mm (paus) Ja, att inte ge igen helt enkelt för det är
ju oproffsigt (n: mm)

Som citatet belyser så uppfattar åklagarna motfrågor och ifrågasättande som
en naturlig del av deras arbete, som åklagaren i citatet säger ‘det måste man
göra’. Ifrågasättandet och dessa frågor uppfattas stå i en slags motsättning till
hur hon tänker om de tilltalade på ett personligt plan, den här åklagaren menar
på andra ställen att hon har lätt att empatisera med de tilltalade och att hon ser
dem som ‘trasiga själar’ med ‘en trasig barndom’. Denna personliga inställning kontrasteras mot en professionalitet som upplevs ha företräde i mötet
med den tilltalade där hon måste vara professionell. Denna professionalitet
ställs i sin tur mot andra ideal i mötet med de tilltalade, att bry sig om de
tilltalade och att visa medmänsklighet. En paradox i narrativen om de situationer där vrede och aggressivitet gentemot de tilltalade framstår som passande
är att dessa emotioner å ena sidan framstår som ett tvång som är förenat med
yrkesrollen och att det å andra sidan är viktigt att visa att de är något som
åklagaren har valt. I den här åklagarens berättelse balanserar agerande som
förknippas med yrkesrollen, exempelvis att ifrågasätta och ställa motfrågor,
hela tiden mot en gräns där åklagaren upplever att hon kränker de tilltalade.
Av citatet framstår det som att det är lätt hänt att en åklagare råkar kränka en
tilltalad på grund av att deras roll under rättegången ser ut som den gör. Vidare
visar citatet att de emotioner som åklagaren menar behöver hållas igen, irritation och aggressivitet, kopplas samman med den egna personen, inte den
professionella rollen. Att släppa efter för dessa ’störande’ emotioner eller ge
utlopp för ett personligt behov av att ge igen uppfattas som ’oproffsigt’.
Vrede och andra aggressiva emotioner är samtidigt passande och bra att ge
uttryck för när de länkas till en föreställning om professionalitet. I fråga om
sin egen stil eller det egna agerandet i rätten talar åklagarna om att vara offensiva och drivande. För att få den tilltalade att svara på frågor beskriver en
åklagare att hon ’gnetar in’ sig på de ställen där de tilltalades berättelser är
motsägelsefulla, en annan åklagare säger att det är viktigt att:
Man faktiskt väntar på svaret för då kan det också bli lite grann en sån där psykologisk effekt. Den som förväntas svara sitter där och kanske blir lite illa till
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mods och faktiskt svarar på nånting som man kanske inte hade tänkt sig svara
på. (n: mm) Och det kan vara väldigt bra i rätten, särskilt när man hör de tilltalade då att de kan lätt… Så att våga vara tyst. Den pinsamma tystnaden vinner
ju vi på (n: mm) så att säga.

Den känsla som åklagaren i denna intervjupassage talar om att hon vill åstadkomma hos den tilltalade är att få dem att känna sig illa till mods och av den
anledningen säger saker som de inte har tänkt sig. Den pinsamma tystnaden
beskrivs som en situation som åklagaren vinner på, ett maktmedel som antingen får den tilltalade att prata eller att framstå som skyldig genom att inte
vilja prata. Detta exempel men även flertalet av de emotionella handlingar som
nämns ovan menar jag kan förstås utifrån Blochs begrepp ‘face-threatening
acts’, det vill säga handlingar som hotar eller gör att den andra personen tappar
ansiktet i en situation (Bloch 2010). Att ’tappa ansiktet’ är att förlora respekt
och anseende och att ’få någon att tappa ansiktet’ kan utifrån Goffman tolkas
som en form av symboliskt våld, i detta sammanhang kan i första hand relaterat till ett fråntagande av de tilltalades status (Goffman 1974; Goffman 1967).
I samband med rättegången kan det uppfattas som professionellt då det agerandet antingen kan få de tilltalade att erkänna eller åtminstone gör att de framstår som motsägelsefulla och icke-otrovärdiga inför rätten.

Emotivet om skam och ursäktande narrativ
Den återkommande betoningen av respektfullt bemötande förstås som ett sätt
att hantera den påtagliga ambivalens som åklagarna känner inför det egna
emotionellt aggressiva agerandet gentemot de tilltalade. Att få någon att tappa
ansiktet kan som citatet nedan visar skapa känslor av skuld och skam hos åklagarna.
Nina: Just när man blir känslomässigt engagerad (ip: ja) för sin egen del (ip: ja)
antingen att man inte själv bemöts respektfullt eller så. Hur brukar (du) hantera
de situationerna?
Åklagaren: Ah' man får ta på sig skyddsvästen. Det är vår roll. (n: mm) Vi är
inte älskade utav alla och man får höra att man är dum i huvudet och ’- Tror du
att jag ska svara på det?’ (spydig röst). Men inte behöver du bli arg för den
skull. För det är ju det de vill (n: mm) många gånger och då blir det ju en vinst
för dem om de har fått åklagaren att bli uppretad. Utan det är väl bara att ta det
vackert. Sånt bryr jag mig inte om. Men visst ibland kan det ju bli så när det
gäller själva frågandet, att har du hållit på och sicksackat framochtillbaka. Och
de faktiskt… Men det är inte så mycket i den här brottsligheten utan de kanske
sitter fast med fingrarna i syltburken i samband med en stöld (n: mm) eller nånting då kan det ju slinka ur en eller annan raljant fråga till slut. Det kan det ju
och då är man ju inte jättestolt över sig själv, det kan jag ju inte påstå. (n: mm)
Men vi är ju människor vi också.
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Förutom att citatet belyser en norm att känna skam över att ställa raljanta frågor till de tilltalade pekar åklagarens positioneringar i narrativet också på en
stark norm av att vara känslomässigt oberörd under rättegången, här framförallt i förhållande till den tilltalade. Liknelsen av att behöva ta på sig skyddsvästen skapar en bild av den egna utsattheten där åklagaren behöver skydda
sig för att kunna ge sig in i en emotionell skottzon. Åklagaren framhåller att
det är rollen och därmed inte den egna personen som är utsatt. Att göra denna
separation mellan yrkesrollen och det egna jaget kan tolkas både som ett skydd
men också som en förväntan av att behöva tåla mer i yrket än vad vi skulle
göra som privatpersoner. Att bli arg eller upprörd beskrivs som onödigt och
inte önskvärt, särskilt som det av den här åklagaren uppfattas som något som
de tilltalade eftersträvar. I relation till Kempers teoretiska resonemang kan den
innebörd som ges till den egna ilskan tolkas som att den egna autonomin blir
ifrågasatt och att de tilltalade upplevs ha lyckats rubba åklagarens maktposition. Utifrån den här tolkningen kan normen att inte bli arg framstå som ett sätt
att bibehålla eller manifestera den egna maktpositionen. Att vara känslomässigt behärskad är att vara i kontroll och normen kan således även kopplas samman med en traditionell förståelse av professionalitet. Som den avslutande delen av citatet visar ’då är man ju inte jättestolt över sig själv, det kan jag ju
inte påstå. (n: mm) Men vi är ju människor vi också (n: mm) ja’ så kan den
skam som åklagaren uttrycker över att ha varit raljant också förstås som att
den visade ilskan upplevs som en normöverträdelse av en professionalitet och
befäster således idealet om att visa de tilltalade respekt. Som emotiv kan skam
ses ett sätt att manifestera det ideala, välmenande subjektet som visar att överträdelsen endast var tillfällig och inte bestående (Ahmed 2004a). Den brist på
professionalitet som den raljanta frågan tolkas som förklaras och neutraliseras
i narrativet även utifrån att den bäddas in i förståelsen att ’vi är alla människor’, den raljanta frågan blir därmed svår att kritisera eller uppröras alltför
mycket över.

Den
dubbelexponerade
respektabilitet

positioneringen

som

Empati, aggressivitet och neutralitet är de mest framträdande känslorna i åklagares beskrivningar av mötet med de tilltalade i rättegångar som rör våldi nära
relation, sexuellt våld och våld mot barn. Dessa känslor är emellertid inte fria
att kännas eller uttryckas hur som helst under rättegången – som analysen visar
ska de kännas och uttryckas på rätt sätt, vid rätt tillfälle och med rätt intention.
I intervjuerna uttrycker åklagarna en stor ambivalens inför den egna användningen av empati, ilska och neutralitet, vilket kan ses som ett tecken på den
komplexa emotionsregimen som de arbetar inom.
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Empati värderas högt i samhället och att vara empatisk betraktas i allmänhet
som något eftersträvansvärt. Även om denna allmänna föreställning av empati
gör det enklare för åklagarna att framhålla och relatera till egna empatiska
emotioner i jämförelse med vrede och aggressivitet är det som analysen visar
inte helt okomplicerat för åklagare att känna empati med eller uttrycka empati
för förövare, särskilt inte när det är fråga om sexuellt våld. När det gäller just
sexualbrott framstår det i intervjuerna som att empati kan vara både lättare och
svårare att känna i dessa fall. Sexualbrottens tabubelagda karaktär gör det lättare att förstå att en tilltalad förnekar eller har svårt att berätta om dessa brott
i rättegången. Det blir således lättare att känna med de tilltalade och förstå
deras nervositet, rädsla och obehag. Svårare i den mening att det egna emotionsarbetet blir större då många åklagare uttrycker att de har lika starka känslor inför dessa brott som alla andra. På ett personligt plan beskriver åklagarna
att de kan känna hat, avsky och äckel inför dessa brott men att de för att upprätthålla en professionalitet behöver hålla tillbaka dessa känslor och istället
visa upp empati eller neutralitet. Trots att respekt och empati anses vara bärande delar i ett professionellt ideal om gott bemötande framhålls de sällan
som rena egenvärden, i likhet med ilska och aggressivitet lyfter många åklagare fram användbarheten med dessa känslor. Wettergren och Bergman Blix
(2016) visar i sin studie att åklagare ofta talar om sina emotioner som ’strategiska’ och att de riktas mot traditionella juridiska mål.
I jämförelse med respekt och empati värderas vrede och andra aggressiva
emotioner lågt och ses som mindre civiliserade, möjligen då med undantag av
ifrågasättande och avslöjanden. Denna syn på dessa emotioner menar jag
skapar en ambivalens kring dessa känslor som framgår av narrativen. En del
av komplexiteten i om ilska kan tolkas som en passande eller opassande känsla
ligger i att kontexten spelar så stor roll. Normerna innefattar ett när ilska kan
anses passande, ilskan är befogad och möjliga att tala om när de tilltalade
‘dummar sig’, ‘tramsar runt’, ’blåljuger’ eller ställer personliga motfrågor till
åklagaren. Ilskan kan på så sätt professionaliseras genom att det blir ett maktmedel att (åter)ta kontrollen i rätten och kunna driva ärendet framåt som yrkesrollen föreskriver. Analysen visar att ilskan är legitimerad i situationer där
den professionella statusen eller den personliga integriteten hotas (jf Kemper
1978). För att ilskan ska uppfattas som legitim räcker det dock inte bara att
förhålla sig till ett när, lika viktigt är också ett hur eller kanske snarare ett
varför. Den legitima ilskan behöver vara kontrollerad och vara rationell, den
får således inte överdrivas och användas i andra syften än att skapa en känsla
hos de tilltalade som får dem att följa ordningen i rättegången, exempelvis
svara på åklagarens frågor. Syftet med ilska får inte svara mot personliga behov att ge igen, inte ens om det skulle uppfattas som befogat då den tilltalade
inte upplevs ha varit respektfull eller nonchalant mot åklagare (annat än om
den riktar sig mot åklagaren som person). Att kunna visa upp ’den kontrollera(n)de ilskan’ eller ’den rationella ilskan’ kan också tolkas om att ett sätt
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att hantera egna skam- och skuldkänslor som är kopplade till den maktposition
som åklagaren har gentemot de tilltalade, i formella termer men många gånger
även i mer symboliska termer som socialt kapital.
Ett sätt att hantera den kluvenhet som användningen av emotioner gentemot
de tilltalade väcker hos åklagarna är en föreställning om en uppdelning mellan
ett professionellt kännande jag och ett personligt kännande jag. Denna uppdelning relaterar jag till känslornas varför, en central gränsdragning mellan
passande respektive opassande går således vid känslornas intentioner. Det vill
säga en och samma känsla som uttrycks på samma sätt vid samma typ av situation kan vara passande men också opassande beroende på om emotionen
anses vara ett uttryck för den egna personen eller för yrkesrollen. I åklagarnas
berättelser av mötet med de tilltalade kan två så motstridiga känslor som empati och ilska uppfattas som passande och legitima, så länge de presenteras
som användbara och rationella i förhållande till arbetsrelaterade mål som att
driva målet och få den tilltalade att prata. Känslorna och användningen av
känslor knyts i åklagarnas berättelser samman med professionella ideal som
objektivitet och rationalitet. Känslorna och användningen av dem legitimeras
genom att åklagarna konstruerar dem som professionella och opersonliga. Den
självbild som framgår i intervjuerna reflekterar således en bärande tankegång
för hela det rättsliga systemet; att de rättsliga aktörerna styrs av rationalitet
och förnuft även när de agerar känslomässigt.
En stark norm som träder fram i intervjuerna är således att känslor som uppfattas som personliga ska hållas tillbaka och inte visas under rättegången.
Även denna emotionshantering handlar i grunden om professionalitet, det vill
säga om att inte uppfattas som oprofessionell. I intervjuerna framkommer det
att åklagare känner något inför de personer som misstänks för sexuellt våld,
dessa känslor kan vara medlidande men också äckel och avsky. Enligt den
professionella emotionsregimen och dess starka betoning på affektiv neutralitet behöver åklagarna arbeta för att hålla tillbaka och inte ge uttryck för dessa
känslor. Att ge utlopp en personlig irritation genom att raljera kring de tilltalades motstridiga svar kan förstås som att själv ’tappa ansiktet’ och följs av
skamkänslor hos åklagaren. Samtidigt som det i åklagarnas berättelser finns
en emotionell dissonans mellan vad de faktiskt känner och vilka känslor de
förväntas uttrycka menar jag att det också framgår av intervjuerna att åklagarna inte vill förändra de personliga känslorna på ett djupare plan. De personliga känslorna ses visserligen som ett hinder för deras objektivitet men
känslorna gör samtidigt åklagarna mänskliga och humana, vilket återspeglar
en västerländsk diskurs kring emotioner. Enligt Lutz (1986) förstås känslor å
ena sidan som motpolen till förnuft men å andra sidan också som motpol till
gemenskap och tillhörighet. Att inte ha några känslor eller vara helt igenom
affektivt neutral innebär därmed också att ge uttryck för en amoralitet och en
alienation.
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Komplexiteten i det emotionella processer som skapas i mötet med de tilltalade i rättegången kan relateras en grundläggande konflikt mellan medmänsklighet och professionalitet som alla som arbetar inom yrken som innefattar
mellanmänskliga möten står inför och behöver hantera. I mötet med de tilltalade i rätten har åklagarna en komplex roll, dels ska de få den tilltalade att
prata om det brott som de är åtalade för och för att uppnå det behöver åklagarna skapa en förtroendefull kontakt, dels ska åklagaren ‘avslöja’ de tilltalade
och bevisa att de är skyldiga i linje med det åtalade brottet. Komplexiteten
adderas ytterligare i förhållande till de motstridiga professionella idealen angående respektfullt bemötande och att vara drivande och ha kontroll över rättegången. Rättprocessen kan förstås som både en formell och symbolisk fördelning av skuld och kan därmed också förstås som en slags maktritual. I fördelningen av skuld och skam är åklagaren en central och drivande aktör under
rättegången. I den antika Grekland fanns det två aktörer i den rättsliga processen, den misstänkte och åklagare. De två parterna kallades för aidos (skam)
och anadeia (skamlöshet). Lynd (1958) menar att skamlösheten då liksom
idag inte var en odelat positiv position - den frihet som den skamlösa besitter
handlar om att kunna bryta mot normer utan att begränsas av den skam som i
vanliga fall förväntats (Lynd 1958 i Dahlgren och Starrin 2004). På samma
sätt som den åtalade förväntas försöka dölja sitt handlande förväntas åklagare
lyfta fram och synliggöra denna handling. Med Goffmanska termer handlar
åklagarens arbete till viss grad om att få de tilltalade att ‘tappa ansiktet’, något
som Goffman menar att vi i det vardagliga livet undviker i så hög utsträckning
som möjligt för att undvika förödmjukelse och en förlägen stämning (Goffman 1974). Att förödmjuka är svårt för såväl den förödmjukade som den förödmjukande. Collins (2004) menar att maktritualer handlar om order och lydnad och att en framgångsrik maktritual alltid skapar en kluvenhet hos den
överordnade genom att denna har använt sig av sin överlägsna position gentemot en svagare part. På ett teoretiskt plan kan den emotionella ambivalens
bland åklagarna bland annat relateras till den överordnade position som åklagaren har gentemot den tilltalade i rättssalen. I sin studie om emotioner i rättssalen refererar Dahlberg (2009) till Heideggers resonemang om att vi hanterar
en känsla genom en motsatt känsla (Dahlberg 2009:203). Att visa empati och
vrede, respekt och aggressivitet i ett och samma möte kan framstå som oförenliga men jag menar att just denna dubbelhet är ofrånkomlig för åklagarnas
position i förhållande till de tilltalade och vad de förväntas uppnå under rättegången. På detta plan reglerar de olika känslorna varandra, en åklagare blir
aldrig för empatisk om de också kan visa upp vrede och vice versa. Som emotiver kan dessa positioneringar tolkas en meningsfull dubbelexponering som
simultant iscensätter två olika professionella ideal.
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Kapitel 13. Upp till bevis. Rättegången som
teater och spelet med de rättsliga aktörerna

Sen är det ju upp till bevis varje gång va'. (n: mm) Varje gång det är rättegång
så så får du ju komma dit och stå för dina beslut och du får ju feed-back oundvikligen i (n: mm) vad domstolen skriver (n: mm) i sin dom sen.

Att vara i rätten är en av de tre huvudsakliga uppgifter som ingår i åklagararbetet och i intervjuerna uppger åklagarna att de vanligtvis är i domstolen en
till två dagar i veckan. I samband med en rättegång är åklagarens uppdrag att
inleda förhandlingen med att redovisa vilket brott som den tilltalade är misstänkt för, hålla en sakframställning67, presentera bevisningen, genomföra förhör med målsägande, tilltalade och eventuella vittnen samt att hålla en slutplädering som sammanfattar hur åklagaren ser på bevisläget och vilken påföljd
de anser att den tilltalade bör få. Det övergripande syftet med åklagarens del i
rättegången är att presentera tillräckligt med bevis för att domstolen ska finna
att det åtalade brottet är styrkt ’utom rimligt tvivel’. Åklagaren företräder staten och har ställning som part i målet. Objektivitetsplikten innefattar dock
även rättegången och det innebär bland annat att åklagaren ska redovisa den
bevisning som talar till den misstänktes fördel. I de fall det kommer fram nya
uppgifter som förändrar bevisläget kan åklagaren antingen begära mer tid för
ytterligare utredning eller lägga ner åtalet under pågående förhandling. Utifrån
dessa aspekter är åklagaren en central och drivande aktör för hur rättegångar
utspelar sig.
Av intervjuerna framgår det att det är mycket som står på spel under en rättegång. Att vara med och skipa rättvisa är en av de aspekter som åklagarna talar
om, det är det mål som ger hela rättegången dess legitimitet. I intervjuerna
framkommer det att även att det finns andra dimensioner av vad som sätts
under prövning under huvudförhandlingen, i rätten är det som åklagaren som
citeras ovan säger ’upp till bevis’. Den egna professionaliteten sätts på prov i
form av att beslut och agerande granskas och utvärderas av såväl de övriga
rättsliga aktörerna som de inblandade parterna. I detta kapitel är det åklagarnas
positioneringar och narrativa linjer gällande deras agerande i rätten som står i

67

Sakframställning innebär en redogörelse för åtalspunkterna utifrån det som har framkommit
under förundersökningen.
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fokus. Till skillnad mot tidigare kapitel där jag har närmat mig en förståelse
för hur åklagarna positionerar sig i relation till målsägande och tilltalade riktar
sig analysen här mot positioneringar som möjliggörs i förhållande till de rättsliga aktörer som åklagare framförallt möter i samband med huvudförhandlingarna, det vill säga försvarare, målsägandebiträden, ordförande och nämndemän. Inledningsvis kommer jag att analysera hur åklagarna talar om sig själva
i relation till själva rättegången och försöka fördjupa förståelsen för hur dessa
positioneringar knyter an till centrala aspekter av den professionella identiteten. Därefter kommer jag att diskutera hur de ideal och handlingsutrymmen
som dessa situerade narrativa linjer även riktar sig mot de andra rättsliga aktörerna, i synnerhet genom olika former av symboliska gränsdragningar kring
hur åklagares professionalitet skiljer sig från de andras. I sitt arbete rör sig
åklagarna mellan olika ’emotionella zoner’ som Crawley (2004) menar handlar om att de emotionella normerna skiljer sig åt i olika professionella miljöer,
både i fråga om vilka emotioner som anses vara passande men även i hur opassande de opassande emotionerna upplevs. Utifrån intervjuerna med åklagarna
menar jag att domstolen framstår som det professionella rum som är mest reglerat medan de ger uttryck för att det egna kontoret är den plats där de är mest
fria att uttrycka sina känslor. Rättssalen är ett rum där de grundläggande idealen för den professionella identiteten, objektivitet, kontroll och respekt, utmanas, prövas och iscensätts. Motstridigheterna mellan de professionella idealen skapar ett ambivalent handlingsutrymme och brokiga narrativa linjer där
meningarna kring de levda erfarenheterna och egna handlandet har flera bottnar.

’Nu börjar showen’. Metaforers betydelse
förhandlingar om autenticitet, ansvar och närvaro

för

Det är ju ändå.. Man ska in och nu börjar showen liksom. (n: mm) Det är lite
prestation. Man ska ju upp på scen på nåt vis. (n: mm) Så att lite anspänning är
det. Jag gillar också det för det är ju en väldigt speciell bit i vårt yrke egentligen
(n: mm) faktiskt så. En teaterapa som väcks till liv. (skrattar) (n: mm) lite grann
så.

Teater, scen, skådespel, show och att iklädda sig en roll. De metaforer som
åklagarna använder i störst utsträckning när de berättar om sina erfarenheter
av rättegångar återknyter till teaterns begreppsvärld. Lakoff & Johnson (1980)
menar att metaforer är centrala för vår förståelse och upplevelse av ’one thing
in terms of another’ (Lakoff & Johnson 1980:5). Åklagarnas metaforer riktar
dem därmed mot vissa förståelser av händelseförlopp och handlingar i samband med de rättsliga förhandlingarna och bort från andra. Teater som metafor
anser jag är särskilt betydande i åklagarnas narrativ genom att de förhandlar
om centrala aspekter av den professionella respektabiliteten i form av ansvar,
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dikotomin professionell-privat och autenticiteten i de egna handlingarna. Vidare menar jag att teatermetaforerna är viktiga att analysera för att de även för
med sig särskilda förhållningssätt till det egna praktikerna i samband med en
rättegång. Följande intervjupassage kan illustrera hur teatermetaforer bidrar
till att skapa mening kring rättegången i stort och den egna rollen.
Jag tänker mer ett skådespel. Vi har ju våra yrkesroller när vi går in där. Vi kan
ju vara helt främmande för varandra, vi kan vara bekanta med varandra och det
är ingen som märker det därinne. Utan det är ju ett spel vi spelar. Eller inte
spelar, det var dumt uttryckt. Men förstår du vad jag menar? När jag går in där
är jag inte (sitt eget namn) utan jag är åklagaren. När domaren går in där är han
inte sitt namn och person. (n: mm) Han är domaren och likadant med advokaten.
Han är inte advokat XX utan han är bara advokaten. Vi har tre funktioner och
de funktionerna spelar.. (skrattar till) Ikläder oss de rollerna när vi är där. Jag
gör det jobbet som förväntas av mig, att jag ska vara pushiga och påig när jag
inte får den tilltalade att prata. Det förväntas av mig att jag ska driva målet
framåt. Jag kan ju inte sitta där ‘Jaså, du vill inte svara’. (oengagerad röst) (...)
Jag tror nog att de flesta åklagare upplever det som en.. (paus) Inte ett skådespel
men att man har en roll. Att man ikläder sig en roll och gör den rollen som det
förväntas av en.

I den narrativa linjen förhandlar åklagaren om hur agerandet i rätten ska förstås. Det narrativa budskap som driver linjen framåt är att allt det personliga
har skalats av i rätten. Den narrativa linjen ligger nära vårt vardagliga språk
om ‘yrkesroller’ men betydelsen av ‘roll’ och ‘funktion’ menar jag både accentueras och vidgas i åklagarnas narrativ. En norm som blir synlig genom de
ideal som åklagaren riktar sig mot är att det inte finns något privat ‘jag’ som
agerar i rätten, distanseringen till sitt eget namn samt den upprepade markeringen av yrket synliggör uppdelningen mellan de professionella och privata
rummen och kropparna. Metaforen att ikläda sig en roll och göra det som förväntas av en menar jag är ett sätt att förhålla sig till den maktposition som
åklagaryrket är förenat med och som blir särskilt påtaglig under huvudförhandlingarna. Genom intervjupassagen ovan skapar åklagare en symbolisk
gränsdragning gällande det professionella kontra det personliga och privata.
Dessa upplevs som två olika sfärer som det blir särskilt viktigt att inte blanda
samman i samband med rättegången. Den maktutövning den innebär att få
någon att prata som inte vill prata och att vara den ‘pushiga och påiga’ menar
jag neutraliseras i positioneringen av att vara i en ‘roll’ och förståelsen av att
utgöra en ‘funktion’ i den rättsliga processen. Ytterligare ett sätt som åklagaren skapar distans till det privata är att hon lyfter fram hur de sociala relationerna till de andra rättsliga aktörerna inte har någon betydelse eller ens är märkbara för någon utomstående. Vidare fungerar den symboliska gränsdragningen
mellan det privata och professionella jaget som en markering av objektivitetsidealet, den logik som understryks i dessa gränsdragningar är att åklagaren
inte drivs av någon egen vilja eller intresse utan utgör sin funktion i det större
systemet. Den narrativa poäng som avslutar passagen att ’man ikläder sig en
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roll och gör den rollen som det förväntas av en’ tonar ned den egna agensen
och förhandlar därmed även om innebörden av den makt som åklagarna utövar
under rättegången, att följa en roll innebär att följa ett manus som en själv inte
bär helt ansvar för.
Att ikläda sig en roll är för vissa åklagare även förknippat med att ‘klä av sig’
sitt personliga jag och ‘bli’ åklagarmyndigheten. Dessa metaforer används för
att rikta narrativen mot en professionalitet som bygger på det byråkratiska och
det formella. I en intervju där jag frågar åklagaren om hur hon upplever sin
roll under rättegången svarar hon att:
Det är nog mer det här formella. Då är jag ju myndigheten. Jag är ju liksom inte
(egennamn). Jag är åklagarmyndigheten. (skrattar till). Det är inte jag som person (n: näe). Jag kan inte förklara det på nåt annat sätt. Det kanske just bottnar
i det här formella, att man har den ramen (n: mm) hela tiden. Och det är ju rätt
tryggt. Jag är en av de som skulle förespråka uniform (skrattar till). Alltså det
behöver inte vara peruk och (båda skrattar) kåpa. Men jag känner att jag vill ha
så lite fokus på mig som möjligt. Som person. Jag vill liksom bara vara..(fundersam) Vi skulle kunna vara utbytbara. Man vill bara vara en (kort paus) en
åklagare. Man vill inte vara nåt annat när man sitter där.

