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Sammanfattning 

Studiens syfte var att analysera utvalda domar från Europadomstolen mot Sverige, gällande artikel 6 

i Europakonventionen. Det här är ett relativt ”nytt” forskningsfält men den forskning som genom-

förts visar att individens grundläggande rätt till rättvis rättegång kränks. De vanligaste orsakerna är 

att domstolarnas handläggningstider drar ut på tiden samt domar fastställs utan muntlig förhandling 

hålls. Sedan 1951 har Europakonventionen funnits för att försäkra individens grundläggande rättig-

heten som till exempel alla individers rätt till rättvis rättegång. Rättsläget visar att Sverige inte alltid 

lyckas följa konventionen om individens rätt till rättvis rättegång, med anledning av att Europadom-

stolen i flera domar varje år fastställs kränkande gällande konventionens grundläggande fri- och 

rättigheter.  

Tidigare forskning visar vidare att domstolarna så väl som polis, åklagare och andra myndigheter 

dras med orimliga handläggningstider. Men en domstol har en särskild position i en välfungerande 

rättsstat genom att den måste skydda och se till att individens rättigheter inte kränks.   

Jag har valt att använda metoden kvalitativ innehållsanalys och att ha Sykes & Matza samt Cohens 

neutraliseringstekniker som teoretiskt ramverk. I min analys av de sju utvalda domar från Europa-

domstolen har avsikten varit att studera vilka förklaringar som anges som brist i Europadomstols 

konvention artikel 6, om rätten till rättvis rättegång och hur kan det förstås utifrån neutraliserings-

tekniker.  I analysen framkom det att neutraliseringsteknikerna, förnekande av ansvar, förnekande 

av skada, förnekande av offer, högre lojalitet och fördömande av den som fördömer förekommer 

mer eller mindre i nästan alla domar, men uttrycktes på olika sätt vid olika tillfällen. Detta innebär 

att jag har funnit stöd för alla teman i undersökningen. Teknikerna förnekande av ansvar och förne-

kande av skada förekom flest gånger jämfört med de andra neutraliseringarna. Detta väcker frågor 

kring om dessa tekniker ger större behov av neutralisering.  

Min studie visar på att neutraliseringar förekommer i stor utsträckning samtidigt som det finns do-

mar (i alla fall en) där staten erkänner sitt agerande och ber om ursäkt. Att staten erkänner sitt age-

rande kan troligtvis förekomma oftare i de domar som jag har valt bort på grund av studiens syfte, 

nämligen Friendly settlements, där staten frivilligt går med på att betala ersättning. Studiens syfte 

samt utvalda domarna kan också ha varit bidragande orsak till att erkännande inte finns med i ana-

lys och resultat delen. 

Vad jag vet har ingen studerat denna forskningsfråga tidigare. I denna studie möts två forskningsfält 

det vill säga kriminologisk teori samt mänskliga rättigheter. ”Nya” forskningsfält kan bidra till in-

tressanta resultat i och med att något blir belyst på ett nytt sätt. 
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1. Inledning 
 

Behandlingar av de grundläggande mänskliga rättigheterna, rätten till en rättvis rättegång i Sverige 

sker i ljuset av artikel 6 som föreligger Europeiska konventionen om skydd mot mänskliga rättig-

heterna (Abiri & Brodin & Johansson 2008: 35). Den grundläggande principen för rätten till rättvis 

rättegång innebär att en part skall bli hörd av domstolen, vilket innebär att denne ska få tillfälle att 

framföra vad den har att säga till stöd för sin sak samt söka påvisa att dennes ståndpunkt är välgrun-

dad (Danelius 1997:173). En annan viktig del i artikeln är att ge individen rättvis rättegång inom 

skälig tid vilket syftar till att rättegången skall hållas inom en rimlig tidsperiod (Ibid.1997:174).    

I en rättsstat skall tvistefrågor och anklagelser för brott kunna prövas av domstol (Danelius 

1997:123). Bestämmelser om detta finns i artikel 6 i Europakonventionen. Detta är en mångskif-

tande artikel kring vilken en rik och mångsidig rättspraxis vuxit fram sedan 1945 (Ibid. 1997:123). 

