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Sammanfattning 

Syftet med denna intervjustudie var att undersöka vad ett antal domare och blivande domare 

anser om de svårbegripliga ord som används i skrivna domskäl och domslut. Fem personer 

intervjuades; två fiskaler, två ordinarie domare och en pensionerad domare som fortfarande var 

aktiv. De fick i samband med intervjuerna även formulera om svårbegripliga meningar från 

autentiska domar. Forskningsansatsen var dels inspirerad av fenomenologin med avseende att 

beskriva intervjupersonernas upplevelser av de svåra orden på ett objektivt sätt, men också av 

hermeneutiken då viss tolkning görs i diskussionsdelen. Intervjupersonerna var medvetna om att 

vissa ord som används är svårbegripliga för allmänheten, och majoriteten av dem uppgav att de 

försökte undvika att använda ålderdomliga ord. Andra svårbegripliga ord så som juridiska 

fackord tagna från lagboken har en hög grad av precision och kan ofta inte bytas ut. Ytterligare 

faktorer som enligt deltagarna påverkar begripligheten negativt är tidspressen och den 

traditionella bilden av domare som självständiga individualister som får skriva som de vill. 

 

Intervjupersonerna skriver i första hand för parterna och anpassar sig något extra vid 

ungdomsmål. När juridiska ombud finns närvarande, uppger tre av fem att det då är ombudens 

uppgift att förklara domen.  

 

Samtliga deltagare tror att den yngre generationens domare kommer bidra till ett mer begripligt 

språk i framtiden. De problematiserar dock notariers användning av äldre domar som mall då 

det uppfattas ge en återupprepning av svårbegripliga skrivsätt. Även det intensiva 

effektiviseringsarbetet på domstolarna befaras kunna påverka språket negativt då det tar längre 

tid att skriva begripligt. 

    

Resultatet från omformuleringarna av meningarna visar på en stor variation hos deltagarna om 

vad som anses vara begripligt. Intervjupersonernas uppfattningar om språket i helhet diskuteras 

ur ett maktperspektiv. 

Nyckelord 
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Inledning 

Förra hösten kom två män fram till mig utanför biblioteket i Högdalen, söder om Stockholm. 

Med en kraftig brytning på svenska, bad de mig förklara vad ordet ”yrkande” betydde. De hade 

ordet skrivet i ett häfte och jag bad att få läsa den övriga texten för att förstå sammanhanget. Det 

visade sig att utskriften handlade om huruvida den ene av männen skulle få uppehållstillstånd i 

Sverige eller inte. Det var för honom sannolikt ett livsavgörande beslut som han nu var tvungen 

att be någon på gatan förklara för honom. Situationen gjorde mig upprörd och var startskottet 

till denna uppsats. 

 

På domstolarna runt om i landet får dagligen ett flertal medborgare för första gången en inblick i 

rättsväsendet – som tilltalade, målsägande, vittnen eller åhörare. Efter en långdragen process 

kommer slutligen domen, men vad står där egentligen?  

 

För ett par år sedan genomfördes en statlig offentlig utredning (Ju 2007:08) om förhållandet 

mellan medborgarna och domstolarna . Utredningen resulterade i ett betänkande med strategier 

och förslag för att öka förtroendet för domstolarna. I kapitlet som tar upp utformningen av 

domar och beslut framför författarna en uppmaning om att domskrivningsidealet måste 

förändras. I språkrapporterna som utgavs i samband med utredningen, konstateras gång på gång 

att domtexterna är svårbegripliga för de som inte har en juridisk utbildning. Domar är dessutom 

offentliga handlingar och enligt offentlighetsprincipen offentliga. Borde de då inte kunna 

begripas av alla medborgare?  

 

Det finns idag flera noggrant utarbetade hjälpmedel som ska bidra till att språket blir mer 

begripligt. Trots detta har inte mycket hänt sedan den första skriften med specifik inriktning på 

språkvården i domstolarnas arbete publicerades år 1984 av Svea hovrätt (Språket i domar och 

beslut).  

 

Mycket av det som har skrivits om språket i domar har utgått från ett mottagarperspektiv och 

ofta poängterat att det i slutänden är upp till domarna själva om en förändring av språket ska äga 

rum. Jag har därför valt att undersöka vad domarna själva anser om språkbruket. Kanske kan de 

ge en förklaring till varför inte mer har hänt?  
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Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av domstolen och domaryrket. Därefter följer ett stycke 

med brottmålsdomars utformande och vilka riktlinjer som finns för domskrivning. I den andra 

delen av det inledande bakgrundskapitlet presenteras en beskrivning av kanslispråk och 

fackspråk för att ge en överblick av vilka typer av ord som karakteriserar det juridiska språket. 

 

Litteraturöversikten inleds med det betänkande som denna studie har sin utgångspunkt från, och 

följs av de språkrapporter om domarspråket som publicerades i samband med utredningen. 

Kapitlet med den teoretiska bakgrunden inleds med en beskrivning av tillkomsten av det 

juridiska språk som används inom domaryrket utifrån en teori om professionell diskurs. Därefter 

diskuteras språket ur ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv i relation till ett makt- och 

mottagarperspektiv. Efter det beskrivs syftet med studien, följt av metoden, resultatet, 

diskussionen och slutsatserna. 
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En beskrivning av domstolen och domaryrket 

Tingsrätten 

Tingsrätten är, tillsammans med hovrätterna och Högsta domstolen (HD) en av de tre allmänna 

domstolarna som finns i Sverige och den första instans som ett mål tas upp i. Det finns totalt 48 

tingsrätter i landet. De mål och ärenden som prövas kommer från de kommuner som ingår i 

tingrättens domkrets, och kan delas in i tre kategorier: tvistemål, brottmål och ärenden 

(Domstolsverket, 2010). I den aktuella studien har jag fokuserat på brottmålsdomar som 

beskrivs närmare längre ned.  

 

Chefen på en tingsrätt kallas lagman och är tillsammans med rådmännen ordinarie (lagfarna) 

domare på domstolen. De större tingsrätterna är indelade i olika avdelningar, där varje 

avdelning fungerar som en domstol. Chefen för varje avdelning kallas då chefsrådman. Vid 

vissa tingsrätter arbetar även assessorer, fiskaler och tingsnotarier som tjänstgör vid tingsrätten 

under sin utbildning (Domstolsverket, 2010, Carlson & Person, 1999).  

 

Det arbetar även nämndemän på en domstol. De deltar under förhandlingarna med uppgiften att 

medverka i arbetet med att döma i olika frågor. Nämndemännen är politiskt valda representanter 

för befolkningen och har inte någon juridisk utbildning. De bidrar till att tillföra synpunkter till 

domstolen utifrån ett medborgarperspektiv. Det faktum att domstolen inte bara består av 

yrkesdomare är även tänkt att skapa ett förtroende för domstolen hos allmänheten 

(Domstolsverket, 2010, Carlson & Person, 1999). 

Domaryrket 

Från student till ordinarie domare 

För att kunna bli domare krävs en avslutad juris kandidatexamen (jur. kand.) eller juristexamen. 

Därefter följer en notarietjänstgöring under två år. Notarier som tjänstgör vid tingsrätten kallas 

tingsnotarier och biträder till en början en ordinarie domare. Arbetet är främst praktiskt och 

innebär bland annat att föra protokoll vid förhandlingar, utföra rättsutredningar och upprätta 

förslag till domar. Efterhand tillkommer mer självständiga uppgifter som att döma i enklare mål 

(Domstolsverket, 2010, Carlson & Person, 1999). 

 

Efter avslutad notarietjänstgöring följer en aspiranttjänstgöring i hovrätt eller kammarrätt (högre 

rätt) under ca nio månader. Efter en godkänd tjänstgöring påbörjas fiskalsutbildningen. Den 

inleds med minst ett år på tingsrätten och därefter följer ett arbete som adjunkt i hovrätt eller 

kammarrätt under en period på minst nio månader. Arbetsuppgifterna är desamma som för 

ordinarie domare. När den formella fiskalsutbildningen är avklarad och utbildningen är 
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godkänd, har fiskalen fått titeln assessor, som är det slutliga steget i domarbanan (Carlson & 

Person, 1999). 

 

För att slutligen bli en ordinarie domare krävs en utnämning från regeringen. En ordinarie 

domare är enligt grundlagen oavsättlig. Förutom avgång vid pension kan en ordinarie domare 

endast tvingas avgå om han/hon har begått ett brott eller upprepade gånger åsidosatt sitt arbete 

och därför gjort sig olämplig för sin domartjänst (Regeringsformen (RF) 1974:152, 11 kap. 5 §). 

Domstolsakademin 

Från och med början av år 2009 erbjuder Domstolsakademin i Jönköping utbildning och 

fortbildning för nyutnämnda och ordinarie domare. Utbildningen omfattar olika delar av det 

vardagliga arbetet på domstolen. Domarna kan välja kurs utifrån sina särskilda behov och under 

våren år 2010 har det bland annat hållits en endagskurs med temat domskrivning. Utbildningen 

är på avancerad nivå och inleds ofta med en kort föreläsning som följs av resonemang i grupp 

och gemensamma diskussioner (Domstolsverket, 2010). 

Domens struktur 

Brottmål 

Brottmålsdomar kan till exempel handla om våldsbrott, tillgreppsbrott, narkotikabrott, 

skattebrott eller trafikbrott. När ett brott har begåtts genomför polisen en förundersökning. Finns 

en skäligen misstänkt person leder åklagaren förundersökningen. Vid beslut om åtal skickas en 

stämningsansökan till tingsrätten. Tillsammans med övriga handlingar sammanställs den i en 

akt. Stämningsansökan prövas och om den uppfyller de krav som gäller enligt lag, beslutar 

tingsrätten om en huvudförhandling ska hållas i målet eller om det kan avgöras på handlingarna.  

Till huvudförhandlingen kommer de inblandade parterna och förhör genomförs. När all relevant 

information har samlats in har domarna (ordinarie och nämndemän) en överläggning och röstar 

om domslutet. Det fattade domslutet avkunnas (läses upp) antingen direkt i anslutning till 

avslutad förhandling eller vid ett senare tillfälle (kanslidom). Om domen avkunnas ska den ha 

skrivits inom en vecka från datumet. Om den istället satts på ett annat datum ska den skickas per 

post vid det avsatta tillfället. Det finns även möjlighet att få reda på domslutet genom att ringa 

till tingsrätten. Domen skrivs alltid ner och skickas hem till parterna (Domstolsverket, 2010).  

 

Brottmålsdomar inleds med domslutet, som tillhör det viktigaste i domen och måste därför vara 

exakt formulerat. I detta avsnitt fastställs vad domstolen har beslutat i målet. Därefter följer 

åklagarens yrkande som följs av en presentation av bevisningen och domskälen, varför rätten 

(domare och nämndemän) haft skäl att fatta det aktuella beslutet och vilka resonemang som 

förts. En rubrik med tingsrättens bedömning följer efter det, samt påföljdsfrågan och 

skadeståndsfrågan (om det är aktuellt). I bilagor finns stämningsansökan och annat som är 

relevant för domen. En obligatorisk bilaga finns med som förklarar hur man går tillväga för att 

överklaga domen (Domstolsverket, 2005). Se exempel på en brottmålsdom i bilaga 1. 
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Det finns två olika sätt att formulera domskälen, antingen med referat eller med vävda domskäl. 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika sätten.  

Referat 

Att skriva domskäl med referat innebär att stora delar från den skriftliga bevisningen och de 

berättelser som uppkommit under förhören, tas med i domen. En fördel är att läsaren kan följa 

resonemanget och domslutet kan uppfattas som mer förståeligt. De inblandade parterna kan 

även känna sig säkra på att det de har sagt blivit uppmärksammat och tagits med i bedömningen. 

Dock blir domar med referat omfattande eftersom långa referat kräver ett stort utrymme (SOU 

2008:106). 

Vävda domskäl 

I vävda domskäl vävs utvalda relevanta delar av berättelserna som kommit fram under förhören, 

in i rättens resonemang. Att skriva vävda domskäl uppmuntras av Domstolsverket, eftersom det 

är tidsbesparande och gör att domarna blir kortare. Däremot kan det ta tid att lära in en bra 

metod att skriva på (Domstolsverket, 2005).  

Riktlinjer för domskrivning 

I rättegångsbalken 17 kap och 30 kap står anvisningar om vad en dom skall innehålla. 

Anvisningarna är begränsade och riktlinjer för utformning och språk saknas. 

 

 17:7 § En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange 

  

1. domstolen samt tid och ställe för domens meddelande, 

2. parterna samt deras ombud eller biträden, 

3. domslutet, 

4. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som dessa grundats på och 

5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet (Rättegångsbalken (RB) 1942: 740, 17 

kap 7 §)  
 

Avsaknaden av direktiv för utformningen gör att domar som skrivs på domstolar runt om i 

landet i hög grad skiljer sig åt. För drygt 40 år sedan gav Statsrådsberedningen (1967) ut de 

första riktlinjerna för språklig utformning av officiella texter. Riktlinjerna gällde främst lagar 

och andra författningar och först år 1984 kom de första riktlinjerna speciellt utformade för 

språket i domstolarna (Språket i domar och beslut, 1984). Syftet med skriften var att inspirera 

till ett modernare språkbruk och en ökad medvetenhet om språkfrågor hos domarna. Därefter 

har det publicerats en rad olika skrifter med tips och rekommendationer, där domarna bland 

annat har uppmanats att tänka mer ur ett mottagarperspektiv och skriva på ett mer modernt och 

begripligt sätt. I en reviderad version av Språket i domar och beslut som kom år 2005 menar 

man dock att det i högsta grad är en sak för domstolarna och den enskilde domaren själv att på 

bästa sätt utforma domarna (Domstolsverket, 2005). 

 

En rekommendation som har fått genomslag i domstolen är utbytet av ordet ”skall” till ordet 

”ska”. Regeringskansliet beslutade år 2007 att man i alla officiella texter skulle byta ut ordet 
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”skall” (Justitiedepartementet, promemoria 2007). Detta uppmärksammades även i Riksdagens 

språkbrev som utkommer regelbundet med rekommendationer kring språkbruket i offentlig 

svenska (nr 76, 2007). ”Ska” började även i samband med rekommendationen att användas i alla 

nyskrivna lagar och förordningar (Malmberg, 2007). 

Andra hjälpmedel 

På domstolarna används ett mallsystem för att underlätta praktiskt för domskrivningen och för 

att på ett smidigt sätt skicka information direkt till belastningsregistret. I det interna 

datasystemet Vera, finns Word-mallar med färdiga rubriker för domskäl men också färdiga 

mallar för domslut där domarna endast fyller i namn, eventuellt belopp och år. Nedan följer ett 

exempel på ersättningsfrågan i en sådan domslutsmall, där ordet ”skall” fortfarande finns med 

(trots allt).  

 

Ersättning 

 

1. NN tillerkänns ersättning av allmänna medel med X kr. Av beloppet 

avser X kr arbete och X kr mervärdesskatt. 

2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. 

EMR (En Modernare Rättegång) 

År 2009 infördes reformen EMR (En Modernare Rättegång), som bland annat möjliggör för 

avgörande av brottmål utan huvudförhandling. Behovet av en effektivisering framkommer 

tydligt i Domstolsverkets årsredovisning av domstolarnas verksamhet år 2009 (Årsredovisning 

2009, Domstolsverket, 2010). Enligt rapporten har antalet brottmål ökat konstant genom åren, 

bara under 2000-talet har antalet ökat med 40 procent. År 2009 låg 32 163 brottmål på hög hos 

tingsrätterna. En jämförelse med statistik från år 2008 visar att antalet huvudförhandlingar har 

minskat med 18 procent år 2009, vilket visar på att reformen har haft effekt.  

Domstolsverket 

Domstolsverket inrättades år 1975 och är en statlig myndighet som fungerar som en 

serviceorganisation till domstolarna. Myndighetens uppgift är att ansvara för övergripande 

samordning och gemensamma frågor som rör alla Sveriges domstolar. Förutom arbete med 

personalutveckling och utbildning, arbetar de fram föreskrifter med råd och anvisningar för att 

se till att verksamheten på domstolen fungerar på ett bra sätt. Domstolsverket har ca 6 000 

anställda och finns i Jönköping (Domstolsverket, 2010).  

 

Olof Ställvik (2009), idag forskare i juridik, har skrivit en avhandling om domarrollen.  I 

avhandlingen diskuterar han inrättandet av Domstolsverket som gav upphov till en debatt där 

kritikerna ifrågasatte om Domstolsverket skulle komma att inkräkta på domstolarnas 
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självständighet. Ställvik ifrågasätter även verkets roll gentemot domarna, och menar att 

regeringens och Domstolsverkets satsningar på kvalitetsutvecklingsarbete är positivt men även 

kan ses som en brist på förtroende gentemot den dömande professionen. Han tycker å andra 

sidan att domarna, som ställer upp på den typen av verksamhet, ger ett intryck av dåligt 

självförtroende. Domarkåren borde istället själva kunna avgöra vad som utgör bra respektive 

dåligt kvalitet i den dömande verksamheten, menar han (Ställvik, 2009, s. 181).  

Kanslispråk och fackspråk 

Kanslispråk 

Historisk överblick 

Ordet kansli kommer från det latinska ordet ”cancelli” med betydelsen; ”en av skrank inhägnad 

avdelning i en ämbetslokal”, framför allt domstolar. På kansliet fanns en chef, ”cancellarius”, 

som på nysvenska blir kansler (Bergman, 2003, s. 204).  

 

I Sverige var det kungliga kansliet (statsdepartementen) den plats där skrivelser till kungen 

mottogs och kungens utgående skrivelser expedierades. Personalen som arbetade på kansliet 

utvecklade ett så kallat skråspråk, ett speciellt sätt att skriva med olika formler och vändningar, 

som strängt iakttogs och fördes vidare till andra skribenter i samma situation. Än idag använder 

myndigheter det kanslispråk som från medeltiden och framåt härstammar från tyska och 

romerska kanslier. Det språk som används inom juridiken har även många översättningslån från 

latin som ofta förmedlats via tyskan. Ett exempel är ordet egenhändigt som på latin är ”propria 

manu” (Bergman, 2003, s. 205).  

Typiska drag 

Långa verbformer är typiska för kanslispråket (t.ex. införskaffa och förvänta) och förlängningar 

av ord så som ”målsättning” istället för ”mål” och ”problematik” istället för ”problem”. Det som 

kanske mest karaktäriserar kanslispråket är den så kallade ”substantivsjukan”, en förkärlek för 

substantiv som lett till att många verb och adverb blivit till substantiv. Ett exempel är verbet 

”tillämpa” som kommit att användas i formen ”äga tillämpning” (Bergman, 2003, s.209). Ett 

annat exempel som är vanligt förekommande i domar är användningen av ”göra gällande” 

istället för verben ”hävda” eller ”påstå”. 

 

Förutom påverkan av orden är det framför allt på satsnivå som kanslispråket utmärker sig där 

långa meningar, många bisatser staplade på varandra och inskott är vanligt förekommande. Före 

år 1907 var kanslispråket än mer komplicerat vilket gjorde att kungen skickade ett cirkulär (ett 

meddelande som skickas till flera personer samtidigt) med följande uppmaning: 
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Samtliga förvaltande ämbetsmyndigheter i riket [ska] affatta sina skrifter i klara, korta 

meningar och således undvika invecklade satsbyggnader och onödiga upprepningar samt att 

i öfrigt söka tillägna sig ett klart och enkelt skrifsätt (Bergman, 2003, s. 205) 

Trots uppmaningen för mer än hundra år sedan, lever kanslisvenskan kvar även idag, bland 

annat inom juridiken. Dock inte i lika stor utsträckning som tidigare.    