Även denna intervjupassage belyser hur betydelsefulla de symboliska gränserna mellan det professionella och det privata är bland de åklagare som jag
har intervjuat. Den här åklagaren associerar åklagarrollen med formalitet och
förhandlar i likhet med åklagaren ovan om makt, agens och ansvar. Samtidigt
som det formella skapar en ram att hålla sig inom och på så sätt begränsar den
egna agensen relaterar åklagaren det också till en trygghet och därmed indirekt
en slags frihet. Det fokus som riktas mot åklagaren under rättegången upplevs
inte som personligt. Att agera som sig själv eller som en myndighet skapar
inte bara olika förväntningar på hur man ska agera utan också olika tolkningar
av detta handlingsutrymme. Genom att betona att idealet är att åklagare ska
kunna vara utbytbara återknyter narrativet till professionalitet som likhet och
förhandlar om hur stort handlingsutrymme de enskilda åklagarna uppfattas ha.
Metaforen där det egna agerande förstås som ‘att ikläda sig en roll’ menar jag
för tankar till likhet, att alla som ikläder sig rollen gör det på liknande sätt och
att denna kollektiva föreställning skapar en trygghet när olika former av den
egna maktövningen ifrågasätts, utmanas eller känns i form av skam eller
skuld. Vidare underbygger och underbyggs talet om roller det övergripande
rättsliga idealet som ‘likhet inför lagen’ och sanktionerar därmed metaforen
ytterligare. Likhet är dock inte ett uteslutande ideal, i åklagarnas narrativa linjer betonas även olikhet. Det olika beskrivs inte som ett ideal utan mer som ett
faktum och en realitet som inte går att förändra utan mer förhålla sig till genom
acceptans. I förhållande till en intervju där åklagaren började prata om de
‘oskrivna regler’ som finns för hur man uppträder i rätten menade hon att dessa
regler är ganska självklara och på många sätt är de samma som i det vanliga
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livet. Hon menade dock att ‘sen skiljer det sig ändå något från person till
person’ och att ‘där finns det ju ett spelrum hur vi är’.
Parallellt med att teatermetaforen förhandlar om ansvar och på vissa sätt för
med ett friare handlingsutrymme skapar metaforen också en spänning i relation till de professionella idealen kring närvaro och respekt, framförallt i förhållande de inblandade parterna. I botten av dessa narrativ förhandlas innebörden av autenticiteten i både det egna agerandet samt rättegången. Det motstånd som åklagaren i den första intervjupassagen ovan visar mot att benämna
rättegången som ett ‘spel‘ uppfattar jag som en narrativ linje som drar mot
idealen att ta rättegången på allvar och visa en förståelse för att det är ‘på
riktigt’, särskilt av respekt inför de inblandade parterna. Att begripliggöra den
egna positioneringen i termer av ‘skådespel’, ‘spel’ och ‘roll’ blir problematisk eftersom dessa metaforer symboliserar en slags icke-närvaro, även om
detta tillstånd i synnerhet gäller det privata jaget. I ett fenomenologiskt perspektiv skapar metaforer inte bara ett diskursivt utrymme att förhandla om de
meningar som knyts till de professionella praktikerna, metaforerna formar
även känslor av närvaro/frånvaro under rättegången. På så sätt menar jag att
metaforer är ett sätt att närma sig de känslor som uppfattas som passande och
distansera sig från de känslor som emotionsregimen ser som opassande. Att
gå in i en ’roll’ innebär en särskild form av närvaro och emotionell disposition
i samband med rättegången.

Att gå in i en roll och att hålla masken. Rättegångens
emotionsregler
Mycket i intervjuerna talar för att rättssalen är det professionella rum där
spännvidden för vilka känslor som anses passande är som snävast och att agerande i denna ‘emotional zone’ kräver mycket emotionshantering av åklagarna
för att upprätthålla och inte överskrida de emotionella ideal som den professionella identiteten vilar i. Den narrativa ram som metaforerna kring rättegången som teater för med sig menar jag även kan tolkas som ett uttryck för
dessa strikta emotionsnormer och samtidigt ett förhållningssätt till de komplexa, sammanvävda emotioner som dessa normer skapar. Som jag utvecklar
utförligare i analysen angående relationen till de misstänkta och de emotioner
som skapas i och genom den relationen fyller rollmetaforen en funktion som
följande citat kan belysa; ‘Det är ju jättehemskt i början när man skulle stå
där och anklaga folk (skrattar) för saker. Det är jätteovant liksom. [...] Det
tar lite tid innan man kommer in i den rollen.’ Vidare kan teatermetaforen
också förstås som en del av de emotionella ‘uttrycksregler’ som rättegången
omfattar för åklagarna.
När man sitter i rätten då tar man på sig den här professionella rollen. Men
ibland så blir man ju skitförbannad och bara känner att ‘Uh!’. Så. Men i rollen
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så visar man inte det. Eller jag gör inte det. Eller väldigt, väldigt sällan i alla
fall. Det händer väl att det ibland skvätter över lite (båda skrattar). Man är ju
inte mer än människa. Men för det mesta är det ju ändå så att man håller masken.
Men man måste släppa ut det nånstans och då blir det att man kommer tillbaka
hit [åklagarkammaren] så är det ‘Uarrgh!’ (Nina skrattar)

Den narrativa linjen ovan menar jag förmedlar en upplevelse där den symboliska handlingen av att ‘ta på sig en roll’ eller ‘hålla masken’ kan förstås som
ett skydd mot ett känslomässigt engagemang som uppfattas som opassande
för den professionella identiteten. Narrativet förhandlar om diskrepansen mellan idealet att alltid vara neutral, behärskad och känslomässigt opåverkad och
de levda erfarenheterna av att ha känslor som ‘skvätter över’ och ‘inte vara
mer än människa’. I intervjupassagen distanserar sig åklagaren från sina egna
känslomässiga reaktioner under rättegången och en av de narrativa poänger
hon gör är att känslor framställs som ett undantag som endast förekommer
‘ibland’ eller till och med ‘väldigt, väldigt sällan‘. Parallellt med denna distansering ursäktar hon de känslor som hon menar att hon faktiskt har. Metaforen med känslor som ‘skvätter över’ återknyter till en stark föreställning om
att känslor ska men inte helt kan kontrolleras (Malmqvist 2015; Lutz 1986),
känslor uppfattas vara en slags naturkraft som människor försöker tämja och
få kontroll över. Genom dessa diskursiva sätt att förhålla sig till såväl upplevda känslomässiga erfarenheter men även professionella ideal om neutralitet
ursäktas dessa överträdelser på så sätt att hon inte helt kan ta ansvar för dem.
En överträdelse av den professionella normen ses som att vara människa och
uttrycket förhandlar därmed om överträdelsens klandervärde. Den narrativa
linjen menar jag även kan tolkas som ett narrativ om en lyckad överträdelse
av de normativa ‘uttrycksregler’ som synliggörs i hur den känslomässiga reaktionen i samband med rättegången uttrycks i ett betydligt försiktigare ‘Uh!’
jämfört med den egentliga och betydligt starkare reaktionen som senare uttrycks på åklagarkammaren i ett ‘Uarrgh!’. Narrativet i sig speglar som jag
ser det därmed ett förhållningssätt som är viktigt i den känslohanteringen som
den rådande emotionsregimen påbjuder.
Ytterligare en aspekt av de emotionella normer som rättegången innefattar
synliggörs i åklagarnas narrativ utifrån att normerna för att känna och visa
känslor skiljer sig beroende på vem de riktas mot. Flera åklagare framhåller
att det är mer okej att visa upprörda känslor gentemot försvararen, dessa känslor förstås som ‘en del av spelet’. Spelmetaforen menar jag gör dessa känslor
mindre autentiska och därmed inte lika problematiska i förhållande till den
professionella identiteten. En åklagare uttryckte det som att:
Vi kan ju stå utanför och tjattra fotboll i foajén men sen när vi går in företräder
han sin klient och företräder min. Det kan bli hårda ord men så går man ut ur
rättssalen, då är det oftast inga hard feelings eller så. Så det är klart det är en
viss roll’.
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I detta citat hålls de hårda orden isär från de hårda känslorna och även här får
‘rollen’ och själva rättssalen en central betydelse för hur interaktionen med
försvararen förstås. Legitimeringen av känslorna sker här på ett omvänt sätt
jämfört med citatet som analyserades ovan, i denna narrativa linje hör känslor
till den professionella rollen och till det professionell rummet. En underliggande logik för emotionsregimen blir att de känslor som används i mötet med
försvarare är förväntade samtidigt som de inte är genuina utan snarare spelade.
I dessa känslonormer ingår att känslorna gentemot försvarare endast omfattar
själva huvudförhandlingen, både före och efter ska åklagaren kunna vara avslappnad och uppsluppen med sin ‘motståndare’. Denna intervjupassage synliggör således ytterligare en aspekt av teatermetaforerna, för att iscensätta en
respektabel professionalitet ska åklagarna kunna gå in i och ut ur sin ‘roll’ på
samma sätt som en skådespelare. Att även detta är ett ideal som inte alltid är
enkelt att upprätthålla kommer jag att diskutera mer i kommande avsnitt som
handlar om åklagarnas narrativ om försvarare.

Inför rättegången. Om förberedelse och erfarenhet
Under intervjuerna har jag frågat åklagarna vad de ser som framgång i sitt
arbete och då många har gjort någon form av motstånd till just begreppet
’framgång’ har jag formulerat om frågan och undrat när de känner sig nöjda
med arbetet. I en av intervjuerna där jag ställde denna fråga relaterade åklagaren framgång till att vara förberedd och påläst under en rättegång och följande
intervjupassage kan visa på hur åklagarna resonerar kring en bra respektive
mindre bra rättegång och deras del i detta.
Framgång. Det är om man tar till exempel en rättegång så är det ju liksom en
känsla av att jag har varit påläst. Jag har kunnat mina ärenden. (n: mm) Jag har
kunnat detaljerna, kunnat konfrontera. Jag har genomfört bra förhör. Inte sätta
dit nån.. (n: mm) Men att få fram (n: mm) eh (skrattar) sanningen om det går.
Ofta är det ju så att man får jobba fram ärendena. Det är ju inte så att vittnena
kommer där och så bambambam, berättar om allt och målsäganden sitter glatt
och berättar allt. Utan man får ofta jobba fram allting. (n: mm) Man kan vara
ganska trött efter en heldag. Man ska dra ut alla frågor och följdfrågor hela
tiden. Ingenting ger sig. Även med honom (den tilltalade) då ska man försöka
lirka fram. Det är om och men hela tiden. Sen också att man genomför de här
förhören bra, man jobbar bra och sen får man ihop i allra bästa fall en snygg
plädering. Det är ju drömmen liksom att kunna plädera (n: mm) riktigt bra. (n:
mm) Då att nån (börjar applådera) (båda skrattar) [...] Men just tillbaka till det
här med förberedelsetiden, att det är sällan jag hinner […] förbereda det. […].
Utan (n: mm) nu är man dessutom lite erfaren då med åren och därför så tycker
man att man skjuter lite från höften. Ja, säger väl ungefär vad man kanske brukar. (n: mm) (suckar) Men när jag har satsat mycket, jobbat mycket med nåt,
fått fram det bra i rätten och dessutom om jag skulle plädera riktigt bra så skulle
jag vara nöjd. (n: mm) Om nån skulle berömma då, nåt ombud eller (n: mm)
nån målsägande. (n: mm) Lite roligt (n: mm) Mm.
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I intervjupassagen ovan iscensätts två parallella narrativa linjer, en kring rättegången som förlöper på ett närmast idealt sätt och en linje kring dess motsats, rättegången där ‘ingenting ger sig’ och ‘man får jobba fram ärendena’.
Åklagarens positioneringar i dessa linjer skiljer sig på flera sätt. I narrativet
om den lyckade rättegången betonas det egna jaget och handlingskraften är
påtaglig utan att överträda normerna för den egna maktpositionen (se kapitel
för 11 och 12 för en utförligare analys av dessa normer). Den upplevda agensen som jag menar att åklagaren ger uttryck för framhävs vidare av växlingarna mellan subjekten i intervjupassagen, i den lyckade förhandlingen finns
ett ‘jag’ som agerar, ett jag som är påläst, som kan och som har kontroll. Det
är också ett jag som har satsat och varit engagerad, som har jobbat mycket
med ärendet och lyckas nå fram till rätten. Med en humoristisk distansering
synliggörs det egna arbetet och kompetensen genom faktiskt beröm och fantiserad uppskattning. I kontrast till detta framgångsrika mål talar åklagaren om
de mindre lyckade rättegångarna, rättegångar som åklagaren upplever som
vanligare och där det handlingskraftiga jaget byts ut mot ett ‘man’ med mindre
egna intentioner och kontroll. Istället för det ‘flyt’ som kännetecknas av det
smidiga och det optimala (Bloch 2001) är det rättegångar som beskrivs mer
som en kamp som tröttar ut en. Det är huvudförhandlingar som präglas av ‘om
och men hela tiden’ och där åklagaren behöver ‘dra ut frågorna’ och ‘lirka‘
fram svaren. Snabbhet och effektivitet som ständigt återkommer som ideal för
den professionella respektabiliteten markeras genom att de lyckade målen narrativet genom kontrasten mellan dessa mål och önskan om att de ska gå
‘bambambam‘. Den professionella tidens betydelse blir även märkbar genom
att åklagaren talar om bristen på tid att förbereda sig som viktig skillnad mellan framgång och inte framgång. I de avslutande passagerna förhandlar åklagaren även om erfarenhetens betydelse för hur den egna förberedelsen och
noggrannheten ramas in.
Som det framgår av citatet ovan handlar iscensättningen om den respektabla
professionaliteten under rättegången om att vara påläst, erfaren och trygg och
detta avsnitt kommer jag att diskutera hur åklagarna skapar mening kring att
förbereda sig och att vara förberedd. Denna distinktion kan verka obetydlig
och främst retorisk men jag menar att skillnaden mellan att förbereda sig och
att vara förberedd går djupare än så. Medan förbereda sig är något en gör är
att vara förberedd något som en är, med andra ord så handlar det förstnämnda
om olika professionella praktiker medan det andra syftar till en mer stabil disposition. Att förbereda sig handlar givetvis om att bli och vara förberedd men
som jag kommer att synliggöra i de följande två avsnittet sammanfaller inte
de praktiker som åklagarna associerar med att förbereda sig helt och hållet
med positioneringen att vara förberedd.
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Att skillnaden mellan att förbereda sig och att vara förberedd är central i åklagarnas narrativ menar jag kan förklara hur så många av åklagarna i intervjuerna menade att de förberedde sig väldigt olika inför olika rättegångar. Denna
positionering förvånande mig inledningsvis då att vara förberedd på ett generellt plan kan länkas samman med insatthet och noggrannhet och på detta sätt
skapar möjligheter att iscensätta en professionell respektabilitet. I intervjuerna
framgår det att åklagarna gör skillnad mellan att förbereda sig och att vara
förberedd och denna skillnad ges mening utifrån arbetsmässig erfarenhet och
vilken typ av brottsmål det handlar om. En ’vanlig’ misshandel eller så kallade
gråting68 uttrycker åklagarna en norm för att dessa mål inte ska kräva särskilt
mycket förberedelse, de ‘sitter i ryggmärgen’ och uppfattas gå bra att genomföra på rutin. Mål som rör våld i nära relation menade åklagarna kräver större
förberedelse, dessa mål förknippade åklagarna även med en större ovisshet
och dessa mål ansågs vara ’fulla av överraskningar’. Dessa överraskningar
handlar framförallt en oklarhet över de målsägandes inställning till åtalet och
om åklagaren ska behöva läsa upp något från förhöret med målsägande som
hon inte vill tala om vid huvudförhandlingen. Samtidigt som förberedelse i de
narrativa linjerna handlar om att kunna förutse vad som kommer att hända
under rättegången och kunna hantera dessa situationer på ett bra sätt uttrycker
många åklagare en skepsis ifråga om nedskrivna förberedelser, särskilt i form
av stolpar, stödord, frågelistor eller manus.
Säg att du ska hålla ett antal förhör och sätter dig och skriver ner en frågelista.
Det är mindre bra. […] Då följer du fråga tre och tänker inte på vad de har svarat
på fråga ett och två. […] Kan ju bli pannkaka.

Citatet ovan belyser hur åklagare i vissa intervjuer länkar samman frågelistor
med att vara för mycket i sina papper och vara för lite i det som sägs under
rättegången. Att ha en frågelista beskrivs i intervjuerna på sätt som signalerar
en begränsad frihet, utöver metaforen att ’binda upp sig’ ovan talar andra åklagare om att risken med att använda frågelistor är att de gör en ’blockerad’ eller
’styrd’. Dessa metaforer understryker de professionella ideal att vara öppen,
lyhörd och objektiv och på detta sätt kan de synliga förberedelserna krocka
med dessa ideal. En annan åklagare distanserade sig till detta sätt att arbeta
genom att säga att ’Tidigare så var det papper. Målsäganden, det var någon
perifer sak. Men det där har ändrats helt och hållet va. Nu är det mera fokus
på brottsoffret.’
Åklagarnas resonemang ovan tolkar jag som att den pålästa dispositionen både
kan vara en tillgång men också ett hinder för att vara närvarande och kunna
lyssna under rättegången. Sensmoralen i de båda narrativa linjerna handlar om
riktning på de rätta sättet att förbereda sig, att ägna sig åt målsägande och inte
68

Rättegångsdagar där åklagarna har blandade mål.
301

‘papper’. Den respektabla förberedelse som åklagarna i narrativen riktar sig
emot är att man ska ’bara ha förberett sig med att man vill ha vissa saker
belysta’ och på så sätt kan sitta under förhandlingen och just bocka av dessa
punkter. Den mening som åklagarna fäster vid frågelistor är att samtliga åklagare som nämnde dem menade att de hade slutat med det och att det tillhörde
något som man gjorde som ’nykläckt’ åklagare. Följande två intervjupassager
kan belysa hur den arbetsmässiga erfarenheten skapar olika möjligheter att
positionera sig i förhållande till hur man förberedelser inför en rättegång.
Åklagare 1: Jag är ju en sån här person som.. Jag är alltid väldigt, väldigt väl
förberedd. (n: mm) För att jag är så där att jag kan inte gå in i en rättssal utan
att ha total koll på materialet. […] Så jag har ju liksom lappar och anteckningar
överallt och har verkligen läst in materialet. Jag sitter hellre hemma ordentligt
än att känna '-Äh, jag har inte tid med det här' […] Jag har liksom verkligen
såhär (skrattar till) koll på exakt vilken person som har sagt vad i vilket förhör
och så här (skrattar lite mer) (n: ja) För jag.. Jag är så. Väldigt noggrann så är
jag. (n: mm) Men det är vi nog väldigt olika. Vissa har ju mycket lättare att
liksom eh, ja, överblicka ett stort material på en gång. Jag är (n: mm) inte så.
Jag är så här lite detalj- (n: jaa) människa så. Så jag är ofta väldigt förberedd så.
(n: mm)
Åklagare 2: Om jag går till ett vanligt gråting […] I dag är jag ju inte särskilt
förberedd, alltså jag hinner inte. […] När man var ny då läste man ju.. Och det
kan jag ju se på många av de yngre om man tar över en akt från dem. (n: mm)
Det finns anteckningar hit och anteckningar dit och man har skrivit nästan alla
frågor och sånt. (n: mm) Det är en personlighetsfråga också, det har jag alltid
varit sparsmakad med. (n: mm) Jag tror väl att jag kan komma undan med det.
(skrattar) Jag har ju skummat igenom (n: mm) så jag vet vad det handlar om
men jag har ju inte suttit och minutiöst nagelfarit allting. […] Jag ser ju gärningsbeskrivningen, jag vet vad jag har för bevisning och jag vet ungefär vad
jag ska ställa (n: mm) för frågor. (n: mm) Och så får man skumma vad de har
sagt innan så man vet ungefär.

Kontrasterna mellan de olika narrativa positioneringarna i intervjupassagerna
ovan är stora, från det exakta till det ungefärliga. Från att vara en som ’verkligen har läst in materialet’ till att vara en ’ju har skummat igenom’. De två
intervjuerna visar också på två olika förhållningssätt till den professionella
tiden som alltid är knapp och bristande, där en av dem ’hellre sitter hemma’
och läser på för att känna sig förberedd medan den andra konstaterar att det
inte är möjligt att läsa in så noggrant på alla mål efter det inte hinns med.
Samtidigt som skillnaderna mellan hur de två åklagarna berättar sig själva är
slående så menar jag att det också finns flera centrala likheter i deras positioneringar. Det professionella värdet som jag menar att båda passagerna främst
förhandlar om är noggrannhet och de många skratten i respektive intervju ser
jag är tecken på överträdelser av normer kring just noggrannhet, även om
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överträdelserna kommer från varsitt håll. I det första utdraget balanserar åklagaren på en gräns att uppfattas som för noggrann medan åklagaren i det andra
exemplet riskerar att uppfattas som slarvig och oseriös. Medan den första åklagaren mer går in i det positiva värdet av noggrannheten och framhäver den
egna noggrannheten genom upprepade förstärkningar utmanar den andra åklagaren den positiva mening som knyts till noggrannhet genom att tala om den
som en överdrift och en oförmåga att sålla.
En intressant och motsägelsefull likhet mellan de båda narrativa linjerna är
spänningen mellan det professionalitet och det personliga. Båda åklagarna menar deras inställning till förberedelse och noggrannhet är en ’personlighetsfråga’ och riktar på detta sätt dessa praktiker mot det personliga och privata.
Genom att flytta variationen i hur mycket man som åklagare förbereder sig
inför en rättegång från den professionella sfären till en personlig neutraliseras
därmed den laddning som ’det olika’ annars skulle kunna ha. Samtidigt som
jag tolkar det som att åklagaren i det senare exempel ger uttryck för en mer
ifrågasatt överträdelse när han inledningsvis säger att han inte är särskilt förberedd gör han det utifrån att ha arbetat som åklagare i över tio år. Markeringen av att han inte är särskilt förberedd idag synliggör betydelsen av erfarenhet bland åklagarna. Positioneringen som erfaren och äldre gör att han kan
vara mer kritisk till de yngre åklagarna som ’anteckningar hit och anteckningar dit’ än vad åklagaren i det första intervjucitatet kan vara. Hon har arbetat som kammaråklagare i lite drygt två år och i hennes narrativa linje framställs olikheten i förberedelse inför en rättegång mellan olika åklagare närmast
som ett konstaterande. I den avslutande passagen lyfter hon fram att vissa
åklagare har lättare att överblicka ett material och intar som jag tolkar det en
mer okritisk, underordnad positionering i relation de åklagare som inte förbereder sig lika noga som hon gör. Till skillnad från de övriga delarna av utdraget där hon talar med emfas och betonar många ord växlar hon här till ett mer
känslomässigt neutralt tonläge. Variationen i förberedelse tolkar jag därmed
som ett ‘faktum’ som åklagaren tar för givet och inte blir upprörd över. Narrativets sensmoral mynner ut i att hon konstaterar att hon inte är sådan. Den
ursäktande positioneringen över den egna noggrannheten som åklagaren intar
menar jag är relaterat till den erfarenhetshierarki som både äldre och yngre
åklagare förhåller sig till i sina professionella narrativ. Som en mindre erfaren
åklagare förväntas hon vara väldigt förberedd för att uppfattas som professionell samtidigt som denna förberedelse i dess praktiska, tidskrävande och
synliga former inte värderas lika högt som den erfarna, ständigt förberedda
dispositionen.

Den oförbereddas förlägenhet och skam
Trots att den förberedda dispositionen kopplas samman med lite olika innebörder framstår den som normativ för iscensättningen av den professionella
303

identiteten. Att inte vara eller framstå som förberedd i rätten framstår i intervjuerna som en stark överträdelse av de professionella idealen och en sådan
överträdelse kräver en narrativ linje som berättigar denna överträdelse. Styrkan i normen att vara förberedd träder fram allra tydligast genom de berättelser
som åklagare gör om att inte vara pålästa och insatta i ärendet när de har en
huvudförhandling. Dessa berättelser blir möjliga att berätta eftersom de görs
till undantag, det är med andra ord berättelser fulla av ursäkter och rättfärdiganden. Med Goffmans termer utgör dessa narrativ en form av ’sad tale’ inom
åklagarväsendet som institution (Goffman 1963). Utöver att förberedelse
kopplas samman med att ha kontroll över förloppet i rättegången relateras förberedelse i åklagarnas narrativa linjer även till att visa respekt och att ta rättegången på allvar. En åklagare tar exempelvis upp att hon ’sätter en ära’ i att
vara förberedd och att det är ’fruktansvärt pinsamt om man inte är påläst’. På
ett liknande sätt menar jag att ett par åklagare knyter sin motivering till att
faktiskt ha skriftliga förberedelser i form av stolpar vid ’enklare’ mål till för
att undvika den genanta situation som skulle uppstå om de skulle drabbas av
’hjärnsläpp’ eller råka blanda samman tre likartade mål som de har under en
rättegångsdag. En annan åklagare menade att hon tyckte att det var ’jättejobbigt’ att hoppa in för åklagare som blivit sjuka och att det:
Jag tycker att det känns respektlöst mot både mot rätten och mot den personen
som då är tilltalad för ett brott att jag kommer dit och ska sitta och staka mig.
Jag vet inte vad det är för nånting det handlar om. Jag tycker bara att det känns
väldigt fel. Det känns inte proffsigt mot någon men det händer ju liksom. Alla
råkar ut för det förr eller senare. Men det är ju inte speciellt ofta det händer
heller utan det är ju såna här akutsituationer.

Som det framgår av intervjupassagen så förhandlas meningen kring att vara
oförberedd fram som något som är mycket negativt laddat. Att inte ha hunnit
läsa in sig och sitta och staka sig relaterar åklagaren till respektlöshet och ickeprofessionalitet. Spänningen i narrativet förstärks genom att åklagaren även
senare i intervjun positionerar sig som en åklagare som vill förbereda sig väl.
Parallellt med det oförberedda iscensätter hon ett kompetent jag som vet exakt
hur hon ska göra. Den oförberedda positioneringen ursäktas på flera sätt i passagen. Genom att betona att det är en situation som känns ‘jättejobbigt’ och
‘väldigt fel’ distanserar åklagaren sig från rättegångar där hon får hoppa in
med kort varsel och dessa emotiv kan förstås som en slags ursäkt. Precis innan
i intervjun säger hon även att hon tycker om att vara förberedd och genom att
poängtera att hon inte vill ha vara oförberedd synliggör hon sin intention och
skapar på detta sätt en ursäkt för sin oförberedelse. I linje med vad Scott och
Lyman (1968) kallar för ’mentalt element’ kan den viljemässiga distanseringen till situationen förstås som ett sätt att förhandla om ansvaret för situationen. Som en avslutande neutralisering och förhandling av den egna skulden
kommer först två konstateranden ’det händer ju liksom’ och ’Det råkar alla
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ut för förr eller senare’. Konstateranden i denna form visar på att ansvaret för
situationen ligger bortom hennes kontroll och kan även det förstås som en ursäkt. Uttrycket för att det i sin tur sker sällan och i undantagssituationer tolkar
jag mer som en form av rättfärdigande som, om inte direkt förnekar, åtminstone förminskar de negativa konsekvenser av en dålig förberedd åklagare
sett till ett större perspektiv. I andra intervjuer där åklagare talar om att vara
oförberedda relaterar även de till olika undantagsfall, exempelvis häktesförhandlingar (som i och för sig alltid innebär kort tid att förbereda sig) eller
’tuffa’ arbetsveckor där de slumpmässigt får in många frihetsberövade som de
behöver arbeta med och därför inte kan förbereda sig när de hade planerat.

Att få en stund för sig själv. Om känslomässiga förberedelser och
att hantera nervositet
Få en stund för mig själv. Jag försöker alltid vara i tingsrätten de här tio minuter.. En kvart innan ska jag ha till målsägande (n: mm) oftast. Men så ytterligare
tio minuter innan det vill jag ha att göra mig i ordning. Liksom man kommer
med håret såhär liksom (visar med händerna att håret är i oordning) och (n: mm)
alltså komma i ordning så. Och så kanske fem minuter bara att dricka kaffe och
fokusera lite.