Ingen annan artikel i konventionen har lika ofta omnämnts, tolkats och tillämpats i mål inför Euro-

padomstolen (Ibid. 1997:123). Enligt Danelius ska tvister om civila rättigheter/skyldigheter alltid 

kunna prövas av domstol, och den ska vara utformat så att följande krav tillgodoses (Ibid.1997:123 

f.): 

 Domstolen ska vara oberoende och opartiskt. 

 Domstolen ska ha inrättats enligt lag. 

 Förfarandet skall vara korrekt och rättvist mot den enskilde.  

 Förfarandet skall i allmänhet vara muntligt och offentligt. 

 Domstolsprövningen skall ske inom skälig tid. 

 Domen skall avkunnas offentligt. 

Både i grundlagar och övriga lagar garanterar Sverige en lång rad mänskliga rättigheter (Hedlund 

Thulin 2008: 223). Trots detta skydd och företagna åtgärder har Sverige vid flera tillfällen fällts av 

den Europeiska domstolen för brott mot Europakonventionens fri- och rättigheter och kritiserats av 

FN:s övervakningskommittéer. Mellan år 1976 till 2010 har Europadomstolen tagit upp och beslutat 

i fråga om klagomål mot Sverige i omkring 90 fall. I närmare hälften av fallen har domstolen kon-

staterat att Sverige brutit mot konventionens sjätte artikel dvs. konventionen om rätten till rättvis 

rättegång (Ibid. 2008: 223). Detta betyder att rättssamhället Sverige bryter mot den grundläggande 

principen och rätten till rättvis rättegång. Jag finner detta ämne viktig för att jag tror att ett land som 
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Sverige med goda resurser borde ha stora möjligheter att fullfölja, respektera samt främja mänskliga 

rättigheter. Eftersom den grundläggande principen i ett rättssamhälle går ut på att skydda den en-

skildes grundläggande fri- och rättigheter finns det anledning och intresse att studera staten som 

brottslig aktör. Med hjälp av Cohens utveckling av neutraliseringstekniker vill jag undersöka vilka 

förklaringar till de konstaterade kränkningarna den svenska staten ger inför Europadomstolen. Teo-

rin utgår från att individer som ännu inte är gärningspersoner använder sig av tekniker för att ration-

alisera, legitimera eller rättfärdiga beteenden som ska vara godtagbara för sin publik (Cohen 1993: 

499). Förnekande av skada ”de överdriver”, förnekande av offer ”de började det”, förnekande av 

ansvar ”jag gjorde min plikt”, fördömande av som fördömer ”det är värre på andra ställen”, åbero-

pande högre lojalitet ”jag gjorde det för nationens skull” är neutraliseringar för att rationalisera, 

legitimera eller rättfärdiga beteenden som vid andra tillfällen skulle bedömas vara felaktiga (Ibid. 

1993:499).  Cohen menar att neutraliseringarna spelar in när aktörerna erkänner att något hänt men 

antingen vägrar att acceptera att ta emot beskyllningarna eller presentera det som moraliskt berätti-

gad (Ibid. 1993:500). Neutraliseringar kan även användas för att mildra brottsliga handlingar (Sykes 

& Matza 1957: ). I den här studien har neutraliseringarna särskilt stor betydelse i den här studien för 

de kränkningar som förekommer under rättegångarna gällande artikel 6 i konventionen av den orsa-

ken att realiteter undviks och kringgås.   

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilka förklaringar den svenska staten ger som anledning till 

brister i artikel 6, rätten till rättvis rättegång i Europadomstolens domar och hur dessa förklaringar 

kan förstås utifrån neutraliseringstekniker? 

1.3 Disposition 

I uppsatsen inledande skede kommer arbetets bakgrund, utgångspunkter, syfte och frågeställning att 

presenteras. Sedan följer ett avsnitt med en redogörelse av tidigare forskning som är relevant i för-

hållande till min studie. Därefter framförs de teoretiska utgångspunkterna som även utgör ramen för 

uppsatsen. I metodavsnittet beskrivs hur undersökningen har gått till, vilket material och vilka me-

toder som har använts för att analysera materialet. Efter metodkapitlet följer en beskrivning om vad 

de utvalda domsluten handlar om. I de två avslutande avsnitten presenteras dels resultatet och slut-

satser som jag har kommit fram till med utgångspunkt i neutraliseringstekniker dels eventuellt för-

slag på framtida forskning.   