Fackspråk 

Det språk som används av experter eller arbetande inom ett yrkesområde kallas fackspråk. 

Fackspråket innehåller facktermer som är specifika för ett visst yrkesområde och kan därför inte 

användas i kommunikationen med en expert från ett annat specialområde (eller en lekman).  

Laurén (1993) menar att kommunikationsaspekten är central när man ska avgöra om en text 

eller en kommunikationssituation är fackspråklig eller inte. En kommunikationssituation när två 

experter inom samma område diskuterar kan då ses som renodlat fackspråk och som en 

ytterlighet på en skala mellan det rena fackspråket och det vardagliga språket. När en expert 

inom ett område istället samtalar med en lekman begränsas möjligheterna att använda samma 

fackspråk. Man kan ur en kommunikationsaspekt då tala om information utan kommunikation, 

eftersom en lyckad kommunikation kräver att deltagarna förstår varandra (Laurén, 1993, s. 13).  

 

Motsatsen till fackspråk är allmänspråk som används i vardaglig kommunikation och saknar den 

komplexitet som specialbetydelser och facktermer innebär för förståelsen. 

 

I en modell som ursprungligen är framtagen för området fysisk geografi skildras användningen 

av fackspråk i olika situationer. Dels framgångsrik kommunikation, dels kommunikation som 

kräver lite mer av avsändaren (talaren, skribenten). Jag har nedan anpassat modellen för det 

juridiska fackspråket:  

 

1. teori; fackintern kommunikation; ex. kommunikation mellan jurister inom forskningen 

2. tillämpning; fackintern kommunikation mellan yrkesjurister 

3. tillämpning; kommunikation mellan yrkesjurister och experter från närliggande 

områden; interfacklig kommunikation, 

4. utbildning; (fackintern) kommunikation mellan jurister/lärare i juridik och deras 

studenter, 

5. offentlighet; (fackextern) kommunikation mellan lärare i juridik och elever, 

6. offentlighet; (fackextern) kommunikation mellan jurister och lekmän. 

 

(Langer, 1986 enligt Gläser, 1990, se Laurén, 1993, s. 13-14) 

 

Det är främst punkt 1och 2 som kan kallas fackspråk i strikt mening, eftersom både sändare och 

mottagare befinner sig på samma nivå och delar samma kunskap om ämnet. I punkt 2 kan det 

dock finnas en skillnad i språket mellan en forskare i juridik och en verksam jurist. I punkt 3 

och 4 krävs en introduktion i ämnet för att kommunikationen ska fungera (Laurén, 1993). I den 
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föreliggande studien är det främst den fackexterna kommunikationen (punkt 6) mellan jurister 

och lekmän som är aktuell.  

Det juridiska fackspråket 

Terminologin som används inom det juridiska fackspråket har vuxit fram under århundraden. 

Begreppen har utvecklats som resultat av praktiskt arbete inom rättsskipning och 

rättsvetenskaplig forskning, men även via influenser från den romerska rätten (rättssystem som 

utvecklades i det gamla romarriket). Många lånord på latin används med samma innebörd som i 

den romerska rätten (Laurén, 1993). Ett exempel är ”ad acta” med betydelsen ”till 

handlingarna” (Thomson & Reuters, 2010). 

 

När terminologin inom andra områden förändrats över tid, har det juridiska språket förändrats i 

betydligt långsammare takt. Laurén menar att begreppsmässiga förändringar inom den juridiska 

terminologin enbart är möjliga i samband med så drastiska förändringar som samhälleliga 

revolutioner (Laurén, 1993). 

 

Språket inom juridiken används inte enbart för att kommunicera ett tankeinnehåll, utan är 

framför allt ett redskap i yrkesutövningen och Jensen m.fl. (2006) menar att det är det enda 

juristen har för att nå och förmedla kunskap (s. 13). Språket är inte enhetligt utan varierar 

beroende på sammanhang (avtalstexter, domar, lagtexter, vetenskapliga texter etc.). Det har 

dock ett och samma syfte oavsett sammanhang vilket, enligt författarna, är ”att utreda 

sakförhållanden och analysera problem, samt för att redovisa och argumentera för rättsliga 

lösningar på dessa” (Jensen m.fl. 2006, s. 13).  Hur språket ser ut i just domskäl och domslut 

förklaras närmare i nästa kapitel.  
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Litteraturöversikt  

I en diskussion om språket i domar måste man ta hänsyn till mottagarna av domen, det vill säga 

parterna i målet, eftersom det i första hand är till dem som domen riktar sig. Det är även 

mottagarna som avgör vad som är begripligt eller inte. I samband med Förtroendeutredningen 

som beskrivs nedan genomfördes även ett antal språkrapporter som tog upp språket ur ett 

mottagarperspektiv. Två av rapporterna beskrivs nedan. Därefter ges en inblick i hur tankar om 

språket diskuteras och tar form i dagens juristutbildning. 

Förtroendeutredningen 

På uppdrag av regeringen genomfördes år 2007 en kartläggning av kommunikationen mellan 

domstolarna och medborgarna. Den fick namnet Förtroendeutredningen (Ju 2007:08) och 

resulterade i betänkandet Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag (SOU 

2008:106) med målet att ge förslag på hur kommunikationen mellan domstolarna och 

medborgarna kan förbättras. Kommunikationen via domar och beslut är, enligt författarna, en 

faktor av särskilt stor betydelse för medborgarnas förtroende för domstolarna. Denna aspekt tas 

upp under rubriken Utformning av domar och beslut. Nedan följer en beskrivning. 

Problematisering 

Författarna påpekar att det faktiskt har skett en förändring genom åren, och att de allra flesta 

domar är väl motiverade och skrivna på ett sådant sätt att många kan begripa dem. I samband 

med Förtroendeutredningen genomförde SCB (Statistiska centralbyrån) en enkätundersökning 

om förtroendet för domstolen hos individer med domstolserfarenhet. En klar majoritet uppgav 

att de tyckte att den dom som de läst var lätt eller mycket lätt att läsa. Författarna poängterar 

dock att det fortfarande kvarstår problem kring begripligheten främst vad gäller disposition, 

struktur och ordval vilket bekräftas av språkrapporterna i samband med utredningen. Utifrån 

resultaten av SCB:s enkätundersökning kunde man konstatera att parter och andra inblandade i 

en rättegång läser domar i större utsträckning än förväntat. Dessutom befinner sig många av 

läsarna framför datorn och följer mediernas bevakning av ett mål, eller tar del av domar 

publicerade på internet. Trots den stora målgruppen saknar domare ofta ett mottagarperspektiv 

när de skriver domar, något som författarna menar är det som orsakar störst problem för 

begripligheten. Istället tycks det vara kollegorna i överrätten som är den huvudsakliga 
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målgruppen. Notarierna, de blivande domarna, använder inte heller sällan äldre domar som mall 

när de skriver och bidrar på så sätt till att fackjargongen i domstolsspråket förs vidare (SOU 

2008:106). 

Förslag på åtgärder 

Domaryrket är ett yrke där den enskilde domarens självbestämmande är särskilt viktigt, vilket 

enligt författarna gjort att klimatet i domstolarna inte tidigare främjat diskussioner om 

domskrivning. De menar att nyckeln till förändring är att domarna själva börjar diskutera frågor 

som rör den språkliga utformningen av domar. Utifrån diskussioner domare emellan och under 

ledning av Domstolsverket föreslås att en strategi bör arbetas fram som vilar på följande 

hörnstenar: 

 Sveriges domstolar ska ha föreskrifter för formell och grafisk utformning av domar och 

beslut.  

 Det ska finnas rekommendationer för hur domar och beslut bör utformas när det gäller 

läsbarhet och juridisk argumentation.  

 Alla domstolsjurister ska utbildas i frågor som rör utformningen av domar och beslut 

(se Domstolsakademin ovan). 

 Kvaliteten i domar och beslut när det gäller läsbarhet och juridisk argumentation ska 

återkommande undersökas (SOU 2008:106, s. 170). 

Kommentar 

Via informationschefen på Domstolsverket har jag fått veta att Justitiedepartementet håller på 

att arbeta fram en strategi som ska presenteras i december år 2010 (Thor Johnzon, 

informationschef, Domstolsverket). 

Språkrapporter i samband med Förtroendeutredningen 

Läsbarhetsanalys av domar 

En av språkrapporterna som kom i samband med Förtroendeutredningen genomfördes av 

Barbro Ehrenberg-Sundin med titeln En läsbarhetsanalys av domar - Vad är det som gör domar 

svåra att läsa? Hur avviker språket från normalprosa? Vad tycker juristerna själva? (2007). I 

rapporten testades 50 autentiska domar ur ett läsbarhetsperspektiv. Syftet var att undersöka om 

domarna kunde leva upp till de krav på läsbarhet som vanligtvis ställs på en bruktext (en text 

som har ett specifikt syfte och där läsaren har ett mål med läsningen). Bland de 50 domar som 
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undersöktes var 19 från tingsrätten. Resultatet visade att språket i domarna dels var vårdat, dels 

föråldrat och med många fackord. Händelseförloppet beskrevs ofta med ett enkelt språk som 

blev alltmer komplicerat under rubriken ”Tingsrättens bedömning”, då domstolen kom till tals. 

Nedan följer en lista på olika kategorier av komplicerade ord som förekom flitigast i de 

granskade domarna: 

 

 ”älsklingsverb” som sällan förekommer i allmänspråket: ankomma, tillerkänna 

 sammansatta verb: återfå, återbetala, kvarbli  

 föråldrade ord: eljest, jämte, härav  

 långa prepositionsuttryck: gällande, föreliggande, ifrågavarande 

 fackord 

 omnämning av parterna: kärande, svarande 

 typiska fraser: ”stanna på staten”, ”med hänsyn härtill” 

 

Utöver ovan nämnda ord var tonen i domarna ibland högtravande och krystad med tendenser av 

kanslispråk i form av bland annat stel ordföljd. Ett exempel på högtravande och krystat språk är 

följande textstycke som handlar om ett barn (Ehrenberg-Sundin, 2008, s. 193): 

En hemflytt snarast skulle innebära att hennes trygghet och stabilitet i vardagen 

undermineras och hon skulle utelämnas till en situation där hon idag känner sig otrygg och 

osäker. Hennes traumatiska minnen skulle ge henne stora svårigheter att klara vardagen och 

relatera till sin familj (Ehrenberg-Sundins kursivering). 

För att ta del av juristers syn på språket i de studerade domarna, ombads ett antal jurister att 

bedöma tio domar var ur ett läsbarhetsperspektiv. Resultatet visade att det rådde delade 

meningar bland juristerna. De höll med om att språket var onödigt komplicerat emellanåt och 

alldeles för ordrikt, krångligt och stundom för ”pratigt” men framförde även positiva omdömen 

om språket, exempelvis att det hade bra flyt, var lättläst och välformulerat. Det framkom även 

att två av juristerna hade bedömt samma dom med helt motsatta uppfattningar. Den ene juristen 

var positivt inställd och tyckte att domen var lättbegriplig medan den andre juristen var negativ 

och upplevde domen som svårbegriplig (Ehrenberg-Sundin, 2008, s. 205). 

 

Utbredningen av det komplicerade språket i de granskade domarna och juristernas varierade 

omdömen beror, enligt Ehrenberg-Sundin, på att ”domsspråket präglas både av en önskan att 

bevara det traditionella domsspråket, och av strävan att skriva allmänspråkligt”. Hon drar 

slutsatsen att det i slutänden är skribenterna själva som avgör stilen (s. 205). 

 

Utifrån resultaten från sin egen undersökning och med de övriga språkrapporterna i 

Förtroendeutredningen som underlag, har Ehrenberg-Sundin skapat ett klarspråkstest särskilt 

utformat för att undersöka begripligheten i domar. Testet består av 35 frågor med efterföljande 

kommentarer, indelade i elva olika kategorier som rör allt från mottagaranpassning till frågor 

som rör dispositionen. Utifrån varje kategori får den undersökta texten en profil, som gör det 

möjligt att avgöra på vilken nivå svårigheter i begripligheten ligger. Testet är tänkt att kunna 

användas under utbildningen, under seminarier om domskrivning samt av domarna själva i 

deras arbete (SOU 2008:106).   
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Enkätundersökning om ordförståelse 

För att undersöka om den ”vanliga människan” förstår språket i domar genomfördes även en 

enkätundersökning i samband med Förtroendeutredningen med titeln Svåra ord i domar – 

Förstår vanliga människor innebörden av juridiska domar? (2008). 

 

I rapporten diskuteras den språkliga kommunikationen från domstolen som ett hot mot 

demokratin, eftersom information som ska nå alla brister när mottagarna inte behärskar det 

specifika uttryckssättet och de svåra orden. I rapporten delas de svåra orden i domar in i olika 

kategorier beroende på svårighetsgrad, där exempelvis lånord från latin inte sägs höra till de 

”farligaste” orden att använda eftersom läsaren ändå kommer att behöva slå upp det. Svåra ord 

som istället är farliga, är de ord som läsaren tror sig veta betydelsen på. Det handlar ofta om 

facktermer eller ord som liknar allmänspråkliga termer men som istället har en specifik juridisk 

innebörd (Wedin, 1993, Ekman Öst, 2008 se s. 74).  

 

I enkätundersökningen deltog 71 vuxna (19-65 år) indelade i två grupper; en grupp med 

yrkesarbetande och en grupp med studenter. Urvalet grundades på att undersöka om utbildning 

hade någon inverkan på ordförståelsen. Informanterna fick i ett test med tre delar svara på frågor 

om 35 svåra ord tagna från autentiska domar. Bland orden fanns både juridiska fackord och 

allmänt svåra ord. I enkätens första del fick informanterna förklara om de upplevde sig förstå 

ordet, i den andra delen fick de förklara betydelsen med egna ord och i den sista delen fick de i 

uppgift att ange rätt synonym (Ekman Öst, 2008).  

 

Resultatet visade att informanterna kunde förstå drygt hälften, 51 %, av orden. Yrkesgruppen 

presterade bättre än gruppen med studenter på alla delar av enkäten, trots att de hade lägre 

utbildningsnivå. För att testa ålderns betydelse delades grupperna även in i två grupper utifrån 

ålder. I jämförelsen hade de äldsta informanterna bättre resultat än de yngre informanterna. 

  

Nedan följer en lista med de ord som informanterna hade svårast, respektive lättast för utifrån 

antal felsvar och korrekta svar: 

  

De ord som flest svarade fel på: 

 

De ord som flest svarade rätt på: 

belöper jämte 

förslagenhet utge 

förebragts yrkat 

rekvisitet åläggs 

åberopat föreligger 

beredande bestickning 

 

Ekman Öst (2008) drog slutsatsen att ordförståelse inte har sitt huvudsakliga ursprung i 

utbildning, utan istället i erfarenhet, och troligtvis då från texter som en individ kommer i 

kontakt med vid olika tillfällen i livet. Ålder kan därför sägas vara en mer betydelsefull variabel 

än utbildning. Däremot kunde inga generella slutsatser göras eftersom urvalet var begränsat. 

Resultatet kan dock, enligt Ekman Öst, ses som en tendens (s. 112).  
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Språket under juridikutbildningen  

En stor andel av dagens domare närmar sig pensionsåldern och man räknar med att en tredjedel 

av domarkåren kommer att ha gått i pension inom loppet av några år (Domstolsverket, 2010)  

Studenterna på juridikutbildningarna runt om i landet är framtidens domare och kommer att 

ansvara för det språk som används i domar framöver. Hur studenter och lärare reflekterar kring 

det juridiska språket i dagens juridikutbildning har Ann Blückert studerat i sin avhandling, 

Juridiska, ett nytt språk? (2010). Hon har analyserat lärarnas kommentarer på de texter som 

studenterna producerar under utbildningen, samt tagit del av studenternas reflektioner kring 

språket. 

 

I avhandlingen framkommer att det råder olika åsikter om det juridiska språket bland studenter 

och lärare. Dessutom stämmer inte alltid lärarnas rekommendationer överens med vad som 

anges i kurslitteraturen. Det som alla är ense om är dock kravet på precision i det juridiska 

språket, detta för att förhindra syftningsfel.  

 

I en av kurslitteraturböckerna, Att skriva juridik (2006), finns regler och råd för vilka ord 

juridikstudenter bör använda när de skriver och vilka de bör undvika. I en lista med vad 

författarna kallar sex ”onödighetskategorier” (som bör undvikas), finns bland annat exempel på 

språkliga drag från äldre kanslispråk (Jensen m.fl., 2006, s. 42-44): 

 

Ordförlängningar: 

 

Tautologier (”tårta på tårta”): 

 införskaffa 

 

utvecklingstrend 

 sjukvårdsverksamhet 

 

framtidsprognos 

 

Krångliga och stela ord: 

 

Substantiveringar: 

 beriktigande (rättelse), 

 

göra ett föremål för utredning (utreda) 

 emedan, enär (eftersom) 

 

utöva kontroll över (kontrollera) 

  

Språkliga abstraktioner: 

 

Utfyllnadsord och osäkerhetsmarkörer: 

 framföra fordon (köra bil) 

 

härvid 

  

 

rent principiellt 

  

Juridikstudenterna utvecklar sitt sätt att skriva under utbildningen och har många nya fackord att 

lära in. I avhandlingen framkommer att studenterna använder äldre domar som mall och 

inspirationskälla för språkbruket. Eftersom studenterna ännu inte behärskar det juridiska språket 

fullt ut, finns det risk att de gör språkliga misstag och använder ord och uttryck som de ännu 

inte behärskar. Enligt Blückert, gör det att språket lätt kan uppfattas som överdrivet stelt. Detta 

är något som lärarna i undersökningen också var noga med att poängtera och kritisera i de 

skriftliga omdömena. Studenternas reaktion på lärarnas kritiska kommentarer var att de önskade 

fler mer konkreta förslag på förbättringar för att de ska kunna få en positiv utveckling i 

skrivandet (Blückert, 2010). 
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Det framkommer att studenterna i början av juridikutbildningen inte reflekterar över de 

potentiella mottagarna av de juridiska texterna i någon större utsträckning när de skriver. 

Blückert noterade att fokus hos studenterna istället låg på att leva upp till den språkliga och 

metodiska normen. Hon refererar till en jurist som menar att mottagarperspektivet ibland kan 

ställas mot kraven på språklig precision i en lagtext. Exempelvis är förvaltningslagen skriven på 

ett lättbegripligt sätt som gemene man ska förstå. Detta gör att den saknar precision (jämfört 

med andra lagar), vilket gör att problem kan uppstå vid tillämpningen (Blückert, 2010, s. 292). 

Trots detta argument behöver studenterna, enligt Blückert, bli medvetna om spänningen mellan 

användningen av vardagligt språk och juridiskt språk för att kunna sätta sig in i ett 

klarspråkstänkande. På så sätt kan de bygga upp en förståelse för nödvändigheten med klarspråk 

och varför satsningar görs. Det handlar inte bara om att de ska veta hur man skriver begripligt, 

de bör även förstå varför man bör göra det (Blückert, 2010, s. 293).  