När jag har frågat åklagarna hur de förbereder sig inför ett mål är det mycket
få som har talat om praktiker som handlar om att samla sig på det sätt som
åklagaren i citatet ovan gör. Intervjuerna ger intryck av att denna aspekt av att
förbereda sig inte lyfts fram och talas om bland åklagarna, åtminstone inte i
mötet med en forskare. Utöver att frånvaron av narrativa linjer kring dessa
praktiker i intervjuerna kan tolkas som att frågan i sig inte öppnar upp för
denna aspekt av förberedelserna menar jag att det också kan bero på den spänning som verkar finnas mellan den förberedda, trygga kroppen framstår som
ideal under rättegången och de kroppar som de berättar om när de besvarar
frågan om hur de brukar känna sig när de är på väg till en rättegång. För att
iscensätta en respektabel professionalitet är den kontrollera(n)de, behärskade
kroppen viktig och som det framgår av de tidigare avsnitten så kopplas den
inlästa, förberedda dispositionen i åklagarnas narrativa linjer samman med att
ha överblick och kontroll under rättegången. Det är positionering där åklagarna förväntas vara lugna, sansade och sakliga under förhandlingens gång.
Som jag diskuterar utförligare i kapitel 12 symboliserar den behärskade, opåverkade positioneringen neutralitet och objektivitet men också en respekterad
auktoritet och en orubbad maktposition.
Som kontrast till det lugna och sansade talar åklagarna om adrenalin, anspänning, att vara taggad, att vara laddad och att vara på tå när jag frågar dem hur
de brukar känna sig inför en rättegång. I en av intervjuerna där jag frågar åkla-
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garen hur han brukar känna sig när han är på väg till rätten svarar han skämtsamt ’Hur jag känner? Ja, jag gör hundra armhävningar!’. Vi skrattar båda
åt hans svar och även om jag tolkar det som att vårt skratt till stora delar handlar om den oväntade bilden av en åklagare som han ger uttryck för, en bild där
den egna kroppen sätts i centrum och relateras till något fysiskt, nästan sportsligt, menar jag att skrattet också är ett tecken på att det är en fråga som berör
ett känsligt område. Genom att upprepa min fråga markerar han den - kanske
som oväntad, kanske som opassande - och det gemensamma skrattet förlöser
den spänning som frågan medför. Denna spänning upplevde jag även i flera
andra intervjuer och kan förstås i relation till både mina och de intervjuade
åklagarnas förväntningar på själva intervjun. Att vara på väg in i rättssalen
kopplar många av åklagarna samman med en emotionell disposition som angränsar till nervositet. Att framställa sig som nervös och samtidigt göra anspråk på en professionalitet är inte en berättelse som kan berättas med enkelhet. Talet om nervositet tangerar berättelser om oro, ängslighet och osäkerhet
och är narrativa linjer som drar mot det mindre professionella. Nervositet och
anspänning är därmed levda erfarenheter som utmanar den professionella
identitetens gränser och det som sker i intervjuerna när jag ställer frågan om
hur de brukar känna sig inför rättegången är en förhandling om innebörden av
den egna känslan. Denna förhandling sker delvis genom en diskursiv förskjutning där åklagarna använder mer positivt laddade beskrivningar, som de exemplen jag nämnde ovan som närmast för associationerna till en atlet som gör
sig redo för en stor tävling. Delvis sker denna förhandling genom att tala om
nervositet men med en viss distansering. Följande citat visar på den komplexitet som kännetecknar åklagarnas relation till den emotionella kroppen i allmänhet, här specifikt den nervösa kroppen.
Laddad. (n: mm) Men mindre laddad kanske man kan säga alltså i positiv bemärkelse än i början av karriären. (n: mm) Då var det en stor grej varenda gång.
(n: mm) Som tur är det inte det längre för då orkar man ju liksom inte. (n: mm)
Det minns jag att jag tänkte då när jag var yngre 'Oj, ska det vara en så här stor
grej varenda gång!' (n: mm) Det blir ju jättejobbigt. (åklagaren skrattar lite) (n:
mm) Som ett stort framträdande varenda gång. (åklagaren drar in andan) Mm,
näe, inte nervös längre men lite taggad. (n: mm) Lagom liksom.

Intervjupassagen belyser meningsförskjutningar mellan att vara laddad och
taggad och att vara nervös. Att vara laddad och taggad passerar som respektabla känslor medan det nervösa länkas samman med negativa aspekter. Samtidigt som det framgår att det är lättare att berätta sig själv som en person som
är laddad är även det en känslosam kropp som behöver kontrolleras. Sensmoralen i narrativet är att även laddningen behöver vara ’lagom’ och uttrycker
vad Hoschschild (1983) skulle beskriva som en känsloregel. I intervjupassagen ovan görs den nervösa kroppen till problem eftersom den upplevs som
påfrestande och tar energi. En mening kring den problematiska nervositeten
som åklagaren för fram är när den inte skiljer mellan de olika målen och därför
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inte orkar i längden. Genom narrativet ovan distanserar sig åklagaren till den
nervösa kroppen genom att den relateras till början av karriären. Det är en
kropp som hon kan relatera till men som hon inte längre behöver förhålla sig
till. I intervjun frågar jag vidare vad hon tror att nervositeten inför en rättegång
bottnar i.
I början var det allting. De första tre, fem åren i yrken då var det alla delarna.
(n: mm) Dels en känsla av att man måste vinna målet. Nu har jag ju åtalat och
då måste man ju att vinna hem liksom. (n: mm) Dels en rädsla att göra fel. Den
pressen det är i att man plötsligt ska få en fråga från ordförande 'Oj, just tänk
om jag inte kan svara på det. Nån juridisk klurig liten processgrej här'. Det
hade man alltid med sig. Och det var inte konstigt för det fanns ju domare som
gärna ville kolla de nya åklagarna. (n: okej) (skrattar kort) (n: mm) Det är min
absoluta uppfattning. Så det var inte konstigt att man kände den spänningen. (n:
mm) mm (paus) Men nu jag vill ju såklart vinna målet, det är ju självklart. Men
det är inte ett nederlag. Det är inte en nervositet i sig det här med att vinna det.
Utan tvärtom höll jag på att säga. Jag har mer vänt det till att ’Nu går jag hit
och gör så gott jag kan’. Men sen är det domstolen som bestämmer. Och ett
antal ogillade domar ska det ju vara också annars så är det ju inte rättssäkert.
(n: mm) Annars behövs ju inte domstolen. (n: mm) Då kan ju vi sköta utredning
och dom. (paus) Och naturligtvis med tiden så finns det ju inte så många frågor
längre som man inte har stött på. Den nervositeten att inte kunna svara på en
juridisk fråga (n: mm) plötsligt från ordförande, nej, det tänker jag inte på (n:
mm) alls i princip. Nån enstaka gång kanske när man på förhand kan säga att
det här blir nog lite knixigt kanske. (n: mm)

Nervositet associeras i denna narrativa linje till att få sin kompetens och professionalitet utmanad på flera olika plan. Intrigen i narrativet spinner inledningsvis om att vinna eller förlora målet. I positioneringen som ny åklagare
länkas betydelsen av att vinna målet med att få en bekräftelse på att ens beslut
att åtala var korrekt. Känslan av tvång som ordet ’måste’ signalerar tolkar jag
till att det är mer som står på spel i att vinna eller förlora ett mål som ung och
oerfaren åklagare (se avsnittet om ogillade domar). Vidare länkas den egna
nervositeten samman i narrativet med att få sin juridiska kompetens synad av
en överordnad rättslig aktör genom att inte kunna svara på en ordförandes
fråga och på detta sätt tappa ansiktet. Den starka emotionella press som detta
är förknippat med synliggörs genom att åklagaren går från att tala om nervositet till rädsla och att hon gör den narrativa linjen mer dramatisk genom att
denna fråga kommer ’plötsligt’. Vidare kan den distansering hon gör i form
av att beskriva frågan som ’nån juridisk klurig liten processgrej’ och markerar
på detta sätt att frågan i första hand relateras till domarnas intresse av att visa
sin maktposition än att det faktiskt är en fråga av juridisk vikt. Att bli ifrågasatt
av en domare återkommer som en laddad linje i åklagarnas berättelser. I en
annan intervju berättar en åklagare om ett mål där hon hade stämt för sexuellt
ofredande:
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Och så säger ordföranden att 'Ja, har åklagaren funderat på om rubriceringen
kan vara nån annan?' 'Shit! Jävlar, vad har jag missat nu?!' (n: mm) tänkte jag
va'. Ringer i så här (gestikulerar intensivt med händerna) liksom panik. Jamen
(n: mm) sitter man i rätten så sitter man ju där. Du kan (n: mm) liksom inte
fokusera på nånting annat.69

Den starka emotionella laddningen i de levda erfarenheterna av att bli ifrågasatt av en domare skapar ett behov av att hantera dessa emotioner och jag
menar att narrativet som sådant kan förstås som en kognitiv emotionshantering i den mening som Hoschschild (1984) använder begreppet; genom att
skifta perspektiv inför en situation förändras också känslorna kring den (se
även Thoits 1996). I det första narrativet sker flera perspektivbyten enligt min
tolkning. I första hand förhandlas innebörden av att vinna ett mål, även om det
fortfarande är viktigt tonar åklagaren ner prestigen kring det. Att inte vinna ett
mål relateras inte till ett nederlag och den inre dialogen som ger röst åt att vara
på väg till rättegången iscensätter en förtröstan gentemot den delen av rättegången som åklagaren kan ha kontroll över, den egna förmågan, medan utgången för målet relateras till domstolen. Genom denna positionering både
bekräftas och begränsas den egna makten. Innebörden av att förlora ett mål
vänds istället något positivt, ett tecken på en fungerande rättsstat istället för
att vara ett utslag en brist i den individuella kompetensen. Även den här meningsförskjutningen av ogillade domar kan ses som ett emotionshanterande
perspektivbyte som relaterar till övergripande värderingar och mål riktar fokus
bort från känslan av misslyckande. Nervositeten relateras även till en känsla
av att inte vara i kontroll och genomgående i intervjupassagen återknyter åklagaren till den egna erfarenheten och skapar en narrativ linje om att hon idag
inte är nervös. Sensmoralen i narrativet etablerar den respektabla professionaliteten. Utifrån tilliten till den egna kompetensen finns en försäkran om att
kunna hålla i rättegången, och om den egna kontrollen vid något tillfälle skulle
rubbas så går den att ta tillbaka.

69

I intervjun berättar åklagaren att hon i pausen ringde till en kollega på kammaren som kunde
hjälpa henne att justera stämningsansökan så att åtalet får den rubricering som ordföranden var
ute efter. Denna passage berättades med viss stolthet och kan som jag tolkar det ses som en
vändning från vad som skulle kunna ha blivit en ’sad tale’ till en framgångsberättelse som styrker både att åklagaren klarade av att lösa situationen samt visar på den kollegiala gemenskap
och lojalitet som åklagaren upplevde på kammaren.
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I centrums periferi. Att driva rättegången framåt och
underhålla rätten
Den omärkbart förberedda kroppen går väl ihop med den kropp som åklagarna
talar om när de beskriver vilka förväntningar de upplever i samband med rättegången. Dessa förväntningar handlar om att vara den objektivt distanserade
och behärskade kroppen samtidigt som de även ska vara den aktiva, drivande
och styrande. Den aktiva kroppen förknippas i intervjuerna genomgående med
att stå i centrum, vilket synliggörs genom uttryck som att ’det är jag som lägger spelplanen’. Den centralitet som åklagarna belyser genom dessa positioneringar handlar givetvis om rättegångens straffprocessliga ordning där åklagaren har en helt avgörande roll. Det är de som har formulerat åtalspunkterna,
lägger fram gärningsbeskrivningen och har bestämt vilken bevisning som ska
tas upp vid förhandlingen. En annan aspekt av denna centralitet är att det under
stora delar av rättegången är de som står i centrum, det är en kropp som förväntas ta plats och som andra kroppar förväntas rikta sig mot. Denna uppmärksamhet skapar olika känslor hos åklagarna, att vara i rätten med ett ’riktigt case’ beskrivs av en åklagare som en ‘njutning faktiskt‘ medan åklagare i
andra intervjuer tar upp att rättegången även är förknippade med ansträngning,
anspänning och ensamhet:
Det är ju inte allt för sällan som vi sitter helt ensamma i rätten. Vi har inte
målsägande på vår sida, vi har inte målsägandebiträdet, vi har inte advokaten
och vi har inte den tilltalade utan alla är emot en (skrattar).

Detta citat menar jag visar att det kan vara en utsatt position att vara den drivande parten under rättegång, i synnerhet när man upplever att de andra parterna inte vill detta. Även att vara just i centrum upplever en del av de intervjuade åklagarna som en utsatt position. I intervjuerna beskrev flera åklagare
att de medan de satt ting hade sett sig själva som en ‘domartyp’ och inte en
‘åklagartyp’. I relation till detta frågade jag en av dessa åklagare hur hon hade
föreställt sig ’åklagartypen’ medan hon gjorde sin tingsmeritering svarade hon
att:
Mer nån som (skrattar) För det var en del åklagare som man hade sett som verkligen syns. Verkade som de älskade att höra sin egen stämma och de ba' 'Uuh!'
(gör rösten mörkare och aggressiv) Sådär. Och jag bara kände att sån är inte
jag. Jag skulle inte kunna breda på eller så där. Nämen, det verkade som att en
del verkligen tycker om den här rollen att prata. Jag kan tycka att det roligaste
är förhörsdelen. (n: mm) Inte sakframställan.. Eller sakframställan är okej, men
pläderingen är fortfarande kan jag tycka min svaghet. För jag broderar inte ut.
Jag tycker inte om att sitta där och höra min egen röst liksom. Jag argumenterar
ju så kort och koncist som möjligt. Så jag tror att det säkert är okej liksom. (n:
mm) Det är inte det att jag inte tror att jag gör det bra. Men alltså det är inte så
att jag älskar den delen av uppmärksamheten. Av att få brodera ut som jag upplever att en del. Det var dem jag tyckte var åklagartyperna då liksom.
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Intervjupassagen menar jag visar på den ambivalens som åklagarens centralitet vid rättegången väcker bland vissa åklagare och i intervjupassagen ovan
förhandlar åklagaren om diskrepansen mellan de förväntningar på åklagare
som hon fick med sig från sin tingsmeritering och sin egen självbild. I den
narrativa linjen fäster hon även mening kring hur hon ser på sitt agerande under huvudförhandlingen som åklagare. Ett sätt att hantera denna ambivalens
handlar om skillnaden mellan vara i centrum och att tycka om att stå i centrum,
de narrativa linjerna förhandlar om att vara en kropp som tar plats och syns i
det professionella rummet på det sätt som den förväntas men samtidigt betonar
att det inte är en plats eller synlighet som är önskad eller eftersträvad, snarare
tvärtom. Genom att distansera sig så tydligt mot de åklagare som ‘verkligen
syns’, verkar ‘älska att höra sin egen stämma’ och ‘broderar ut’ betonar åklagaren i citatet ovan centrala normer för den objektiva professionaliteten, ett
agerande som sker utan någon egen vinning och som är tidseffektivt. I en annan intervju där åklagaren berättar att hon tycker om färgstarka kläder och
gärna klär sig på ett annat sätt än vad som förväntas av en åklagare poängterar
hon samtidigt att det är viktigt att inte klä sig utstuderat och att ‘det är inte så
att man ska lysa’. I den narrativa linjen är det viktigt att känna sig bekväm och
som sig själv samtidigt som det av respekt för de inblandade parterna är viktigt
att ‘kommer man inte in och glassar liksom som åklagare ‘Åh, titta på mig!’
va’. I båda narrativen förhandlar åklagarna om innebörden av den uppmärksamhet som riktas mot dem under rättegången och i linje med ett professionellt
ideal är det viktigt att markera att uppmärksamheten inte har ett egenvärde
eller är eftersökt. Dessa normer befäster i sin tur idealet om objektivitet och
neutralitet.
I intervjupassagen ovan gränsar distanseringen till uppmärksamheten samtidigt till ett ifrågasättande av den professionella kompetensen, det går med
andra ord inte att avlägsna sig alltför mycket från att vilja vara i centrum och
samtidigt förstås som en kompetent person som kan utföra ett bra jobb. De
symboliska gränsdragningar som åklagaren ovan gör i förhållande till åklagare
som tar för mycket plats uppmanar till vidare reflektioner kring huruvida den
egna pläderingen är tillräcklig för att övertyga rätten eller inte. Med ‘kort och
koncis’ menar jag att hon i likhet med andra åklagare markerar andra professionella ideal. Rakhet och tydlighet beskrivs återkommande i intervjuerna som
professionella praktiker som värderas högt av både åklagarna själva och av de
andra rättsliga aktörerna. Genom försäkran av att hon gör ett bra jobb trots att
hon inte är en ‘åklagartyp’ synliggörs den ambivalens som normerna kring
den centrala rollen under rättegången präglas av. När jag frågade en av åklagarna om han hade någon särskild ‘stil’ under rättegången så lyfte han fram
att han är ’distinkt och konkret i att presentera ett mål för domstolen’ och att
han är ’ganska så överskådlig och inte alltför mycket kringsnackande’. Ett
annat citat som synliggör dessa ideal är en åklagare beskrev att ’man måste
fokusera, man kan inte sitta och lalla och ’tjena, tjena’’. Idealen om tydlighet
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och skärpa länkar givetvis samman med förväntan om att vara den som driver
förhandlingen framåt. Dessa ideal för med sig narrativa linjer som värnar om
den professionella identiteten genom att inte brodera ut eller breda ut sig. Att
istället vara kort och koncis relaterar även till den professionella tiden och
idealen om snabbhet och effektivitet. I en intervju där jag frågade en åklagare
om hon haft någon förebild under den tid som hon satt ting svarade hon att
hon såg upp till en ung kvinnlig åklagare som idag ‘har gått långt’ och är
‘väldigt aktad, skattad och duktig, duktig, duktig’. Åklagaren fortsätter med
att beskriva denna åklagarens ‘stil’:
Hon tröskade inte. När man sitter i rätten så förstår man. Man lyssnar ju och
man förstår och vissa åklagare tror att rätten inte har förstått och tjatar om frågor
hur många gånger (n: mm) som helst så man ba' 'Åh' (otålig röst) Man somnar!
Hon var liksom (knäpper med fingret) 'Okej nu kör vi! Okej' (snabb, redig röst).
Och hon lät oss i rätten (n: mm) känna oss, vad ska jag säga? Intelligenta nog
att ta in den informationen som kom (n: mm) utan att ställa extra (n: mm) många
frågor. Hennes liksom stil så i förhörssituationer (n: mm) hon var ganska liksom
hon la bort papperna liksom satte sig mot och ba' (knäpper med fingret) 'Okej!
Vad var det som hände?' liksom sådär. (n: mm) Ja, den stilen gillade jag mer
än.. Vi hade också nån äldre dam som tröskade igenom sina frågor och ställde
dem och (väldigt entonig röst) så frågade hon om igen och så igen för att det
verkligen skulle 'Så det var alltså att det var en röd bil?' 'Ja' 'Så bilen var röd?'
'Ja' (n skrattar) så. (n: ja) Där så (n: mm) tycker jag att den stilen tråkar ut. Det
tynger förhandlingen. (n: mm) Så där försöker jag tänka att jamen som henne
vill jag bli! (skrattar) (n: mm)

Den narrativa linjen ovan riktar sig mot idealet om effektivitet och förhandlar
om de passande respektive de opassande sätten att agera som åklagare under
rättegången. De praktiker som åklagaren talar formar detta ideal och handlar
om att snabbt röra sig framåt och inte uppehålla sig för länge vid ovidkommande detaljer. I likhet med andra intervjuer associeras det snabba med en
lätthet, och som jag tolkar det, en kollektiv stämning under rättegången av allt
flyter på utan något större motstånd, vare sig från en rättsliga aktör som tar för
mycket plats eller från inblandade parter som är för omständliga. Motsatsen
till detta professionella ideal blir tydligt både genom metaforen av att ‘tröska’
men också genom den parallella narrativa linjen kring en oengagerad åklagare
som blir tråkig för rätten att lyssna på.
Jag menar att teatermetaforen till viss del även är levande i den här intervjupassagen om än mer indirekt, det framgår att de ideala professionella praktikerna riktar sig mot rätten som en slags publik som helst inte ska ‘tråkas ut‘
så att de ‘somnar’ men framförallt ska visas respekt och erkännas kompetens.
Av intervjuerna framgår det att en aspekt av att hålla rätten nöjd handlar om
att inte väcka deras otålighet med överflödiga frågor eller repetitioner. Samtidigt framhåller åklagarna i intervjuerna vikten av att nå fram till rätten och att
de inte alltid som åklagaren ovan vågar lita på att rätten är ‘intelligenta nog
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att ta in den informationen’ som kommer. I dessa linjer talar åklagarna istället
om att de gärna upprepar sig för att försäkra sig om att det egna budskapet går
fram och menar att de kan känna sig stolta när de ser sina egna ord i den
skrivna domen. Både den korta och koncisa framställningen liksom den utförliga och repetitiva är praktiker som riskerar den goda relationen till rätten och
framstår i narrativet som en balansakt för åklagarna att hantera. I linje med
teatermetaforerna finns ett ideal att i viss mån underhålla rätten och ge dem
den föreställning som de förväntar sig. Att underhålla som ett mål för agerande
under rättegången, och även framstå som trovärdig i sin roll, kan även följande
citat belysa: ‘Men har du tjugo rattfylleri på en dag så är det sådär kul när du
säger samma sak för tjugonde gången (skrattar) för samma ordförande. Då
känner man sig lite som en trasig skiva ibland [skrattar]’. I denna intervjupassage förhandlar åklagaren om överträdelsen av normen att underhålla genom att visa att hon är medveten om den genom en distansering. I intervjupassagen finns även en dimension som rör autenticitet och äkthet, medan den
enskilda pläderingen kan upplevas och framföras som genuin och speciell
finns det en risk att denna känsla förloras vid flera upprepningar. I och med
att de tilltalade och målsägande liksom försvarare och målsägandebiträde byts
ut för de olika rättegångarna är det främst inför ordföranden som åklagaren
riskerar att ’tappa ansiktet’ ifråga om äktheten i det som sägs, i synnerhet i
fråga om hur det framförs. I en så pass ‘riktig’ situation som en rättegång är
‘det spelade’ inte helt oproblematiskt även om det spelade endast kan upptäckas av den som ser spelet vid flera tillfällen och själv är en del av det.
I de narrativa linjerna som jag har tagit upp i det här stycket förhandlar åklagarna om en förväntan att vara rätten till lags och i viss mån underhålla den.
Ytterligare en aspekt av att nå fram till rätten handlar om att beröra dem och
väcka deras känslor. En av de åklagare som jag följde med under en dag med
rättegångsförhandlingar spelade i samband med ett mål som rörde fridskränkning upp över 40 minuter av röstmeddelande som den tilltalade hade skickat
till den målsägande. En stor del av dessa meddelanden var hotfulla och kränkande och såväl den målsägande, den tilltalade, en av nämndemännen som jag
själv hade tårar i ögonen under det att meddelandena spelades upp i rätten. I
den efterföljande intervjun frågade jag åklagaren om han hade haft några tankar med vad uppspelningen skulle väcka för känslor. Han menade att det var
klart att han hade förstått att det skulle väcka känslor och syftet med att ta med
alla meddelanden menade han var att han ville få alla att förstå och känna att
det rörde sig om kränkningar; ’att både rätten och vi som sitter och lyssnar
känner ju att 'Vad fan håller du på med?'. I denna narrativa linje framstår det
som viktigt att väcka rättens indignation och få dem att bli upprörda och känna
med målsägande. I andra intervjuer menade åklagare samtidigt att det var viktigt att inte väcka för mycket känslor hos rätten eftersom det kunde väcka irritation som riktades mot åklagaren. En åklagare nämnde att ärenden där barn
har utsatts för sexuella övergrepp och förövaren har fotograferat eller filmat
312

detta är särskilt jobbiga eftersom dessa visas upp under rättegången och att
alla domare och nämndemän inte klarar av det. I relation till ett specifikt fall
berättade hon att:
Och sen gick jag ned till rådmannen och sa att här får du ju samla ihop en nämnd
som klarar av att titta på det här (n: mm) Men han (upprört röstläge) han fattade
nog inte ändå. (n: mm) Så det, du vet det var ju kaos i den [rättegången]. (n:
mm) För jag var ju tvungen att visa detta. (n: mm) Följden var att nämnden satt
och hatade mig för att jag tvingade dem att titta på det här. Men han som hade
gjort det här! (upprörd röst) (n: mm) Liksom, näe det.. Ja.

I relation till en förståelse av känslor som en form av gåvoutbyte menar jag att
intervjupassagen belyser att det pågår en slags förhandling om vem som ska
ses som ansvarig för de känslor som brotten väcker hos rättens medlemmar. I
den inledande delen av intervjupassagen betonar åklagaren att hon antar att
videomaterialet kommer att väcka negativa känslor och framställer sig som att
hon har tagit ansvar för detta genom att lyfta fram att hon bett rådmannen sätta
samman en nämnd som klarar av att hantera dessa känslor. På detta sätt förlägger hon en del av ansvaret för misslyckandet, kaoset, under rättegången på
honom. Åklagarens upprepning av ordet tvång belyser också att hur hon inte
uppfattar att hon kan anses ansvarig för de känslor som målet väckte. Under
själva rättegången upplever dock åklagaren att hon får ta ansvaret för de negativa känslorna som uppstår i rätten, nämnden satt och hatade mig för att jag
tvingade dem att titta på detta. Narrativets sensmoral handlar om det orättvisa
i att hon som åklagare och inte förövaren fick ta ansvar för de känslor som det
sexuella övergreppet väckte hos nämndemännen.
I detta och de föregående styckena i avhandlingen har jag belyst hur åklagarna
förhandlar om meningar kring rättegången som sådan och hur de i sina narrativ
etablerar normer för deras roll i rättegången. Hur åklagarna ser på en lyckad
insats i en lyckad rättegång iscensätts även i relation till de andra rättsliga aktörerna, vilket står i fokus för den resterande analysen i kapitlet.