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för FN:s arbete för mänskliga rättigheter och dess betydelse, 

allmänt om Europakonventionen, Europadomstolens tillkomst samt studier inom ämnesområdet. 
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Inom ämnet mänskliga rättigheter finns en stor mängd forskning men jag har valt att avgränsa mig 

till studier som är relevanta för mitt ämnesområde. 

2.1 Grunden finns i FN 

Arbetet att främja respekten för de mänskliga rättigheterna har utvecklats inom Förenta Nationerna 

(FN) allt sedan organisationen bildades 1945 (Hedlund Thulin 2008: 107). FN:s ändamål är bland 

annat att åstadkomma en internationell ordning där fred och respekt för människans värdighet be-

traktas som en grundläggande princip (Gunner & Namli 2005: 11). För att nationerna ska förverk-

liga en mänskligare värld har ett juridiskt bindande internationell rättspraxis utvecklas för att kon-

trollera att dessa beaktas i praktiken inom konventionsländerna (Ibid. 2005: 11). 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter är juridiskt bindande. För att inte någon form av brott mot mänskliga rättigheter ska upp-

stå, ska alla stater aktivt delta i arbetet med att skydda mänskliga rättigheterna i hemlandet (Green-

hill & Ulfsparre 2007: 23). Denna skyldighet kunde ha lett till ett starkt och aktivt arbete för de 

mänskliga rättigheterna i internationella systemet, men så är det tyvärr inte praktiken enligt Hedlund 

och Greenhill (2008: 107). För att hålla FN utanför har staterna hänvisat till stadgans artikel 2.7 

vilket förbjuder FN att ingripa i frågor som väsentligen faller inom vederbörande stats egen behö-

righet (Ibid. 2008: 107). Men under årens lopp har motståndet av medlemsstaterna dock mjukats 

upp, till följd av det har en rad olika procedurer satts igång för att kunna ta upp kränkningar mot 

enskilda personer (Ibid. 2008:107). 

Genom att ansluta sig till de olika konventionerna, tar staten som sin uppgift att se till att de rättig-

heter som finns inskrivna i konventionen respekteras och genomförs inom landets jurist diktion 

(Hedlund Thulin 2008: 81). Detta innebär att staten har ett ansvar för att skapa de lagar och system 

som behövs för att garantera människors tillgång till sina rättigheter. Om en stat kränker de mänsk-

liga rättigheterna begår den inte enbart övergrepp på enskilda personer utan bryter även det avtal 

som upprättats med andra stater (Ibid.2008:82).  

Det internationella systemet har inte till syfte att ställa förövarna till svars utan snarare tvinga sta-

terna till efterrättelse och respekt för mänskliga rättigheter (Ibid. 2008:104). Samtidigt med utveckl-

ingen av det internationella systemet för de mänskliga rättigheterna inom FN:s dokument har det 

bildats regionala organ och konventioner för att upprätthålla mänskliga rättigheter, bland annat Af-

rikanska, Amerikanska och Europeiska konventionen, stadgan och konventionen (Ibid. 2008:135)   
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2.2  Europakonventionen - Europadomstolen 

Europadomstolens uppgift är att garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras, den grundades 

1950 och är bindande för alla medlemmar i Europarådet (Greenhill & Ulfsparre 2007: 27). Det är i 

Europadomstolen som ett klagomål tas upp och prövas därefter fastställs om en kränkning ägt rum 

eller inte. Om en enskild person anser att staten har kränkt dennes rättigheter enligt Europakonvent-

ionen är det i första hand domstolar eller myndigheter i det egna landet som prövar om en kränk-

ning ägt rum (Sveriges Riksdag, EU-upplysningen). I andra hand går ärendet vidare till Europa-

domstolen som har den högsta tolkningsrätten. Både enskilda personer, grupper av enskilda och 

organisationer kan klaga till Europadomstolen (Sveriges Riksdag, EU-upplysningen). 

Om Europadomstolen kommer fram till att en svensk domstol eller myndighet kränkt en persons 

grundläggande rättighet kan Europadomstolen begära skadestånd i form av pengar för de berörda 

personerna (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag,). Ett fungerande rättssystem med oberoende dom-

stolar är en förutsättning för förverkligandet av alla människors rättigheter (Hedlund, Thulin 

2008:39). Det finns fem huvudvillkor som måste vara uppfyllda för att kunna klaga till Europadom-

stolen, om något av villkoren inte är uppfyllt kommer Europadomstolen att avvisa målet på grund 

av formella skäl. De fem huvudvillkoren är (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag): 

1. Det land klagomålet riktar sig mot måste vara anslutet till Europakonventionen.  

2. Klagomålet måste röra en kränkning av någon av de mänskliga rättigheterna som framgår 

av Europakonventionen.  