 

Som titeln på avhandlingen syftar till liknas det juridiska språket ibland vid ett helt nytt språk, 

något som juridikstudenter ibland får höra. Blückert anser dock att det budskapet är något 

missvisande (s. 280). Hon nämner en av lärarna som menar att det istället är de stora likheterna 

mellan studenternas språkkompetens när de påbörjar utbildningen och språkanvändningen under 

utbildningen som orsakar problem. De har redan ett fungerande skrivsätt som liknar det som 

används inom juridiken och måste därför istället bli medvetna om var skillnaderna ligger, vad 

som är nytt för språkanvändningen i juridiska sammanhang (Blückert, 2010, s. 279-280). För att 

nå denna medvetenhet är det nödvändigt att diskutera språket ur ett metaperspektiv, det vill säga 

att ha ett språk för att diskutera det juridiska språket. För att konkretisera förhållandet mellan de 

nya och de redan befintliga inslagen i studenternas språkkompetens diskuterar Blückert 

språknormer i tre lager: 

 

 Lager I – skriftspråksnorm 

Tillägnas i grundskolan och avser baskunskaper så som rättstavning, ordböjning och 

meningsbyggnad. 

 

  Lager II – allmänvetenskaplig norm 

Förutsätter en gedigen skriftspråkskompetens och avser språknormer i ett vetenskapligt 

sammanhang. Studenten kan ta hjälp av uppsatshandböcker för att anpassa sig till denna 

norm. 

 

 Lager III – juridisk norm 

Avser de språknormer och stilmönster som skiljer det juridiska språket från andra 

akademiska discipliner. Här finns normen om ett juridiskt språkideal samt normer om 

både språk- och textriktighet (s. 144-151). 

Ovan nämnda modell av språknormer i olika lager kan, enligt Blückert, göra att studenternas 

inskolning underlättas då de kan bli medvetna om att den juridiska normen inte är ett eget slutet 

normsystem som de själva står utanför (s. 280). För att återknyta till frågan i titeln kan det 

istället vara nödvändigt att, som en av lärarna säger, diskutera det juridiska språket som en 

sociolekt, snarare än ett nytt språk (Blückert, 2010, s. 280).  
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Även begreppet språkkultur används om det juridiska språket. Studenterna socialiseras in i en 

ny kultur och skapar en språklig identitet. Kravet på precision kan enligt Blückert då ses som en 

slags tolkningsnyckel för den kultur som juristskrået kan sägas utgöra (s. 295). En av lärarna i 

undersökningen jämför juristkulturen med kyrkan: 

[…] I juridiken är kvalitet ofta detsamma som precision […] Mot den bakgrunden tror jag 

att man kan förstå många juristers instinktiva motvilja mot argumentet att man kan bortse 

från formalian ”bara man förstår vad som menas”[…] jag tror, för att nämna en annan 

aspekt, att man mycket väl kan likna en given juristkultur vid Kyrkan, så som man 

föreställer sig att den fungerade i äldre tid – vi har vår dogmatik, vår exegetik och våra 

heliga skrifter och det gäller att ge uttryck för den rätta läran om man vill vinna gehör, och 

inte bli stämplad som kättare (jurister är känsliga för dissonanser i språket – det händer 

absolut att oförsiktiga jurister definierar ut sig själva ur gemenskapen genom att lägga sig 

till med ett avvikande språkbruk – det finns många historiska exempel på detta (och vår 

respekt för åldern – när vi frågar en äldre kollega om råd, så kan det förstås som en fråga 

efter det korrekta uttryckssättet)). Tyskarna säger: ”Två saker blir bättre med åldern, jurister 

och äkta mattor (Blückert, 2010, s. 296). 

Läraren bidrar till schablonbilden av den juridiska världen som konservativ och starkt 

traditionsbunden. Att de som inte följer den rätta läran stämplas som kättare och exkluderas från 

kulturen. Detta tyder på utmärkande maktrelationer inom kulturen men också en exkludering av 

dem som inte tillhör gemenskapen, de som saknar kunskap om ”reglerna” och språket, det vill 

säga mottagarna av domen. Detta är faktorer som gör att en diskussion om språket som används 

i domar är relevant att diskutera ur ett maktperspektiv.  
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Teoretisk bakgrund 

För att få en förståelse för hur språk skapas och förändras inom en professionell diskurs inleds 

kapitlet med en beskrivning av denna process. Därefter följer en diskussion kring sociala 

interaktioner och vad deltagarna bär med sig till interaktionen, och hur detta påverkar deras 

produktion och tolkning. I den andra delen diskuteras kommunikation ur ett maktperspektiv.  

Språket inom en professionell diskurs 

Juristprofessionen består av en grupp som tagit jur. kand. examen. Benämningen är vidsträckt 

eftersom jurister kan arbeta inom många olika områden utöver de traditionella yrkena; advokat, 

åklagare och domare (Ställvik, 2009). Trots de varierande yrkesområdena inom juridiken så 

menar Ställvik att den långa och ”starkt socialiserande” utbildningen sannolikt gör att det ändå 

råder en känsla av gemenskap bland juristerna (s. 72). I enlighet med kriterierna för vad som bör 

klassas som en profession inom professionsteorin väljer han dock att se domarkåren som en 

egen profession, en uppfattning som jag har valt att anamma i denna studie.   

 

I sin bok Professional discourse, diskuterar Britt-Louise Gunnarsson olika faktorer som 

påverkar skapandet av språk inom olika professioner. Hon menar att alla texter reflekterar 

situationen där de skrevs vilket gör kontexten nödvändig att studera om man vill undersöka 

språket inom en specifik diskurs närmare. Med begreppet professionell diskurs menar hon det 

språk (kommunicerat i tal och skrift) som används i en profession, dels medlemmarna emellan, 

dels för professionella ändamål. Texter som produceras inom den professionella diskursen är 

ofta riktade till andra experter inom området, men även till semiexperter och lekmän. Med ordet 

professionell syftar hon till ett avlönat arbete, och det gäller för alla yrkesområden oavsett status 

(Gunnarsson, 2009, s.5). 

 

Den professionella diskursen tillhör alltså medlemmarna i den specifika yrkesgruppen, och det 

språk som används lärs in under utbildningen och sedan genom socialiseringen till gruppen, och 

yrket. Den professionella diskursen står i kontrast till den privata, till vilken alla inom en 

språkgemenskap tillhör och där språket tillägnas på ett mer omedvetet sätt (Gunnarsson, 2009). 

 

Inom varje diskurs skapas konventioner som blir till invanda mönster vilka över tid ses som 

självklara för medlemmarna. Ett exempel för domarprofessionen är det språkliga 

tillvägagångssättet vid en huvudförhandling eller formuleringen av en dom som med rubriker 

och rutiner följer ett visst mönster. Konventionerna gör att den professionella och privata 
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diskursen skiljer sig åt. Man förväntar sig till exempel inte att en domare ska bete sig och 

använda samma formella språk vid middagsbordet som han/hon använder i rättsalen. Förmågan 

att kunna skilja mellan de språkliga beteendemönstren i den professionella diskursen och den 

privata, kallar Gunnarsson för ”professionell kommunikativ kompetens” (s.8).  

 

För att kunna nå förståelse för hur en professionell diskurs skapas, hur den kan variera och 

successivt förändras, måste man, som nämns ovan, relatera den till den kontext där den har 

tillkommit. Gunnarsson beskriver den professionella diskursen utifrån tre dimensioner: en 

kognitiv, en social och en samhällelig. Nedan följer en beskrivning av varje dimension. 

Kognitiv dimension 

Genom socialisering till en professionell diskurs lär sig medlemmarna att se verkligheten ur ett 

professionellt perspektiv. Språket är med andra ord en viktig del i skapandet av kunskap inom 

diskursen. Det juridiska språket med dess terminologi, struktur, textmönster och innehåll har 

exempelvis utvecklats för att hantera verkligheten i enlighet med det som står i lagen, vilket 

domarna i sin tur för vidare i sin praktik (Gunnarsson, 2009). Kunskapen medför även till att 

attityder och normer skapas om vad som är acceptabelt enligt lagen, det vill säga vad som är rätt 

och fel. Den kunskap som skapas kan även stå i relation till kunskap inom andra domäner, 

exempelvis i form av användandet av terminologi från andra vetenskaper (Gunnarsson, 2009).  

Social dimension 

Samhörigheten hos medlemmarna i den professionella diskursen främjas av att de arbetar för ett 

gemensamt mål, vilket för domarna övergipande handlar om att skipa rättvisa. Medlemmarna 

skapar en professionell identitet och socialiseringen till gruppen frambringar en vi-känsla, en 

gruppidentitet som särskiljer gruppen från omvärlden. Även normer och attityder skapas inom 

gruppen (Gunnarsson, 2009).  

 

Fairclough (2001) diskuterar begreppet diskurs i samband med sin kritiska diskursanalys. Han 

menar att varje enskild medlem inom en diskurs är ett subjekt som har en subjektposition, likt en 

social roll. I sin subjektposition handlar man och utför en tilldelad uppgift i enlighet med de 

förväntningar, rättigheter och obligationer som finns inom diskursen, exempelvis vad som är 

tillåtet att göra och säga. Subjektet har en något tvetydig position eftersom han/hon dels är 

formad och under uppsikt av högre poltitiska instanser (t.ex. hovrätt och regering) vilket gör 

honom/henne passiv, dels aktiv genom att vara handlingskraftig (jfr doer) i sin yrkesuppgift (likt 

ett subjekts olika ställning som syntaktisk funktion i en mening) (Fairclough, 2001, s. 32).  
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Samhällelig dimension 

Den professionella diskursen står i relation till det omgivande samhället genom att utöva en 

funktion. I domarnas fall deltar de med sina avgöranden och beslut i den samhälleliga diskursen 

samtidigt som de representerar den större gemenskapen, samhället, vilket gör funktionen 

speciell (Habermas, 1996, se Ställvik, 2009 s. 33). Uppgiften att se till att lagar och regler följs 

av medborgarna medför att de har ett förhållande till olika grupper i samhället, ett förhållande 

som ibland kan resultera i asymmetri. Vad gäller språket som används, kan exempelvis 

kommunikationsproblem uppstå när individer som saknar den nödvändiga juridiska kunskapen 

(lekmän) kommer i kontakt med domstolen (Gunnarsson, 2009). Den skrivna kommunikationen 

gör att interaktionen blir än mer komplex eftersom domarna (som skribenter) inte kan få någon 

återkoppling på samma sätt som i interaktioner ”face to face”, där talaren har möjlighet att 

forma sina inlägg och anpassa dem till mottagaren (Fairclough, 2001).  

 

Förutom ovan nämnda dimensioner för skapandet av språket inom en professionell diskurs 

påverkas språket även av vissa förväntningar från samhället. Institutioner så som domstolar 

måste vara attraktiva i omgivningens ögon, hos politiker, journalister och medborgare 

(Gunnarsson, 2009). Språket bör även vara flexibelt och kunna anpassas till den språkliga 

omgivningen med språklagar och språkpolitik. Därför är det enligt Gunnarsson en förutsättning 

att kommunikationsmönstren inom den professionella diskursen är uppbyggda på ett sådant sätt 

att de lätt kan förändras, och att medlemmarna är flexibla och förmögna till att ta till sig nya 

mönster, men också att lära om (Gunnarsson, 2009).  

Produktion och tolkning i en social interaktion 

Fairclough (2001) diskuterar en diskurs som en process av social interaktion. Han diskuterar 

främst interaktion som sker ”face to face”, men menar att för både talad och skriven interaktion 

konstruerar talaren eller skribenten texten enligt sin tolkning av världen, eller utifrån de aspekter 

av världen som är relevanta för ämnet och diskursen. Egenskaper hos texten är då spår av den 

tolkningen, spår som i sin tur fungerar som ledtrådar för den som sedan tolkar texten utifrån sin 

förförståelse och sina förväntningar (Fairclough, 2001).  

 

Man skulle kunna säga att Fairclough sammanför de tre dimensionerna som Gunnarsson 

beskriver språket i den professionella diskursen utifrån. Han menar att man inte bör bortse från 

att produktion och tolkning inom en social interaktion är socialt bestämda, och även påverkade 

av ickespråkliga faktorer i samhället. Förförståelsen som varje individ har är kognitiv men även 

social eftersom den är socialt genererad. Därför menar han att även sociala villkor och strukturer 

är involverade i diskursen. Han talar om sociala villkor för produktion och sociala villkor för 

tolkning. De sociala villkoren relaterar till olika nivåer i det sociala systemet: inom den sociala 

situationen, i den omgivande sociala miljön som diskursen är en del av, i den sociala 

institutionen och i samhället i stort (Fairclough, 2001, s. 20-21). Det är alltså inte bara sociala 
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förhållanden i den specifika diskursen som påverkar interaktionen utan även sociala 

förhållanden i vidare kontext. Genom att ta med sin förförståelse till den sociala interaktionen 

bidrar deltagarna på så sätt till en reproducering av de sociala strukturerna på de olika nivåerna 

som nämns ovan.  

 

Bourdieu (1991)  går närmare in på förförståelsen och talar om faktorer som påverkar det 

sociala och språkliga beteendet med termen habitus. Habitus kan liknas vid det sociala arv som 

formar individer från att de är små. I den primära socialiseringen genereras ett visst beteende, 

värderingar, förhållningssätt och attityder utifrån den sociala miljö och kultur där barnet växer 

upp. En individs habitus speglar på så sätt de sociala förhållanden där de tillägnades, vilket gör 

att individer som har liknande sociala bakgrunder ofta också delar liknande habitus. Ett visst 

beteende i en specifik situation är dock inte bara ett uttryck av individens habitus, utan snarare 

en produkt av relationen mellan habitus och den specifika sociala kontexten (Bourdieu, 1991). 

Sättet att uttrycka sig språkligt är en produkt av lingvistisk habitus som tillägnas genom 

språkinlärning både i familjen (den primära socialiseringen) och i den sekundära 

socialiseringen. Det bestämmer individens framtida språkanvändning och påverkar sättet att 

uttrycka sig och även i form av språkegenheter, som till exempel en specifik dialekt. Eftersom 

vad som anses vara god språkanvändning varierar i olika sociala kontexter, bör individen känna 

till vilket uttryckssätt som värderas högt i vilken kontext för att på så sätt kunna anpassa sitt 

språk därefter. Uttrycksförmågan definierar då även individens sociala position i kontexten. 

Bourdieu använder termen lingvistiskt kapital för de språkliga tillgångar en individ har. Ju större 

lingvistiskt kapital desto större möjligheter att utnyttja det språkliga övertaget och särskilja sig 

från andra (Bourdieu, 1991, s.18).   

 

Ställvik (2009) anammar Bourdieus termer och talar i sin avhandling om den juridiska världen 

som en ”juridisk expertkultur”. Han menar att jurister genom sin utbildning och yrkeserfarenhet 

har tillägnat sig habitus i enlighet med de traditioner och regler som finns inom ”juristkulturen” 

(s. 40-41).   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att språket inom en professionell diskurs skapas och är format av 

den professionella synen på världen och den kunskap som medlemmarna delar. Språket 

påverkas även av professionens ställning och funktion i samhället. Produktion och tolkning i 

sociala interaktioner inom diskursen förväntas ske enligt etablerade konventioner. En individ 

som tolkar texter inom diskursen, men saknar kunskap om och tillgång till ovan nämnda 

faktorer, kommer enbart att basera sin tolkning på sin förförståelse (habitus), vilket då kan 

resultera i begriplighetsproblem. 
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Språket som maktmedel  

Inom semiotiken går man djupare in på de konventioner som medlemmarna inom en diskurs har 

kunskap om, och menar att utan konventioner blir det ingen kommunikation. Redan på ordnivå 

har konventionerna betydelse då människor gemensamt har en överenskommelse om att en viss 

beteckning syftar till ett visst innehåll. Ordet ”domstol” har till exempel ingenting med 

begreppet domstol att göra i sin ytliga beteckning, utan används enligt en överenskommelse 

enbart för att beteckna vad en domstol är för något. För att ett tecken (beteckning och 

begreppsinnehåll) ska kunna tolkas korrekt krävs alltså kännedom om konventionerna för 

kommunikation. Koder fungerar som ett betydelsesystem för medlemmarna inom en diskurs, 

och består av tecken och konventioner för hur tecknen kan kombineras och användas vid 

kommunikation. Det är alltså koderna som bestämmer hur kopplingen ser ut mellan uttrycket 

och innehållet (begreppet) hos ett tecken. Om exempelvis ett tecken som är polysemt (flertydigt) 

ska kunna tolkas korrekt, måste läsaren (mottagaren) alltså ha kännedom om koden inom den 

specifika diskursen. Ett exempel från det juridiska språket är ord som liknar allmänspråkliga ord 

till ytan men som har en specifik (konventionell) betydelse inom juridiken. Exempel på detta är 

det allmänspråkliga ordet ”tradition” som inom juridiken har betydelsen att en sak ”överlämnas 

till en annan person och kommer i dennes besittning” (Thomson Reuters, 2010). Ett annat 

exempel är det allmänspråkliga ordet ”ärende” som inom juridiken syftar till en kategori av mål 

som tas upp i tingsrätten (övriga mål är brottmål och tvistemål.) (Domstolsverket, 2010).     

 

Koder som riktar sig till en begränsad publik kallas inom semiotiken för snäva koder 

(narrowcast codes). De lärs in genom akademiska studier och intellektuell erfarenhet, och riktar 

sig ofta till eliten. Den juridiska fackjargongen kan liknas vid snäva koder som kan leda till 

asymmetri i förhållandet mellan exempelvis domare och lekman (se ovan) (Fiske, 1997). 

Genom att använda ett språk med snäva koder exkluderas alltså individer som inte har tillgång 

till koderna. När en skribent eller talare (avsändare) är medveten om att mottagarna inte har 

tillgång till de relevanta koderna blir språket ett maktmedel och ett informationshinder. Om 

informationen inte når fram eller blir feltolkad är det enligt Backlund (2004) enkelt att lägga 

skulden på mottagarsidan. Makthavare som använder sådana språkliga metoder kan efteråt 

hävda att de trots den bristande förståelsen hos mottagarna ändå har fullgjort sin 

informationsskyldighet (Backlund, 2004, s. 113).  

 

Bourdieu (1991) menar att maktutövandet inte går att finna i språket i sig, utan att det kommer 

utifrån i form av en delegering av makt från talaren. Språket fungerar sedan som ett medel för 

att representera och symbolisera den makten. Talaren i sig är bara en budbärare som har blivit 

anförtrodd med auktoriteten delegerad från institutionen. Talarens auktoritet sträcker sig därmed 

lika långt som institutionens (Bourdieu, 1991). Det är inte vem som helst som kan få uppgiften 

att delegera makten, det är den sociala positionen som en individ har inom institutionen som 

avgör tillgången till det auktoritära och legitima språket. För att kunna vara en god representant 

för institutionen och för att auktoriteten ska få den effekt som önskas, krävs att talarens 

egenskaper och karaktär stämmer överens med institutionens. Den önskade effekten av 

maktutövandet fås sedan genom att mottagarna godkänner och underställer sig talarens 

auktoritet, oavsett om de begriper yttrandet eller inte. Bourdieu menar därmed att det stilistiska 
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språkliga uttrycket som någon med auktoritet använder (han tar präster och lärare som exempel) 

härstammar från den sociala positionen som budbärare, anförtrodd med institutionens 

delegerade auktoritet (Bourdieu, 1991).   