Den oädle motståndaren. Försvararna som ‘De Andra’
Det är det absolut! Det skiljer sig mycket. Generellt sett så är det ju roligare att
jobba med de som är duktiga och trevliga. Oftast hänger det ihop. Det är sällan
man är duktig och otrevlig. En del är medelmåttigt bra och otrevliga, de är ju
sämst! (n skrattar) att jobba med. Då blir det ju bara dumt. Men som tur är
brukar de advokaterna inte tycka att det är så roligt att jobba med vår typ av
ärenden. (n: mm) De vill gärna hellre hålla på med gäng och ungdomar för det
passar mer deras mentalitet. Tjafsa och bete sig illa. Men det är klart att det
finns.. Det skiljer sig jättemycket.
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Den här intervjupassagen är tagen från en intervju där jag frågar åklagaren om
han tycker att det finns några försvarare som det är roligare att möta i rätten
än andra. Citatet poängterar framförallt att åklagarna upplever att det finns en
variation bland försvarare men belyser även en tvåsidig skala som försvararna
utvärderas på; efter kompetens men även utifrån hur de är att interagera med
i rätten. I en annan intervju talar åklagaren om konfrontatoriska respektive
‘samförståndsvarianter’ av försvarare. I åklagarnas berättelser får den konfrontatoriska försvararen överlag mer utrymme än den samarbetsvilliga, vilket
jag menar kan förstås mot bakgrund av att den konfrontatoriska försvararen
både skapar ett större behov av berättelser kring erfarenheterna från att möta
dem i rätten men också utifrån den roll som den konfrontatoriska försvararen
spelar för åklagarnas narrativa positioneringar av den respektabla professionaliteten.
Försvarsadvokaterna är på många sätt den självskrivna antagonisten i åklagarnas narrativ kring rättegångar. Genom det förmenta motsatsförhållande som
står mellan försvarare och åklagare utgör försvararna en central narrativ karaktär för att förstå hur åklagarna förhandlar om den egna professionella identiteten. De ideal och värderingar som åklagarnas narrativa linjer rör sig mot
handlar många gånger om objektivitet, ärlighet, sanningsenlighet och att arbeta utan något egenintresse. Dessa normer framhävs när de ställs i kontrast
till den ibland nedtonade men ändå återkommande beskrivningen av försvararna som istället lyfter fram girighet, ohederlighet och att göra saker för sin
egen vinning skull. I relation till min fråga om hur han ser på framgång svarar
exempelvis en åklagare skrattande att ‘vill man nå framgång ska man inte
jobba som åklagare, då ska man jobba som försvarare’. I åklagarnas narrativa
linjer framstår försvararna många gånger som oärliga och ohederliga, bland
annat i form av att försvararna använder sig av ‘fula’ och ‘dumma’ tricks eller
gör saker på en ‘fulnivå’. Till det fula räknas bland annat att gå in och avbryta
i åklagarens förhör bara för att störa utan att det finns någon rättslig grund för
detta, att använda överdrifter som att ‘stå upp och skrika i domstolen’ att det
inte får finnas något rimligt tvivel om de ska fälla. Det kan också handla om
att försvararna medvetet förvanskar beviskravet och säger att det ska vara
‘bortom allt rimligt tvivel’ istället för ’utom rimligt tvivel’, vilket tolkas som
ett sätt att försöka lura rätten att ställa högre beviskrav än det egentligen är.
Ytterligare en aspekt som förstärker bilden av försvararna som ohederliga är
att de i ett par narrativ beskrivs som att de opåkallat kritiserar åklagaren för
att ‘skaffa sig en poäng hos sin klient’. I narrativen kring försvararna skapas
en associationslänk mellan inställsamhet, opålitlighet och ibland falskhet.
Vidare menar jag att den polaritet som emellanåt framhålls mellan den egna
professionen och försvarsadvokaterna synliggörs bland annat genom det
starka avståndstagandet som vissa åklagare gör i fråga om de skulle kunna
tänka sig att arbeta som försvarare. Samtidigt som det bland de åklagare som
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jag har intervjuat som menar att de lika gärna hade kunnat bli försvarare finns
det också flera åklagare som framhåller att de aldrig skulle kunna arbeta som
advokat. Även i de narrativa linjer där försvararnas roll som antagonister framhålls länkar åklagarna ofta samman dessa narrativ med att försvararna har en
lika viktig roll som åklagarna för att rättssamhället ska fungera. Parallellt med
denna förståelse kopplas försvararnas arbete ofta samman med negativa associationer. I en intervju där åklagaren mycket väl kunde tänka sig att arbeta som
advokat menade han, i relation till frågan om var han får inspiration till sitt
sätt att agera i rätten, att det inte går att lära sig så mycket av de försvararna
eftersom ‘de har ju en annan roll. De ska ju inte bygga upp nåt, de ska ju bara
hitta där man kan rasera det och det är ju inte vårt jobb’. En liknande narrativ
linje förde en annan åklagare fram som menade att ‘det är ju jag som driver
hela ärendet framåt, advokaterna kan ju egentligen luta sig tillbaka och bara
kritisera och ifrågasätta’. I dessa narrativa linjer är åklagaren den som förknippas med det goda och det konstruktiva medan försvararens roll förstås
som mer destruktiv och enklare och på detta sätt skapas en specifik mening
kring åklagarnas professionalitet. Ytterligare ett exempel som belyser den antites som försvararna på många sätt utgör i åklagarnas narrativ och hur denna
narrativa karaktär fyller den egna rollen och handlingsutrymmet med mening
kan följande citat illustrera:
Nina: Jag tänkte också du har ju nämnt objektivitet vid flera tillfällen (ip: mm)
Vad är objektivitet för dig?
Åklagare: Ja, alltså objektivitet är.. Faktum är att en utav anledningarna till att
jag överhuvudtaget blev åklagare var just den biten i yrket. (n: mm) För att jag
tycker att den är så central i det som vi håller på med. Det är också en väldig
trygghet att veta att man kan gå till jobbet varje dag och varje gång man sätter
sig i rätten så är man sann. Man måste vara sann mot sig själv och mot alla
inblandade. (n: mm) Till skillnad då från att sitta som advokat då som bara klientens bästa för sina ögon. Då kan man ju slira på det mesta. (n: mm) Jag får ju
inte slira på nåt. För mig rent praktiskt så innebär det ju att jag måste hela tiden
tänka som en advokat ändå, alltså vara den här djävulens advokat hela tiden.
Motsäga den bevisning jag har, alltså försöka att slå hål på den egna bevisningen. (n: mm) I rätten så innebär det för mig att jag också ställer de obekväma
frågorna till målsägande som jag ju inte vill att försvararen ska ställa dem. (n:
mm) Det är lika bra att jag gör det (n: mm) och är det så.. Det har ju hänt många
gånger egentligen att jag ser att det som jag har väckt åtal på inte håller. (n:
mm) Då säger jag det också. (n: mm) Jag tror inte att allting det här.. [flertalet
tvekande, korta inledningar på meningar] ‘Tyvärr så menar jag att det här inte
är styrkt på grund av det här och det här och det här ‘. Men å andra sidan det
kanske finns andra saker som är styrkta då. (n: mm) Så får man ju lägga fram
det istället men man.. Ja, jag tycker att det är (paus) det är ett privilegium att få
jobba på det sättet (n: mm) faktiskt.

I den narrativa linjen ovan är objektivitet det professionella ideal som står i
fokus. Det idealet vävs samman med en känsla av trygghet som grundar sig i
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‘att vara sann mot sig själv och alla inblandade’. I narrativet ovan vävs innebörden av den egna professionella identiteten samman med den roll som försvararen antas ha. Som det framgår i intervjupassagen görs det både på ett
praktiskt och ett symboliskt plan där den professionella kompetensen handlar
om att kunna tänka som en advokat och hela tiden försöka se sitt ärende utifrån
dess svagheter. I linjen med idealet om objektivitet innefattar åklagarens roll
i vissa delar även försvararens roll, i iscensättningen av professionalitet behöver åklagaren kunna tänka och ibland även handla som en försvarare. En central gränsdragning i narrativet mellan åklagarens och försvararens handlande
kretsar kring intentionerna med de professionella praktikerna. I likhet med
åklagaren i intervjupassagen ovan har flera åklagare resonerat som att det är
bättre att de ställer de ‘obekväma’ eller ‘besvärliga’ frågorna till målsäganden
än att försvararen gör det. Logiken är att även om frågorna i stort är de samma
kommer de olika intentionerna påverka hur målsägande uppfattar dem likväl
som rätten. Den narrativa linjens skiljeskapande effekt handlar också om de
kontrasterande positioneringar som görs i narrativet, där försvararna kan
‘slira‘ med det mesta, och implicit sanningen, kan åklagaren inte slira med
något, skapar ett specifikt handlingsutrymme som bygger på att intentionen
‘det sanna’ ställs mot mindre ädla intentioner. De egna sanningssträvan uppvärderas i ett jämförande perspektiv där försvararna inte ser till helheten utan
bara ser till sin klient. Narrativets övergripande budskap som jag menar handlar om en iscensättning av objektivitet synliggörs i den avslutande passagen
där åklagaren lyfter fram ett scenario där objektivitetsidealet verkligen ställs
på sin spets, en situation där åklagaren under pågående huvudförhandling upptäcker att det finns svagheter i åtal och väljer att lägga ner, åtminstone delar
av åtalet. Denna narrativa linje skapar en stolthet kring den egna professionaliteten och kan ses som en betydelsefull förhandling av arbetets innebörd och
mening.

Under angrepp. Försvaret mot försvaret
I åklagarnas narrativa linjer är försvararna en karaktär som de ständigt behöver
vara på sin vakt mot. De metaforer som åklagarna använder när de beskriver
sitt möte med försvarare för tankarna till konfrontation och hot och i narrativen
kopplas försvararnas agerande gentemot åklagarna samman med att ‘angripa’,
‘ge mothugg’ eller att de går till ‘direkt attack’. Flera av de narrativa linjerna
som handlar om vad den konfrontatoriskt inriktade försvararna utsätter åklagarna för i rätten och kan utifrån ett narrativt perspektiv förstås som ett sätt att
skapa medkänsla för åklagarna, intrigen handlar framförallt om försvararnas
ojusta, orättfärdiga agerande mot åklagarna. De narrativa linjerna bidrar även
med ett utrymme för att markera den egna professionella identiteten och synliggör hur normer för hur det egna agerandet i dessa situationer bör se ut.
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Åklagare 1: Om det är horribla påhopp och påstående om alltså saker som är så
långt ifrån spekulation som man kan komma då tar man nog en replik och tillrättavisar på ett snyggt sätt. Inte så mycket för att man ska sätta advokaten på
plats som sagt utan mer för att få rätten på banan igen.
Åklagare 2: Jag har vid nåt tillfälle haft nån sån där (...) Det är liksom en advokat som går in och kör. Han körde faktiskt nästan personangrepp. Han slutade
hela pläderingen med att säga att han tyckte att åklagaren skulle be hans klient
om ursäkt för åtalet och att åklagaren skulle vara glad om man inte blir misstänkt för obefogat åtal. Där jag liksom både tingsrätt och hovrätt sen fick full
framgång med allting liksom.

De båda intervjupassagerna speglar föreställningar om hur försvarare respektive åklagare ska bete sig under rättegången. De narrativa linjerna markerar
vilka gränser som försvararna passerar med sitt agerande. I narrativen pendlar
åklagarna mellan att inta en positionering som utsatt och sårbar och någon som
vet hur de ska hantera situationen. Den egna utsattheten förstärks genom ordval som ‘horribla påhopp’ och ‘personangrepp’ och den sensmoral som narrativen förmedlar är att försvararna anklagar åklagarna för något som de inte
har gjort sig skyldiga till, spekulation eller obefogat åtal. Den första narrativa
linjen iscensätts en respektabel professionalitet som handlar om att trots försvararens påståenden och påhopp inta en sansad och balanserad position istället för att sänka sig till försvararens nivå. Linjen speglar en eftersträvansvärd
relation till försvararna där åklagaren klarar av att ha överseende med försvararens agerande och där det egna agerandet ramas in som att det ser till målets
bästa snarare än utifrån vilja ge tillbaka. På detta sätt ‘räddas’ den professionalitet som utmanas i narrativet och som speglar ett ifrågasättande av åklagarens kompetens och opartiskhet. I den andra narrativa linjen där intrigen drivs
av samma slags ifrågasättande av åklagarens objektivitet återställs istället den
professionella respektabiliteten genom att åklagare framhåller att domsluten
som både försäkrar och bekräftar att åklagarens beslut och agerande under
rättegången var korrekt. Vid ett av de tillfällen när jag följde med en åklagare
under hans arbetsdag berättade en av hans kollegor vid lunchen upprört om att
en försvarare under huvudförhandlingen hade sagt ‘Nu spekulerar åklagaren
igen’. Vid lunchbordet bemöttes detta med igenkännande suckar och upprörda
huvudskakningar. Av diskussionen som följde framgick det att den här typen
av ifrågasättande av åklagarens objektivitet uppfattades som överträdelse av
hur en ska bete sig mot varandra i rätten. Överträdelsen ligger i att försvararna
genom att inta en självsäker och överordnad position försöker att tysta eller
hämma åklagaren att säga emot dem och därmed bryta mot de förväntade spelreglerna för interaktionen.
Dessa narrativ är inte bara centrala för att de skapar en projektionsyta för den
egna professionaliteten, de narrativa linjerna menar jag även kan förstås som
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en form av emotionshantering. Att uttrycka utsatthet och sårbarhet i en position som idealt ska ha makt och vara oberörbar kan skapa skuld och skam.
Nån gång har jag blivit angripen av försvarare som.. Försvarare som jag inte är
van att möta i rätten som jag upplever har bara gjort det för att skaffa sig poäng
hos sin klient. (n: mm) Det har inte funnits nån substans i det. Det har jag upplevt som ganska ovanligt. Nu ska jag inte sitta och säga att det är ett stockholmssyndrom men.. (paus) Det kan ju ha med att man inte känner varandra också.
Eller så har det med att göra att man är skaffar sig klienter på ett annat vis än
vad många (n: mm) landsortadvokater gör. Att då bli angripen med ungefär att,
att man inte skulle vara objektiv.. Jag vet nån gång jag råkade läsa fel ur ett
protokoll och istället för att säga ‘Ursäkta fru åklagaren missade att läsa‘. Så,
så vill man göra gällande att jag med flit (n: mhm) undanhöll uppgifter. Alltså
såna gånger kan det kännas väldigt konstigt. Sen blir man ju.. (paus) det skapar
ju upprörda känslor.

Intrigen i denna narrativa linje handlar om att hantera den anklagelse mot åklagarens professionalitet som försvararen för fram. För att iscensätta en respektabel professionalitet behöver åklagaren i narrativet visa att anklagelsen är
ogrundad och detta sker genom en rad olika neutraliseringar och rättfärdiganden. Vidare menar jag att den narrativa linje som dras upp här inte enbart
kretsar kring en utmanad professionalitet, den hanterar som jag ser det även
de egna känslorna kring att bli angripen på detta sätt. Försvararen som karaktäriseras i narrativet bryter inte bara mot de förväntade normerna för interaktionen, av narrativet framgår det att det också är viktigt att lyfta fram att det är
ett agerande som åklagaren inte har kunnat förutse. Det är en försvarare som
åklagare inte känner sen tidigare och som beter sig på ett ‘ovanligt’ och ‘storstadsmässigt’ sätt. Denna inramning av berättelsen menar jag hanterar känslor
av förlorad kontroll och kanske viss skam över detta genom att se dessa situationer som tillfälligheter. I jämförelse med de spelade känslor som jag diskuterade i föregående avsnitt framstår de emotioner som åklagaren talar om här
som genuina. Det ambivalenta förhållandet till känslor som inte kan länkas
samman med att vara en del av skådespelet i rätten menar jag tränger igenom
narrativet och synliggörs genom distanseringen av den egna känslomässiga
reaktionen där den avslutande formuleringen ‘det skapar ju upprörda känslor’
är både subjektslös och närmast beskriver ett faktum.

De rovgiriga. Narrativ om lätta byten och försvarare som förstör
Ytterligare ett sätt där försvararna används i åklagarnas narrativ för att framhålla den egna professionella respektabiliteten går via beskrivningen av hur
försvararna beter sig mot brottsoffren. Den underliggande metaforen som ett
par av åklagarna använder här för närmast tankarna till ett rovdjur; i en av
intervjuerna talade åklagaren om att tonårstjejer har särskilt svårt att gå igenom rättsprocessen och hon menade att ‘de är ju lätt offer också, förlåt mig,

318

för försvararna. De kan ju bli ganska hårt ansatta i domstolen av försvararna
för de är ett ganska lätt byte’. Åklagaren markerar i denna formulering sin
positionering och distansering till försvararna genom att ursäkta språkbruket
för deras beteende. Genom att också lyfta fram offrens låga ålder förstärker
åklagaren obalansen i makt mellan försvararna och offren och bygger på detta
sätt både upp den egna indignationen och andras. I samma intervju menade
åklagaren att hon kunde vara starkt kritisk till försvarare som i sexualbrott
fortfarande ställer frågor till brottsoffren gällande trosor, kjollängd och urringning. Hon menade att de ‘håller nog på tills ordförande säger till’ och betonar
på detta sätt försvararnas gränslöshet än en gång, de ger sig inte bara på ‘lätta
byten’ utan har heller inga gränser för hur länge de kan ‘ansätta’ dem. En
annan åklagare menade att försvararna kommer att ‘mosa sönder’ de brottsoffer där förundersökningen inte har kontrollerat allt som kan ligga dem till last.
En liknande positionering framgår i en annan intervju där åklagaren talade om
att hon tycker att det är viktigt att försöka göra rättprocessen till en bra upplevelse för offren trots det obehag den är förenad med. Hon utvecklar sitt resonemang:
Där har vi ett jättestort ansvar och framförallt kan jag tycka att advokaten har
ett väldigt stort ansvar också. Visst de ska göra sitt jobb och försvara men man
kan göra det på olika sätt. Syftet kan inte vara att man ska få den här lilla fjortonåriga flickan att börja gråta och känna sig som att hon är dum i huvudet
liksom. Det händer att vi har haft såna situationer och det tycker jag är fruktansvärt alltså. Då har man verkligen förstört det här [vi har byggt upp]. Den
här tjejen kommer ju aldrig gå till polisen och berätta om nånting som hon har
sett eller hört liksom.

I denna narrativa linje ger åklagaren uttryck för stark kritik mot försvarare som
går över gränsen och inte tar sitt ansvar gentemot den målsägande. Genom att
betona offrets försvarslösa position, ’den här lilla fjortonåriga flickan’, förstärks försvararens samvetslösa agerande. I narrativet framstår försvararen
som en aktör som tappat fokus från att försvara sin klient till att vara ute efter
att skada den målsägande. En viktig poäng i den narrativa linjen är att det finns
‘olika sätt att försvara på’ och genom att markera att det finns alternativ framstår försvararnas agerande som än mer förkastligt.
Dessa narrativa linjer om försvararna är betydelsefulla för att de också blir en
tydlig symbolisk markering över vad åklagaren är och inte är. Hon är inte som
försvararen, hon tar ansvar och hon har tillsammans med polisen byggt upp
den trygghet för målsägande som försvararen sedan förstör. Genom att framhålla hur försvararna går över gränsen för det legitima försvaret återskapas en
egen professionell identitet som bygger på respekt och vilja till upprättelse för
brottsoffren genom rättsskipning. Den indignation som går igenom passagen
befäster den symboliska gränsdragningen gentemot försvararna ytterligare.
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Det gullande stödet.
gränssättande roll

Om

målsägandebiträdenas

Trots att det i grunden är samma personer som arbetar som försvarare som
även arbetar som målsägandebiträden skiljer sig åklagarnas berättelser om
dem på många sätt. Medan ohederlighet och egenintresse betonas i de narrativa linjerna om försvararna är det snarare frågan om engagemang eller ickeengagemang som fyller berättelserna om målsägandebiträdena med mening
och intrig. Dessa narrativ utesluter visserligen inte varandra, en återkommande förklaring till varför målsägandebiträden är oengagerade är att våld i
nära relation har låg status bland försvararna och inte heller ger bra betalt.
Medan en av de åklagare jag intervjuade menade att det är skillnad om målsägandebiträden är det ‘bara på pappret eller även i realitet’ lyfte en annan
åklagare fram att vissa målsägandebiträden ‘bara sitter av’ rättegången och
att de då inte bidrar till rättegången. Engagemanget är således den aspekt som
skiljer ett bra målsägandebiträde från ett dåligt.
Jag tror att ha ett bra målsägandebiträde är [jätteviktigt]. För har du inte det..
Då är det.. Inte kört men jag tror att du har mycket svårare att komma fram. Nån
som verkligen träffar dem, pushar dem, tar tid. Sen finns det ju mer eller mindre
engagerade målsägandebiträden kan man väl säga. Vissa som knappt har träffat
sitt målsägandebiträde (skrattar) innan förhandlingen. Det är ju inte bra utan det
krävs ju att det verkligen är någon som är engagerad och ställer upp. Det tror
jag är en av de viktigaste sakerna. Även om de inte vill ha målsägandebiträde
så har vi ju möjlighet att begära det ändå. Det tror jag att vi måste göra för
annars är det jättesvårt.

I den narrativa linjen framstår målsägandebiträdenas arbete med målsägande
som väldigt viktigt och ibland avgörande för att ett ärende ska kunna gå till
åtal. I de mest uppskattande narrativen beskrivs målsägandebiträdet som ’ett
stöd hela vägen’ och kan vara dem som får målsägande att ’orka’ igenom
rättsprocessen. Målsägandebiträdet är i dessa berättelser skillnaden mellan en
målsägande som är trygg och en målsägande som vacklar. Vidare menade en
åklagare att ett målsägandebiträde som har fått målsägandes förtroende kan
bidra till brottsutredningen genom att få fram ’kanske mer uppgifter än vad
polisen får fram’ och summerar senare målsägandebiträdets roll med att de
kan ’förklara och lugna ner och hjälpa. Vara ett bra stöd’. De förväntningar
på målsägandebiträdet som framkommer av intervjuerna relateras till att de
ska förklara för målsägande hur den rättsliga processen ser ut och hantera
brottsoffrens olika känslor inför rättegången, i intervjuerna nämner åklagarna
både målsägandes rädsla inför att vittna och känsla av övergivenhet i samband
med rättegången. I dessa fall kopplas målsägandebiträdets stöd samman med
att de ’kanske går ut och äter med dem [målsäganden], stöttar dem. Kanske
skjutsar dem till förhandlingen’. I åklagarnas narrativa linjer förväntas målsä-
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gandebiträdet göra mycket av det arbete som handlar om bemötande och information som den feministiska kritiken menar är bristfälligt i den rättsliga
processen. På detta sätt markeras även vad som är åklagarens ansvar respektive målsägandebiträdets gällande dessa frågor.
I likhet med att den ambivalens som åklagarna uttrycker i relation till det egna
engagemanget finns det spänningar i hur åklagarna förstår och skapar mening
kring målsägandebiträdenas engagemang. Målsägandebiträdenas arbete länkas främst samman med ett kurativt arbete än ett juridiskt och riktas på detta
sätt bort från den traditionella, juridiska sfären. Där försvararnas agerande mot
brottsoffren återkommande i åklagarnas narrativa linjer uttrycker en hänsynslöshet relateras försvararnas agerande samtidigt till en princip om rättssäkerhet. På detta sätt menar jag att försvararnas agerande i viss mån rättfärdigas
genom att ses som en del av ett professionellt ideal. I narrativen om målsägandebiträden kopplas deras agerande däremot sällan samman med en rättstrygghet för målsägande och detta menar jag kan tolkas som att detta arbete inte ges
lika hög status. När narrativen om målsägandebiträdena ställs mot den egna
yrkesrollen blir de symboliska gränsmarkeringarna av åklagarnas egna professionella identiteter tydligare. Dessa narrativa linjer förhandlar inte bara om
idealen kring objektivitet och opartiskhet utan markerar också gränser för hur
det egna handlingsutrymmet under rättegången kan förstås utifrån målsägandebiträdets roll.
Nina: Jag tänkte också målsägandebiträde är ju en sån.. Hur påverkar det åklagarrollen att de finns?
Åklagare: Jag behöver ju inte gulla lika (n: mm) mycket. (skrattar) Alltså det
jag tycker att det är jättebra att de finns för det är ju.. Till syvende och sist är
det ju så att jag har ju ett objektivitetsansvar. Det kan ju faktiskt under en rättegång innebära att jag (paus) kan behöva vara lite grann e-.. Ja e-.. Eller elak
men hård. (n: mm) Jag kan behöva ställa obekväma frågor. Jag kan behöva ja
konfrontera en målsägande med att de har ljugit eller (n: mm) nånting sånt va'.
(paus) Därför är bra. Alltså bra målsägandebiträde har ju verkligen inte den
rollen. (n: mm) Utan är ju verkligen målsägandes.. Ska ju vara målsägandes
stöd och juridiska stöd (n: mm) under en rättegång. (n: mm) Ja så att det är bra
att de finns. (n: mm) För samtidigt är det ju så att jag mås-.. Jag kan ju inte sitta
och vara jävlig med en målsägande för sakens. (n: mm) Men jobbet kan.. Eller
jävlig.. Men jobbet kan ju.. Min yrkesroll kan ju göra att jag behöver ställa obekväma frågor. (n: mm) Samtidigt är det ju så att jag ju ing-.. Det är ju inget
självändamål för mig att vara otrevlig mot nån eller så. När jag går till en rättegång så gör jag ju det för att jag tror att jag kan bevisa nånting. (n: mm) Och
det bästa, mitt bästa bevismedel är ju ofta.. Eller det viktigaste är ju ofta målsäganden. Samtidigt som jag har ett objektivitetsansvar så tjänar ju min sak på att
jag får målsäganden att må bra eller alltså.. (n: mm) Förstår du hur jag menar?
(n: mm) (n: mm) Det kanske blir lite flummigt.
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I intervjupassagen används målsägandebiträdets roll under rättegången som
kontrast till den egna professionaliteten och de förväntningar som vilar på
åklagaren rollen. Utifrån att målsägandebiträdenas arbete i första hand associeras med att ‘ta hand om’ brottsoffren, ibland i förminskande termer som att
behöva ’gulla’ eller ’dutta’ med målsägande i rättegången, blir detta något
som åklagarna slipper. Distanseringen till brottsoffrens behov av stöd är inte
en riskfri positionering, vilket jag menar synliggörs både genom åklagarens
skratt och genom att han sedan riktar den narrativa linjen mot objektivitet som
det övergripande målet för det egna agerandet.
Narrativet ovan menar jag omfattar två ömsom kompatibla, ömsom motstridiga linjer kring idealen om objektivitet samt respekt och förhandlar om tolkningar av den egna maktpositionen i relation till målsägande. Det underliggande dramat i narrativet är en moralisk förhandling som skapar rörelser mellan att vara objektiv och att infria sitt objektivitetsansvar som då relateras till
praktiker som är svåra att uttala men följer en linje av att vara elak/hård/obekväm/jävlig/otrevlig mot brottsoffret och samtidigt positionera sig i riktning
mot de ideal som handlar om att inte utsätta målsägande för ytterligare lidande
under rättegången. Medan åklagaren först försöker förena dessa motstridiga
ideal genom att rationalisera strävan efter att få målsägande att må bra utifrån
logiken att de är det ’bästa bevismedlet’ bryts narrativet sedan upp i en osäkerhet och åklagarens utvärderande positionering kan tolkas som en distansering till det han tidigare sagt. Den narrativa linjen mellan dessa två professionella ideal skapar ett snävt handlingsutrymme för att lyckas upprätthålla professionaliteten, att ’gulla’ eller ’dutta’ med någon är varken opartiskt eller
särskilt respektfullt. Som jag tolkar åklagaren ovan är hans skratt, svårigheter
att hitta ord och söka min bekräftelse i form att fråga om jag förstår hur han
menar ett uttryck för denna snävhet. Det är med andra ord narrativa linjer som
riskerar att antingen uppfattas som partiskt eller som kränkande. I intervjun
fortsätter han med att markera en gräns som skiljer mellan passande stöttningen från den opassande.
Jag tror framförallt med äldre åklagare förs det diskussionen om det här att de
kan inte tänka sig att.. Eller man ska inte umgås med målsäganden. Och ja, jag
ska inte gå ut och käka middag (n skrattar) (n: nej) med målsägande va. Men,
men.. (paus) Jag ser inget hinder i att jag stöttar målsäganden. (n: mm) Går in
och informerar målsäganden innan. Jag vet att det finns äldre åklagare som
tycker att 'Nej, så där kan man inte göra och det strider mot objektiviteten’.
Och det tycker jag.. Det måste man skilja på. Jag ser det inte.. Utan det handlar
om att jag vårdar min bevisning. (n: mm) Det innebär inte att jag sitter och
preparerar 'Nu ska du ljuga' i det här så där. Utan det handlar om att jag vårdar
bevisningen (n: mm) kan man säga. (n: mm)

I den narrativa linjen navigerar åklagaren mellan passande och opassande
praktiker för att stötta målsägande, medan den passande stöttningen handlar
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om att ’gå in och informera’ handlar den opassande stöttningen om att ‘gå ut
och käka middag’ med målsägande eller ’preparera’ dem att ljuga. Parallellt
med att åklagaren positionerar sig själv som annorlunda än de äldre åklagare
som inte skiljer mellan dessa praktiker menar jag att han samtidigt iscensätter
det traditionella objektivitetsidealet genom att brottsoffret objektifieras till
’bevisningen’ och omsorgen om deras mående inte framstår som ett egenvärde. På detta sätt både ifrågasätter han och bekräftar normer för att relationen till målsägande bör vara distanserad.
Utifrån ideal om respektfullt bemötande är de positioneringar han rör sig mellan i narrativet, elak/hård/obekväm/jävlig/otrevlig, givetvis problematiskt. Utöver de olika benämningarna av det egna agerandet menar jag att intervjupassagen visar på ambivalensen kring denna positionering och den synliggörs i
sin tur enligt flera professionella logiker. Dels genom uppdelningen mellan ett
privat och professionellt jag, där handlingar länkas till yrkesrollen liksom att
dessa sätt att agera mot målsägande inte har något egenvärde. Dels i relation
till målsägandebiträdet som i narrativet framställs som ett alibi för idealet om
respekt och stöd. Medan det egna agerandet gentemot målsägande rättfärdigas
utifrån objektivitetsprincipen kan detta agerande passera som rimligt utifrån
att stödet inte främst relateras till den egna rollen utan är någon annans ansvar.
Den starka betoningen av målsägandebiträdets kurativa roll som återkommer
i andra åklagares narrativ tas som intäkt för att det finns ett stöd till målsägande under rättsprocessen. Narrativen om målsägandebiträden menar jag adderar mening och komplexitet till denna balans. När narrativen om försvararna
respektive målsägandebiträdena ställs mot varandra blir de symboliska gränsmarkeringarna av åklagarnas egna professionella identiteter tydligare. En likhet som paradoxalt förenar både narrativen om försvararna och målsägandebiträdena är att de skapar ett större handlingsutrymme för åklagarna att inta
ett mer konfrontatoriskt agerande mot brottsoffren. Å ena sidan legitimeras de
egna ’obekväma’ och ’besvärliga’ frågorna genom att de är mindre konfrontatoriska än försvararnas. Å andra sidan rättfärdigar betoningen av målsägandebiträdenas kurativa roll de konfrontativa agerande genom att målsägande
har en rättslig aktör som är helt på deras sida.