 

Att inte vara medveten om vad allmänheten utanför den juridiska världen begriper eller ej, kan 

enligt Wennström härledas till vad han kallar en blindhet för vardagligt språk. I sin extrema 

form menar han att juristen tror att den egna språkanvändningen och synen på språket är norm 

för all övrig språkanvändning i samhället. Orsaker till denna blindhet menar han är att jurister 

använder skriftspråket som ett redskap i sitt arbete och i kontexter som är beroende av texter. 

Deras förhållande till språket är med en objektiv syn som gör att språket ses som statiskt. Det 

juridiska språkets formella natur menar han är ytterligare en bidragande faktor till att jurister 

kan få en allför inskränkt syn på språket (Wennström, 1996). Blindheten kan yttra sig på olika 

sätt: 

 

 En omedvetenhet om att begrepp kan ha flera betydelser, även utanför juridiken. 

 En ytlig syn på språket som objektivt, och som en ”rättsmetod”. 

 Juristen glömmer bort att utomstående inte besitter den specifika kunskap som används 

inom juridiken, och använder juridiska facktermer (Wennström, 1996, s. 180). 

 

Han problematiserar blindheten för allmänspråk och ställer det mot de varierande 

användningsområdena av juridiska fackord utifrån juristernas användning, allmänhetens 

användning och användningen i lagtexter. Juristerna själva har god kunskap om termerna och är 

väl insatta i den juridiska världen. De använder termerna traditionsenligt utifrån hur de bör 

läsas, tolkas och appliceras och är medvetna om att betydelsen hos termerna kan variera 

beroende på användningsområde inom juridiken. Allmänhetens användning av juridiska termer 

varierar beroende på grad av kontakt med rättsväsendet, där individer med god kontakt också 

har god kunskap om termerna (Wennström, 1996). En majoritet av allmänheten är dock inte 

införstådd med betydelsen hos många av de juridiska fackorden och delar enligt Wennström 

ofta inställningen att de är meningslösa att känna till.  

Han menar vidare att den formalitet som uttrycks inom juridiken kan förklaras med att hela det 

juridiska arbetet är formellt till sin natur. Kraven på stabilitet och juridisk korrekthet i de beslut 

som tas och att juristers övergripande uppgift är att vidta åtgärder, menar han uttrycker denna 

regelstyrda formalitet. Formaliteten färgar av sig på både det juridiska språket och juristernas 

beteende. Likt kraven på beslutsfattandet förväntas både språket och juristerna vara; korrekta, 

objektiva och okorrupta. Den formella attityd som många jurister uttrycker kan därför, enligt 

Wennström, förklaras utifrån juridikens natur (Wennström, 1996).       

Begränsat tillträde 

Fairclough (2001) talar om begränsat tillträde på olika områden som en del av ett maktutövande.   

Han menar exempelvis att det finns strikta regler för vem som kan bli exempelvis jurist och vem 

som kan få tillgång till att lära sig de kvalifikationerna som krävs. I princip menar han att alla 

kan skaffa de nödvändiga kvalifikationer men att det i praktiken främst är individer från de övre 
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sociala klasserna, ”det dominanta blocket” som skaffar dem. Att bli jurist ger också tillträde till 

diskurser med prestige och till subjektpositioner (Faircloughs term) med makt, som inger status 

och auktoritet. Positionen ses även ofta som ett tecken på en individuell bedrift eftersom det 

ligger flera års studier bakom. Personen i fråga anses därför ofta vara värd sin status och 

auktoritet (Fairclough, 2001). Den professionella kunskap som en jurist besitter fungerar då som 

en symbol av personliga prestationer som ger individen tillträde till diskurser med prestige och 

status, och subjektpositioner med makt. Bourdieu (1991) diskuterar dessa maktfulla positioner 

utifrån de tillgångar som en individ har, med termen kapital (se även lingvistiskt kapital ovan). 

Kulturellt kapital är tillgångar i form av kunskap, utbildning och kunnighet inom ett visst 

område, och symboliskt kapital symboliserar prestige och status. Kapital inom ett område kan 

konverteras till ett annat kapital. Exempelvis ger en hög utbildning (t.ex. juridikutbildning) ett 

lukrativt jobb. Individer är i ständig kamp om sina kapital, antingen för att bevara dem eller för 

att förändra dem (Bourdieu, 1991, s.14). 
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Syfte  

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka vad ett antal domare och 

blivande domare anser om användningen av svårbegripliga ord i skrivna domskäl och domslut.  

Frågeställningar 

 Hur uppfattar deltagarna den etablerade användningen av juridiska fackord och 

ålderdomliga ord i domskäl och domslut? 

 

 Hur reflekterar deltagarna angående ordval vid formuleringen av domskäl och domslut? 

 

 I vilken utsträckning reflekterar deltagarna över mottagarna av de skrivna domarna? 

(Målsägande, tilltalade, åklagare, advokater, media, allmänhet m.fl.). 
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Metod 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av min forskningsansats och följs därefter av en 

genomgång av undersökningens upplägg och urval. Slutligen ges en utförlig beskrivning av 

analysmetoden.  

Forskningsansats 

Den föreliggande studien är av kvalitativ karaktär och forskningsansatsen är inspirerad av 

fenomenologin. I kvalitativa studier syftar denna typ av ansats generellt till att försöka förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas perspektiv och hur de upplever världen, med utgångspunkten 

att verkligheten är vad människor uppfattar att den är (Kvale, 2009, s. 42).  

 

Fenomenologin, som filosofi, grundades av Edmund Husserl (1859-1938) och utgår från att det 

mänskliga medvetandet är intentionellt, att det alltid har en intention eller en inriktning på 

objekt. Objekten får sin mening utifrån hur de upplevs i individens medvetande. Det 

meningsskapande samspelet mellan det mänskliga medvetandet och objekten ger en bild av 

verkligheten så som den upplevs av individen, en så kallad fenomenologisk verklighetsbild 

(Fejes & Thornberg, 2009). Det är denna verklighetsbild som är i fokus inom den 

fenomenologiska forskningen, och man vill beskriva den så exakt som möjligt istället för att 

försöka tolka eller analysera den (Merleau-Ponty, 1999, se Kvale, 2009, s. 42). Ett fenomen kan 

upplevas på olika sätt och ha många olika betydelser. Det beskrivs utifrån hur det uppenbarar 

sig och tas för givet i medvetandet hos en individ och det är alltså inte fenomenet i sig som man 

vill beskriva (Giorgi, 1997, s. 237-238).  

 

För att kunna beskriva upplevelsen av fenomenet så precist och förutsättningslöst som möjligt 

krävs att forskaren inte lägger någon värdering om existensen eller icke-existensen av 

upplevelsens innehåll, istället sätts den vetenskapliga förkunskapen inom parentes (Kvale, 2009, 

s. 42-43). Forskaren tar inte något för givet utan tar ett steg tillbaka och beskriver och 

undersöker fenomenet så som det uppenbarar sig. På så sätt menar man att världen visar sig för 

oss så som den verkligen är. Detta sätt att se på fenomen kallas för fenomenologisk reduktion 

(Giorgi, 1997, s. 239). Forskaren bör alltså vara så objektiv som möjligt och ha ett induktivt 

förhållningssätt med empirin som utgångspunkt (Fejes & Thornberg, 2009, s. 110). Objektivitet 

i intervjukunskap (som är aktuellt i min studie) ifrågasätts av Kvale som undrar om 

intervjukunskap verkligen kan vara objektiv. Genom att istället använda termen reflexiv 

objektivitet anpassar han objektiviteten till att innebära att intervjuaren är medveten om och 
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reflekterar över sitt bidrag till produktionen av kunskap. Intervjuaren är på så sätt objektiv till 

subjektiviteten (Kvale, 2009, s. 260). Jag har eftersträvat att vara så objektiv som möjligt och 

medvetet försökt att inte låta mina värderingar eller tidigare studier påverka min beskrivning 

och tolkning av intervjupersonernas upplevelser. Däremot har jag använt tidigare studier som 

utgångspunkt vid formulerandet av syfte och frågeställningar samt den intervjuguide med teman 

och frågor som jag använde under intervjuerna.  

 

Kravet om att inte tolka utan bara beskriva är omdebatterat inom filosofin. Kritiska röster 

hävdar att en tolkning är nödvändig när det handlar om mänskliga fenomen (Giorgi, 1997, s. 

241). I den föreliggande studien beskriver jag intervjupersonernas upplevelser av språket i 

domskäl och domslut. Jag anser dock att en viss tolkning av deras berättelser är nödvändig och 

har därför anammat ett mer hermeneutiskt förhållningssätt vid analysen. Enligt hermeneutiken 

ses människan som en självtolkande, historisk varelse vars förståelse formas av tradition och 

historia (Kvale, 2009, s. 67). Vid en tolkning går tolkaren bortom det omedelbart givna och kan 

på så sätt få fram nya samband, vidga meningen hos det som tolkas och på så sätt berika 

förståelsen (Kvale, s. 226). Jag har med bakgrund i detta synsätt försökt tolka domarnas 

upplevelser av språket, och utifrån det försökt nå en förklaring till varför språket ser ut som det 

gör.   

Forskningsdesign och undersökningsteknik 

För att besvara frågeställningarna har jag valt att göra en fallstudie, vilket innebär en detaljerad 

och ingående analys av ett enda fall. Fallstudier används när man vill åt information om ett 

fenomen, ett fall, och den vanligaste undersökningstekniken är intervjuer.  

 

Med kvalitativa intervjuer försöker man enligt Kvale (2009), ”förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och avslöja deras 

levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (s. 17). Denna metod anser jag 

därför passa bra för en studie som är inspirerad av den fenomenologiska forskningsansatsen.  

 

För att ta reda på hur domare ser på språket i domar valde jag att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Denna form av intervju gav mig möjlighet att utgå från genomtänkta teman med 

frågor, samtidigt som det öppnade för att ställa följdfrågor vid intressanta ämnestrådar. Det var 

även bra att ha någon slags struktur för att jag som intervjuare skulle kunna styra samtalet mot 

de ämnen jag vill ta upp. Semistrukturerade intervjuer gör även att frågorna kan ställas i en 

ordning som passar för den specifika intervjun.  

 

Intervjuguiden som jag använde fungerade som ett manus och var uppdelad i olika teman för att 

kunna besvara syftet och frågeställningarna. Jag använde tio förslag till frågor där några av 

frågorna följdes med förslag på följdfrågor.  
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Omformuleringar 

För att undersöka domarnas syn på språket ytterligare fick de i slutet av intervjun i uppgift att 

formulera om tre autentiska meningar från domar från år 2010. Uppgiften gick ut på att 

omformulera meningarna så att de blev mer begripliga men fortfarande juridiskt korrekta. Syftet 

med uppgiften var att få ta del av hur deltagarna reflekterade kring språket mer praktiskt och för 

att få en inblick i deras syn på orden mer konkret. Meningarna valdes från fem brottmålsdomar 

som jag beställde från en tingsrätt i Sverige. Brottmålsdomarna var slumpmässigt utvalda av 

tingsrätten och från samma datum (2010-03-01). Urvalet av meningarna baserades på att jag 

själv, som saknar juridikutbildning och erfarenhet av juridiska texter, upplevde dem som 

svårbegripliga.   

Urval  

Urvalskriterier 

För att avgränsa mig valde jag att enbart vända mig till domare på tingsrätten. Tingsrätten är den 

första instans där ett mål tas upp och det är också här en lekman har sitt första möte med 

domstolen. Tvistemålsdomar och brottmålsdomar skiljer sig åt strukturellt men även vad gäller 

tillvägagångssätt vid förhandlingarna. Det är till exempel tre domare närvarande vid 

huvudförhandlingar i tvistemål. För att avgränsa mig ytterligare valde jag därför att endast 

fokusera på språket i brottmålsdomar.  

 

Det sista urvalskriteriet handlade om deltagarnas ålder. Genom att ha intervjupersoner från olika 

årskullar kunde jag dels få olika aspekter på språket, dels undersöka om det fanns eventuella 

skillnader i uppfattning beroende på erfarenhet. Dessutom kunde denna spridning i ålder 

medföra till ett mer representativt urval. 

Urvalsprocessen 

Intervjupersonerna valdes genom ett bekvämlighetsurval via en kontakt på en tingsrätt i Sverige. 

Jag skickade ut en förfrågan om deltagande via e-post där jag kort presenterade syftet med 

studien och hur lång tid intervjun beräknades ta (ca 30 min). Jag informerade även om att 

intervjun skulle spelas in men att samtliga uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att 

deltagandet därmed var anonymt. De som var intresserade att delta meddelade detta till min 

kontakt. Därefter kontaktade jag dem på telefon för att bestämma tid och datum för intervjun.  
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Deltagarna i studien 

I studien deltog fem intervjupersoner, samtliga från en och samma tingsrätt. Eftersom jag sökte 

domare från olika årskullar var det svårt att få tillgång till yngre ordinarie domare. Jag valde 

därför att ha med två intervjupersoner som var fiskaler, alltså blivande domare. Nedan följer en 

kort presentation av varje deltagare. Namnen är fingerade. 

 

 Petra, fiskal på tingsrätten med ett och ett halvt år kvar på utbildningen. Född på 1970-

talet.  

 

 Andreas, fiskal på tingsrätten, snart färdig med tiden på tingsrätten. Född på 1970-talet. 

 

 Marie, ordinarie domare sedan tre år tillbaka. Född på 1960-talet. 

 

 Göran, ordinarie domare sedan 15 år tillbaka. Född på 1950-talet. 

 

 Lennart, pensionerad domare men fortfarande aktiv. Hade jobbat som ordinarie domare 

i 30 år när han gick i pension förra året. Född på 1940-talet. 

Procedur – intervjuer 

Intervjuerna ägde rum under tre dagar i mars. Fyra av intervjuerna genomfördes i tingsrättens 

lokaler, på intervjupersonens rum eller i ett grupprum. Att göra intervjuerna på arbetsplatsen 

gjorde även att jag kunde få en inblick i lokalerna och miljön (Widerberg, 2002). Den 

återstående intervjun genomfördes på morgonen, på ett lugnt kafé.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun kan beskrivas som en metod där kunskap produceras socialt 

i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson (Kvale, 2009). Produkten av intervjun, det 

vill säga den data som intervjun ger, påverkas förutom av regler för intervjuprocessen även av 

intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper. Saknar intervjuaren kunskap om ämnet 

försvinner möjligheten att ställa följdfrågor som kan ge intressanta synpunkter av värde för 

undersökningen (Kvale, 2009). För att jag skulle kunna ta till mig så mycket som möjligt under 

intervjuerna och kunna följa intervjupersonernas resonemang såg jag därför till att vara påläst i 

ämnet. Jag kunde även få hjälp med nödvändig information via min kontakt på tingsrätten. 

 

Jag inledde intervjun med en kort presentation av mig själv och min studie. Därefter ställde jag 

en inledande öppen fråga där intervjupersonen fick berätta hur han/hon vanligtvis går till väga 

vid formuleringen av en dom. Jag utgick från intervjuguiden men lät intervjupersonerna tala fritt 

vilket gjorde att frågornas ordning varierade vid de olika tillfällena. Jag försökte se till att 

samtalet skulle vara så öppet och naturligt som möjligt istället för en strikt intervju. Synpunkter 

som var intressanta för studien men som togs upp efter att bandspelaren hade stängts av 

antecknade jag efteråt och lade till mitt material för analys. 
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Samtliga intervjuer tog betydligt längre tid än beräknat. Trots att jag bjöd in till möjlighet att 

avrunda varade alla intervjuer i genomsnitt en timme. Intervjupersonernas arbete med 

omformuleringarna hade fördelen att de ledde till en intressant diskussion, där jag deltog och 

ifrågasatte deras tankegångar och ordval. Omformuleringarna var också det moment som tog 

längst tid och var en bidragande orsak till den förlängda tiden.    

Etiska ställningstaganden 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav som rör 

etiska aspekter inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera undersökningspersonerna om deras uppgift i undersökningen och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Informationen bör innefatta alla detaljer som kan tänkas 

påverka deras villighet att ställa upp i undersökningen. Jag informerade intervjupersonerna via 

e-post om det allmänna syftet med undersökningen, hur intervjun skulle dokumenteras och hur 

lång tid den skulle ta (se bilaga 2). Kvale menar att det finns en balansgång mellan att ge en 

alltför detaljerad information om en undersökning och dess syfte, och att utelämna aspekter som 

kan vara viktiga för intervjupersonerna att ta del av (s.87). I informationen till deltagarna hade 

jag detta i åtanke och valde därför att ge en generell bild av undersökningen för att kunna få så 

spontana och naturliga svar som möjligt.  

 

Samtyckeskravet innebär att undersökningspersonerna deltar frivilligt och med eget samtycke. 

De ska också kunna bestämma på vilka villkor de ska delta och hur länge. Jag skickade 

informationen om undersökningen via e-post och de tillfrågade fick då tänka över sitt 

deltagande innan jag hörde av mig till dem på telefon. En av deltagarna ville inte att intervjun 

skulle spelas in. Detta tog jag hänsyn till och förde bara anteckningar under den intervjun.  

 

Intervjupersonernas deltagande var anonymt och uppgifterna behandlades konfidentiellt, i 

enlighet med konfidentialitetskravet. Vilken tingsrätt de arbetar på framkommer inte i rapporten 

och intervjupersonernas namn är fingerade, vilket gör det omöjligt att kunna spåra deras 

identiteter. Kvale menar att det kan uppstå en konflikt mellan kravet på etisk konfidentialitet 

och kravet på en uttömmande redovisning av forskningsupplägget (för att möjliggöra för andra 

forskare att göra om undersökningen) (Kvale, 2009). I föreliggande studie anser jag att 

urvalskriterierna är tillräckligt tydligt beskrivna så att detta problem inte uppstår. Jag meddelade 

även intervjupersonerna om att det endast var jag som skulle ta del av det inspelade materialet, 

så frågan om vem som skulle ha tillgång till materialet uppkom aldrig. 

 

Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att det insamlade materialet enbart får användas 

för forskningsändamål. Eftersom studien är på C-nivå var detta krav enkelt att uppfylla. 
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Analysmetod 

Valet av semistrukturerade intervjuer och det faktum att jag hade en färdig intervjuguide 

påverkade min analysmetod och gjorde att jag valde att blanda olika metoder, något som är 

vanligt förekommande i forskningsvärlden. Utifrån min forskningsansats fokuserade jag på de 

innehållsliga aspekterna och inte intervjupersonernas sätt att uttrycka sig språkligt under 

intervjun (Kvale, 2009). 

Tillvägagångssätt – analys 

Jag transkriberade alla intervjuer ordagrant i ett Word-dokument och markerade suckar, 

tvekljud, emfas och skratt. Pauser markerade jag med hjälp av punkter, och pauser som varade 

längre än fem sekunder mätte jag tiden på.  

 

Först läste jag igenom utskrifterna från intervjuerna. Eftersom intervjuerna var 

semistrukturerade hade jag redan färdiga teman som skulle tas upp under intervjun. Detta 

underlättade vid analysen då de kunde fungera som färdiga kategorier.  