Den passiva auktoriteten. Förhandlingar om domarnas
makt i rättssalen
Utöver relationen till försvararna och målsägandebiträdena har vi under intervjuerna talat om domarna och hur åklagarna förhåller sig till dem under rättegången. Precis som narrativen om de övriga rättsliga aktörerna förhandlar de
narrativa linjerna kring relationen med ordförande och nämndemännen inte
bara om mening kring interaktioner med dessa aktörer utan de skapar även en
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professionell identitet som bygger på likhet och olikhet. På ett interaktionsmässigt plan skapar narrativen om domarna ytterligare en aktör att förhålla sig
till i samband med rättegångarna och på ett mer diskursivt plan ett utrymme
för att skapa den egna professionaliteten. Båda dessa plan menar jag samverkar med hur åklagarna förstår sitt handlingsutrymme i samband med rättegången.
I likhet med samhället i övrigt associeras domarna i åklagarnas narrativa linjer
en prestigefylld position som associeras med anseende och auktoritet. Representationerna om den ideala domaren överlappar på många sätt med den ideala
åklagaren. I intervjuerna talar åklagarna om att en bra ordförande håller ordning i rättssalen, är trygg och tillräckligt bekväm i sin roll för att kunna gå
utanför ramarna när det behövs. I fråga om objektivitet och neutralitet är det
ideal som närmast accentueras i relation till förväntningarna på en domare,
‘som domare ska du ju vara mer neutral. Du ska sitta och acceptera att andra
sitter och jojkar i all evighet’. Många av åklagarnas narrativa linjer om domarna karaktäriseras av närhet, och i flera av intervjuerna menade åklagarna
att de under sin utbildning hade föreställt sig, och i många fall fortfarande har
lättast att föreställa sig att, de skulle kunna arbeta som domare.
Parallellt med den likhet med domarna som åklagarna positionerar sig i använder de också olikheter för att markera den egna professionaliteten. En olikhet som återkommer i åklagarnas narrativa linjer är att domaryrket framstår
som mindre fritt och mindre varierat i jämförelse med åklagarnas arbete. Den
bundenhet som domarna associeras med länkas båda samman med att domstolsväsendet innefattar en ‘enormt strikt hierarkisk struktur‘ men handlar
framförallt om att domarna ses som längre ifrån människorna, verkligheten
och ‘hetluften’ än åklagarna. Medan åklagarna positionerar sig längs med
ideal som att vara drivande och få saker att hända kopplas domarnas arbete
med att ‘sitta och klura’ och ‘knäcka på kammaren’. Domarnas arbete länkas
samman med passivitet och långsamhet och som en narrativ karaktär förstärker domare därmed en aspekt av den egna professionalitet där ‘man är lite go
(knäpper med fingrarna) att man får saker ur händerna. (n: mm) Att man inte
sitter och gräver ner sig för mycket i varje ärende för (n: mm) det har man
inte tid med som åklagare. (n: mm) Då får man jobba på domstol om man vill
göra det eller på departement (skrattar)’. Som narrativ karaktär framhäver
domare åklagarnas effektivitet och handlingskraft.
Ytterligare ett utmärkande drag när det gäller åklagarnas narrativa linjer om
sin relation med domarna förhandlar om innebörden av åklagarnas beroende
av domarna. I det citat som inledde detta kapitel synliggörs en del av detta
beroende när åklagaren talar om att domstolen via sin dom ‘oundvikligen’ ger
‘feed-back’ på åklagarens beslut att fatta åtal. Detta beroende skapar samtidigt
på ett paradoxalt sätt en viss frihet sett till det egna handlingsutrymmet. I en
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annan intervju där jag frågade åklagaren om han uppfattade att det fanns en
samsyn mellan honom och hans kollegor menade han att:
Frågar du tio åklagare så kommer du få tio olika svar. Det är väl det som är
typiskt juridik då. […] Det inte är svart eller vitt. […] Men tyvärr är det väl så
att vi är ju individualister och det märks även där kan jag säga. Så det är inte
alltid vi är helt överens om hur saker och ting ska lösas då. Men huvudsaken är
ju på nåt sätt att domstolen faktiskt är där. De får ju rätta oss om vi hamnar fel.

Detta citat belyser den kontrollerande makt som rätten uppfattas ha över åklagarna och hur denna makt även rättfärdigar olikheter mellan åklagares bedömningar. Rätten blir den instans som ’rättar’ till åklagarnas diskretionära utrymme. I de kommande styckena kommer jag att diskutera den tvetydighet
som finns i åklagarnas narrativa linjer kring hur de ska förhålla sig till domarnas makt i rättssalen. Samtidigt som det av flera intervjuer framgår att en tillsägelse av en ordförande upplevs som mycket stressande och något som åklagaren direkt behöver foga sig efter pekar andra linjer mot ett visst motstånd
mot denna ordning. En åklagare menade exempelvis att domarna inte kan påverka så mycket under rättegången egentligen utan att ‘De säger ju att de bestämmer i rättssalen men det gör de ju så lagom. Det är möjligt att de håller
i ordningen men det är ju åklagare och försvaret som lägger upp processen.
Det är ju vi som styr processen.’. Det kanske mest utmärkande med narrativen
om domarna är den försiktiga men genomgående kritiken. Narrativen kring
mötet med domarna kretsar framförallt kring två brister som åklagarna upplever som återkommande, domarnas okunnighet när det gäller våld i nära relation och deras bristande tålamod sett till förhör med framförallt målsägande.

‘Gör ett bättre jobb än försvaret skulle ha gjort’. Narrativ om
rastlösa domare och uppstudsiga åklagare
Det som jag kan ibland känna att det var dåligt att den här ordföranden fick det.
Det är ju de som är väldigt.. Vad ska man säga? Rigida i sin uppfattning i hur
ett förhör ska hållas. Om du har en.. Ja, klassiskt sett en kvinna som har varit
utsatt för kränkningar under ett och ett halvt år. Som då (en domare) plötsligt
säger '-Ja, kan vara snälla och ta dem i kronologisk ordning nu och så berätta
vilken punkt vi är på (n: mm) när vi kommer dit' (ger här röst för ordförande
och ändrar röstläge till att låta irriterad och slår handen i bordet). ‘Det är inte..’
‘Alltså ja..’ (skrattar lite hopplöst ursäktande) '-Ja, då börjar vi på A då' (ger
här röst åt sig själv) (n: mm) '- Kan du berätta?’ (uppfodrande röst som sig
själv) ba '- Va..?' (ger här röst åt målsägande och låter osäker och oförstående)
(n: jaa) Alltså det, det går inte. Och så börjar det ändå spontant komma en berättelse ba '- Happ, happ, happ! Hoppar vi över I nu?!' (ger igen röst åt en
irriterad ordförande) (n: mm) Och då blir ju utsagan därefter. Så det finns ju
några sådana som alltså hackar sönder förhören (n: mm) och gör ett bättre jobb
än försvaret skulle ha gjort. (n: mm)
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En komplicerande handling som återkommer i åklagarnas narrativa linjer om
rättegångar är domare som på olika sätt försvårar åklagarnas arbete. I likhet
med intervjupassagen ovan är det flera åklagare som talar om att det finns en
del domare som är för ‘fyrkantiga’ och rigida sett till den juridiska ramen för
rättegången. Sensmoralen i dessa berättelser är att dessa domare utgör ett rättsligt problem men belyser även normer för hur åklagare ska agera i dessa situationer. I denna narrativa linje utgör spänningen mellan ordförandes förväntningar på hur den målsägande ska berätta och hur den målsägande berättar ett
dilemma för åklagaren. Denna rigiditet som ordföranden kräver skapar i sin
tur en omöjlig position för åklagaren som försöker tillgodose domarens krav
samtidigt som han vill få den målsägande att berätta spontant om sin långvariga utsatthet. Den dialog som narrativet ger uttryck för visar på ordförandens
makt över åklagaren, trots att åklagaren markerar att han tycker att det är orimligt måste han följa uppmaningen från ordföranden att ta målet kronologiskt
och följa åtalspunkterna i ordning. I den narrativa linjen blir det han som åklagaren som avbryter målsägande och med uppfodrande röst begär en berättelse
som är strukturerad på det sätt som ordförande föredrar. Skrattet i intervju
tolkar jag som en ursäkt för detta agerande men också en slags uppgivenhet, i
narrativet ovan är det egna handlingsutrymme som starkt begränsat och genom
att distansera sig till hur förhöret genomförs förskjuts ansvaret för dess kvalité
från åklagaren till ordföranden. Den underliggande kritiken mot ordförande
som agerar på detta sätt tydliggörs i den avslutande poängen som handlar om
att vissa domare till och med gör ett bättre jobb än försvararna.
Utöver domare som åklagare menar är för rigida i sitt sätt att styra huvudförhandlingarna talar åklagarna även om problem med domare som de uppfattar
är otåliga och rastlösa. I likhet med narrativet ovan relateras dessa problem
främst till hur detta påverkar målsägande, att ordföranden på detta sätt försämrar förutsättningarna för målsägande vilja, våga eller kunna berätta om vad de
har varit med om och att detta i sin tur försämrar chanserna till en fällande
dom. Domarnas rastlöshet står i kontrast till vad många åklagare lyfter fram
som taktiker för att få den målsägande att berätta, att inte mana på eller vara
rädd för tystnaden utan låta målsägande berätta i sin egen takt. En åklagare
som talade om just vikten av tålamod under rättegångar menade att:
Domare har ju sina egenheter också. Det finns ju domare som avskyr relationsärenden till exempel. Som blir rastlösa efter fem minuter. Det är det jag menar
att de måste ha tålamod och faktiskt att låta dem få prata. Vissa ordföranden har
ju extremt svårt för det. Att låta dem få prata. (n: mm) De vill gärna gå in och
bryter in och säger 'Jamen nu, det har inte med saken att göra'.

I denna narrativa linje utgör domarna en antagonist i förhållande till åklagarnas arbete. Samtidigt menar jag att det finns flera mildrande formuleringar av
kritiken, domarnas agerande beskrivs som ‘egenheter’ och rastlöshet istället
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för inkompetens och bristande respekt. I andra intervjuer talar bland annat en
åklagare om att domarna ju också är ‘människor’ och att hon kan förstå att de
blir frustrerade när tidsschemat inte hålls. En annan form av mildring av den
egna kritiken gentemot domarna som förekommer i intervjuerna handlar om
att kritiken främst relateras till en manliga, äldre domare. En åklagare menade
att ‘äldre herrar kan vara svåra att övertyga’ och en annan att ‘med rådmän
av äldre stammen’ inte förstår hur åklagaren behöver hålla förhöret med en
målsägande eller varför den målsägande berättar om sin utsatthet på ett visst
sätt. Han avslutade sitt resonemang med att påpekade att ’Då kan det ju bli
lite dålig stämning.’ Neutraliseringen av kritiken handlar också om det osynliggörande som formuleringen ‘lite dålig stämning’ utgör. Även i andra intervjuer har åklagarna talat om domarnas irritation och andra uttryck för bristande tålamod som ‘dålig stämning’. I denna formulering syns varken de som
skapar den dåliga stämningen eller de som lider av den. I en intervju där åklagaren menade att hon ibland upplever att rätten visar målsägande olika intresse
och respekt beroende på deras samhällsposition gav hon uttryck för rättens
inställning genom följande narrativa dialog: ‘Jaha. (suckar) En sån målsägande idag igen. Ska vi se hur lång tid det här förhöret tar'. När jag frågade
henne vad hon har för handlingsmöjligheter i situationer där hon tycker att
ordföranden inte visar den förståelse för hur lång tid förhören kan behöva ta
menar hon att:
Jag har ju fått påpekande till exempel 'Åklagaren, kan vi inte gå vidare till nästa
sak nu?’ eller ‘Måste vi uppehålla oss vid detta?'. Då gäller det ju att våga säga
att 'Ja, det måste vi. (n: mm) Det här är viktigt och det måste få ta tid’ (n: mm)
Men det är ju nånting som kommer lite med.. Det gjorde man ju inte så gärna
under sina första år (skrattar kort) (n: mm) mot en domare i sextiosårsåldern
som eller chefsrådmannen eller lagmannen eller så. (n: mm) (paus)

Den narrativa dialogen som intervjupassagen ovan skildrar handlar om vad
det innebär att stå emot en ordförande. Medan tonen i den egna delen av den
narrativa dialogen är lugn och bestämd visar ordvalet ‘våga’ och betoningen
av erfarenhet för att ha möjligheten att ifrågasätta en ordförande upplevs som
begränsad. Att gå emot en ordförande är att bryta en norm för man ska interagera i rättssalen och som jag menar även är relaterad till den hierarkiska ordningen dels mellan åklagare-domare, dels mellan oerfaren-erfaren. En annan
åklagare menade att hon kan bli ‘jättearg’ på ordföranden men att hon då ‘håller tillbaka’ och visar ‘pokerface’ eftersom det är ordföranden som sen bestämmer. Detta agerande motiverade hon utifrån logiken att det är omöjligt att
gå emot en ordförande allt för tydligt eftersom ‘då är man ju rökt sen så det
gör man ju inte’. I likhet med både åklagarnas narrativ om poliser och åklagarkollegor relateras och förklaras kritiken mot ordföranden i termer av genus
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och ålder. Äldre män är de som upplevs ha problem med förståelse för målsägandes agerande både vid brottstillfället och under själva rättegången. Detta
sätt att förstå problemen snävar in det och gör det mer hanterbart emotionellt.
Samtidigt som kritiken mot ordförandens beteende framförallt handlar om hur
det påverkar den målsäganden negativt är det tydligt i narrativen att detta även
skapar förväntningar på hur åklagarna ska agera. En del åklagare lyfter fram
att ordförande med små medel riktar sin irritation mot dem för att åklagaren
ska göra något för att få målsägande att snabbare komma till det juridiskt viktiga, som ‘- Nämen kan åklagaren försöka få målsäganden att berätta nu’ (irriterad röst)’ eller '- Jamen, det var värst vad det här drog ut på tiden och
åklagaren hade sagt att det skulle bara ta en dag men det räcker ju inte'. Åklagaren i det sista intervjucitatet menade att hon vid sådana situationer får hantera ordförandens frustration över att tidsplaneringen inte håller. I en liknande
narrativ linje talar åklagaren om situationer där den målsägande vill sätta sin
utsatthet i ett större tidsperspektiv och inte inleder med att berätta om vad som
hände just den dagen då de blivit utsatta. Åklagaren menade att hon då får
försöka ‘flytta’ fram målsägande i tiden men att det är något de får vara försiktiga med eftersom det kan störa målsägandes berättelse. Hon fortsätter med
att säga att:
Vi har en del ordföranden som har lite svårt för det (n: mm) att ha det tålamodet
då. (n: mm) Det är klart att om de blir såna så kan jag ju bli lite stressad av
situationen, då att om man då har en målsägande som vill berätta jättemycket
eh och sen en ordförande som sitter så här (trummar frenetiskt i bordet) mer
eller mindre så är det inte så där jättekul. (n: mm) Så får man såna här pikar
'Jaa, nu har ju målsägande berättat väldigt detaljerat' (båda skrattar) 'Det är
väl bra?' (skrattar) (n: mm) Ja.

I denna intervjupassage blir medlingen mellan ordförande och målsägandes
behov särskilt tydlig och hur konflikten mellan dessa behov upplevs vara svår
att hantera för åklagarna. I denna narrativa linje hanteras den svårighet som
situationen är förenad med en humoristisk utvärdering där innebörden domares pik kastas om, från att ha en negativ innebörd till att vara positivt. I intervjun fortsätter jag med att fråga åklagaren om det blir hennes ansvar att hantera situationen och hon menar att det blir hennes roll att få målsägande att
‘komma till skott’ och ‘jämka ihop‘ ordföranden och målsägande. I narrativet
uttrycker åklagaren ytterligare två alternativa sätt att förhålla sig till situationen, dels menar hon att hon också skulle kunna ignorera domarens pikar
‘egentligen är det inte min sak, alltså jag skulle egentligen bara säga 'Fine'’.
Dels menar hon att hon också kan känna det samma som ordförande, att målsägandes berättelse tar alldeles för lång tid. Genom denna växling är åklagaren och domaren av samma åsikt och utifrån att det inte längre finns någon
motsättningen mellan åklagaren och domare kan åklagaren på ett mindre pro-
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blematiskt sätt framhålla att hennes roll är att ‘styra in’ målsägande under förhören så att de hamnar ‘rätt’. Upplösningen på den konflikt som kvarstår i
relation till brottsoffrets behov att berätta neutraliserar åklagaren genom att ge
lyfta fram att detta behov kan tillfredsställas under andra delar av rättsprocessen; ‘till viss del så har de ju.. En del har ju ett behov av att berätta. (n: mm)
Men förhoppningsvis har de ju fått göra det hos polisen. (n: mm) Så att här
är mer syftet liksom att komma in på..’. I denna narrativa inramning har målsägandes behov tillgodosetts tidigare i rättsprocessen och rättfärdigar således
åklagarens agerande att ‘flytta fram’ målsägande i deras berättelser.

Den pedagogiska uppgiften. Den egna kunnigheten och domarnas
okunnighet
Det står rimligt tvivel. (n: mm) Det vill jag också. Jag vill inte, jag vill inte ha
en massa oskyldigt dömda i våra fängelser (n: Näe) Jag tycker beviskraven ska..
det är bra (n: mm) Det är bra! (n: mm) Men jag tycker att det ska räcka med
liksom hundra procent där då, du ska inte behöva hundratjugofem procent
(n:mm) som jag upplever (n: mm) i bland att vissa domare kräver.

Ytterligare en kritisk narrativ linje som betonar domarnas (och nämndemännen) okunnighet handlar om deras syn på god bevisning. Längs dessa linjer
framställs domstolens beviskrav som orimligt höga, exempelvis menade en
åklagare att ‘vi får domar ibland där vi tycker att domstolen inte har haft förmåga att förstå det som brottsoffren säger och där vi tycker att man ställer
(paus) extrema krav på bevisning’. I andra intervjuer menar åklagarna att
domstolar fäster stor vikt vid bevisning som åklagarna menar är både ovanlig
och osäker i dessa typer av brott, antingen som ett överdrivet intresse för teknisk bevisning eller bevisningen värderas på ett sätt som inte är förenligt med
vad forskningen säger om hur offer reagerar i förhållande till sin utsatthet eller
inför en rättsprocess.
Alltså det ska ju inte ha betydelse som jag var inne på förut men det har det.
Hur kvinnan agerar efteråt. Men jag brukar hävda med emfas (n: mm) i mina
pläderingar att en kvinnas beteende efter en våldtäkt har.. Alltså kvinnor beter
sig olika. En del vill gå hem och dra något gammalt över sig och duscha tusen
gånger. Andra gråter hysteriskt. Den tredje blir paralyserad. Den fjärde.. Alltså
det finns ju hela spektrat på hur man reagerar (n: mm) naturligtvis. Också beroende på vem gärningsmannen är. Är det en överfallsvåldtäkt i en buske, du
kanske inte vågar göra någonting. Du kanske är skiträdd för att bli strypt. (n:
mm) Ameh, jag menar det finns ju alla varianter. (n: mm, mm) Men ändå har
jag då kvinnan som har blivit helhysterisk och rusat ut, ja då.. Ja, det är en bra
bevisning för domstolarna tycker det va (n: mm) Att det agerandet, det kan man
förstå liksom. Man kan inte förstå det här paralyserande. Det förstår man inte.
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I denna narrativa linje blir domstolens okunskap en fond för åklagaren att formulera sin egen kompetens mot. I relation till de pläderingar som avslutar huvudförhandlingarna beskriver flera åklagare att de har en ‘pedagogisk uppgift’
som går ut på att förklara för, och i någon mån lära rätten, varför barn eller
vuxna målsägande berättar eller agerar på ett visst sätt. I intervjuerna tar flera
åklagare upp att de har stor nytta av olika utbildningar som de har gått när de
pläderar i rätten. Kunskapen om brottsoffers beteende görs i narrativen till en
värdefull professionell kompetens som domstolarna saknar. En åklagare som
menade att utbildningarna hade gett henne mer ‘kött på benen’ för att förklara
för rätten varför målsägandes beteende är förväntat och ‘inte alls konstigt’ och
hon relaterade detta till att hon inte hade ett enda ogillat åtal på ett år. Hon
menade att detta sätt att plädera gjorde att ‘det inte var ett jäkla tyckande och
tänkande utan man hade fakta att komma med’. På detta sätt gör åklagarna
professionalitet med stöd av diskurs som de feministiska och viktimologiska
rörelserna har bidragit med. Kunskapen om brottsoffers behov och reaktioner
således förstärker snarare än utmanar den respektabla professionaliteten.
Ett liknande resonemang lyfte en åklagare som berättade att hon skulle hålla
en heldagsutbildning med ett par nyanställda och då skulle ta upp ‘lite om
normaliseringsprocess, uppbrottsprocess, känsloprocessen, bindningarna så
att man vet vad man hanterar när man har dem i rätten’. Hon poängterade att
denna kunskap är ‘viktigt att förstå för att kunna plädera’ och relaterade det
till nämndemän som inte förstår varför en målsägande inte lämnar en misshandlande partner. Genom att lyfta fram betydelsen av de egna pläderingar
skapar åklagarna i de narrativa linjerna en ansvarstagande positionering där
åklagaren strävar efter att överkomma de brister som domstolen har. Den respektabla professionaliteten iscensätts i dessa narrativ genom att vara medveten om de svårigheter som brottsoffer möts av i rättegången och inta en position som ’medlare’ mellan målsägandes behov och domarnas förväntningar.
Detta kapitel avslutar avhandlingens empiriska och analytiska delar och visar
hur åklagarnas professionella identiteter iscensätts i relation till den komplexa,
emotionella verklighet som rättegångar rymmer. I dessa linjer spinner åklagarna en större professionell berättelse kring objektivitet, bemötande och effektivitet och hur dessa ideal förenas, prövas och särhålls i relation till de olika
situationer och relationer som en huvudförhandling i rätten omfattar.
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Kapitel 14. Inom rimligt tvivel. Konturer av
en professionalitet i omvandling