 

Inledningsvis inspirerades jag av reglerna för en innehållsanalys där kodning är ett stående 

moment (Kvale, 2009). Kodningen av en texts mening i kategorier har fördelen att det 

möjliggör för en kvantifiering av hur ofta specifika teman tas upp av intervjupersonerna, men 

även för en jämförelse mellan intervjupersonerna (Kvale, 2009, s. 219). Jag intog ett empirinära 

förhållningssätt och filtrerade materialet utifrån det som var av intresse för undersökningen 

(Widerberg, 2002). De tillkomna kategorierna skapade jag utifrån hur relevanta de var i 

förhållande till mina frågeställningar, men också beroende på om det var fler än en 

intervjuperson som tog upp en viss ståndpunkt.  Genom att på detta sätt leta efter teman, se 

rimligheten och ställa samman, blir det, enligt Kvale, lättare att se ”vad som hör ihop med vad” 

(s. 252). Vid analysen kunde jag även konstatera att det fanns relationer mellan olika variabler 

vilket gjorde att jag kunde dela upp mina ”nya” teman i överordnade och underordnande 

kategorier (Kvale, 2009, s. 252). Jag såg även till att ge originella uttalanden en plats för att ge 

en sann och rättvis bild av den variation i uppfattning som kan uppstå i intervjuer med fem helt 

skilda individer.  

 

Resultatet av kodningen presenterade jag sedan under olika rubriker, i flytande text. När jag 

hade skapat rubriker för varje kategori läste jag igenom intervjuerna på nytt och kodade 

materialet manuellt med en överstrykningspenna, samt skrev ned kategorin i marginalen. Jag 

markerade även vilka yttranden som skulle kunna tas med som citat i rapporten. Därefter skrev 

jag analysteman i ett Word-dokument och gick systematiskt igenom en intervju i taget och skrev 

ned varje intervjupersons eventuella ställningstagande till de olika kategorierna. Jag kunde på så 

sätt få en överblick som kunde möjliggöra för ytterligare jämförelser mellan intervjupersonerna.   
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Omformuleringarna 

Intervjupersonernas förslag på omformuleringar av meningarna spelades in och transkriberades 

tillsammans med första delen av intervjuerna. Förslagen är inte analyserade utan presenterade  i 

sin ursprungliga form under resultatet. Då en av intervjupersonerna inte ville att intervjun skulle 

spelas in hade jag inte tillräckligt med underlag för att presentera hans förslag på ett tillförlitligt 

sätt i de två sista meningarna. 

Presentation av resultatet 

Det finns ingen standardform för rapporteringen av resultaten från en kvalitativ 

intervjuundersökning däremot finns riktlinjer för rapporteringen av intervjucitat. Jag har valt att 

följa de riktlinjer som Kvale (2009) föreslår (s. 300-301). För att underlätta för läsaren har jag 

bland annat valt att vid vissa tillfällen kontextualisera citaten, det vill säga nämna den fråga som 

framkallade det aktuella svaret. På så sätt får läsaren veta om ett svar tillkommit som en 

reaktion på ett specifikt ämne som introducerats av intervjuaren eller på intervjupersonens egna 

initiativ. Jag har även varit noga med att relatera citaten till texten och ”översatt” talspråket i 

citaten till korrekt skriftspråk. Däremot har jag låtit ”ju” stå kvar samt markerat emfas för att 

styrka ett visst ord (i enlighet med intervjupersonens yttrande). Allt för att ge en så korrekt 

beskrivning som möjligt.  

 

När en ståndpunkt delades av fler än en intervjuperson har jag valt ut det citat som jag tyckte 

uttryckte ståndpunkten på tydligast sätt. Jag har då även nämnt hur många av de övriga 

intervjupersonerna som delade samma ståndpunkt. Vid urvalet av citat såg jag även till att 

eftersträva en balans mellan citat och text.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av min sammanställning från intervjuerna tillsammans med 

utvalda citat. Analysen av intervjupersonernas upplevelser av språket följer i diskussionen.   

Reflektioner kring språket i domar 

Vid varje intervju ställde jag en inledande fråga där jag bad intervjupersonerna att berätta hur de 

vanligtvis går till väga när de skriver en dom. Vilken ända de börjar och hur de lägger upp sin 

skrivning. Nedan följer en kort beskrivning av varje intervjupersons tillvägagångssätt. I 

samband med tankar kring domskrivningen och de ord som intervjupersonerna själva uppgav att 

de använder trädde bilden av den självständige domaren fram men även resonemang kring 

varför språket ser ut som det gör. 

Tillvägagångssätt vid domskrivning 

Petra, fiskal, 70-talist 

Petra förklarar att hon antecknar mycket under förhandlingarna för att kunna komma ihåg så 

mycket som möjligt. Vilka ord som används och de syftningar de har är viktigt att komma ihåg 

och vid själva formuleringen använder hon den mall som finns tillgänglig i datasystemet (Vera). 

Hon tycker att ordet domskäl är gammaldags och använder rubriken ”tingsrättens bedömning” 

istället. Vävda domskäl är hon inte så van vid att skriva utan använder ett slags ”mellansystem” 

istället, med korta referat. Hon betonar att hennes absoluta syfte är att parterna ska förstå vad 

hon skriver och tycker inte att man ska skriva för någon annan jurist eller för hovrätten. 

Ålderdomliga ord tycker hon att man ska rensa bort så gott det går men hävdar ändå att det är en 

kultur ”att det ska vara grammatiskt rätt och lättförståeligt, alltstå korrekt och att man inte 

behöver ha talspråk”. Hon förklarar att ledningen säger att ”ni måste skriva vävda domskäl för 

det går mycket fortare, ni ska inte sitta och skriva berättelser för det tar så lång tid”. Hon 

ifrågasätter effektivitetens påverkan på kvaliteten men är ändå medveten om rättssäkerheten – 

att det inte är rättssäkert om målet ligger för länge i tingsrätten innan man får besked. Samtidigt 

tycker hon att det inte är helt rättssäkert när man inte ”skälar” sitt domslut (ger tillräckliga skäl 

till det aktuella domslutet). Hon använder inte något hjälpmedel när hon skriver men läser 

ibland andra ”duktiga” domares domar för att få inspiration.  
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Andreas, fiskal, 70-talist 

Andreas berättar att han använder lite olika tillvägagångssätt när han formulerar en dom och att 

upplägget varierar. Han anpassar stilen till målets karaktär beroende på hur många personer som 

har hörts och hur omfattande målet är. Det är enligt honom ”snyggare att skriva vävda domskäl 

och kan vara arbetsbesparande” men att det är svårt att skriva bra vävda domskäl. Man måste då 

väga sina ord väldigt noga och funderingar hur man ska formulera sig tar tid, menar han. 

Idealet, säger han, är väl egentligen ”att skriva på ett sätt som vi så tydligt som möjligt för alla 

inblandade i målet ska se vad det är vi har dömt, och vad vi fäst vikt vid. Att det ska framgå på 

ett bra sätt, det är väl den viktigaste delen”. Han uppger även att han använder den färdiga 

mallen i datasystemet. Hjälpmedel som Svarta listan (synonymordlista) känner han till och har 

tittat på någon gång, men tycker att de flesta orden i listan är självklara. Däremot händer det att 

han tittar på skriften Myndigheternas skrivregler.  

Marie, domare, 60-talist 

Marie säger att hon brukar börja med att sammanfatta vad som kommit fram i handlingarna och 

under huvudförhandlingen. Hon använder mallen i datasystemet och ändrar ”skall” till ”ska” 

eftersom det skulle se konstigt ut med ”skall” i domslutet om hon använder ”ska” i resten av 

domen. Ibland ändrar hon även ”erlägga betalning” till ”betala”. Marie är också den enda som 

har läst Förtroendeutredningen och har i samband med det även tittat på klarspråkstestet som 

skapades utifrån språkrapporterna i utredningen. Hon har dock aldrig använt testet, däremot 

använder hon ibland skriften Språket i domar och beslut. Hon tycker inte att hon behöver 

använda en synonymordlista utan brukar kunna komma på en egen synonym utan att behöva slå 

upp det. Liksom Andreas händer det att hon använder hjälpmedel så som Svenska skrivregler. 

Vad gäller typ av domskäl så har hon uppfattningen att det tar längre tid att skriva kort än långt 

och att det enklaste och snabbaste sättet är att skriva referat.  

Göran, domare, 50-talist 

Görans sätt att formulera en dom varierar från fall till fall. Är det ett enklare mål använder han 

en egen grundmall med rubriker och standardmotiveringar. Han använder sig ofta av tidigare 

domar han skrivit i likartade mål och skriver vävda domskäl i normalstora mål. Han berättar att 

han inte använder domslutsmallen utan istället en gammal dom från tidigare, men för in domen i 

datasystemet. Vid större domar brukar han låta notarien få skriva berättelserna och fokuserar 

själv på de egentliga domskälen. Både Svarta listan och klarspråkstestet berättar han att han har 

tittat på men använder inget av dem. Han menar att han inte är ensam om att inte regelbundet 

titta på hjälpmedel och att det ofta händer att det ”slinker med samma uttryck som man skrivit i 

årtionden”.  

Lennart, pensionerad domare, 40-talist 

Lennart uppger att han tänker ut hur han ska formulera domen under huvudförhandlingen. När 

han inte vet hur han ska formulera sig så ställer han frågor till parterna. Han försöker skriva 

korta meningar och om han inte är alltför tidspressad så försöker han skriva på ett sätt som han 

tror att de förstår. Med tron om att folk i allmänhet har svårare för att läsa långa rader så brukar 

han använda större marginaler och större text (font) än det som normalt används på tingsrätten. 
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Han har aldrig använt sig av den färdiga mallen i datasystemet utan alltid ”snickrat ihop efter 

eget huvud”, det som passar bäst i det specifika målet. Det händer även att han har ”stulit lite” 

från andra mål där han kom ihåg hur han skrev, och kan med ett fåtal ändringar använda en 

tidigare dom som mall. ”Då slipper man tänka”, menar han. Han skriver referat i vissa typer av 

mål och vävda domskäl i andra.  

Det individuella skrivsättet 

Samtliga intervjupersoner kände till Förtroendeutredningen men endast en av dem, Marie, 

uppgav att hon hade läst den. På frågan om hennes reaktion på utredningen och de förslag som 

tas upp i betänkandet säger hon följande: 

[…] Det som jag har reagerat på är att man gärna vill modernisera ord som är svåra att hitta 

synonymer för, synonymer som är enkla. Yrka till exempel är ett sånt ord som är svårt att 

ersätta[...]. 

På frågan om hennes språk har förändrats efter att ha läst utredningen svarar hon att hon kanske 

blivit mer observant men att hon redan innan hon läst den försökt använda så enkla ord som 

möjligt.  

 

När jag under intervjun kortfattat beskrev betänkandets innehåll och bland annat tog upp 

resultaten på ordförståelsetestet (se ovan) för de övriga intervjupersonerna, var reaktionerna 

beklagande och förstående. Lennart reagerar som följer: 

Ja, det är ju jättetråkigt att det är på det sättet, att folk inte skulle förstå det vi skriver. Så har 

det varit i alla tider, nästan, tänker jag mig, att språket har legat där uppe (pekar högt med 

handen) och så har folket varit där nere (pekar lågt med handen), och så har vi inte kunnat 

mötas på vägen. Men när man skriver en dom så kan man liksom inte börja från noll utan vi 

börjar ju, eller [..] jag börjar från den lagtext som finns i rättegångsbalken där det finns en 

mängd begrepp som vi använder. Det blir ju mycket enklare då om jag använder till 

exempel ordet yrkande, då är det definierat i rättegångsbalken och jag behöver inte 

definiera en gång till vad det innebär. Utan då får man hänvisa till det, och den som är 

intresserad får gå till rättegångsbalken. Skulle man börja på noll varje gång så skulle det bli 

ganska omfattande domar, och man skulle behöva motivera massa saker för människor […] 

Fiskalen Petra visar förståelse för den bristande begripligheten. Hon tar upp hur det diskuterades 

under utbildningen när hon var i hovrätten och att man då poängterade att man måste rensa bort 

vissa ord, ”Du ska inte skriva utge, du ska skriva betala och så där”. Hon har dock upptäckt en 

trend som hon ställer sig något förvånad till: 

Det konstiga är faktiskt att många notarier, eller många yngre, använder de här mer 

ålderdomliga orden för det känns väl som en trygghet att ”åh det här låter fancy då liksom”, 

och så tar man det. Men det vet jag att det var ju ett arbete som började redan då, som ung 

så tittade man på domar. Hur skriver man? Hur brukar man uttrycka det här och så där? 

Men det är farligt också för att då blir det att man ”Oj det här var ett fint ord” och så tar 

man det […] 
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Petra minns tiden på universitetet som en ganska ”förtjoffad tid”. Hon menar att man som 

student jobbade så mycket mer i teorin och trodde att allt var styrt av rättegångsbalken. Hon 

minns första gången hon satt i en förhandling med känslan av att vara med i ett teaterspel, något 

som hon så småningom kunde slå sig fri från för att inse att det faktiskt var vanliga människor 

omkring henne, som man kunde fråga om något var oklart.  

 

Även Lennart och Göran tar upp notariernas användning av äldre domar som mall som ett 

problem. Göran uttrycker att notarierna verkar åt båda hållen, dels med förnyelse, dels med en 

anpassning till gamla domare, genom att använda mallar. 

  

Lennart citerar en professor i rättshistoria som hävdat att det som studenter lärde sig på 1920-

talet tillämpar de sen på 1940-1950 och 1960-talet och under sin yrkesverksamma tid, och det 

blir inte så stora förändringar. Sedan kommer nästa generation och tillämpar det som de har lärt 

sig under sin studietid. Denna tanke om att inte förändra sitt sätt att skriva bekräftas av både 

Göran och Petra som faktiskt båda använder uttrycket ”det är svårt att lära gamla hundar att 

sitta”. Göran använder uttrycket något självkritisk och säger följande: 

Jag upplever att jag inte är påtagligt konservativ men jag anstränger mig nog inte tillräckligt 

som jag skulle kunna göra. Däremot har jag inget självändamål att använda ålderdomliga 

uttryck.  

Vidare säger han: 

Alla gamla uttryck kommer när man sitter där och ska formulera. Jag kan använda för 

många gamla klyschor och uttryck som finns med där bara […] 

Han tycker även att de yngre har en bättre förmåga att skriva begripligt och att de äldre domarna 

är bundna av gamla sätt.  

 

Petras användning av uttrycket ”svårt att lära gamla hundar att sitta” syftar till en uppfattning 

hon har om att det inte går att säga till en 60-åring, som har jobbat i flera år, och försöka få 

honom eller henne att ändra sitt sätt att skriva. Det är ett alltför känsligt ämne, menar hon. En 

utveckling av detta resonemang kommer under rubriken lösningar. 

 

Petra bekräftar Görans tankegång och tror att fiskaler och yngre domare skriver mycket längre 

och jobbar mer med sina domar. Hon berättar också att fiskalerna emellan brukar tipsa varandra 

om vilka domare som skriver bra och då följa hans eller hennes exempel. Kulturen, menar hon, 

håller på att ändras lite och ett mer ungdomligt språk börjar komma in, bland annat på grund av 

att domare idag är yngre när de utnämns.  

 

Andreas är inne på samma spår: 

 […] jag kan säga att jag tror väl kanske att vi som är lite yngre försöker anstränga oss mer 

för att skriva lite mer vardagligt eller med vardagliga uttryck och inte så mycket 

fackuttryck. Det är ju viktigt att man försöker göra tycker jag. Men sen är det ju så inom 

alla branscher tror jag, att ett visst mått av fackuttryck eller vad man nu ska kalla det, 

kommer man nog inte riktigt ifrån.   
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Förklaringar till det svårbegripliga språket 

Tidspress  

När vi samtalar om begripligheten tar tre av intervjupersonerna upp bristen på tid som en 

förklaring till det svårbegripliga språket. Petra säger följande: 

[…] det tar ju lite längre tid att vinnlägga sig om att den som läser faktiskt ska förstå.  Det 

tror jag kanske, att har man inte tiden så kanske man inte gör det. För det är klart att det tar 

längre tid att skriva en förklarande dom, det är ju självklart eftersom det krävs några extra 

meningar och krävs lite mer. Så det kanske är en tidsfråga också, det tror jag.  

Även Lennart och Stefan förklarar att de gör avkall på begripligheten när de är under tidspress. 

Lennart säger: 

[…] sen kan man naturligtvis förenkla språket när man väl har satt det på pränt en gång […]  

Detta är även något som Göran tar upp men förklarar att han inte har tidsutrymmet att till 

exempel gå tillbaka och bryta ner meningarna för att undvika att använda för många bisatser. 

Han är självkritisk och menar att han är ”dålig på att gå tillbaka och byta ut”. 

 

Lennart: 

Det är mer arbetsamt att vara begriplig för då måste man tänka vad kan den här personen, 

och man vet ju ofta inte hur mycket vederbörande kan, det har man inte klart för sig tycker 

jag.  Man tror så mycket, på den här nivån finns den här personen då skriver jag så. Det är 

väl den här föreställningsförmågan om vad han kan och vad kan han inte eller han eller hon 

[…] Då tror jag så här, kanske att kunskapen om vad som är begripligt och inte begripligt 

för den vanliga människan, den kanske inte jag har alltid. 

Språket i lagboken 

Några av intervjupersonerna tar även upp språket i lagboken som en orsak till att språket i 

domar kan uppfattas som svårbegripligt. Petra berättar att man under rubriken ”tingsrättens 

bedömning” först brukar ha ett stycke där man säger hur det är: 

[…] enligt femtonde kapitlet första paragrafen rättegångsbalken så, kan kvarstad meddelas 

om under de här förutsättningarna. Då är det ju ett ganska strikt språk för i lagboken ska det 

ju vara så att det inte ska finnas några utrymmen för feltolkning. Så att då är det väldigt 

rakt, nästan ibland så rakt att man nästan inte förstår det[…] Då tar man ord direkt ur 

lagboken, ur den paragrafen och så är man helt trygg med att, nu har jag sagt hur det är, helt 

rätt.  Jag har inte sagt det med egna ord. […]det är kanske många gånger så att de där 

ålderdomliga orden också har med det att göra kanske, att man har hämtat ett uttryck.  För 

det är ju det man hela tiden använder, vi är ju bundna av lagboken och lagregeln och att vi 

ska tillämpa den lagregeln på det här specifika fallet, och då måste man använda det 

lagboken ställer upp” har han gjort vad som skäligen ankommer på honom” står det i 

lagboken. Då måste jag skriva det […]  

Petra berättar om en metod som hon försöker tillämpa när hon måste nämna en lagregel. Den 

går ut på att alltid efter lagregeln säga vad det menas i just det här fallet, ofta i form av 
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lagkommentarer som liknar dem som finns med i rättegångsbalken. Hon vet inte om andra 

domare gör på liknande sätt och säger att ”har man sagt det som står i lagregeln så har man gjort 

vad som krävs”. Enligt Lennart kan man ibland även behöva ”lägga en dimridå över saker och 

ting och inte ta ställning, utan glida förbi vissa frågor ”. 