Vad det innebär för relationsvåldsspecialiserade åklagare att göra rätt på rätt
sätt är den fråga som har pulserat genom denna avhandling, gett den rytm och
spännvidd. Ledd av denna fråga visar avhandlingen att den professionella respektabiliteten bland åklagare formas genom ett korstryck av motstridiga förväntningar, levda erfarenheter och situerade handlingsutrymmen. Ett korstryck som gör att gränserna mellan att vad som är rätt och fel många gånger
är långt ifrån entydiga och klara. De olika analytiska kapitlen undersöker hur
narrativ och andra performativa talhandlingar konstituerar en komplex professionell identitet som verkar i och genom en komplex social verklighet.
Åklagarnas växlande iscensättningar av professionalitet synliggör de spänningar som deras arbete är förenat med, i sina narrativ rör de sig mellan objektivitet-engagemang, rationalitet-magkänsla, skepticism-lyhördhet, auktoritet-ödmjukhet, distans-närhet och en rad andra professionella ideal som är
centrala i vår samtid. I våra identitetsprojekt rör vi oss ofta längs en tunn linje
mellan acceptabla och potentiellt problematiska positioneringar (Bernhardsson 2014; Staunaes 2003; Wetherell 1998). I åklagarnas professionella identitetsprojekt kan denna linje exempelvis komma till uttryck genom att det framstår som väsentligt för åklagarna att på olika sätt iscensätta objektivitet för att
bli respektabla samtidigt som det blir problematiskt om de i denna iscensättning framstår som för objektiva. I en positionering där deras objektivitet framstår som överdriven riskerar de både att förlora den empatiska förmåga och
det engagemang som upplevs som en förutsättning för att kunna arbeta med
dessa typer av brott, men även att förlora sin egen medmänsklighet genom att
bli cynisk och känslokall. Åklagarnas narrativa linjer menar jag svarar mot en
mer genomgripande förändring av diskursen kring professionalitet, en förändring som innebär att vi förväntas bli både mer rationella och mer emotionella
i vårt arbete för att bära upp en professionell respektabilitet (jf Illouz 2007).
Denna dubbelhet är särkilt intressant i relation till att rättvisa ofta förknippas
med något precist och tydligt, med denna avhandling vill jag utmana denna
föreställning och visa hur rättvisa snarare är en tvekande, trevande och ibland
skevande verksamhet som strävar efter att vara många olika viljor till lags.
Detta avslutande kapitel är tänkt att sammanfatta och reflektera över avhandlingens centrala kunskapsbidrag på ett teoretiskt, analytiskt och praktiskt plan.
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En central ingång för avhandlingen är att åklagare är en central aktör inom
rättsväsendet och fattar beslut som är djupt ingripande i människors liv. Trots
den avgörande roll de har i rättsprocessen finns det inom den nordiska kriminologin stora kunskapsluckor kring dem som profession. Som helhet bidrar
avhandlingen med att öppna upp detta outforskade fält och särskilt fördjupa
kunskapen om åklagarnas del i rättsprocessen när det gäller våld i nära relation. I ett postmodernt perspektiv uppfattas forskning ofta som ett pågående,
vetenskapligt samtal och i de följande avsnitten kommer jag att lyfta fram tre
diskussioner som jag hoppas att avhandlingen kan göra avtryck i. Det teoretiska bidraget som jag har valt att diskutera handlar om hur iscensättningar av
tvivel och maktlöshet utgör en central aspekt av den moderna professionaliteten och kan förstås som en förutsättning för att legitimera auktoritet och
maktutövning. I relation till avhandlingens analytiska bidrag menar jag att föreningen av narrativa och emotionsteoretiska begrepp kan alstra nya förståelser
för hur identiteter konstrueras, i synnerhet i förhållande till analyser som avser
olika former av rättfärdigande och ursäkter. De teoretiska och analytiska bidragen går inte att särskilja helt utan adderar båda till förståelsen av de professionella identiteterna fylls med respektabilitet.
Avhandlingens praktiska bidrag går givetvis inte att förutse på för hand, däremot anser jag att det är möjligt för mig att diskutera vilken betydelse jag
önskar att resonemangen i de empiriska kapitlen kan få bland praktiker. Som
jag nämnde i inledningskapitlet så började detta forskningsprojekt med en förundran och frustation över att det inte har hänt mer i den rättsliga praktiken
för att minska den ’sekundära viktimiseringen’ bland vuxna och barn som utsätts för olika former av våld mer än tre decennier efter att feministiska debattörer satte detta problem på den samhälleliga agendan. Jag sällar mig således
till en större feministisk rörelse som är kritisk till de institutionella eftersläpningar som gör förändringar i den rättsliga praktiken så tröga (Macy et. al
2010; Stanko & Williams 2009; Martin 2005). I likhet med den amerikanska
sociologen Martin anser jag att svaren på varför förändringarna inte går fortare
bör sökas i de rättsliga institutionerna, den sekundära viktimiseringen är således i första hand en konsekvens av hur det rättsliga systemet är utformat och
att de aktörer gör sitt jobb på det sätt som de förväntas (Martin 2005). Avhandlingens kritiska udd riktar sig därmed inte mot de enskilda rättsliga aktörerna utan mot den rättsliga regimen som sådan. Under projektets gång blev
det också tydligt att de åklagare som jag mötte många gånger delade min frustration över trögheten i dessa frågor.
Innan jag går in på dessa tre huvudsakliga diskussioner kommer jag att göra
en sammanfattning av avhandlingens empiriska kapitel för att ge läsarna en
översiktlig helhetsbild av de olika dimensioner av relationsvåldsspecialiserade
åklagares arbete som avhandlingen tar upp.
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I denna sammanfattande diskussion över avhandlingens analytiska bidrag är
min tanke att i korthet lyfta fram vad de olika kapitlen handlar om och bidrar
med kunskapsmässigt. Det är menat att ge läsaren en översiktlig inblick av de
olika aspekter av relationsvåldsspecialiserade åklagares arbete som avhandlingen fokuserar på.
I det första analytiska kapitlet (kapitel 4) undersöker jag åklagarnas förhållningssätt till specialiseringens framväxt, hur de ser på betydelsen av dess
starka kvinnodominans och upplever specialiseringens nuvarande status. Narrativen ger uttryck för att specialiseringen har haft ett lågt anseende bland
åklagare och tidigare förknippades med ’eldsjälar’ som drevs mer av engagemang för brottsoffren än juridiskt, väl avvägda beslut. Samtidigt som kapitlet
visar hur specialiseringens status successivt har höjts, bland annat genom att
brottsutredningarna och juridiken anses som särskilt komplicerade, öppnar
åklagarnas berättelser upp för en djupare förståelse för den historiska kontext
som präglar deras professionella identiteter. I den kollektiva berättelsen om
specialiseringens historia finns ett distanserat, tydligt icke-nostalgiskt drag där
meningarna kring samtida brister inom åklagarväsendet tolkas mot bakgrund
av att det var värre förr. På ett institutionellt plan menar jag att dessa narrativ
kan förstås som en kollektiv ’sad tale’ som inte enbart ursäktar den ’associativa skuld’ som det historiska perspektivet generar utan även förhandlar om
hur aktuell kritik mot den rättsliga hanteringen av våld i nära relation förstås.
Kapitel fem, sex och sju fokuserar på åklagarnas del i förundersökningsarbetet
och deras relation till de utredande poliserna som de i stor utsträckning är beroende av för att utföra sitt arbete. I kapitel fem analyseras normerna för det
ideala förundersökningsledarskapet och visar hur den respektabla professionaliteten skapas utifrån en dubbelexponering där åklagarna å ena sidan talar om
vikten av att vara rak, tydlig och ha modet att bestämma över poliserna samtidigt som de å andra sidan poängterar att de är ödmjuka och öppna för dialog
med poliserna. Kapitlet belyser även hur effektivitet som professionellt ideal
iscensätts genom att berättelser om flow, glädje och att vara där det händer.
Dessa berättelser får ett särskilt djup genom att de ställs i kontrast till utredningar där inget händer och åklagarna uttycker stor frustration över att befinna
sig i ett system som saknar resurser för dem att agera så som de skulle vilja.
Kapitel sex och sju lyfter i sin tur fram andra aspekter av åklagarnas relation
till de utredande poliserna. Medan kapitel sex analyserar åklagarnas berättelser om problem inom polisen som i sin tur utgör hinder för åklagarna att utföra
sitt arbete undersöker kapitel sju hur åklagarna skapar mening kring beroende
och tillit till polisen. På spel för den respektabla professionaliteten är frågan
om ansvar och ett återkommande drag i dessa narrativa linjer är att åklagarna
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pendlar mellan iscensättningar av makt och kontroll till maktlöshet och ovisshet.
De följande tre kapitlen (kapitel 8, 9 och 10) fokuserar särskilt på åklagare
som arbetar med brott mot barn och hur professionell respektabilitet görs i
deras narrativa linjer. Kapitel åtta handlar om hur åklagarna skapar mening
kring barns utsagor i polisförhör och belyser motstridiga ideal för lyssnande
praktiker. Den dubbelexponering som blir tydlig i dessa narrativa linjer handlar om att både framställa sig som lyhörd och skeptisk. En inneboende konflikt
som driver dessa narrativa linjer är å ena sidan viljan att de utsatta barnen ska
känna att de har blivit lyssnade på och att de vuxna tror på dem, å andra sidan
behöver åklagarna markera sin objektivitet och opartiskhet för att iscensätta
professionalitet. Vidare belyser kapitlet som jag ser det de mycket snäva ramarna för barns berättelser att uppfattas som trovärdiga. ’Det är svårt’ är den
återkommande sensmoralen i åklagarnas narrativ om utredningarna gällande
brott mot barn och pekar som jag ser det mot att markeringen av maktlöshet
ibland är en positionering som är förenad med en slags befrielse i frågan om
ansvar, skuld och misslyckande att ge dessa barn upprättelse i rättsprocessen.
En annan narrativ linje som ofta avslutas med ’det är svårt’ gäller bevisvärderingen i ärenden som rör brott mot barn. Bevisvärdering utgör grunden för
åklagares beslut om att väcka åtal eller inte. Kapitel nio undersöker vilka meningar åklagarna fäster vid dessa beslut och hur den professionella respektabiliteten konstrueras i relation till ogillade domar. I dessa narrativa linjer blir
det framträdande att åklagarnas handlingsutrymme i åtalsfrågan är bundet av
domstolarna och deras rättspraxis. Denna aspekt av åklagarnas verklighet
skapar positioneringar där åklagarna växlar mellan en stark kritik och ett mer
förstående förhållningssätt till domstolarnas beslut att fria eller fälla. Såväl
den kritiska som den förstående linjen kan ses som narrativ som hanterar åklagarnas emotioner kring att fatta beslut om åtal som de upplever som osäkra
gränsfall. Kapitlet diskuterar även innebörden av att ibland få beslutet att
väcka åtal ifrågasatt av domstolarna i form av ogillade åtal.
Relationsvåldsspecialiserade åklagares arbete kan på flera sätt karaktäriseras
som ’smutsigt arbete’ och dessa aspekter behandlas i kapitel tio. Dels kommer
dessa åklagare i kontakt med en typ av brott som är särskilt tabubelagda och
skamfyllda i dagens samhälle, den närhet som skapas genom att arbeta med i
synnerhet sexuellt våld förknippas med ett hot om att göra den egna personen
känslomässigt kall och ’förstörd’. Dels innefattar åklagares arbete en maktposition där de genom olika beslut utsätter brottsoffer och förövare för olika former av lidande. Dessa båda aspekter av det smutsiga i åklagares arbete utgör
inte bara en utmaning för hur de ska balansera idealen om bemötande och
objektivitet mot varandra utan handlar på ett annat plan även om vad arbetet
gör med dem själva som människor. I relation till de ”smutsiga” aspekterna
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av åklagarnas arbete spelar uppdelningen av en professionell och en privat sfär
stor roll och genom dessa symboliska gränsdragningar kan det smutsiga hållas
på avstånd och respektabiliteten upprätthållas.
I avhandlingens resterande kapitel (kapitel 11, 12 och 13) är åklagarnas narrativa linjer kring rättegången i fokus för analysen. Mötet med de målsägande
respektive de tilltalade står i centrum för kapitel elva och tolv. Narrativen synliggör att dessa möten innebär ett komplext emotionsarbete för åklagarna som
handlar om att få målsägande och tilltalade att agera på det sätt som åklagare
önskar utan att överträda normer för den legitima maktutövningen. I kapitlet
om mötet med brottsoffer analyseras de tre mest framträdande formerna av
hur åklagarna talar om brottsoffer, som motvilliga, som tappra och som besvikna. Analysen fördjupar sig i att förstå hur olika motsättningar mellan idealet om det goda bemötandet och idealet om objektivitet kommer till uttryck i
den rättsliga praktiken. Ett centralt tema i de narrativa linjerna om mötet med
brottsoffren är åklagarnas känslomässiga involvering där talet om såväl engagemang som frustration utgör en viktig del av den professionella respektabilitetens iscensättning. I relation till åklagarnas narrativ om mötet med förövarna
är talet om den empatiska vreden den mest framträdande dubbelexponeringen
och genom att förena talet om kontroll och förödmjukande handlingar med
respekt och rationalitet konstrueras de professionella identiteterna på ett respektabelt sätt.
Avhandlingens avslutande analytiska kapitel berör åklagarnas förhandlingar
kring professionalitet i samband med rättegången och de rättsliga aktörer som
åklagarna främst interagerar med där; försvarare, målsägandebiträden och domare. I analysen av dessa narrativa linjer återkommer de symboliska gränsdragningarna mellan den privata och professionella sfären i form av att åklagarna talar om rättegången som en form av ’skådespel’ där deras ’autentiska’
jag inte är involverat. Metaforerna kring rättegången bidrar att till distansera
sig från den maktutövning som rättegången är förenat med och kan i förlängningen förstås som en emotionshantering. Genom att ge de andra rättsliga aktörerna narrativa former där särskilda egenskaper lyfts fram skapar åklagarna
en berättelse som framhäver den egna professionaliteten och markerar samtidigt dess gränser.
Sett till avhandlingens teoretiska ram finns det möjlighet att förankra bidragen
från de olika analytiska kapitlen till en större helhet. En stor del av postperspektivens teorier om hur identiteter konstrueras, handlar om hur vi strävar
efter att upprätthålla och skydda en positiv självbild (Yuval-Davis 2010;
Holstein & Gubrium 2000; Ashforth & Kreiner 1999; Skeggs 1997; Burr
1995; Berger m.fl. 1974; Goffman 1974). Utifrån ett narrativt perspektiv är
våra pågående berättelser om oss själva centrala för vår identitet och respek-
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tabilitet. Att kunna berätta sig på rätt sätt är således en grundläggande dimension i både individuella och kollektiva anspråk på professionalitet. I linje med
avhandlingens konstruktionistiska ansats är det särskilt intressant att lyfta
fram vad åklagarnas narrativ om professionalitet gör, det vill säga på vilka sätt
de verkar i den sociala verkligheten.
I denna avslutande diskussion vill jag framhålla två aspekter av vad åklagarnas
narrativ gör, de skapar ett kollektiv och förmedlar ‘tyst kunskap’ kring hur
åklagare förväntas att hantera olika situationer som de möter i sitt arbete (jf
Riessman 2003). Som diskurs kan professionalitet förstås som en ’moralisk
gemenskap’ som är hegemonisk i den mening att strävan efter att betraktas
som oprofessionell är ett omöjligt identitetsprojekt för åklagare som individer
och kollektiv. Åklagarnas narrativa linjer kan tolkas som ett flytande språkspel
kring professionell-oprofessionell och utgör prövande gränsdragningar mellan
det passande och det opassande, mellan respektabilitet och misslyckande.
Samtidigt som åklagarna på många sätt berättar sig själva på ett sätt som iscensätter en förväntad, traditionell professionalitet menar jag att de också rubbar
dessa diskurser gång på gång. I sina konstruktioner av professionalitet och
professionella identiteter flätar åklagarna samman rationalitet, emotioner och
moraliska ställningstagande och demonstrerar således den tillfälligt stabila
men töjbara struktur som diskurser om professionalitet utgör i deras sociala
verklighet. Det kollektiv som narrativen skapar handlar inte om en sammanhållen enhetlighet utan berör istället vissa normativa skärningspunkter som
den professionella respektabiliteten konstrueras kring. För att kunna ingå i
professionalitetens moraliska gemenskap och berätta sig själv på rätt sätt är
den ’tysta kunskap’ som inbegriper handlande, upplevt handlingsutrymme och
de värden som handlandet grundar sig i (Thomassen 2007), eller en ’känsla
för spelet’ med Bourdieus ord, central. Dessa aspekter menar jag ger narrativ
en särskilt stark normativ verkan och avhandlingen bidrar således till en djupare förståelse av den sociala verklighet som åklagarna verkar i och genom.

Det rimliga tvivlet. Tvivel och maktlöshet som resurser
för den moderna tidens legitima makt
För att tala rättvist måste hon ha tvekat.
Latour 2010:152
Utifrån en maktkritisk ansats är det intressant att ställa sig frågan hur olika
former av maktutövning i rättsprocessen görs legitima. Åklagares narrativa
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linjer om professionalitet belyser rättsprocessens maktordningar och privilegierade sanningar, dels utifrån att den överordnade position åklagare har som
rättslig aktör i förhållande till målsägande och tilltalade, dels utifrån att narrativ i sig alltid är selektiva och således ofta synliggör de institutioners mer representativa sida (Czarniawska 2014). I avhandlingens empiriska kapitel analyserar jag hur de relationsvåldsspecialiserade åklagarna skapar mening och
respektabilitet i förhållande till handlingar som i något avseende handlar om
att utöva makt och auktoritet gentemot andra människor. En slutsats av studien
är att åklagarna i hög grad rättfärdigar sitt handlande genom tvivel och maktlöshet snarare än genom berättelser om ofelbarhet och självbestämmande.
’Utom rimligt tvivel’ är den paroll som skapar mål och mening med det praktiska arbetet inom den rättsliga processen. I åklagarnas narrativa förhandlingar
om att göra rätt på rätt sätt värdesätts istället den reflexivitet som Giddens
menar karaktäriserar den moderna tidens människa (Giddens 1991). I situationer där förväntningar och krav står i konflikt med varandra så spelar resonemang och eftertanke en central roll för den egna identiteten (Sen 2006). I
linje med dessa antaganden visar avhandlingen hur den respektabla professionaliteten bland åklagarna iscensätts genom en prövande och ambivalent
hållning till den auktoritet och makt som arbetet är förenat med, oavsett om
de talar om sin relation med brottsoffer, misstänkta eller utredande poliser.
Åklagarnas narrativa linjer kan illustrera det paradoxala med den moderna tidens makt och auktoritet, hur den legitimeras och upprätthålls genom att utmanas och ifrågasättas av de som själva bär upp denna position. Det öppna
tvivlet om sin förmåga att göra rätt som skär genom intervjuerna menar jag
kan förstås som ett symboliskt kapital, där tvivlandet neutraliserar utövandet
av makt och dess konsekvenser. För de relationsvåldsspecialiserade åklagarna
innebär det att den egna professionella identiteten ständigt hålls ’inom rimligt
tvivel’ istället för ’utom rimligt tvivel’. Själva tvivlandet menar jag således
fyller en viktig funktion för att stärka respektabiliteten i åklagarnas professionella identitetsprojekt. Den respektabilitet som skapas genom tvivlet som en
form av reflexivitet grundas inte i föreställningen om den ofelbara människan
utan i föreställningen om den lärande människan. I detta ideal värderas de rätta
respektive orätta handlingarna inte genom sig själva i första hand utan i förhållande till de insikter dessa handlingar leder till hos dem som utfört dem. I
detta synsätt blir handlingarnas intentioner och emotionella verkan minst lika
viktiga som deras konsekvenser. Den genomgående genre som åklagarnas narrativa linjer rör sig i kan tolkas som det som Goffman kallar för en ’sad tale’
(Goffman 1963), en genre där såväl distans till det förgågna som viljan till
förändring är tongivande.
Ett sätt som den professionella respektabiliteten iscensätts genom tvivel är att
åklagarna i sina narrativ är måna om att lyfta fram att även de ser brister inom
rättsväsendet när det gäller bemötande och effektivitet. I sina narrativa linjer
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markerar de på olika sätt att de är medvetna om att deras arbete kan orsaka
olika former av lidande hos målsägande och tilltalade. Genom reflektion och
medvetenhet separeras det handlande subjektet från sina handlingar och
skapar således en viss distans till de handlingar som i något avseende går att
betrakta som ’moraliskt tveksamma’ och de som utfört dessa handlingar. För
att behålla värdigheten i narrativ som handlar om att få en tilltalad att tappa
ansiktet och framstå som dum i rätten eller utlösa förtvivlan hos ett brottsoffer
under förhöret i rättssalen framstår det som viktigt för åklagarna att visa att de
reflekterar kring om de har gjort på rätt sätt eller om de hade kunnat agera
annorlunda. Genom att uttrycka tvivel stärker de inte bara en narrativ linje där
professionalitet iscensätts genom balanserade och väl övervägda beslut, tvivlet blir även en narrativ resurs för åklagarna att visa att de har gjort vad de har
kunnat i dessa situationer för att förhindra, minska eller åtminstone inte göra
situationen värre för den tilltalade eller målsägande. På ett liknande sätt kan
uttryckta emotioner och intentioner skapa en distansering mellan subjekt och
handlande, genom att framhålla att ’det inte är av elakhet’ eller det inte ligger
något egenintresse bakom deras handlingar. Den professionella respektabilitet
som åklagarna förhandlar om i intervjuerna omfattar således inte bara handlingar som kan värderas som goda eller dåliga beroende på vilka konsekvenser
de har utan flätar på ett dynamiskt sätt samman vad de själva menat med handlingen och känner inför den. Att ’bekänna’ såväl övergripande brister inom
rättsväsendet som en egen otillräcklighet i olika situationer får mening i en tid
som kräver ökad självmedvetenhet och kan ses som en effektiv motberättelse
till berättelsen där rättsväsendet kritiseras för att vara omedvetna om den makt
de utövar.
I boken Why we harm undersöker Presser (2013) hur olika former av lidande
rättsfärdigas och en av hennes slutsatser är makt och maktlöshet ofta är lika
betydelsefullt för dessa rättfärdiganden, vilket Presser kallar detta för ‘maktens paradox’. I sina narrativa linjer legitimerar och neutraliserar åklagarna
handlingar som är förknippade med att orsaka andra lidande på ett liknande
sätt. I dessa narrativ handlar ‘maktens paradox’ om att åklagarna markerar att
den makt de har över andra människor är legitim samtidigt som de som individer är maktlösa att handla annorlunda. En återkommande intrig i åklagarnas
berättelser är att de på grund av olika omständigheter är förhindrade att agera
på det sätt de själva anser önskvärt, det kan vara utredande poliser som är
fördomsfulla eller överbelastade, socialtjänster som förstör utredningar genom att ställa ledande frågor, brottsoffer som inte vill medverka i rättsprocessen, tilltalade som tramsar i rätten eller domstolens överdrivet höga krav på
bevisningen. Den egna maktlösheten kan även iscensättas genom åklagarna
hänvisar till de lagar och regler som de har att följa eller vilka förväntningar
de upplever att andra har på dem. Sensmoralen i dessa narrativa linjer är att
åklagarna inte har haft något val att agera på något annat sätt samtidigt som
de markerar att deras agerande är rimligt och acceptabelt. Skiftena mellan
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agens och tvång förhandlar om det egna ansvaret för ens handlande och upprätthåller i förlängningen en professionell värdighet i en social verklighet där
många av deras beslut eller handlande kan ifrågasättas från något perspektiv.
Även om det intuitivt kan framstå som främmande så menar jag att narrativ
om maktlöshet snarare kan framhäva den professionella respektabiliteten än
hota den.
I relation till Pressers diskussion om maktens paradox vill jag även lägga till
ytterligare ett perspektiv som är betydelsfullt för att förstå hur åklagarna narrativt hanterar sin maktposition, språkspelet mellan ett äkta, mänskligt jag och
ett oäkta, professionellt jag. Denna tudelade identitetskonstruktion blir särskilt
tydlig när åklagarna talar om rättegångar och sin del under dem. Denna symboliska gränsdragning befästs genom en rad olika teatermetaforer och förhandlar om hur det egna och andra rättsliga aktörers agerande under huvudförhandlingar ska tolkas. I relation till handlingar som kan uppfattas som överträdelser kan uppdelningen mellan ett äkta och oäkta jag tolkas som en slags
buffert som mildrar överträdelsen, antingen genom att det äkta jaget tar avstånd till det professionella jagets handlingar (Det tär ju på en) eller genom
att det spelade jagets överträdelser av professionella normer tolkas som ett
uttryck för privata jaget (Det är ju mänskligt att fela). Ashforth och Kreiner
(1999) menar att det inom arbeten som betraktas som ’smutsiga’ framstår som
särskilt viktigt att särskilja mellan en privat och professionell sfär. I likhet med
maktens paradox menar jag att den symboliska gränsdragningen mellan det
äkta, mänskliga jaget och det spelade, professionella jaget neutraliserar olika
former av maktutövning och distanserar det handlande jaget från ansvar.
Tracy och Trethewey (2005) argumenterar för att det är viktigt att synliggöra
och analysera hur människor talar om ett äkta och ett oäkta jag; inte för att
denna uppdelning existerar per se, utan för att människor agerar som om det
vore en skillnad. På detta sätt menar jag att den symboliska gränsdragningen
kring det äkta/oäkta jaget i åklagarnas narrativa linjer möjliggör ett större
handlingsutrymme.
I denna avslutande diskussion har jag argumenterat för att tvivel, maktlöshet
och ’det oäkta’ är positioneringar som är viktiga att belysa i analyser av identiteter som i en given social kontext innefattar makt över andra. Makt och auktoritet förknippas sällan med dessa positioneringar och av den anledning menar jag att de är värda att lyftas som ett av de främsta teoretiska bidragen i
denna avhandling.
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Mer än en känsla. Om det analytiska bidraget med
emotiver
I likhet med föregående avsnitt kommer jag att diskutera hur identiteter och
makt vävs samman i den professionella kontext som åklagarna verkar i, dock
mer på ett analytiskt plan. Genom att särskilt fokusera på narrativ och hur de
neutraliserar och legitimerar handlingar som i andra sammanhang skulle
kunna ses som moraliskt tvivelaktiga rör sig avhandlingen i det fält inom kriminologin som kommit att kallas ‘narrativ kriminologi’. Den narrativa kriminologin sällar sig till den större narrativa vändningen inom social- och humanvetenskaperna men utmärker sig i detta bredare fält genom att särskilt intressera sig för berättelser som ’inspiring, sustaining, or curbing harmful action’
(Presser 2013:29; se även Presser och Sandberg 2015). Den analytiska begreppsramen inom den narrativa kriminologin har i linje med detta intresse
utvecklats kring ‘ursäkter’ och ’rättfärdiganden’, ‘sad tales’, ‘symboliska
gränsdragningar’ samt mer specifika narrativa analytiska begrepp; som troper,
narrativa karaktärer, intriger och genreval (Presser och Sandberg 2015:290).
Som ett analytiskt bidrag till detta växande fält vill jag lyfta fram begreppet
’emotiv’ och diskutera den potential som finns med att föra in detta emotionsteoretiska begrepp inom den narrativa kriminologin och andra fält som intresserar sig för identitetskonstruktioner.
Min användning av begreppet ’emotiv’ är inspirerat av emotionshistorikern
Reddy som framhäver att tal om känslor är en talhandling med en särskild
performativ mening (Reddy 2001). Med ‘emotiver’ som analytiskt begrepp
anser jag att vi kan synliggöra vilken diskursiv kraft som ligger i att uttala
emotioner i ett visst sammanhang samt hur centrala dessa emotionella positioneringar är för att förhandla om hur vi uppfattas av andra och oss själva.
Avhandlingen visar som jag ser det hur emotiver kan rikta den professionella
identiteten mot en respektabilitet och bort från de berättelser och associationer
som åklagarna inte vill bli förknippade med. I linje med de postteoretiska perspektiven rimmar begreppet ’emotiv’ väl med en syn på identiteter som föränderliga och ofullständiga. Reddy (2001) menar att:
The concept of emotives makes it clear why human beings live in a perpetual
state of uncertainty about themselves. Emotion claims can be neither true nor
false; instead they are more or less successful attempts to alter or stabilize, explore or pledge. (Reddy 2001: 330)

Talet om våra känslor är en central identitetsmarkör och skapar ett utrymme
att både utmana eller bekräfta en förväntad identitet, att utforska denna identitets betydelse eller ge ett löfte om vem vi är eller kommer att vara framöver.
Utifrån min analys av åklagarnas emotiver menar jag att det är dessa positioneringar som i många fall hindrar den professionella identiteten från att falla
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sönder och blotta dess inre motsägelser. För att exempelvis lyckas iscensätta
professionella ideal om respekt och gott bemötande i situationer där åklagarna
talar om att de ställer de ’tuffa’ frågorna eller på andra sätt använder sin makt
och auktoritet över brottsoffer eller gärningspersoner talar åklagrna om att de
känner medlidande med dem och själva inte finner något nöje i att ställa dessa
frågor. För att iscensätta det professionella engagemang som åklagarna menar
är så betydelsefullt för att bli en bra åklagare när det gäller våld i nära relation
och samtidigt tala om situationer där de måste lägger ner förundersökningen
på grund av att bevisen inte räcker kan emotiven om frustration och upprördhet över nuvarande domstolspraxis fungera som det kitt som håller samman
den narrativa linjen och den respektabla identiteten. Dessa exempel menar jag
synliggör vad emotiver som analytiskt begrepp kan tillföra den narrativa kriminologin och studier som undersöker identitetetsskapande processer.
Behovet av begrepp som öppnar upp vår analytiska blick för tal om känslor
menar jag blir ännu tydligare utifrån att emotioner och identitetsprocesser är
nära sammanlänkade i dagens diskurser om individen. Redan Cooley (1922)
menade att emotioner är ett ‘tecken’ för ‘jaget’ och i dagens diskurser kring
känslor förstås känslor ofta som ’sannare’ uttryck för vårt inre än våra tankar.
Som motpol till rationalitet är emotioner förknippat med det okontrollerbara
men även det oförvanskade, genuina och autentiska jaget. I linje med dessa
tankar menar Illouz (2007) att emotioner har en särskilt framträdande plats i
de samtida kulturella definitionerna av ’personhood’. I denna diskurs
bektraktas emotioner som individers involvering, både i en given situation och
sin tillvaro som helhet. Frånvaron av känslor utgör således ett hot mot den
rådande bilden av jaget, emotioner utgör inte enbart en diskursiv motpol till
rationalitet utan även till alienation (Lutz 1988). Utifrån den dubbla innebörden som känslor har i dagens diskurs menar jag att emotiver är särskilt betydelsefulla att analysera i studier som intresserar sig för identitetskonstruktioner i allmänhet och professionella identitetskonstruktioner i synnerhet.
Foucault (1993) använder begreppet ‘sanningseffekter’ för att synliggöra att
olika diskursiva medel är särskilt betydelsefulla för att framställa vad som är
sant inom ett område eller fält. Med ovanstående resonemang vill jag argumentera för att ‘emotiver’ har en särskilt stark ‘sanningseffekt’ för vem vi är
och således är en central dimension i våra pågående identitetsprojekt.
Givetvis finns det sammanhang där den övergripande emotionsregimen gör
det svårt att tala om vissa emotioner samtidigt som dessa emotioner är betydelsefulla för vår identitet. I likhet med Presser och Sandberg (2015) menar
jag att ’(g)aps, silences, and contradictions are especially instrumental in producing hegemonies, one might even say that hegemony mainly operates
through gaps and silences, and contradictions’ (Presser & Sandberg
2015:292). Att analysera de emotiver som finns i åklagarnas narrativa linjer
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menar jag är ett första steg i att kunna synliggöra och förstå de glapp och tystnader som narrativen också innefattar. Ett annat steg i att närma oss de levda
men tystade emotiven är enligt min uppfattning att sätt ett större analytiskt
fokus på olika emotionsmarkörer som skratt och avbrutna meningar samt troper där emotioner är en del av det underförstådda.
Trots att kriminologi är forskningsfält på ett uppenbart sätt berör frågor som
är förenade med en särskild emotionell dynamik har de teoretiska begrepp som
vuxit fram inom de emotionsteoretiska fälten de senaste fyra decennierna inte
fått något större genomslag. Det menar jag till stora delar även gäller den narrativa kriminologi som de senaste åren har börjat ta form. Vad jag har saknat
och hoppas kunna tillföra med begreppet ‘emotiv’ i dessa sammanhang är att
emotioner och deras betydelse för våra narrativa identiteter behöver ges mer
utrymme inom den narrativa kriminologin för att utveckla vår förståelse av
hur vi formar och formas av berättelser. Givet att emotioner är så betydelsefulla i vår kulturella förståelse av identiteter har jag i detta avsnitt försökt lyfta
fram att de av denna anledning även borde vara en central aspekt av hur vi
analyserar identiteter ur ett narrativt perspektiv.