Reflektioner kring orden 

I intervjuerna diskuteras både juridiska fackord och ålderdomliga uttryck, och 

intervjupersonerna lägger stor vikt vid att orden i domar bör vara så tydliga som möjligt för att 

inte riskera syftningsfel. Andreas betonar precision som viktigt och säger följande: 

[…] det blir mer otydligt om man inte använder sig av de begreppen (syftar till terminologi) 

[…] för där de juridiska begreppen som anges i lag används, då är det klart vad man menar 

med det. Men om man byter ut dem mot andra ord då vet man inte självklart vad man syftar 

på längre […]. 

Petra fortsätter i samma spår: 

[…] du måste alltid vara juridiskt korrekt, så är det nog, för vi är bundna av 

rättegångsbalken. Skulle vi inte vara juridiskt korrekta då skulle det bli rättsosäkert. Alla 

måste ju behandlas lika för annars skulle det ju bli så att domarna sitter och tycker grejer 

utan lagstöd och det är ju hemskt […] 

 Göran ifrågasätter den utbredda användningen av juridiska fackord något och säger: 

Det finns vissa juridiska begrepp som är mer eller mindre klarlagda – som inte går att byta 

ut. Men jag tror att det är många jurister som inbillar sig att vi har en stark definition för 

många ord. Styrkt är ett ord som jag undviker istället använder jag bevisat, trots att det 

handlar om olika bevisgrad. Jag tycker att de ofta (andra jurister) använder onödigt många 

sådana ord. 

Men vad gäller språket generellt så påstår Göran att det ändå har skett en utveckling. Bland 

annat förekommer det fler kortare meningar i dagens domar än tidigare, säger han. 

Ålderdomliga ord 

Förekomsten av ålderdomliga ord i domar har ovan förklarats bero på att många av dem 

används i lagboken. Marie tycker att vissa lite ålderdomliga ord kan vara bra att använda ibland, 

småord som inte används så ofta men som har en funktion (dess, sålunda), och bidrar till att 

inget syftningsfel uppstår. Hon säger även att hon ibland använder ett lite mer ålderdomligt ord 

för att få variation i texten. Har hon exempelvis använt ”därför” två gånger använder hon 

”således” nästa gång och uppger att hon aldrig använder ord som hon inte själv förstår. 
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Både Marie och Andreas delar uppfattningen att deras kollegor ändå har en ambition att skriva 

så enkelt som möjligt utan att förlora tydligheten. Andreas säger följande om användningen av 

ålderdomliga uttryck: 

[…] det försöker man ju komma ifrån, absolut, det tror jag. Det är min känsla att de allra 

flesta försöker anstränga sig för att inte använda den typen av uttryck, helt klart. Det 

försöker jag göra i alla fall. Men jag menar det att tro att man ska kunna skriva domar på ett 

på ett helt vardagligt språk det tror jag inte är möjligt.    

De andra intervjupersonerna avfärdar också ett ”för vardagligt språk”, och verkar tro att man 

behöver gå så långt som att använda klarspråk för att öka begripligheten. Göran tar upp 

radioprogrammet Klarspråk på SR (Sveriges Radio) och säger bestämt att klarspråk inte går att 

använda i domar då det skulle ge ett ”förlöjligande språk”. Han menar vidare att han är osäker 

på om man klarar balansgången mellan lättläst och korrekt. Petra svarar följande på frågan om 

hon reflekterar kring ordvalet när hon skriver en dom:  

Ja absolut, jag försöker ju men samtidigt är det ju ändå en balansgång för det ska ju vara 

korrekt grammatik. Jag tycker inte att man ska göra avsteg från det, för att det ska bli mer 

lättfattligt. Det ska fortfarande vara korrekt svenska tycker jag. Sen måste det ju vara en 

balans, det får ju inte vara för högtravande onödigt ålderdomliga ord som man inte skriver i 

något annat sammanhang. Jag tycker inte att man måste börja skriva talspråk för att 

människor ska förstå […] Det får ju vara en balans där, till exempel om du har ett 

ungdomsmål med personer som är sexton år, då tycker ju inte jag att man därför ska skriva 

domen som sextonåringar pratar […] 

Hon föreställer sig hur det skulle vara om man skulle skriva en dom på samma sätt som när man 

skriver ett sms eller mejlar varandra. Det skulle leda till att man börjar ”tafsa på kvalitén i det 

svenska språket”. Om det skulle kunna gå så långt ”behöver nog skolan ses över, eller jag vet 

inte, men det vore ju synd om det förföll”, säger hon.  

 

I stycket med omformuleringarna av de tre meningarna, tagna från autentiska domar, 

presenteras intervjupersonernas tankar om orden mer detaljerat. 

Reflektioner kring mottagarna av domarna 

På frågan om vilka domarna i första hand skriver för får jag ett enhälligt svar, att det främst är 

för de inblandade parterna. Nedan följer intervjupersonernas tankar och reflektioner kring 

mottagarna när de skriver, samt huruvida de anpassar sig till målgruppen när de skriver. 

 

Göran, som menar att det är en god utgångspunkt att skriva främst för de inblandade parterna, 

säger: 
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[…] jag skriver inte för naivt och banalt, utan för de som är någorlunda juridiskt skolade. 

Det är ärligast att säga.  

Han beskriver ett mål han har med följande: 

Mitt mål är att en normalt funtad person ska kunna följa resonemanget, men kanske inte 

kunna begripa i minsta detalj. Normalt begåvade och utrustade personer ska kunna förstå 

logiken, men ibland kan det behövas tilläggsinfo utifrån.  

Göran är inte ensam om denna tanke, att låta någon annan förklara domen mer detaljerat.  

Både Andreas och Lennart menar att det juridiska ombudet (om närvarande) har som uppdrag 

att förklara för sin klient om något är oklart. Lennart säger följande: 

[…] om de inte har en advokat, en offentlig försvarare, då tänker jag på det och skriver lite 

mer tydligt. Har de en försvarare så tänker jag att det är försvararens uppgift att förklara 

detta, så får man förenkla det på det sättet. Han har ju betalt för det, så jag skjuter över 

jobbet på honom.  

Även Andreas väger in om parterna har ombud, när han skriver. Han poängterar dock att han 

inte struntar i hur han skriver men att det påverkar. Saknas ett ombud har han även det i 

bakhuvudet. Det kan även hända att parterna argumenterar juridiskt och språkligt avancerat, 

vilket också påverkar Andreas sätt att skriva. Även Göran menar att han generellt är mer 

förklarande i domskälen om det inte finns något ombud närvarande.   

 

När jag nämner för Lennart att domar är allmänna handlingar och att den tilltalade och 

målsägande därför borde ha rätt att kunna förstå domen utan att behöva ta hjälp av någon annan, 

så berättar han om en bok skriven av en engelsman
1
. Han förklarar att ”engelsmannen” i boken 

ifrågasätter hur mycket den intellektuella nivån ska behöva sänkas:   

[…] så här tycker han, okej vi kan sänka oss dit (visar med händerna), men varför kan inte 

de andra höja sig? Varför ska man sänka sig till den andres nivå? […] Nu har inte jag den 

uppfattningen att det ska ske på det sättet men man kan ju fråga sig det här, om man över 

huvudtaget inte haft någon skolundervisning så hade ju den intellektuella nivån hos folket 

varit synnerligen låg. Nu har man ställt krav på att var och en ska kunna läsa och lära sig 

och då kan man lära sig lite till, så att man kommer upp i en lite högre standard. Så skulle 

man också kunna resonera, men nu resonerar vi precis tvärtom. Nu ska myndigheterna 

sänka sig dit där de enskilda befinner sig. Förstår du vad jag menar? 

Petra har en annan syn på frågan och när jag undrar om vem som bär ansvaret för begripligheten 

samt vad hennes syn på de juridiska ombudens roll är: 

Nä det har ju varit vissa som har tyckt det, men det var längesen som jag hörde det, det var 

väl några äldre kanske eller så. Men det vet jag att” jo men det är ju deras ombud som får 

förklara för dem vad som står i domen”. Det håller inte jag med om över huvud taget, det 

tycker jag är jättelöjligt för att det finns ju jättemånga brottmål där man inte förordnar en 

offentlig försvarare. Det förordnas ju bara i särskilda fall när det finns skäl för det. Om det 

är ett allvarligt brott till exempel då får de ju ingen försvarare, då tycker man ju inte att 

                                                      
1
 Jag har försökt att ta reda på titeln på boken samt författarens namn, utan resultat. 
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staten ska betala försvarare. Vadå, ska man skriva svårare domar i de andra fallen och 

lättare i dem då eller? Nä det tycker jag inte. Nä det verkar ju helt gammaldags tycker jag. 

Både Petra och Marie nämner även hovrätten i diskussionen om mottagarna. Båda menar att 

hovrätten verkar föredra att domarna i tingsrätten använder referat i domskälen eftersom det 

underlättar för dem när de ska granska materialet. Marie är dock noga med att påpeka att det 

inte är till hovrätten som domarna riktar sig i första hand. 

Mottagaranpassning 

När jag frågar intervjupersonerna om de anpassar sitt skrivande efter målgruppen, exempelvis 

om den tilltalade är en ungdom, äldre eller har ett annat modersmål än svenska, är det främst i 

ungdomsmålen som de uppger att de anpassar sig. Marie svarar följande på frågan om hon 

anpassar sig till målgruppen: 

Ja det tror jag att man gör automatiskt. I alla fall om man ska referera till vad parterna har 

sagt, då blir det naturligt en kanske lite ledigare beskrivning av ett händelseförlopp om det 

är en ungdom som berättar, eller om det är en äldre välutbildad man som uttrycker sig på ett 

visst sätt och med vissa ord. Kanske också vid olika typer av brottslighet. […]när de 

berörda parterna uttrycker sig på ett visst sätt så är det klart att det kanske också färgar min 

del av domen, nämligen den rättsliga bedömningen. I ordval möjligen, jag har inte 

reflekterat så mycket kring det.  

Intervjuaren: Använder du lite enklare ord om det är till exempelvis ungdomar? 

Fast det handlar nog mer om i det avsnittet där jag redogör för vad de själva har berättat. 

Sen kan jag referera till det kanske, och plocka in deras egna kommentarer i mina 

bedömningar. Då blir det automatiskt så att man använder deras ordval men det är ju inte så 

att jag skriver mer komplicerat och med mer svårare ord för att det inte är en ungdom, utan 

jag försöker nog att ha samma enkla språk. 

Göran, som nämner sig själv som lite av en specialist på ungdomsmål berättar att han nog 

anpassar sig lite och är extra pedagogisk, näst intill naiv i det muntliga språket i ungdomsmål. 

Han är dock inte lika naiv i den skriftliga domen men berättar att han nog tar med några ord på 

vägen. Även Petra uppger att hon brukar ta sig lite mer tid och förklara lite mer i skälen när det 

handlar om ungdomsmål. 

  

Lennart säger följande om parter som inte har svenska som modersmål: 

Där famlar jag ju lite i mörkret, för jag vet ju inte vad de förstår över huvud taget. Det är ju 

jättesvårt, men visst försöker jag anpassa. Men då ska jag bara säga att när det gäller 

invandrare så har alla som kommer dit till tingsrätten en försvarare.  
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Resonemang kring språket i dåtid och framtid  

Ett av de teman som framträdde vid analysen av intervjuerna var intervjupersonernas tankar 

kring framtiden samt förslag på förbättringar för att få ett mer begripligt språk. I detta stycke 

presenteras även intervjupersonernas tankar kring orsaker till varför inte mer har hänt, deras 

åsikter om tidigare metoder samt konkreta förslag. 

Förklaringar till varför inte mer har hänt 

Bilden av domaren som självständig framkommer tydligt i intervjuerna. Självständigheten och 

avsaknaden på riktlinjer gör att domarrollen näst intill kan uppfattas som helig. Petra talar om 

kompetens som det viktigaste för en domare att uppvisa. Hon säger följande: 

[…] i den här världen så är det absolut, absolut viktigaste kompetensen. Det är det du 

bedöms utifrån hela tiden. Det värsta som kan hända är om någon skulle tro att du inte kan. 

Det är väldigt sjukt på det sättet, men så är det […]du kan märka att en person svarar på 

något sätt som man inser att, du svarar över huvud taget inte på frågan, men du framstår 

liksom som att du ändå kunde något. Det funkar jättebra mot de som inte är jurister framför 

allt […] 

Petra säger att det är ”ett jättekänsligt ämne det här med domskrivning, och att om man börjar 

tafsa på hur domare skriver så går de i taket” eftersom domare skriver som de vill.   

Hon fortsätter med en förklaring till varför hon tror att det ser ut som det gör: 

Det enda de (domarna) vill är ju att hovrätten inte ska återförvisa det för att det var en 

dunkel dom. Det är ju det enda hotet egentligen mot dig som ligger, men om en part inte 

förstår då händer ju ingenting. Så du måste ju nästan tycka att det är viktigt själv då, annars 

finns det liksom ingen annan som kan utöva någon översyn än hovrätten, och det är ju mer 

”man förstår inte den här domen över huvudtaget, det får gå tillbaka, gör om”. Det är ju 

bara det, men det ska väldigt mycket till för att bli så. 

Lennart talar även han om självständigheten som viktig för domare: 

[…] ibland så tänker man när de, till exempel Förtroendeutredningen nu, ja ja de hittar på 

så mycket, tänker man då. Det är nog okej som de säger men det vete sjutton om jag kan ta 

till mig detta och ändra mig i den utsträckning som de vill. Jag vet inte hur det är 

egentligen, vad det är som känslomässigt ligger bakom detta, om det är någon yrkesstolthet 

att man använder ett visst språk för att profilera sig och att man kanske inte vill ta till sig 

vad andra tycker att du ska ta till dig […] 

Han fortsätter: 

Det kanske är en pedagogisk fråga det där, hur man ska gå ut med detta. Det har ju vart lite 

motsatskänning i domstolen ofta och jag tycker att man måste hålla saker och ting ifrån sig 

så att man har lite rörelse, lite utrymme att röra sig. För det kommer många påbud uppifrån, 

nu ska ni göra si och nu ska ni göra så, och den här självständigheten som man har haft den 
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inskränks mer och mer. Då undrar jag, hur reagerar man på att det kommer ytterligare 

påbud. Nu ska du inte skriva så där längre, nu ska du skriva på ett annat sätt? Jaha, då får 

jag inte ens skriva som jag vill!? 

Göran menar att bilden på domare har förändrats och att man tidigare använde uttrycket ”man 

kväljer inte dom” (man kommenterar inte fel) och hänvisade till den skriftliga domen. Idag har 

detta, enligt Göran förändrats, på grund av att det råder en större öppenhet kring domarna, bland 

annat till följd av mediernas intresse. Trots öppenheten berättar han att det aldrig hänt att han 

blivit uppringd av parter eller ombud för att förklara domen närmare.  

Tidigare metoder 

Lennart, som har varit domare i 30 år, har sett många förslag på förändringar genom åren. Bland 

annat berättar han om att domarpodiet sänktes på sjuttiotalet med förklaringen ”allt skulle vara 

så demokratiskt” och alla skulle sitta på samma nivå. Nu är domarpodiet tillbaka på samma nivå 

som tidigare och ”man tycker att domarna ska sitta lite högre igen för att markera vem som är 

domare”. Lennart drar en parallell till diskussionen om språket och säger: 

[…] nu kanske det är på väg att sänka språket och om ett tag kanske det kommer andra 

människor och tycker annat. De säger så här, okej domstolarna har det här språket, det 

kanske är bra att man ändå markerar att det ska vara så här. Jag vet inte vilka skäl man kan 

komma med till exempel som engelsmannen, den intellektuella nivån hos samhället får 

höjas helt enkelt.   

Göran, som arbetat som domare i 15 år, berättar om skrivregler som kom på 1980-talet men som 

han menar inte fått något ”lysande genomslag eftersom domare generellt sett är individualister 

och konservativa”. Han berättar även att varje avdelning hade egna, utförliga mallar med förslag 

på domskäl men att även de hade svårt att få genomslag av samma orsak som ovan.  

 

Även Lennart minns sättet att presentera tips och råd för domskrivning i domstolarna, med att 

det plötsligt legat ett exemplar på skrivbordet. Man har då ”stoppat det i bokhyllan och tagit 

fram det någon gång när man tycker att man har tid att titta på det.” Han ställer sig kritisk till det 

sättet att presentera nya förslag och ifrågasätter vidare om Domstolsverket verkligen är den rätta 

enheten att arbeta för en förändring. Han betonar att verket inte har något mandat utan endast är 

en ”serviceenhet” vilket gör att domare motsätter sig dem litegrann, framför allt ”när de säger 

till oss hur vi ska skriva”.  

 

En annan förklaring till varför så lite har hänt ger Andreas, som säger: 

[…] om det nu är så att man kan uppleva ett motstånd, så bottnar det nog i rädslan för att 

man, så att säga, ska göra någon sorts totalanpassning av språket.  

Marie, som är den enda som läst Förtroendeutredningen, följer lite samma spår och berättar 

(som nämns ovan) att hon reagerat på att man vill modernisera ord som är svåra att hitta 

synonymer till, så som yrka. Hon är inte främmande för en ersättning av krångliga ord med 

enklare ord, förutsatt att de har samma innebörd.  Ord som inte går att förenkla måste man då 

förklara istället. Marie berättar om att hon varit och lyssnat på en föreläsning i samband med 
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publiceringen av Förtroendeutredningen och att hon då reagerade på att föreläsaren verkade 

tycka att alla ord skulle bytas ut, något som Marie menar i sig gör att det inte får något 

genomslag. 

Konkreta förslag för ökad begriplighet 

Göran förklarar att det är dåligt med fortbildningar i just domskrivning, något han tror kan bero 

på en rädsla för att trampa på ömma tår eftersom den enskilde domaren skriver på det sätt som 

han eller hon gör. Han berättar att det finns en öppen dialog kring nya rättsfall över kaffet och i 

organiserade möten, men att domskrivning aldrig diskuteras på detta sätt. Däremot välkomnar 

han ett utbyte mellan domare så att ”vi ifrågasätter mer vårt sätt och får bra tips”. Även att läsa 

sina kollegors domar och se deras sätt att skriva, menar han kan vara bra. Även Marie är inne på 

samma spår: 

[…] en genomläsning kanske, man kan ju hjälpas åt kolleger emellan. Det skulle ju vara 

intressant för mig att få synpunkter på mina domar. Jag tycker att jag använder ett enkelt 

språk men det är inte säkert att alla delar min mening. […] 

Petra ställer sig dock tveksam till att domare skulle läsa varandras domar:  

[…]det är ju ingen som läser varandras domar. Vi fiskaler, vi vill ju att våra handledare och 

domare ska läsa våra domar för vi vill ha feedback och tips. Men det skulle ju aldrig hända 

att de skulle läsa varandras domar, herregud det skulle inte. Nej nej nej nej nej! Det ligger 

lite i yrket tror jag. Domare är oavsättliga och utsedda av regeringen och jag tror det ligger i 

det. Jag men att i andra yrken är det så att, nähä, du sköter dig inte, då får du gå! Det är 

väldigt skyddat på det sättet och de behöver inte lyssna på någon.  

Lennart tror att man måste ändra i lagen först för att få någon genomslagskraft. Han uttrycker 

dock en ilska mot språkliga justeringar som görs regelbundet i lagboken:  

[…] man blir jätteförbannad ska jag bara säga, när de bara gör språkliga ändringar i en lag. 