Nya berättelser, nya professionella identiteter? Möjliga
riktningar för förändring
Det är först genom att uttrycka det i ord som jag gör det till något helt.
Virginia Woolf
The words we have are not always the words we need.
Karl Weick
Det sägs ofta att vår tids berättelse är en berättelse om individen och utifrån
detta menar jag att det är genom individers berättelser som vi kan förstå vår
tid. Ord är i fokus för denna avhandling och det är i ordens möjligheter och
begränsningar som avhandlingens praktiska och kanske mest betydande kunskapsbidrag landar. Som citaten ovan visar har orden vi rår om stor makt att
skapa mening och sammanhang men också de ord vi saknar formar vår verklighet genom att begränsa den. Inom den narrativa kriminologin hävdar forskare att berättelser inte enbart binder oss samman med vårt förflutna i form av
’selektiva rekonstruktioner’, dessa berättelser villkorar även vilken framtid
som är möjlig och framstår som önskvärd (Presser & Sandberg 2015b; Frank
2010; Polletta 1998). Andra teoretiker menar att identiteter och de sätt vi berättar oss själva är samma sak (Yuval-Davies 2010; Hall 1996; Somers 1994;
Ricouer 1990). Med nya berättelser kan vi därmed skapa nya identiteter och
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långsamt omförhandla de strukturer som underbygger dessa berättelser och
handlingar (Presser 2013). Vad dessa forskare gemensamt pekar på är att det
finns en potential att förändra så väl individer som institutioner genom att förändra de berättelser som de verkar genom. Utifrån dessa tankar finns det anledning att reflektera kring vilka nya berättelser om professionalitet bland
rättsväsendets aktörer som det finns behov av. För att utforska detta behov
menar jag att vi behöver se till den samhällskontext där dessa berättelser tar
form och får fäste.
Ett återkommande antagande inom det narrativa fältet är att berättelser får mening genom andra berättelser (Ricouer 1990). Som jag skrev i inledningen så
menar jag att de viktimologiska och feministiska perspektiven bidrar med en
annan berättelse om rättsväsendet och rättsprocessen än de berättelser som
fanns tidigare. Den sammanflätade rörelse som dessa perspektiv utgör har lyft
fram brottsoffers upplevelser och behov i rättsprocessen, vilket i förlängningen har för med sig nya krav på professionalitet bland de rättsliga aktörerna. Vidare har det feministiska perspektivet synliggjort att såväl polis, åklagare, domare och andra rättsliga aktörer liksom våra lagar är en del av en maskulin norm och framhävandet av denna subjektivitet skapar ett ifrågasättande
av grunden för rättsväsendets legitimitet – objektivitet och opartiskhet. Den
återkommande kritiken om att offer för våld i nära relation upplever sig
kränkta i mötet med rättsväsendet, att deras utsatthet bagatelliseras eller lågprioriteras samt att de upplever att de ifrågasätts och skuldbeläggs i rättsprocessen utgör idag en så pass stark och utbredd berättelse att den fyller de rättsliga aktörernas professionella berättelse med mening. Som en slags metaberättelse anser jag att brottsoffers erfarenheter, goda såväl som negativa, kan
fungera som en ’frigörande föreställningsförmåga’ för vilka berättelser åklagarna själva positionerar sig i. På samma sätt tillför de misstänktas och tilltalades berättelser om hur de upplever hur de behandlas i rättsprocessen något
viktigt för hur åklagarnas professionella respektabilitet är möjlig att forma.
Dessa berättelser erbjuder andra mål, andra former av stolthet och andra former av narrativa poänger i åklagares narrativa linjer. En större öppenhet mellan olika positioner och narrativ möjliggör nya berättelser om vad rättvisan
gör med oss och vad vi gör med rättvisan.
Jag är väl medveten om att resonemanget ovan kan låta både pretentiöst och
naivt. Självfallet ser jag också flera svårigheter med att få till en dialog som
har kraften att substantiellt förändra de professionella narrativ som upprätthåller och stärker maktstrukturer som genomsyrar vårt samhälle. Möjligheten till
nya, eller åtminstone modifierade, berättelser tror jag helt enkelt på eftersom
jag har mött dem. I flera intervjuer talade åklagarna utifrån en feministisk förståelseram av våld i nära relation och lyfte fram vikten av att de förstår våldets
normaliseringsprocesser, de utsattas uppbrottsprocesser och de tabun som de
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som utsätts för dessa former av våld måste överkomma för att orka vara delaktiga i rättsprocessen. Denna kunskap och dessa perspektiv fyllde en viktig
pusselbit i åklagarnas förståelse av det egna arbetet. Närheten till det feministiska forskningsfältet stärkte den professionella identiteten och öppnade upp
för handlingsutrymmen som inte funnits utan denna kunskap. Med stöd i dessa
narrativ kunde irritation över en målsägande som säger att hon inte vill medverka i rättsprocessen vändas till empati och en strävan efter att ge mer stöd
istället för att lägga ner dessa förundersökningar. I vissa debattartiklar hävdar
författarna att den rättsliga objektiviteten och neutralitet kan störas om de
rättsliga aktörerna får mer kunskap om de psykologiska, sociala och strukturella konsekvenserna av våld i nära relation.70 De sätt som de åklagare som
jag har intervjuat talar om hur den viktimologiska forskningen ger dem bättre
förutsättningar att utreda dessa brott, fatta beslut och plädera för dem i rätten
menar jag talar starkt emot att mer kunskap skulle vara ett hot mot professionaliteten. Om målet är att minska den sekundära viktimiseringen inom rättsväsendet behöver de rättsliga aktörerna kunskap om vad sekundär viktimisering
är och på vilka sätt offer blir sekundärt viktimiserade i rättsprocessen. För att
åklagare ska kunna motverka att ’våldtäktsmyter’ används av försvaret och
eventuellt får konsekvenser för rättens beslut menar Gray (2006) att de behöver känna till ’våldtäktmyter’ hur de verkar genom att klandra offren och
förmildra förövarens agerande. På detta sätt kan den feministiska och viktimologiska rörelsens berättelser fylla åklagarnas professionella berättelser med
mening som även får positiva konsekvenser i förhållande till bemötandet av
personer som har utsatts för brott.
En annan större berättelse som också omformar de rättsliga aktörernas berättelse om professionalitet hänger samman med en utveckling där förtroendet
för rättsväsendet har hamnat högre upp på den kriminalpolitiska agendan.
Denna utveckling kommer bland annat till uttryck genom ett växande fokus
på gott bemötande gentemot de som kommer i kontakt med rättsväsendet. Bemötandefrågor inom rättsväsendet började diskuteras under 1980-talet och sedan dess har rättsväsendets arbete kommit att utvärderas utifrån ‘brukarnas’
perspektiv i allt högre utsträckning (Smith 1988; Maguire 1985; Shapland
m.fl. 1985; Hagan 1983). 71 Teoretiskt bottnar dessa utvärderingar i att det
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Se exempelvis advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och Svea hovrätts president Fredrik Wersäll i SvD Brännpunkt 2013-10-04 samt Svea hovrätts president Fredrik
Wersäll DN debatt 2015-06-01.
71 I ett svenskt perspektiv kan genomslaget av bemötandefrågor blandat exemplifieras med förtroendeutredningens betänkande, Ökat förtroende för domstolarna, där författarna till betänkandet själva menar att de står för ett viktigt perspektivskifte ‘där brukarnas upplevelser liksom
frågor om värdegrund och motverkande av diskriminering lyfts fram’ (SOU 2008:108). Diskursen om service och bemötande är även tydlig i relation till Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökningar som började genomföras år 2006 och som bland annat mäter
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finns en skillnad mellan distributiv rättvisa och processuell rättvisa utifrån antagandet att det är viktigt för rättsväsendets institutioner att de inte bara fattar
rättvisa, korrekta beslut utan att det rättsliga agerandet är och uppfattas som
rättvist och korrekt. Procedurell rättvisa brukar definieras som ‘the process by
which social control is meted out and the quality of interactions’ (Tyler 1990)
och anses vara betydelsefullt för den allmänna uppfattningen om rättssystemet
samt huruvida människor följer och godtar de beslut som rättsväsendet fattar.
Genom denna utveckling blir service, inflytande och nöjdhet centrala värden
att arbeta mot för de rättsliga institutionerna (Franklyn 2012; Ostrom & Hanson 2010; Shauffler 2007). Rättsväsendets legitimitet bygger i detta perspektiv
på respekt och delaktighet men även på att de som fattar beslut i rättsprocessen
är opartiska och behandlar alla lika.
Denna utveckling av innebörden av professionalitet är inte unik för rättsväsendet utan kan snarare förstås som en mer genomgripande förändring, där en
rad olika samhällsbärande institutioner och professioner går från att vara mer
vad som betraktas som byråkratier i traditionell mening till att bli så kallade
’servicebyråkratier’. I antologin At skabe en professionell menar Järvinen och
Mik-Meyer (2012) att service inom de moderna välfärdsinstitutionerna i stor
utsträckning handlar om att göra brukarna delaktiga i de beslut som de omfattas av och i förlängingen även göra dem mer ansvariga för att själva bidra till
en positiv personlig utveckling.72 En av de centrala slutsatserna i Järvinen och
Mik-Meyers resonemang är att de lyfter fram en paradox inom den moderna
välfärdsstatens professioner. Denna paradox handlar om att dessa professioner
förväntas både stötta, hjälpa och utveckla de människor som de kommer i kontakt med i arbetet samtidigt som de också ska kontrollera dem (Järvinen &
Mik-Meyer 2012: 13). Denna dubbla funktion hos professionerna gör de enskilda professionella mötena vanskliga. Vidare pekar Järvinen och Mik-Meyer
(2012) på en bredare samhällsutveckling där välfärdstatens aktörer förväntas
visa empati och bli personligt engagerade i mötet med brukarna och att professionalitet i hög grad handlar om att involvera hela sin person i arbetet (se
även Illouz 2007). Parallellt minskar utrymmet att ge service (Järvinen & MikMeyer 2012), både genom att de olika välfärdsaktörerna har en större mängd
ärenden att hantera och att en allt större del av av deras arbete handlar om
dokumention. De menar att motsättningarna mellan de olika idealen inom de

befolkningens förtroende för hur brottsoffer hanteras av rättsväsendet samt hur nöjda de som
har utsatts för brott är med sin kontakt med rättsväsendet. Hur de som utsätts för våld i nära
relation upplever kontakten med rättsväsendet har i sin tur studerats i Brå-rapporten ‘Polisens
utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer (2008:25).
72
Dessa tankar är även centrala inom delar av den feministiskt inspirerade offerrörelsen som
särskilt betonar vikten av att stärka självbestämmande och integritet hos dem som har blivit
utsatta för brott (Kolb 2014).
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moderna välfärdsinstitutionerna skapar motsägelsefulla villkor för arbetet, vilket leder till osäkerhet och frustration kring vad som är det rätta sättet att
utföra arbetet (Järvinen & Mik-Meyer 2012:27). Genom att förstå åklagarnas
berättelser genom denna vidare samhällsutveckling menar jag att vi kan öppna
upp för en djupare kunskap om hur och varför rättsväsendet både förändras
och inte förändras.
Den bredare, komplexa samhällsströmning som Järvinen och Mik-Meyer beskriver är mycket framträdande i åklagarnas narrativa linjer. De institutionella
förändringar som åklagarväsendet genomgår formar konturerna av den respektabla professionalitet som åklagarna på olika sätt iscensätter och förhandlar om i sina berättelser. I intervjuerna lyfter åklagarna ofta fram engagemang
och empati som de viktigaste egenskaperna för att lyckas i sitt arbete och betonar att det som ger deras arbete mening är känslan av att någon gång göra
en avgörande, positiv skillnad i enskilda människors liv. Med det engagemang
som åklagarna lyfter fram som ett professionellt ideal följer även en högre
grad av personlig involvering och i de narrativa linjerna kring viljan att göra
skillnad ryms även berättelser om att det är tungt känslomässigt att arbeta med
våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn. Samtidigt som de flesta
av de åklagare som jag har intervjuat menade att de emellanåt mår dåligt över
att se hur många människor som far illa i dagens samhälle var det erfarenheter
som sällan rymdes i den större berättelsen om professionalitet. Istället tystades
dessa emotioner ofta ned i narrativen genom ursäkter, symboliska gränsdragningar och normer om att ’inte älta’ eller ’inte gräva ner sig’ i någon enskild
persons öde. Av intervjuerna framgår det att åklagarna hade individuella strategier för hur de hanterar tillfälliga och längre perioder av att känna denna
tyngd; att träna, att vara ute i naturen, att umgås med familj och vänner eller
ta en paus från dessa typer av brott. Att ha någon att prata med framstod som
en av de viktigaste aspekterna för att orka med att arbeta med våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn. Öppenheten att tala om hur arbetet får
en att må varierade, de flesta åklagare talade om att de hade någon nära kollega
som de kunde vända sig till och många menade att de fanns en relativt stor
öppenhet för att lyfta denna aspekt i det specialiserade teamet. Samtidigt fanns
det de åklagare som upplevde att det fanns en risk att vissa kollegor skulle
tycka att de inte passade för arbetet eller upplevde att det fanns en bristande
förståelse hos deras chefer för vad arbetet kunde innebära. När jag genomförde
intervjuerna åren 2011 och 2012 pågick det en diskussion på flera av kamrarna
om de skulle ha en kontinuerlig handledning av en psykolog eller inte. De
åklagare som nämnde detta var de som aktivt arbetade för att denna handledning skulle införas och de menade att det var helt nödvändigt för att det skulle
gå att arbeta med dessa typer av brott någon längre tid. Med sitt emotionsteoretiska fokus bidrar avhandlingen till att synliggöra det komplexa emotionella
arbete som åklagarna utför. På ett övergripande plan menar jag att profession-
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ella narrativ som är mer öppna för de olika känslomässiga aspekter som åklagares arbete är förenat med kan förbättra såväl åklagarnas arbetssituation som
bemötandet av målsägande och tilltalade.
Som helhet bidrar avhandlingen med kunskap om vilken slags professionell
berättelse åklagare som arbetar med våld i nära relation, sexuellt våld och våld
mot barn placerar sig själva i och hur de positionerar sig i förhållande till de
som de möter i samband med sitt arbete. Lenz Taguchi (2004:179) menar att
vi behöver komma nära det vi vill förändra och i likhet med henne menar jag
att det främsta syftet med en postmodern, kritisk forskningsansats är att ‘få
igång en kommunikation mellan olika förståelser av verkligheten, och öppna
upp för nya sätt att vara, göra och förstå’. Min förhoppning är således att de
olika empiriska kapitlen i avhandlingen på ett praktiskt plan kan inspirera
åklagare och andra rättsliga aktörer som arbetar med våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn att fortsätta att utforska sin egen professionella
berättelse och denna berättelses konsekvenser för de som kommer i kontakt
med rättsväsendet.
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English summary

Introduction
As in many other countries, intimate partner violence, sexual violence and
violence against children (hereafter ‘relationship violence’) have been the focus of an increasing amount of attention in Sweden over the past five decades.
From having been viewed as a peripheral, minor problem that the state should
not involve itself in, relationship violence is today increasingly viewed as a
serious social problem in both the political and media arenas. This increase in
awareness may be understood against the background of a combined feminist,
victimology movement, which has provided alternative ways of viewing and
understanding these forms of violence. One central aspect of the feminist
movement’s work has involved breaking the taboos surrounding this violence
and reducing the extent to which society ascribes blame to the victims. At the
legal level, the altered view of intimate partner violence, sexual violence and
violence against children has resulted in extensive legislative changes, educational and special funding initiatives and an explicit prioritisation of this field
within the police and prosecution services. In parallel with these developments, there has been a continual increase in the number of incidents of relationship violence that are reported to the police.
As the knowledge on relationship violence has increased, the Swedish criminal justice system (CJS) has faced growing criticism for its failure to protect
and provide redress to the victims of these forms of violence. In part this criticism has argued that the legislation is formulated on the basis of a male subject (Burman 2007; Larsson 2006; Andersson 2004; Naffine 1990; Brownmiller 1975) and that the justice system’s management of this violence is based
on antiquated conceptions of the ‘real’ nature of these crimes and the behaviour of ‘ideal victims’ (Hohl & Stanko 2016; Skinner & Taylor 2008; Kelly
2002; Adler 1987; Estrich 1987). A number of studies have shown how these
conceptions lead to the victims of these offences being exposed to abusive
treatment in the criminal justice process, a phenomenon that has been labelled
‘secondary victimization’ (Muldoon, Taylor & Norma 2016; Taylor 2004;
Lees 2002; Smart 1995; MacKinnon 1989). Along with this feminist critique
of sexist attitudes and practices within the CJS, the political sphere has focused an increasing amount of attention on the issue of a growing attrition gap
between the numbers of reported offences and convictions. In line with the
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feminist critique of the justice system’s work in the field of relationship violence, justice system actors are facing new demands in terms of their levels of
knowledge and how they interact with those they meet in the context of their
work. Relationship violence is today a specialist field among Swedish prosecutors, and this dissertation employs qualitative interviews to study how these
prosecutors negotiate normative boundaries and identities in relation to the
shifting discourses on professionalism within the criminal justice system.

Objectives and research questions
The dissertation’s overarching objective is to describe and analyse the ways
in which prosecutors working with offences involving intimate partner violence, violence against children and sexual violence create professional respectability in and through their experiences of this work. On the basis of a
narrative and emotion theoretical approach, the dissertation examines which
narratives, feelings and identities are viewed as desirable among prosecutors
who specialise in the field of relationship violence. The objective of illuminating the ways in which prosecutors make claims to professionalism may be
broken down into the following research questions:
Which professional identities do prosecutors who specialise in relationship
violence create through their narratives? In the context of these narratives,
how do these prosecutors relate to conflicting professional ideals such as
objectivity, effectiveness and treating others in a sensitive and respectful
manner?
How do their ideas about professional respectability shift in relation to different emotions, practices and professional contacts?
Which norms for authority and the exercise of power serve to legitimise or
to challenge the prosecutors’ narratives?
Viewed as a whole, the dissertation contributes knowledge about the types of
professional narrative in which prosecutors working with intimate partner violence, sexual violence and violence against children locate themselves, and
how they position themselves in relation to those whom they meet in the context of their work.

Theoretical perspectives on professional identities and respectability
As Radway (2008:xi) has noted, theorising may be understood as ‘think[ing]
with, alongside, and in response to’ the different perspectives and concepts
that are encountered within one’s field of research. This dissertation ‘thinks
with, alongside, and in response to’ post-perspectives’ views of identity. In
the context of these perspectives, identities are understood as a continuous
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accomplishment that is achieved by means of a constant negotiation between
positions (in social, material and imaginary structures) and positionings, in
which ideas about one’s position are actively woven together through internal
and external forms of confirmation or dispute (Butler 2007; Ahmed 2006; Hall
2002; Spivak 1988; Althusser 1971). In the context of this anti-essentialist
view of identities, it is the doing or performativity that is central, alongside
the discursive space that creates and constrains our identities. Professionalism
constitutes an important discourse in that it defines, organises and legitimises
social spaces and practices on the basis of its own logics.
One central aspect of our identities involves a desire for acknowledgement,
confirmation and belonging – to be respectable (Skeggs 1999). In order to
obtain ‘respectability’ as a prosecutor, it is important to perform the ‘right’
sort of professionalism, exercising power in the ‘right’ way and for the ‘right’
reasons. One central line of thought in the post-perspectives’ view of identities
is that societies have a wide range of often conflicting expectations, which we
attempt to live up to (Hammarén 2008). The way in which desirable and respectable professional identities should be performed also varies in relation to
different situations and relationships. This makes it difficult to perform our
identities in the right way, and in the course of our identity projects we often
walk a thin line between acceptable and potentially problematic positions
(Bernhardsson 2014; Staunaes 2003; Wetherell 1998). Through conscious or
unconscious ‘failures’ in the performance of these social positions, the boundaries of relevant discursive spaces are breached and new positionings may be
created. This dissertation explores the continuous, discursive accomplishments and ‘failures’ of the professional identities employed by prosecutors
who specialise in relationship violence.

Central analytical tools
In order to explore and understand how the prosecutors’ professional identities
are made respectable, I employ three central analytical tools: narrative, accounts and emotives. What has sometimes been labelled the ‘narrative turn’
in sociology is based on the view that narratives constitute a particularly important part of the way in which people create meaning in relation to themselves and the social reality that surrounds them (Presser & Sandberg 2015a;
Chase 2011; Holstein & Gubrium 2000; Somers 1994; Bruner 1991; Ricoeur
1984). Some scholars have argued that identities and narratives in fact serve
to constitute one another, with identities being ‘the stories that people tell
themselves and others about who they are, and who they are not, as well as
who and how they would like to/should be’ (Yuval-Davis 2010:266). Narrative is thus viewed as having a special performative power, since ‘one lives
one’s life in terms of one’s ongoingly produced self’ (Harré & Davies
1990:48). In the context of this perspective, narrative analyses may contribute
by providing an understanding of which narratives are perceived as possible
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and desirable to tell here and now. The narrative approach is employed in relation to one of the research questions examined in the dissertation, as a means
of studying which narratives the prosecutors position themselves in and how
they employ these narratives as a confirmation of their professionalism.
The working definition of narrative employed in the dissertation is storyline,
which includes a sequence of events and a moral valorisation of these events.
In order to deepen the narrative analysis and examine which professional practices the prosecutors perceive as needing to be excused or justified, I employ
Scott and Lyman’s (1968) accounts concept. According to Scott and Lyman’s
(1968: 47) original definition, accounts constitute part of a socially accepted
vocabulary that is used in relation to actions and behaviours that are perceived,
or that risk being perceived, as ‘bad, wrong, inept, unwelcome, or in some
other of the numerous possible ways, untoward’. Accounts thus serve a symbolic function by neutralising an act or its consequences when the one of these,
or both, are questioned (Scott & Lyman 1968: 46). By extension this means
that accounts may be understood as a linguistic device that protects individuals’ moral integrity, or respectability, and that thus constitute a valuable analytical tool for examining how authority and the exercise of power are legitimised. In this dissertation, the concept of accounts is expanded by being used
in combination with Goffman’s concept of ‘sad tales’ and Lamont and Molnár’s (2002) concept of ‘symbolic boundaries’.
The central analytical tool that I would like to discuss in this summary is
Reddy’s (2010) concept of ‘emotives’. The term ‘emotive’ refers to the expression of an emotional state, and according to Reddy (2010:322), emotives
are similar to Austin’s performative ‘speech acts’ in the sense that ‘they do
things to the world’. Reddy (2010:322) argues that statements such ‘I am in
love’ or ‘I am angry with you’ involve a negotiation focused on the meaning
of both one’s own identity and our relationships. Naming and expressing emotions can thus be understood as a reflexive act that ‘locks’ and temporarily
fixes our continuously shifting identities (Illouz 2007). Speaking about emotions in a professional context has a special significance since in the contemporary discourse, reason and emotion are distinguished from one another and
viewed as opposites (Wettergen 2013; Wettergren, Starrin & Lindgren 2008;
Abu-Lughod and Lutz 1990). In the context of this dichotomisation of rationality and emotionality, the rational is valued more highly than unpredictable
emotion, which becomes particularly clear within an emotional regime such
as that of the legal arena, in which objectivity and affective neutrality constitute powerful professional ideals. Given these assumptions, an examination of
the emotional positionings that are viewed as possible by prosecutors, and the
significance of these positionings for professional respectability, becomes particularly interesting.
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Method and material
The dissertation employs a qualitative approach, and like many other qualitative researchers, I argue that interviews can and should be analysed as ‘events
of meaning making and identity construction’ (Järvinen 2001; Kvale & Brinkmann 2014; Presser 2005). In line with the dissertation’s objectives and
knowledge claims, I thus argue that interviews provide a good means of deepening our knowledge of how meanings and identities in the social world are
created in and through their interpretation and negotiation.
The main body of data employed in the dissertation is comprised of thirty-four
interviews conducted with thirty-two prosecutors who work with some form
of relationship violence at eight prosecutors’ offices in different parts of Sweden. The majority of the interviews lasted between one hour and forty minutes
and just over two hours. The interviews were conducted in three waves between 2011 and 2013. While the first wave of interviews were more explorative and open, the second wave directed a special focus at emotional aspects
of prosecutors’ professional identities and practices. The third wave of interviews was inspired by Czarniawska’s (2007) ‘shadowing’ methodology, and
involved accompanying six prosecutors in their everyday work and interviewing them with a special focus on different situations that had arisen during the
day on which I had accompanied them. The workdays in question included a
range of different situations that arise in the context of prosecutors’ work, and
I have attended six court hearings on aggravated assault (against a woman),
molestation (in the context of an intimate relationship), drug offences and minor motoring offences, five police interviews with children relating to suspected physical and sexual assaults, consultation meetings at child advocacy
centres, a police consultation on new cases, and a meeting of a specialist relationship violence team. The opportunities these experiences provided to develop the interview questions and relate them to concrete situations means that
I regard this final wave of interviews as particularly rich and nuanced. With
the exception of one interview that was conducted by telephone, all the interviews have been recorded and transcribed in their entirety. The material comprises approximately 56 hours of recorded interviews, a little over 1000 pages
of interview transcriptions, and a hundred pages of field notes from both the
interviews and the days on which I accompanied the prosecutors.
My own approach to the interview methodology is inspired by Holstein and
Gubrium’s (1995) ideas about active interviews. They argue that the
knowledge that is produced in and through interviews is closely linked to the
interview situations themselves, the questions that are asked and the answers
that are perceived as possible and desirable. Trust and confidence are important for producing an interview that is as thorough and detailed as possible.
In my own interviews, I strove to be encouraging, attentive, and sensitive to
what was said, at the same time as I also wished to appear as a competent,
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knowledgeable researcher (cf. Bergman Blix & Wettergren 2014:11). While
the interviews were in many ways characterised by a welcoming openness and
curiosity on the part of the prosecutors, there were also examples of interviews
at which it became clear that the prosecutors also saw me as a critical, investigative researcher. For the empirical material as a whole, I would argue that
this power-related dimension has produced clarity in relation to which aspects
of their work the prosecutors perceive as being called into question, and has
also led to some of the prosecutors expressing critical arguments, which they
would not have done had this power-related element not been present in the
interviews.

Empirical findings
The study’s empirical findings have been thematised on the basis of central
work tasks (such as the leadership of police investigations, making indictment
decisions and presenting the prosecution case in court) and central relationships (such as to crime victims, offenders, colleagues and other legal actors).
This thematisation is in line with the performative approach, which often emphasises that identities are relational and situated. The organisation of the dissertation may thus contribute to emphasising how performances of respectable
professionalism may vary depending on which part of their work and which
relationships the prosecutors are speaking about. By illuminating these different aspects of their day to day work, the study presents a nuanced and complex
picture of the professional identities of prosecutors specialised in relationship
violence.

Negotiations of the specialisation’s status and field of competence
To provide an introductory point of departure, the first analysis focuses on
narratives about the emergence of the relationship violence specialisation and
its status among colleagues. In these narratives, the personal engagement that
the interviewed prosecutors describe as being necessary to work with relationship violence emerges as a threat to the individual prosecutor’s professionalism, and it appears important to distance oneself from the ‘activist mentality’
with which the specialisation has historically been, and to some extent remains, associated. There is an underlying tension in the narratives on the emergence and status of the specialisation that is linked to the predominance of
women found among the prosecutors who specialise in relationship violence.
As a result of associational links between masculinity, rationality and professionalism, the feminisation of a profession or specialisation often involves the
relevant knowledge field being called into question and being ascribed less
status (Alvesson & Due Billing 2011; Wahl et al. 2011). The lines of narrative
negotiate the special competence and status of the relationship violence specialisation, among other things by noting that the offences are today regarded
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as a crime policy priority, that they are serious crimes that lead to harsh sentences, and that they represent a complex field of criminal law characterised
by difficult evidentiary issues. In other lines of narrative, the prosecutors emphasise that the investigation of these offences is emotionally demanding, thus
presenting a counternarrative to the image of relationship violence as a ‘soft’
specialisation. There is a clear element of non-nostalgia in the prosecutors’
narratives about the history of the specialisation, and there is a clear moral to
these narratives, that things used to be worse than they are now. This moral
also serves as a neutralisation in relation to current criticisms of how relationship violence is handled by the criminal justice system.

Narratives about the work of criminal investigations and relations
with the police
One central aspect of the prosecutors’ work involves the leadership of criminal
investigations and cooperating with investigating officers at the police. In narratives on the leadership of criminal investigations, it appears to be important
to present oneself as a balanced leader figure who both listens and is respectful
of the work and competence of the police, while at the same time having the
courage to make decisions and exercise authority in relation to the police officers. The lines of narrative focused on ideal criminal investigation work also
focus on excitement, flow and ‘being where it’s happening’. In these narratives, respectable professionalism is performed in the form of a creative efficiency that ‘leaves no stone unturned’ and that ultimately finds the essential
evidence for a prosecution. These narratives are of special significance in relation to the prosecutors’ experiences of investigations ‘where nothing happens’ and that have to be discontinued. Further, the performance of the effective investigation leader also creates a counternarrative to the perception of
prosecutors as dull, boring desk-job bureaucrats.
In the narratives on successful criminal investigation work, the collaboration
with police officers emerges as something rewarding and enjoyable. In parallel with these lines of narrative, the prosecutors also speak of more antagonistic collaborations, with the police appearing in the form of a narrative character that obstructs the work. One of the plotlines that the narrative of antagonistic collaboration revolves around focuses on the lack of police resources,
with investigative police officers ‘struggling on’ but still not having time to
implement the prosecutor’s directives. The prosecutors’ positionings in these
lines of narrative emphasise downplayed conflict, understanding and resignation. A second plotline related to antagonistic collaborations involves police
officers viewing the investigation of relationship violence as futile. In these
narratives, respectable professionalism is supported by an emotive of anger,
and the driving motive in the narratives is based on a significantly more open
and confrontational conflict between the prosecutors and the police. In these
lines of narrative, the prosecutors’ own respectability is emphasised by finding
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ways to get the police ‘on track’ or by being shown to be right in relation to
the police and obtaining a conviction in court.
In addition to the analysis describing antagonistic collaborations with the police, several of the narrative lines focused on the prosecutors’ relationship with
the police also touch upon trust and dependency. In their role as leaders of
criminal investigations, prosecutors decide which investigative directives the
police are to act upon, but as one prosecutor put it, it is ‘the police who de
facto do the work’. Once the initial directives have been issued, the remainder
of the investigation is largely based on verbal reports presented to the prosecutor by police officers. Working in this way creates a high degree of dependency, which in turn also necessitates a trust in the work and opinions of the
police. Showing trust is risky, since it puts one’s own judgement to the test
and makes one vulnerable in the sense that one’s trust may be misplaced or
betrayed (Barbalet 2008:61). Both trust and dependency create a certain level
of ambivalence in relation to respectable professionalism, and in this narrative
it is important to show that the confidence placed in the police is not unconditional but justified. The prosecutors’ capacity to assess the police is expressed
in the narratives in terms of the prosecutors having learned to recognise ‘police
cowboys’ who are overambitious and ‘old and tired’ police officers who expect too little of themselves. The resolution of these narratives involves the
prosecutors ‘seeing through’ these police officers, and thus avoiding the risk
of misplacing their trust. As narrative ‘characters’ the police are central both
to an understanding of how prosecutors perceive their own agency and as a
symbolic antithesis, with the police officers representing what the prosecutors
are not.

Sceptical receptiveness – professional ideals about listening to
children’s stories
While prosecutors rarely participate in police interviews with adult crime victims, they are required to be present for interviews with children. Part of the
dissertation’s analysis examines how prosecutors relate to two simultaneous
professional ideals in these contexts, on the one hand an ideal that relates to
the principle of legal certainty and to ensure impartiality, on the other an ideal
that relates to being sensitive to the needs of crime victims and ensuring they
feel that they have been listened to and believed. In the dissertation I have
chosen to label these listening practices ‘sceptical receptiveness’ and the analysis illustrates the significance of these different ways of listening to children’s stories. One factor that is central to the tension in the narratives on this
issue is the question of whether the children are telling the truth or making
things up.
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The underlying plotline in the lines of narrative focused on receptive listening
is that children for various reasons find it difficult to describe what has happened to them to the police. The narrative on receptive listening creates an
understanding for the children’s silence, among other things through the prosecutors emphasising on the one hand that children often have powerful bonds
of loyalty to the perpetrators and feel shame about telling their stories, but also
that the interview situation itself, which involves facing ‘complete strangers’
in a ‘sterile environment’, makes it more difficult for the children to open up.
Other factors that the prosecutors refer to in these lines of narrative include
the children having difficulty remembering and describing things in the way
that is required by the evidentiary standards for credible testimony. The narratives on receptive listening include a range of different success stories, in
which the prosecutor is guided by a gut feeling that ‘something has happened’
even though the children do not talk about it in the police interviews. The most
prominent emotive in these narratives is conviction, courage and experience.
In these narratives, professional respectability is secured as a result of the
prosecutors having uncovered serious crimes by sticking to their guns and
driving the investigation further than expected.
An equally prominent line of narrative in relation to offences against children
is that of sceptical listening. This form of listening is focused on hearing ‘the
imprecise’, ‘the made up’ and stories that may have been ‘planted’ by others
and that are being ‘passed on’ to the children. In the context of sceptical listening, the children’s stories are questioned, either as a result of the children
using words in a way that means they can be misinterpreted as violence, although they do not relate to violence, or as a result of the children simply having invented the victimisation story. Another plotline that drives the narrative
of sceptical listening is the idea that children are easily influenced. In these
lines of narrative, respectable professionalism is performed by the prosecutors
being attentive to the presence of conflicts over custody or other situations
which mean that someone close to the child has an interest in casting suspicion
on another individual. This view of the impressionability of children also
makes it important that children are not influenced by leading questions from
school, social services or healthcare staff or from the police. In these narratives
of investigating crimes against children, the most consistent moral is that ‘it’s
difficult’, which suggests that emotives of powerlessness and dissatisfaction
are important for becoming respectable.

Dealing with acquittals and various aspects of dirty work
The decision on whether to bring a prosecution is the work task in relation to
which the discretionary power of prosecutors is greatest. The justice system
has been criticised for its low prosecution rate in relation to crimes against
children, intimate partner violence and sexual violence, and also because pros-
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ecutions too often result in acquittal. In their narratives, the prosecutors negotiate the significance of their prosecution decisions and their experiences of
courts acquitting those they have indicted. In these narratives, the prosecutors
often position themselves as being very critical of the high evidentiary requirements imposed by the courts, particularly in relation to offences against children. In parallel with the prosecutors speaking about the assessments made by
courts as ‘bizarre’, there is also a more understanding line of narrative, which
emphasises that deciding to convict in these cases requires courage. In these
narratives, indignation and resignation both appear to constitute desirable positionings for the assertion of respectable professionalism.
A prosecution resulting in an acquittal may be understood as raising questions
about the prosecutor’s decision to prosecute, and by extension as something
of a challenge to the prosecutor’s professional identity. The prosecutors adopt
two emotive positions in relation to acquittals, a derisive position stating that
the court had really made an effort to acquit in a particular case, and another,
more resigned, position from which the prosecutor expresses powerlessness
and a concern about the possibility of further offences being committed. Acquittals, and how the prosecutors relate to them, may also be understood with
the help of Hirschman’s (1970) concepts of ‘exit’ and ‘voice’, which are used
to denote two different strategies of dealing with dissatisfaction. Exit involves
leaving the situation that is creating the dissatisfaction, whereas voice focuses
on changing the nature of things from inside one’s own organisation. The
prosecutors’ narratives show that they sometimes take a break from working
with these types of offences because it is too emotionally demanding to see
prosecutions they have really believed in result in acquittals. At the same time,
the acquittals can strengthen the prosecutors’ commitment to working with
these types of offences and can function as a motivation to work even harder
to obtain the supporting evidence required to secure convictions in these cases.
The work of the prosecutors specialised in relationship violence in many ways
corresponds to Hughes’ (1951) concept of ‘dirty work’. Dirty work relates to
work with a physical, social or moral taint, and in the case of the relationship
violence prosecutors studied in the dissertation it may be applied not only to
the offences that they deal with, particularly the sexual offences, which are
associated with both shame and moral taboos, but also to the power of prosecutors to subject others to suffering. Coming into close contact with the suffering of others and experiencing ‘disturbing’ emotions is understood as an
‘emotional taint’, particularly in professional contexts in which emotions are
viewed as being ‘out of place’ (Rivera 2015; McMurray & Ward 2014). A
recurrent emotional rule for dealing with this ‘emotional taint’ that emerges
in the prosecutors’ narratives is that of not dwelling on the cases and allowing
them to ‘eat you’. At the same time as the prosecutors’ emotional regime requires them to be able to shut off their emotions, there is a powerful normative
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imperative to avoid becoming cynical or cold-hearted. The lines of narrative
focused on how the prosecutors are emotionally affected by working with relationship violence show that it is important for the prosecutors to emphasise
their humanity and their ability to be affected without allowing this to influence their capacity to remain objective and neutral.

Emotional work in contacts with adult crime victims and defendants
Three narrative characters emerge in the prosecutors’ narratives on experiences of contacts with adult complainants, ‘the reluctant complainant’, ‘the
courageous complainant’ and ‘the disappointed complainant’. In the narratives on the reluctant complainant, the plotline is focused on how to get the
complainant to want to participate in the legal process, and the narratives illustrate how this is done by means of different forms of emotional work, which
involve motivating, persuading or forcing the complainant to participate. One
important neutralisation employed in relation to these actions is that the complainant’s reluctance is not described as genuine but rather as either being an
act for the perpetrator’s benefit or part of the toxic normalisation process that
constitutes the basis for the destructive relationship. The narratives about the
prosecutors’ contacts with courageous complainants are bordered by a fear
that these complainants will break down and lose the will to participate in the
legal process. The tension in these narratives is focused on showing that the
prosecutors have done everything in their power to avoid this situation, and
their respectable identity is often preserved by emphasising that they feel a
personal sympathy for the complainant at the same time as they cannot act on
these feelings. In the narratives focused on the third narrative character, ‘the
disappointed complainant’, the prosecutors’ emotional work involves getting
these complainants to stop feeling disappointed and offended by the justice
system’s decision to discontinue the investigation. The resolution of these
plotlines often involves what Presser (2013) has labelled a ‘power paradox’,
in which the prosecutors on the one hand emphasise that they are powerless
to act differently, while at the same time arguing that their decisions are correct and justified. At the general level, the narratives about contacts with complainants present an interesting tension between what might be described as
‘caring coercion’ and ‘frustrated engagement’. The performance of the professional identity in these narratives is often built around an underlying ‘helper
identity’, which is in line with developments towards a service bureaucracy.
At the same time, the ideal of acting with sensitivity towards others is often
made subordinate to the ideal of objectivity, and the narratives thus show how
difficult it is to perform the correct way of doing the right thing in the context
of these contacts.
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There are several parallels between the narratives on contacts with complainants and those on contacts with defendants. The professionalism that the prosecutors seek to express in these lines of narrative may be understood as an
‘empathetic rage’. These narratives present an ideal of showing the defendant
respect and empathy while at the same time exposing defendants and exercising control over them at trial. In order to be respectable emotions, both the
empathy and the rage need to appear as professional resources that do not involve the prosecutors’ ‘authentic’, private selves. Respectable empathy is primarily associated with an ability to ask the right questions at trial, and to get
the defendants to ‘lose face’ by those questions. Respectable rage requires a
clear professional goal in order to be legitimate; wanting to get back at a defendant for being crude or sarcastic, or responding with derision to someone
who answers rudely, is regarded as a failure and a breach of professional
norms.

Proving it – narratives on court cases and other legal actors
A final aspect of the prosecutors’ professional identities that is examined in
the dissertation involves the ideals and relationships associated with court
cases. One metaphor that occurs consistently and provides meaning to these
narratives is that of the trial as a theatre, at which it is important to enter into
one’s role and to be able to ‘stay in character’. This metaphor creates and
maintains an interesting border between the personal and the professional, and
may by extension be understood as an excuse that negotiates responsibility for
actions taken during trials.
In the prosecutors’ narratives on the court case, three other legal actors are
particularly prominent: defence lawyers, injured party counsel, and the judge.
As narrative characters, these actors serve to legitimise certain forms of action
on the part of the prosecutors, and to denote the limits of the prosecutors’ professionalism. By portraying defence lawyers as unscrupulous and driven by
money and the desire for success, the prosecutors emphasise that their own
professionalism is instead based on a form of legal pathos and not on selfinterest. The narratives on injured party counsel instead emphasise that it is
they who have the role of seeing to the complainants’ welfare, and who bear
the responsibility for supporting them through the legal process. In this way
the prosecutors are able to perform respectable professionalism by emphasising that they are aware of how important it is to provide support to crime victims at the same time as they can safeguard their objectivity and the importance of maintaining a distance to the complainant. In the lines of narrative
focused on the relationship with judges, there are both plotlines involving how
judges test prosecutors and their legal competence, and plotlines about the
ways in which the judges’ lack of knowledge or patience means that they ‘do
a better job than the defence would have done’ in ruining the cross examina-
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tion of the complainant. In relation to judges, the prosecutors appear as particularly knowledgeable about relationship violence and in line with this, their
professional practices are formulated in terms of an ‘educational mission’ to
explain to the court why a person who has been the victim of a crime behaves
in a certain way.

Within reasonable doubt: Conclusions and final discussion:
In the dissertation’s concluding discussion, I summarise and present my reflections on the three central contributions made by the dissertation at a theoretical, analytical and practical level. The dissertation’s principal theoretical
contribution lies in its showing the central importance of ‘doubt’ for professionalism in the modern era. By constantly keeping one’s actions within the
boundaries of ‘reasonable doubt’, a reflexive authority is created whose power
is justified not on the basis of the infallibility of this authority, but rather because it is focused on learning and listening. The second central contribution
is primarily of an analytical nature, and emphasises the importance of including emotion in criminological analysis. The dissertation illustrates how the
concept of ‘emotives’ serves an important function in allowing a deeper analysis of identities. Emotions occupy a particularly prominent place in contemporary cultural definitions of ‘personhood’ (Illouz 2007). Speech about our
feelings thus constitutes a central marker of identity and creates a space in
which we can both challenge or confirm an expected identity or provide promises about who we are going to be in the future.
My discussion of the dissertation’s third contribution focuses on how prosecutors might use the dissertation’s empirical chapters in order to understand,
examine and change their own professional identities. This discussion proceeds from the view that the justice system, like many other social institutions,
is currently in a process of transition from a traditional bureaucracy to what
might instead be described as a service bureaucracy.73 Within the traditional
paradigm, legal power is legitimised by reference to discourses which argue
that those who work within the justice system are governed by objectivity,
neutrality and impartiality. These legitimising discourses are further based on

73

One distinction that is commonly used to understand this transition is the distinction between
‘service’ and ‘service quality’. ‘Service’ focuses on what the bureaucracy is intended to provide, whereas the ‘service quality’ concept describes the way in which this service is to be
provided (see e.g. Cederholm et al. 2014). As regards the prosecution service, the service that
prosecutors are intended to provide may be described in terms of legal certainty, the rule of law
and legal expertise whereas service quality will instead be a question of how prosecutors provide these services in a respectful and responsive manner. Service bureaucracies may thus be
understood as extending the professional fields of public sector service work.
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conceptions of bureaucracies as rational systems that should guarantee foreseeability and equality of treatment and that should function independently of
the individual. Service bureaucracies are instead characterised by a consumer
logic in which ‘clients’ or ‘users’ and their levels of satisfaction are given
greater influence in relation to the work. Sensitive treatment, empathy and
respect, together with the ability to satisfy different needs are made central
institutional values and the relational, emotional aspects of the work become
a more significant factor in these service-focused bureaucracies. At the same
time, these aspects require a form of intimacy and involvement that knocks
the traditional, legal ideals of neutrality, distance and the ‘purity’ of the law
slightly off balance. The interwoven ideas about justice and professionalism
may be understood as the ideological gravitational field that provides the modern justice system with its attractive force and creates a tension about what
constitutes the respectable way for the justice system to do what is just and
right. This tension emerges clearly in the prosecutors’ narratives, and it is my
hope that the dissertation’s empirical chapters may inspire prosecutors and
other legal actors who work with intimate partner violence, sexual violence
and violence against children to continue to examine their own professional
narratives and the consequences of these narratives, especially for those who
come into contact with the justice system.
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Bilagor

Bilaga 1. Information till de deltagande åklagarna.
E-post
Hej,
tack för trevligt samtal idag! Här kommer som utlovat lite information om
forskningsprojektet och intervjuerna.
Syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka åklagares erfarenheter av
ärenden som rör relationsvåld. En intervju med dig som åklagare kommer
att kunna bidra med ny kunskap om hur åklagare ser på sin yrkesroll, rådande lagstiftning och relationsvåld. Ambitionen är att avhandlingen ska
kunna leda till att förbättra den rättsliga hanteringen av ärenden som rör
dessa brott. Det vore därför mycket värdefullt om du har möjlighet att delta.
Intervjuerna kommer att ske enskilt med åklagare över hela landet och beräknas ta upp till två timmar. Om du samtycker kommer intervjuerna att
spelas in, i första hand för att det ger möjlighet till ett mer detaljrikt material
och att minnesfel mm kan undvikas. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt
och alla som deltar i studien kommer att vara anonyma.
Hör av dig om du har några frågor eller funderingar!
Med vänliga hälsningar,
Nina Törnqvist
Doktorand
Kriminologiska institutionen
Stockholms Universitet
Tel: 08-16 31 32

Kort projektbeskrivning
Kort beskrivning av avhandlingsprojektet ”Just work – professional
identity and practices among Swedish prosecutors specialized in family
violence”
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Nina Törnqvist, Doktorand, Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet
Handledare: Janne Flyghed, Professor, Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet och Tove Pettersson, Docent, Kriminologiska institutionen,
Stockholms Universitet
Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka åklagares erfarenheter av ärenden som rör familjevåld/relationsvåld och därigenom få djupare
kunskap om hur dessa ärenden hanteras i rättsprocessen. Studien tar en bred
ansats och frågeställningarna kretsar kring hur åklagare upplever sin arbetssituation och olika institutionella ramar för sitt arbete, bland annat hur de ser på
nuvarande lagstiftning och rådande rättspraxis men också hur de förhåller sig
till sociala koder inom åklagaryrket. Avsikten är att även beröra hur åklagare
upplever mötet med misstänkta och målsägande och hur åklagare tänker kring
samhällets förväntningar på det rättsliga arbetet i dessa ärenden.
Avhandlingen är tänkt att bygga på en omfattande intervjustudie med familjevåldsspecialiserade åklagare över hela landet och ett längre fältarbete där jag
följer åklagare vid ett par åklagarkammare i deras dagliga arbete. Dessa metoder har valts med ambitionen att beskriva åklagares perspektiv på sin yrkesroll och våld mellan närstående mer ingående än vad andra typer av metoder
möjliggör.
Utifrån åklagares centrala roll i rättsprocessen har forskare menat att deras
arbete är en nyckel för att förstå de komplexa processer som utgör det rättsliga
arbetet. Valet att rikta in studien på just familjevåldsspecialiserade åklagare
görs av flera anledningar, de främsta är att så väl internationell forskning som
Åklagarmyndigheten själva betonar att den rättsliga hanteringen denna typ av
brottsärenden i dagsläget är särskilt angelägna att få mer kunskap om. Vidare
är de brott som kan räknas till familjevåld ett särskilt omdiskuterat område i
det offentliga samtalet, där också kritik har riktats mot rättsväsendet. Kritiken
har bland annat rört rådande lagstiftning och bemötande av brottsoffer men
har även handlat om låga åtalsfrekvenser. Tillsammans med den juridiska
forskning som har påpekat att brott i närstående relationer skapar speciella
förutsättningar för det rättsliga arbetet pekar dessa olika grunder på att det
vore särskilt betydelsefullt att belysa och bättre förstå familjevåldsspecialiserade åklagares arbetssituation och grunder för deras beslut. Målsättningen
att studiens resultat ska kunna bidra med kunskapsunderlag som kan leda till
att förbättra den rättsliga hanteringen av ärenden som rör brott mellan närstående.
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Bilaga 2. Intervjuguide.
I ‘The active interview’ förespråkar Holstein och Gubrium (1995) en form av
intervjuande som aktiverar olika narrativa resurser och ger utrymme för den
intervjuade att skifta mellan olika positioner under intervjuns gång.
Rather than searching for the best or most authentic answer, the aim is to systematically activate applicable ways of knowing – the possible answers – that
respondents can reveal, as diverse and contradictory as they might be. (Holstein
& Gubrium 1995:36).

En intervju kan med andra ord anses bestå av de frågor vi ställer, de frågor vi
inte ställer, hur vi lyssnar och hur vi inte lyssnar samt den förtroendefulla relation som vi i olika grad (miss)lyckas med att skapa. Utifrån en föreställning
om att det inte bara finns en ’sanning’ utan flera kan målet med kvalitativ
ansats förstås som att antingen försöka skapa en dialog som berör flera perspektiv eller som utforskar ett perspektiv så utförligt som möjligt, både i relation till enskilda intervjuer men också till intervjumaterialet som helhet. En
nyckel till hur vi som forskare kan öppna upp för en sådan intervju är våra
intervjuguider och förberedda frågor. I intervjuerna med åklagarna har jag använt mig av en tematiserad intervjuguide som berör erfarenhet och yrkesval,
organisering av arbetet och kontakter med rättsliga aktörer, brottsoffer och
tilltalade, syn på ärenden, åtal och rådande lagstiftning samt arbetets mål och
mening. Under respektive tema hade jag formulerat specifika frågor, främst
som stöd för mig själv att falla tillbaka på under intervjuerna. Även om temana
har funnits kvar under hela intervjuprocessen så har guiden utvecklats på olika
sätt, exempelvis har temat om organiseringen av arbetet fått minskat utrymme
i intervjuer då jag relativt snabbt uppfattade att frågorna kring detta visserligen
gav en bild av att arbetet kan organiseras på olika sätt men det gav mig ingen
teoretisk eller analytisk ingång. I den andra omgången av intervjuer fick istället frågor om emotioner större utrymme eftersom jag då ’upptäckt’ att det var
frågor som jag uppfattade att det fanns en stor teoretisk och analytisk potential
i relation till mitt intresse att undersöka relationsvåldsåklagares yrkesidentitet.
Intervjuguiden har också justerats för att öka flytet i intervjuerna. I den ursprungliga intervjuguiden hade jag tänkt gå igenom olika brottskategorier (fysiskt och verbalt våld mot vuxna, sexuellt våld mot vuxna, fysiskt och verbalt
våld mot barn respektive sexuellt våld mot barn) för att kunna se om åklagarens resonemang och erfarenheter skiljde sig åt mellan dessa brottstyper. Problemet med det upplägget var att upprepningen av frågor gjorde att det kändes
tjatigt, ett par åklagare svarade också att de i princip redan svarat på den frågan. Under vissa intervjuer upplevde jag att genom att ställa liknande frågor
så riskerade jag att framstå som om jag inte hade lyssnat ordentligt, vilket i
förlängningen hotade det förtroende som jag lyckats bygga upp under själva
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intervjun. Utifrån dessa erfarenheter ställde jag efterhand mindre frågor som
var jämförande på detta sätt.
I linje med förståelsen av att intervjuer är en meningsskapande praktik formulerades stödfrågorna i intervjuguiden på ett sätt som jag hoppades skulle förmå
de intervjuade åklagarna att växla perspektiv, exempelvis genom att få dem
att beskriva hur de tror att en målsägande eller tilltalad uppfattar rättegången
eller dem som åklagare. Osäker på om det beror på frågornas utformning eller
på att åklagarna var ovana att tänka sig in dessa positioner (eller kanske både
och) så lyckades jag inte skapa den typen av perspektivförskjutningar i någon
större utsträckning. Däremot finns andra perspektivförskjutningar i intervjuerna som handlar om vilka ideal som blir framträdande utifrån arbetets olika
roller (exempelvis förundersökningsledare, part i domstol, del av samråd på
barnahus eller kollega) samt mellan ett privat och ett professionellt jag. Dessa
perspektivbyten har jag försökt fånga upp i analysen och de har i viss mån
väglett hur jag strukturer och disponerat avhandlingen.

Mall för intervjuguide
Inledning:
Information om frivilligt, anonymitet, resultatet av studien publiceras i en
avhandling
Erfarenhet
x Hur länge arbetat som åklagare? Hur länge med våld i nära relation?
x Varför valde du att specialisera dig på våld i nära relationer?
Organisering/kammare
x Hur organiserar din kammare arbetet med våld i nära relation?
x Vilka brottstyper arbetar du med?
x Hur ser en typisk arbetsdag/vecka ut?
Kontakt med målsägande och misstänka
x Berätta hur din kontakt med målsägande ser ut? Barn/vuxna? Vilka
förväntningar upplever du att mä har på rättsprocessen? Vad uppfattar
du som viktigast utifrån mä:s situation?
x Berätta hur din kontakt med misstänkta ser ut?
Ärenden:
x Hur ser ett fall med stora chanser till åtal ut?
x Hur uppfattar du att ett ”typiskt ” XX-brott ser ut?
x Kan du berätta om ett fall där du varit osäker på om du skulle åtala
eller inte?
x Kan du berätta om ett fall som berört dig särskilt mycket?
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x
x

Vilka känslor förknippar du med ditt arbete?
Vad ser du som framgång i ditt arbete?

Avslutning
x Vad ser du som viktigast i ditt uppdrag som åklagare?
x Vilka egenskaper anser du är mest betydelsefulla för att bli en bra
åklagare?
x Vad är mest givande med att arbeta åklagare/med våld i nära relation?
Mest utmanande?
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Bilaga 3. Om transkribering
Inom forskning betraktas transkribering av forskningsintervjuer ofta som ett
’nödvändigt ont’ och ses som ett tidsödande och påfrestande arbete. Det är en
del av analysarbetet som har låg status och sällan ägnas samma utrymme i den
metodologiska diskussionen som själva datainsamlingen eller framställandet
av analysen. Klein (1990) menar dock att transkribering i sig är en analytisk
akt som är viktig att reflektera kring utifrån att transkriberandet är tolkande i
sig, skapar förutsättningar för vad som är möjligt för resten av analysarbetet
samt även bjuder in till en djupare förståelse av den egna delen i den kunskap
som intervjutillfället skapar (se även Kvale och Brinkmann 2014; Bucholtz
2007).
I min transkribering av intervjuerna har jag syftat till att göra det talade språket
till ett läsbart språk samtidigt som jag har velat skapa ’hörbara meningar’ som
ger läsaren en bild inte bara av vad som sägs utan även hur det sägs. Den
kunskapsteoretiska styrkan med detta sätt att transkribera är att den tar hänsyn
till skillnaden mellan innebörd och form, vad som egentligen menas med en
mening som ’Jag vill transkribera mer’ skiljer sig om detta sägs med ett neutralt, engagerat eller ironiskt tonläge. I likhet med alla sätt att transkribera
ställer denna transkriberingsstil krav på noggrannhet och konsekventa val. De
särskilda utmaningarna med ambitionen att skapa ’hörbara meningar’ är att
dels dess interreliabilitet, det vill säga om andra personer skulle höra att
samma emfaseringar under intervjun, samt dess intrareliablitet, det vill säga
om forskaren själv vid upprepade genomlyssningar skulle göra samma tolkningar. Dels finns ett dilemma i hur de ’hörbara meningarna’ blir lästa. Eftersom vi i vardaglig texter använder oss av ett mer renodlat skriftligt språk
som är avskalat av tveksamheter och känslomässiga markeringar kan detta sätt
att transkribera göra att uttalandena uppfattas som mer emotionella än om vi
skulle ha hört intervjupassagen spelas upp. För att skapa intervjupassager i
avhandlingens analytiska kapitel som enligt min mening är representativa för
både vad som sägs och hur det sägs har jag redigerat den ursprungliga transkriberingen genom att stryka vissa avbrutna meningar, kortare pauser och
ändrade röstlägen. Denna redigering menar jag även har en etisk aspekt som
handlar om att nedskrivet talspråk ofta framstår som mer osammanhängande
och förvirrat än vårt skrivspråk (Kvale & Brinkmann 2014:228). Utifrån att
avhandlingens forskningsfrågor och den analytiska ansatsen har jag dock behållit mer emotionella och narrativa ’cues’ i intervjupassagerna.
Följande transkriberingsnyckel har använts:
..
Avbruten mening
…
Kortare paus
’tal i kursiv’ indikerar förändrat röstläge och iscensättning av en ’narrativa dialog’ av en annan person
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( )
[…]
[ ]
ip
n

skratt, suckar, pauser, kroppsrörelser eller instämmande
Bortklippt sekvens
Underförstådda kopplingar som görs till sagts tidigare under
intervjun
Intervjuperson
Nina, intervjuare
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