Du vet vi jobbar ju på det sättet att vi går in och tittar i lagtexten, oj då! Så står det att det 

finns en lagändring […]och så gör man sig det besväret att man gå till propositionen och 

tittar vad den här lagändringen innebär. Då står det bara språkliga justeringar, då blir man 

jätteförbannad för då har man slösat bort en massa tid, och det var inte kul det sättet som de 

här språkliga förändringarna förs in, utan att det är några sakliga förändringar […] och så 

tänker man, dessa språknissar som försinkar arbetet, det är inte så kul och det är inte så 

sällan det blir så.  

Marie menar att det kan vara bra med en väckarklocka ibland så att man får sig en funderare. 

Hon tar upp programmet Words grammatiksynpunkter, som brukar reagera på ålderdomliga ord, 

som ett bra exempel. Fiskalen Petra tycker att det vore bra om utomstående, folk som inte är 

jurister kunde läsa domarna och säga ifrån om de inte förstår, så får domarna skriva om.  

 

Mer konkreta förslag ger både Andreas och Petra. Andreas tycker att man kan göra en 

sammanfattning i slutet och skriva; ”sammanfattningsvis menar tingsrätten alltså” för att göra 
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det mer begripligt. Petra tycker att man kan se till att det finns en mening som förklarar vad det 

betyder för det aktuella målet, för att förtydliga vad det är det handlar om. Även att kronologiskt 

leda läsaren genom texten tycker hon underlättar för begripligheten, men också att använda 

bindeord så som ”alltså”.  

 

Lennart söker lösning utanför domarkåren och säger: 

[…] Man kan också säga så här, man skulle kunna hjälpa människorna i skolan kanske. 

Domstolarna har det här språket och det betyder det och det och det. Det behöver inte vara 

många timmars undervisning, så skulle man kunna förstå ett yrkande och det skulle kunna 

hjälpa människor mycket mer kanske än att vi skriver om allting. 

Intervjuaren: Du menar att man skulle ha rättskunskap som idag, men att det istället skulle 

vara obligatoriskt? 

Det skulle man kunna göra och då kommer man in på det problemet som den där 

engelsmannen skrev om. Vilken nivå ska vi sträva efter att människor ska hamna på? Vi 

kanske ska höja den nivån så här lite grann å så går vi varandra tillmötes. 

När det kommer till domarna själva menar Lennart att ”man kanske ska ta skeden i vacker hand 

utifrån det som den här juridikprofessorn berättade, hur lite vi förändrar oss efter utbildningen 

och kanske påverka den grupp som går att påverka” 

 

Petra förutspår en något negativ utveckling som även kan komma att drabba begripligheten: 

[…] Jag tror att det kommer bli lite av ett hot med […] med de vävda domarna. Det 

kommer bli snabbare domar kanske och det är ju jättebra ur rättsäkerhetssynpunkt, men för 

förståelsen tror jag faktiskt att det är mycket svårare. Jag tycker det är svårare att läsa en 

sådan dom, jag tycker faktiskt det […]. 
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Omformuleringar av meningarna  

Nedan presenteras tre meningar som är hämtade från autentiska domar från år 2010. Efter varje 

mening följer varje intervjupersons förslag på en omformulering som gör meningen mer 

begriplig utan att förlora den juridiska korrektheten. Efter förslagen följer en beskrivning av 

samtliga intervjupersonernas tankar om meningen. Som nämns ovan presenteras inte Görans 

förslag på de två sista meningarna då jag hade för lite underlag för detta. 

Mening 1 

 

Av åberopad skriftlig utredning jämte vad som kan anses utrett genom utsagorna har slagen fått 

den effekt som åklagaren har gjort gällande. 

 

Genom utredningen är det bevisat att A gjort sig skyldig till det som åklagaren har påstått i 

gärningsbeskrivningen (Petra). 

 

Genom de skriftliga bevis som åklagaren presenterat och vad som kommit fram från förhören 

menar tingsrätten att det är bevisat att slagen fått den effekt som åklagaren påstått (Andreas). 

 

Det analysbesked som åklagaren har åberopat/hänvisat till för att styrka sitt påstående, 

tillsammans med de hörda personernas berättelser, har slagen fått den effekt som åklagaren har 

påstått (Marie). 

 

Genom den åberopade skriftliga och muntliga utredningen är klarlagt att X fått de skador som 

åklagaren beskrivit i gärningsbeskrivningen (Göran). 

 

Av ingiven bevisning och vad vittnena berättat får anses utrett att slagen medfört den skada som 

åklagaren beskrivit i åtalet (Lennart). 

Kommentarer 

Intervjupersonerna påpekar att meningen är lösryckt ur sitt sammanhang och att det är svårt att 

veta vad som skrivits innan, vilket de menar påverkar omformuleringen. 

 

Både Marie och Göran upplever meningen som främmande. Marie menar att den rent juridiskt 

inte är bra och att man inte bör använda passiv form, samt att man bör undvika det ålderdomliga 

ordet ”jämte”. Samtliga intervjupersoner reagerar på ordet ”utsagorna” som de tycker är 

ålderdomligt, men Marie och Göran medger att de ibland kan använda ordet för att få variation i 

texten. Lennart tror att ”gjort gällande” kan vara svårt att begripa och använder istället 

”beskrivit” i sitt förslag. Andreas menar att meningen är typisk för en dom då den innehåller 

många standardmässiga formuleringar som ofta används.  
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Mening 2 

Vid en sammantagen bedömning är det således utrett att X uppsåtligen har agerat såsom 

åklagaren har gjort gällande och att vad han har åberopat om föregående provokation kan nu 

inte frita honom från ansvar. 

 

Sammantaget menar/anser tingsrätten att det är bevisat att X uppsåtligen har agerat såsom 

åklagaren har gjort gällande och att vad han har åberopat om föregående provokation föranleder 

ingen annan bedömning (Petra). 

 

Vid en sammantagande bedömning är det bevisat att X agerat så som åklagaren gjort 

gällande/påstått. Vad han har fört fram om det fritar honom inte från ansvar (Andreas).  

 

Vid en samlad bedömning av vad som har kommit fram genom förhören och den skriftliga 

bevisningen, är det bevisat att X avsiktligt har sparkat Kalle och det är också bevisat att vad han 

har sagt om att han blev provocerad till detta, kan inte förhindra att han döms för misshandel 

(Marie). 

 

Tingsrätten anser sammanfattningsvis att det är utrett att X med avsikt agerat så som åklagaren 

beskrivit. Vad X berättat om provokation kan inte frita honom från ansvar. X har alltså genom 

sitt handlande gjort sig skyldig till misshandel (Lennart).  

Kommentarer 

Andreas tycker att hela meningen har ett onödigt komplicerat språk och att ordet ”uppsåtligen” 

kan vara svårt att förstå eftersom det inte har samma allmänspråkliga betydelse inom juridiken. 

Att man har gjort något uppsåtligen behöver nödvändigtvis inte betyda att man har gjort något 

med avsikt eller med vilje utan det handlar även om hur man har förhållit sig till något, till 

exempel likgiltigt. Han menar att det är ett sådant begrepp som är svårt att byta ut, men lyckas 

liksom Marie och Lennart, att komma runt ordet genom att skriva om meningen. Marie, Petra 

och Lennart är alla överens om att man bör undvika negationer. 

Mening 3 

Yrkandet om förverkande är medgivet och lagligen grundat och ska bifallas. 

 

A har medgett yrkande om förverkande. Det är lagligen grundat och ska därför bifallas (Petra). 

 

Yrkandet om förverkande är medgivet, har grund i lagen och ska bifallas (Andreas). 

 

X har inte haft någon invändning mot att inte få tillbaka kniven. Kniven ska därför förverkas i 

enlighet med yrkandet (Marie). 

 

X har medgivit att narkotikan förverkas. Det finns skäl att bifalla åklagarens yrkande (Lennart). 
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Kommentarer 

Samtliga intervjupersoner menar att det är en standardmening som är svår att omformulera, och 

som är lätt att bara ”slänga in i slutet”, och att det sällan är någon som läser den ändå.  

Begreppen ”förverkas”, ”bifalla” och ”yrkande” är alla ord som är svåra att byta ut, något som 

även syns på omformuleringarna. ”Lagligen grundat” tycker många är ålderdomligt.  
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Diskussion 

Det övergripande syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vad ett antal domare och 

blivande domare anser om användningen av svårbegripliga ord i skrivna domskäl och domslut.  

Nedan följer en sammanställning av min analys av resultatet relaterat till tidigare studier och 

min teoretiska bakgrund. 

Domarnas språk  

Det språk som domarna använder i sitt arbete är enligt Gunnarssons (2009) teori starkt påverkat 

av den kontext där det används och har uppkommit. Som nämns i bakgrundskapitlet har det 

juridiska språket en lång historia med influenser från latin och tyska. Det innehåller många 

juridiska fackord som är precist formulerade i lagboken och då svåra att byta ut eftersom de 

riskerar att leda till syftningsfel. Språket har tillkommit utifrån den kunskap som används inom 

juridiken, utifrån den funktion språket har i arbetet och för vilket ändamål det används. Enligt 

Jensen m.fl (2006), är det juridiska språket ett redskap i juristernas yrkesutövning och det enda 

som juristerna har för att nå och förmedla kunskap. I domarnas arbetsuppgift ingår att tolka 

lagarna i lagboken, och intervjupersonerna tar upp just språket i lagboken som en av 

anledningarna till förekomsten av svårbegripliga ord. Idag skrivs nya lagar med hänsyn till 

begripligheten och språkliga justeringar genomförs kontinuerligt. Något som i och för sig verkar 

irritera Lennart. Kanske borde justeringarna märkas tydligare när de endast rör språket för att 

undvika den irritation han uttrycker? Lennart menar att man genom att ändra språket i lagboken 

skulle få störst genomslag för en språkförändring.  

 

Medlemmarna inom den professionella diskursen (här domare) anammar även en professionell 

syn på världen. I denna gemenskap särskiljer de sig från omvärlden, något som då även utmärks 

i deras språkbruk.  

 

Enligt Gunnarsson (2009) påverkas språket inom en professionell diskurs även från det 

omgivande samhället, genom språklagar och språkpolitik. Domarprofessionen skiljer sig dock 

på denna punkt. Domare utnämns av regeringen och är oavsättliga vilket gör att de inte behöver 

anpassa sig, eller egentligen lyssna till någon annan förutom hovrätten och regeringen. 

Domarrollen medför ett stort självbestämmande och uttrycker som position en stark 

självständighet. Denna självständighet färgar av sig på språket och sättet att skriva, vilket då 

skiljer sig från domare till domare. Riktlinjerna för domskrivning tycks vara anpassade till 

bilden av den självständige domaren då de är få och främst rör det juridiska innehållet och inte 

det språkliga uttryckssättet. Självständigheten kommer på tals flera gånger under intervjuerna 
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och verkar vara ett av de främsta argumenten intervjupersonerna har för att man inte bör 

ifrågasätta domarnas sätt att skriva.  

En effektivare domstol 

Utifrån en samhällelig dimension finns även förväntningar på domarna och deras funktion i 

samhället utifrån. Det intensiva effektivitetsarbetet på domstolarna som sker på uppmaning av 

regeringen gör att domarna arbetar under stor tidspress. Intervjupersonerna upplever att 

tidspressen de arbetar under påverkar deras språk, och då framför allt begripligheten då de alla 

är överens om att det tar längre tid att skriva begripligt. Lennart menar att han även saknar 

kunskap om vad som är begripligt respektive obegripligt för den ”vanliga människan”. Detta 

skulle kunna tolkas som en tendens till blindhet för det vardagliga språket, i enlighet med 

Wennströms (1996) teori. Dock visar Lennart på en medvetenhet om att han saknar den ovan 

nämnda kunskapen. Jurister som är blinda för vardagligt språk tar istället för givet att 

allmänheten begriper de juridiska fackord som de använder.   

 

I intervjuerna framkommer att deltagarna har olika tillvägagångssätt när de skriver domar. Med 

tiden har dock vissa vanligt förekommande formuleringar gått över till att bli 

standardformuleringar, som samtliga intervjupersoner uppger att de använder. Det är 

formuleringar som de menar att de inte längre reflekterar över språkligt, och som underlättar för 

domskrivningen när tiden är knapp. När jag vid ett tillfälle föreslog att en utomstående grupp 

kunde formulera om dessa standardformuleringar till mer begripliga, som ett led i 

effektiviseringen, välkomnades förslaget såvida de nya meningarna är juridiskt korrekta.  

 

Domstolsverket och hovrätten uppmanar domarna att skriva vävda domskäl eftersom det ger 

kortare och snabbare domar. Det är inte rättssäkert om brottmål ligger för länge i tingsrätten, 

som Petra påpekar. Hon befarar dock att effektiviseringsarbetet, som vävda domskäl är en del 

av, kan komma att påverka begripligheten på ett negativt sätt. Samtliga intervjupersoner verkar 

försöka anpassa sig till uppmaningen att skriva vävda domskäl, trots att några av dem, likt Petra, 

tycker att referat med berättelser är lättare att förstå för läsaren. Behovet av en effektivisering 

framkommer tydligt i Domstolsverkets årsredovisning av domstolarnas verksamhet för år 2009, 

som nämns i bakgrundskapitlet. Eftersom reformen för en modernare rättegång (EMR) är så 

pass nyinförd har arbetet med en effektivare domstol bara börjat. Framtiden får utvisa hur 

begripligheten i domskäl och domslut kommer att påverkas.  

Kommunikationen med mottagarna 

Det som gör språket i domskäl och domslut komplicerat att beskriva ur en 

kommunikationsaspekt är att det handlar om skriftlig kommunikation. Det är möjligt att tala om 

en envägskommunikation eftersom läsare av en dom inte kan ge någon återkoppling till 

domaren (skribenten). Men även om en dom är en allmän handling och har många läsare kan 
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interaktionen inte liknas vid den typ av masskommunikation som exempelvis medierna 

använder, eftersom domarna riktar sig till parter som de faktiskt träffat på riktigt, i rättsalen. De 

har på så sätt fått en uppfattning om de huvudsakliga mottagarna, det vill säga parterna. 

Intervjupersonerna i min studie uppger att de inte anpassar sig till enskilda mottagare i någon 

större utsträckning, utan istället försöker vara konsekventa i sitt skrivande. Juridiska ombud har 

en betydelsefull roll för några av intervjupersonerna, och anses vara ansvariga för att förklara 

domen för sina klienter. Att domar är allmänna handlingar verkar inte ha någon större betydelse. 

Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och ska kunna läsas av alla 

medborgare. På så sätt är domar liksom andra offentliga texter speciella då de används inom en 

professionell diskurs som har egna koder, samtidigt som de bör vara begripliga och tillgängliga 

för individer även utanför diskursen. Domar som inte kan förstås kan därför, med semiotikens 

termer, kategoriseras som snäva koder. 

 

Ungdomar som kommer till tingsrätten i egenskap av tilltalad eller målsägande har alltid ett 

juridiskt ombud och är den grupp som intervjupersonerna uppger att de anpassar sig mest till. 

Här verkar de alltså göra ett undantag från uppfattningen om de juridiska ombudens ansvar. Att 

skjuta över ansvaret på ombuden kan relateras till Backlunds (2004) beskrivning av en 

användning av språket som ett informationshinder; om informationen inte når fram är det enkelt 

att lägga skulden på mottagarsidan och hävda att man har fullgjort sin informationsskyldighet. 

Lennart lägger även över ansvaret hos mottagarsidan när han diskuterar ”engelsmannens” 

ifrågasättning om varför domarna ska sänka sin nivå och varför inte allmänheten kan höja sin. 

Resultatet från ordförståelsetestet motsäger detta argument då det visade att 

utbildningsbakgrund inte hade någon betydelse för ordförståelsen. Utan det var istället 

livserfarenhet som visade sig påverka ordförståelsen mest. Ifrågasättandet om varför inte 

allmänheten kan höja sin nivå kan även kopplas till Faircloughs (2001) beskrivning av 

juristyrket som en personlig prestation där juristen är värd den status som yrket medför. Den 

förhöjda självkänslan och med Bourdieus (1991) termer, det symboliska kapitalet, kan då ge en 

känsla av makt men även ett slags rättfärdigande att exkludera andra. I förhållande till 

Gunnarssons (2009) teori om språket inom den professionella diskursen skulle man därför 

kunna säga att domarna på sätt och vis misslyckas att uppfylla sin funktion i samhället, när de 

som kommer i kontakt med domstolen inte begriper vad som står i domskäl och domslut.  

Makt inom diskursen 

Även inom en professionell diskurs finns maktstrukturer. Inom juristyrket är kompetens, enligt 

Petra, det absolut viktigaste en jurist kan uttrycka. Hon berättar att jurister ibland använder ett 

luddigt språk för att de inte vet vad de pratar om, eller inte vill ge utrymme för följdfrågor som 

de inte kan svara på. Kommunikationen riskerar då att misslyckas då varken talaren eller 

mottagaren vill riskera att förlora ansiktet genom att erkänna sin brist på kunskap i frågan.  

 

Petra tror inte på förslaget att domare skulle läsa varandras domar. Hennes uppfattning delas 

inte av de ordinarie domarna i undersökningen som istället välkomnar ett sådant förslag. Denna 

skillnad i uppfattning kan vara ett tecken på ett avstånd mellan fiskalerna och de ordinarie 
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domarna, en relation som antagligen kantas av stor respekt. Petra menar att hon aldrig skulle 

kommentera en annan domares sätt att skriva, dels för att det är ett så känsligt ämne, dels för att 

”det är svårt att lära gamla hundar att sitta”. Att Göran använder samma uttryck och dessutom 

om sig själv gör att Petras yttrande stämmer in på honom. 

 

Göran och Lennart, som har arbetat som domare under längst tid, har båda en något självkritisk 

inställning till sitt språkbruk. De verkar dock ha uppfattningen att de inte kan ändra sitt sätt att 

skriva, utan ger istället uttryck av att man bör satsa på de yngre domarna om en förändring av 

språket ska ske. Lennart nämner en professor i rättshistoria, som menar att man inte förändrar 

sitt sätt att skriva i någon större utsträckning efter utbildningen, och han verkar hålla med om 

detta. Kanske finns det även en rädsla inom domarkåren att gå emot normen, och vara den som 

först förändrar sitt sätt att skriva? En norm som går flera decennier tillbaka i tiden. Att då hålla 

fast vid, och identifiera sig med den traditionella bilden av domare som självständiga 

individualister, kan vara en enkel tillflykt i debatten kring språket. Något som i sin tur kan 

tolkas som ett sätt att uttrycka makt. 

Maktrelationer åt olika håll 

Makten inom en diskurs riktas enligt Fairclough (2001) åt olika håll och domarna på tingsrätten 

står i ett maktförhållande till högre instanser så som hovrätten och regeringen. Några av 

intervjupersonerna menar att de inte anpassar sig till hovrätten när de skriver men verkar ändå 

påverkas av institutionen. Exempelvis var det inom rättsväsendet hovrätten som först 

förespråkade användningen av ”ska” istället för ”skall”. Likt Faircloughs (2001) tanke om en 

tvetydig roll för subjektet inom en diskurs, kan man därför se på domare som både aktiva och 

passiva i sina subjektpositioner.  

 

I relationen till allmänheten och parterna som kommer i kontakt med domstolen har domarna 

istället en dominerande position med makt över språket och innehållet i domen. Makten kan 

även uttryckas genom att en kunskapsklyfta uppstår i förhållandet. Enligt Bourdieus (1991) teori 

kring delegerad makt skulle domarna kunna ses som budbärare av domstolens auktoritet i 

samhället. För att få uttryck för sin makt krävs att mottagarna bekräftar domarens auktoritet och 

att domaren är en god representant för institutionen. Det språkliga uttryck som används i domar 

härstammar enligt denna teori då från domarens sociala position som budbärare, anförtrodd med 

domstolens delegerade auktoritet. Kanske är det svårbegripliga språket ett sätt att bibehålla 

denna auktoritet? 

 

Kompetensen som är viktigt att framhäva gentemot varandra är även nödvändig att ge uttryck åt 

utåt sett. Lennart menar att man ibland kan behöva ”lägga en dimridå över saker och ting och 

inte ta ställning, utan glida förbi vissa frågor”, vilket ofta resulterar i ett luddigt språk. Även 

Petra menar, som nämns ovan, att ett luddigt språk används när jurister inte vet vad de pratar 

om, eller inte vill ge utrymme för följdfrågor som de inte kan svara på. Detta stämmer överens 

med Backlunds (2006) förklaring till konkretion, som något som ibland undviks för att 

framställningen skall imponera och ge status. Hon menar vidare att den som är konkret också är 

begriplig och kan lättare ifrågasättas och motsägas, något som en maktspråkstalare vill undvika 

(Backlund, 2006, s. 135). 
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Resonemang kring framtiden 

Göran och Lennart har båda arbetat som domare i många år och var med när debatten om 

språket i domar började. De verkar inte särskilt imponerade av hur nya tips och råd om 

domskrivning har presenterats genom åren. Lennart berättar till exempel om att det plötsligt har 

legat ett dokument på hans skrivbord som han då ”stoppat i bokhyllan och tagit fram någon 

gång när man tycker att man har tid att titta på det.”  

 

I intervjupersonernas resonemang kring framtiden kommer notarierna på tal. Det faktum att 

yngre notarier använder äldre domar som mall när de skriver gör, liksom Göran säger, att de 

verkar åt två håll. De bidrar dels till en förnyelse av språket, dels till en anpassning till äldre 

domare. Läraren som citeras i Blückerts (2010) avhandling skildrar den juridiska världen som 

en egen kultur som han/hon jämför med kyrkan. För att vinna gehör inom kulturen måste man 

hålla sig till den rätta läran, annars blir man ”stämplad som kättare” (se s.16). De yngre 

notariernas respekt för domarna och rädslan för att göra fel kan därför vara en av anledningarna 

till att de använder äldre domar som mall när det skriver. Något som börjar redan under 

juridikutbildningen vilket Blückerts avhandling visar. Trots notariernas tvetydiga roll i 

förhållande till språket är alla intervjupersoner dock eniga om att den nya generationens domare 

har ett mer begripligt språk och att de yngre på sikt kommer att bidra till en förändring av 

språket. Det faktum att en tredjedel av domarkåren kommer att gå i pension inom loppet av 

några år kommer även innebära att fler yngre domare utnämns på kort tid.   

 

Ett argument som Lennart tar upp i samband med tidigare metoder, och som är högst relevant i 

diskussionerna om varför inte mer har hänt, är hans beskrivning av relationen mellan domare 

och Domstolsverket vilket är den enhet som i första hand driver frågan. Han menar att det finns 

en motsatskänning mellan domare och Domstolsverket, och att det faktum att Domstolverket 

saknar mandat gör att det inte heller finns någon anledning att ”lyssna på vad de säger”. Lennart 

får medhåll av Ställvik (2009) som ifrågasätter Domstolsverkets roll (se ovan).  

 

Liksom inom alla områden som är i behov av en förändring men där det råder ett motstånd, 

måste förändringen ske varsamt och de berörda måste förstå varför de bör ändra sig. En av 

intervjupersonerna berättar att hon upplever att man vill byta ut alla ord på en gång, och att hon 

inte tror att det är rätt metod för att få något genomslag hos domarna. Enligt Gunnarsson (2009) 

är det begränsade resultatet av språkreformer av skrivet språk ofta beroende av att man främst 

fokuserar på slutprodukten och inte på skrivprocessen. Hon menar att språkreformer bestäms av 

viljan att förändra och resurserna som läggs på det. Det är därför en förutsättning att 

kommunikationsmönstren inom den professionella diskursen är uppbyggda på ett sådant sätt att 

de lätt kan förändras, och att medlemmarna är flexibla och förmögna till att ta till sig nya 

mönster, men också att lära om. Eftersom det är upp till varje enskild domare att skriva som 

han/hon själv vill borde de kommunikationsmönster som domarna använder gentemot 

mottagarna vara lätta att förändra. Kanske är det så att domarna inte är tillräckligt flexibla i sitt 

skrivande för att språket skall kunna genomgå en förändring?  
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Omformuleringarna av meningarna 

Resultatet av omformuleringen av de tre meningarna skiljde sig åt mellan intervjupersonerna. 

Dels i omfattning men också i innehåll. Däremot är åsikterna om meningarna i sig ganska lika 

hos intervjupersonerna där mening 1 och mening 2 kritiserades mest. Bland förslagen till den 

första meningen visar Petra att en begriplig mening inte nödvändigtvis måste vara omfattande. 

Hennes mening är dessutom den kortaste av alla förslag (se s.45).  Ordet ”åberopad” (i detta fall 

åberopat), som också var ett av de ord som flest svarade fel på i ordförståelsetestet, har från 

majoriteten av intervjupersonerna, byts ut till ”presenterat”, ”hänvisat till” och ”ingiven 

bevisning” (ursprungligen ”av åberopad skriftlig utredning). Detta visar på en medvetenhet hos 

intervjupersonerna om att ordet är svårbegripligt. Även ”göra gällande” som ofta förekommer i 

domskäl har byts ut till ”påstått” eller ”beskrivits”.  

 

Ordet ”jämte” har samtliga intervjupersoner undvikit i sina omformuleringar och istället använt 

”och” eller ”tillsammans med” vilket också är förslag som presenteras i Svarta listan. ”Jämte” 

var även det ord som förekom flitigast i de domar som analyserades ur ett läsbarhetsperspektiv. 

Dock var det ett av de ord som informanterna i ordförståelsetestet hade lättast att begripa.  

 

Mening 2 innehåller en negation vilket Marie, Petra och Lennart menar att man bör undvika. 

Dock är det ingen av dem som lyckas komma runt negationen i denna mening. 

 

Den sista meningen, som är en standardmening enligt intervjupersonerna, innehåller juridiska 

fackord som är svåra att byta ut eftersom det kan leda till syftningsfel. ”Förverkas”, ”bifalla” 

och ”yrkande” som hör till de ord som är svårast att ersätta finns inte med i vare sig Svarta 

listan eller i synonymordlistan i Språk och struktur i domar och beslut (2005). 

 

Sammantaget visar omformuleringarna tydligt att sättet att skriva och vilka ord som används 

skiljer sig domare och fiskaler emellan. Det är dock svårt att dra några slutsatser om 

omformuleringarna utifrån ålder. Däremot verkar intervjupersonerna vara ganska eniga om 

vilka ord som är svårbegripliga. Detta till skillnad från de två juristerna i Ehrenberg-Sundins 

undersökning, som hade helt skilda uppfattningar om vad som var begripligt respektive 

svårbegripligt (se s.12). 

 

Det bör även tilläggas att en av intervjupersonerna faktiskt tog upp och gjorde en ändring i sin 

redan skrivna dom som han hade med sig. Detta till följd av diskussionen kring meningarna. 

Egna reflektioner 

Överlag fick jag under intervjuerna en känsla av att intervjupersonerna ibland ställde sig i en 

försvarsposition för det juridiska språket. De var tydliga med att språket inte får övergå till 
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klarspråk eller talspråk. Denna reaktion tyder på att de verkar ha missförstått kärnan i 

problematiken, eftersom det är en självklarhet, trots en språkreform, att språket i domar ska 

förbli grammatiskt korrekt och i enlighet med skriftspråkets regler.  

 

Ett sätt för att få domare att intressera sig för språkfrågor är fortbildning i domskrivning som 

ges i Domstolsakademins regi. Våren år 2010 hölls en endagskurs i domskrivning. Kurserna är 

frivilliga och äger rum i Jönköping. Frågan är hur domarna som är under stor tidspress och som 

eventuellt dessutom saknar förtroende för Domstolsverket ska kunna tänkas dyka upp på en 

sådan kurs? Att enbart en av fem intervjupersoner har läst Förtroendeutredningen, visar även på 

ett svalt intresse hos dem. 

 

Om nyckeln till en förändring av språket ligger hos domarna själva, anser jag att man måste 

underlätta för deras vardagliga rutiner i domskrivning. Detta i form av färdiga, och begripliga 

standardformuleringar och mallar. De måste också bli medvetna om och förstå vikten av att alla 

kan begripa sina domar. En integrering av begriplighetsstänkandet i juridikutbildningen kan 

göra att användningen av ett mottagaranpassat och begripligt språk kan komma naturligt, och 

blir till en rutin för blivande jurister. Idag eftersträvar man att använda ett klarspråksperspektiv 

när nya lagar skrivs, vilket kommer att underlätta för jurister i framtiden. Förutom att göra 

domarna medvetna om problematiken bör man även under tiden se till att underlätta för 

mottagarna. De juridiska fackorden som måste finnas kvar för att förhindra syftningsfel, kunde 

exempelvis finnas förklarade i ett bifogat ordbokshäfte till domen. Eller en hänvisning till en 

hemsida med en digital ordbok, för de som behöver.  

 

Som nämns ovan beklagar Lennart att han inte har kunskap om vad som är begripligt och inte 

begripligt för den ”vanliga människan”. När domarna socialiseras till den professionella 

diskursen tillägnar de med Bourdieus (1991) termer, habitus i enlighet med juristkulturen, vilket 

i så fall skulle kunna leda till en viss blindhet för allmänspråket. Därför tror jag att man i arbetet 

för en språkförändring även måste ge domarna en möjlighet att få återkoppling på sina texter av 

den ”vanliga människan”, för att kunna bli medvetna om svårigheterna. Lennarts förslag om att 

införa rättskunskap i skolan ser jag som något positivt. Sannolikheten att man som medborgare 

någon gång kommer att uppleva en rättegång som tilltalad, målsägande eller vittne finns, trots 

att den är relativt liten. Om man då har en förförståelse om tillvägagångssättet, och 

baskunskaper i den juridiska terminologin, borde detta underlätta för det eventuella mötet.   

 

Några av mina förslag kan jämföras med Domstolsverkets strategi för utvecklingen av det 

språkliga arbetet på domstolarna runt om i landet (se s. 11). Det återstår att se om den strategin 

får något genomslag.   
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Metoddiskussion 

Inledningsvis i denna studie funderade jag på att använda en enkätundersökning för att nå fler 

domare och för att öka generaliserbarheten. Jag kom fram till att det skulle bli alltför 

komplicerat att formulera en enkät för att få svar på mina frågeställningar. En intervju ger ett 

öppnare samtal med möjlighet till intressanta trådar att spinna vidare på. Medan jag fortfarande 

hade intervjuer kvar att genomföra började jag lyssna igenom och transkribera den första 

intervjun. Jag är en ovan intervjuare och kunde på så sätt få en inblick i vad jag kunde göra 

bättre under de följande intervjuerna. En upptäckt jag gjorde var att jag pratade lite för mycket 

själv, vilket jag försökte tänka på i de efterföljande intervjuerna. Kvale (2009) menar att 

forskarens roll är avgörande för undersökningens kvalitet. Det handlar om att ha en moralisk 

integritet och se till att resultaten är så korrekta och representativa som möjligt. Forskaren bör 

även hålla en professionell distans till intervjupersonerna (Kvale, 2009, s. 91). I mitt fall fick jag 

tag på deltagarna via ett bekvämlighetsurval genom en kontakt på tingsrätten. Jag tydliggjorde 

för min kontakt i ett tidigt skede att hon inte skulle diskutera innehållet i intervjuerna med 

deltagarna före intervjuerna. Denna kontroll gjordes i förebyggande syfte för att få tillförlitliga 

resultat.  

 

Genom att genomföra en semistrukturerad intervju fick jag möjlighet att ställa frågorna i 

varierad ordning under de olika intervjuerna. En strikt strukturerad intervju tror jag hade gjort 

att jag inte hade fått fram de intressanta synpunkterna som intervjupersonerna framförde. Jag 

försökte i största mån låta dem tala fritt, och som nämns ovan tog varje intervju betydligt längre 

tid än beräknat vilket tydde på att det fanns ett intresse för ämnet hos deltagarna. Dessutom 

underlättade mina frågor mycket för analysen då jag redan hade färdiga teman. Jag kände att 

mina instuderade förkunskaper var nödvändiga och om något oklart kom upp fick jag läsa på 

mellan intervjutillfällena, för att kunna ta till mig deltagarnas resonemang på rätt sätt. Om jag 

hade haft mer tid till förfogande hade jag kunnat komplettera intervjun med fler meningar för 

omformulering, eventuellt i enkätform för att få ännu tydligare förslag och resonemang kring 

orden.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

När det gäller kvalitativa intervjuer handlar reliabiliteten (tillförlitlighet) framför allt om att 

intervjupersonerna skulle ge samma svar även till en annan intervjuare. Att vara alltför 

självkontrollerad i detta avseende kan enligt Kvale (2009) dock vara hämmande för intervjuaren 

som har en individuell intervjustil där han/hon kan improvisera och anpassa sig till 

intervjupersonen i fråga (s. 264). Något som kan gynna tillförlitligheten är att intervjuer 

möjliggör för intervjupersonerna att faktiskt opponera sig mot intervjuarens antaganden som 

ligger bakom de frågors som ställs, och de tolkningar som görs (Kvale, 2009, s. 262).  

 

Validitet handlar om huruvida man verkligen undersöker det man avser att undersöka. 

Intervjupersonerna har svarat på mina frågor och beskrivit sina upplevelser om språket i 
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domskäl och domslut. De hade, som nämns ovan, möjlighet att opponera sig mot mina 

antaganden som låg bakom mina frågor, och jag såg till att vara påläst för att kunna ge en 

korrekt beskrivning och analys av deras åsikter. Jag har även medvetet försökt undvika att göra 

resultatet snedvridet genom att söka stöd för någon egen ståndpunkt, eller överdrivet framhäva 

någon av intervjupersonernas åsikter. Ämnet visade sig vara känsligt att diskutera, vilket gjort 

att jag varit extra försiktig med min behandling av materialet. Eftersom utgångspunkten för 

studien ger en negativ bild av domares sätt att hantera språket då det än idag är svårbegripligt 

för många, var jag noga med att inte underbygga den negativa bilden för mycket, utan ge en så 

rättvis bild som möjligt. Det var dock omöjligt att inte relatera deras upplevelser om språket och 

deras position i samhället till frågor om makt. Jag anser sammanfattningsvis att min 

undersökning kan anses ha hög validitet, i den mån det är möjligt för en intervjustudie.     

 

Resultatet från en fallstudie säger bara något om de inblandades upplevelser av ett fenomen, och 

kan inte generaliseras till en större population. För att ändå få en bred och nyanserad bild av 

uppfattningar om språket samt undersöka om det fanns eventuella skillnader i uppfattning 

beroende på erfarenhet, valde jag att vända mig till olika årskullar, där två av dem ännu inte var 

fullfjädrade domare. Det visade sig vara ett bra val då jag på så sätt kunde ta del av skillnader 

beroende på distansen mellan fiskaler och domare (se Petras uttalande ovan), men även gällande 

förslag på lösningar. Lennart och Göran, som arbetat som domare under längst tid, uttryckte 

även att den nya generationens domare använder ett mer begripligt språk, vilket motiverar valet 

att intervjua blivande domare ytterligare.  
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Slutsatser 

Sammanställning från intervjuerna med domarna och fiskalerna visar på en medvetenhet om att 

vissa av de fackord och ålderdomliga ord som används i domar är svårbegripliga. Majoriteten av 

deltagarna uppger att de försöker undvika att använda ålderdomliga ord, men att många av de 

juridiska fackorden tagna från lagboken måste finnas med då de är precisa och därför inte kan 

ge upphov till syftningsfel.  

 

Tidspressen gör att begripligheten ofta sätts i andra hand och standardiserade formuleringar, 

som ofta kan vara svårbegripliga, används då för att det ska gå snabbt. Domare har i alla tider 

varit självständiga i sin yrkesroll och fått skriva som de vill, vilket deltagarna också uppger 

påverka språket. Språket skiljer sig domarna och fiskalerna emellan, vilket syns extra tydligt på 

resultatet av omformuleringarna.  

 

Det är i första hand för parterna som domarna och fiskalerna skriver, men finns juridiska ombud 

närvarande uppger tre av dem att det då är ombudens uppgift att förklara domen för parterna. 

Kunskapen om vad mottagarna begriper eller inte är inte alltid tillräcklig, men i ungdomsmål 

uppger samtliga att de anstränger sig lite extra, trots att juridiska ombud alltid finns närvarande 

under denna typ av mål.  

 

Domarna och fiskalerna ser ljust på framtiden och tror att den yngre generationen kommer att 

bidra till ett begripligare språk, trots att de även problematiserar notariers användning av äldre 

domar som mall när de skriver, vilket ger ålderdomliga ord och ett stelt språk. Det 

effektiviseringsarbete som pågår i samband med den nyinförda reformen EMR (En Modern 

Rättegång), befaras dock kunna utgöra en negativ påverkan på begripligheten i språket.  

Framtida studier 

För framtida studier vore det intressant att undersöka var svårigheterna i domsspråket ligger mer 

konkret för mottagarna. Detta skulle man kunna göra genom att studera det språk som används, 

både muntligt och skriftligt, under ett antal huvudförhandlingar, och därefter möjliggöra för 

mottagarna att ge återkoppling till domarna. Det vore även intressant att genomföra en analys, 

likt en utvärdering, av vad som har hänt med det språkliga innehållet i domskäl och domslut 

sedan betänkandet av Förtroendeutredningen publicerades år 2008.    
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Bilaga 1



 

 
 



 

 

 



 

  



 

 

Bilaga 2 

Hej! 

 

 

Jag heter Kristina Careborg och skriver en C-uppsats i pedagogik vid Stockholms 

universitet.   

I min uppsats studerar jag begripligheten i domskäl och domslut, med fokus på ordnivå. 

Juridiska fackord är exempel på ord som kan vara svårbegripliga för individer som inte har 

en juridisk utbildning. 

För att nå olika aspekter på frågan, anser jag det vara angeläget att gå till ”källan”, det vill 

säga domarna själva, och ta del av er syn på saken. 

Jag söker nu sex domare vid tingsrätter runt om i landet, som vill ställa upp på intervju. 

Samtalet tar cirka en halvtimme och kommer att spelas in. Uppgifterna behandlas 

konfidentiellt och namnen kommer att kodas.  

Intervjuerna planerar jag att genomföra v.11 och v.12. 

  

Om du är intresserad av att diskutera ämnet och kan tänka dig att ställa upp i en intervju, 

hör gärna av dig med förslag på tid och datum. 

  

Hoppas att du har möjlighet att hjälpa mig! 

 

Vänliga hälsningar 

Kristina 

  

För eventuella frågor går det att nå mig på telefon:  

eller på e-post:   

 

 

 

 

 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