3. Klagomålet måste röra ett beslut som en statlig myndighet fattat och som riktar sig till en 

enskild person.  

4. Ärendet måste ha överklagats så långt det går i det nationella systemet.  

5. Klagomålet måste komma in till Europadomstolen inom sex månader från det slutliga be-

skedet i det berörda landet. 

Europeiska konventionen behandlar många artiklar angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. Artikel 6 i denna konvention är viktig för mitt arbete med anled-

ning av att den syftar till att ge individen den grundläggande rättigheten till en rättvis rättegång 

inom skälig tid. Den relevanta tidsperioden beräknas när myndigheterna har vidtagit någon åtgärd 

som har lett till domstolsprövning (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag). 

Enligt Europadomstolens praxis bör en domstolsprövning ta max ett år för att ske inom skälig tid 

men bedömningen i varje mål gör en individuell bedömning med hänvisning till omständigheterna 

(EU-upplysningen, Sveriges Riksdag ). Det finns egentligen ingen allmän princip för vad som utgör 
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skälig tid men en tumregel är att ett mål av en okomplicerad karaktär inte bör ta mer än två år och 

ett mål av komplicerat karaktär inte bör ta mer än fem år (SOU 2008:16).
1
 

2.3 Vad är Artikel 6 i Europakonventionen 

Artikel 6 är konventionen som specifik behandlar domstolsprövning och en rättssäker process. Den 

syftar till att ge individen den grundläggande rättigheten till opartisk och offentlig rättegång (Dane-

lius 1997: 112): 

1. Var och en, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse 

mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid 

och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall av-

kunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från rättegången eller en del 

därav av hänsyn till moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett 

demokratiskt samhälle, eller då hänsyn till minderåriga eller till parternas privatlivs helgd 

så kräva eller, i den mån domstolen så finner strängt nödvändigt, i fall då på grund av sär-

skilda omständigheter offentlighet skulle lända till skada för rättvisans intresse.  

2. Var och en, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktas som oskyldig intill 

dess hans skuld lagligen fastställts.  

3. Var och en, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall äga följande minimirättigheter:  

a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och 

grunden för anklagelsen mot honom, 

b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar;  

c) att förevara sig personligen eller genom rättegångsbiträde, som han själv utsett, eller att, i fall 

då han saknar tillräckliga medel för betalning av rättegångsbiträde, erhålla sådant utan kostnad, 

om rättvisans intresse så fordra;  

d) att förhöra eller låta förhöra vittnen, som åberopas emot honom, samt att för egen räkning få 

vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom;  

e) att utan kostnad få bistånd av tolk, om han icke förstår eller talar det språk, som begagnas i 

domstolen.  

                                                           
1
Det är lätt att blanda ihop EU-domstolen med Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen är ett organ 

under Europarådet och således inte en av EU:s institutioner. De har olika insatser (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag). 
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2.4 Brister i kunskap om mänskliga rättigheter 

Jag kommer i detta avsnitt presentera tidigare forskning kring ämnesområde som är relevant till 

studien. I antologin ”Mänskliga rättigheter – ett ofullbordat uppdrag” medverkat flera forskare för 

att ge ett bredare perspektiv av de politiska dimensionerna av mänskliga rättigheter (Språng 2009: 

121). Det som är väsentlig i den här antologin är att man tar upp frågan om varför, trots alla kon-

ventioner om mänskliga rättigheter, det förekommer kränkningar i ett demokratiskt samhälle (Ibid. 

2009:121). I kapitlet ”Mänskliga rättigheter i Sverige” berör Abiri som är fil. dr. i freds- och ut-

vecklingsforskningen, ämnet mänskliga rättigheter (Ibid 2009:179f.). Enligt författaren saknar Sve-

rige kunskap om vad mänskliga rättigheter verkligen är och vad det innebär. Trots att Sverige har 

ett generellt sätt bra levnadsstandard saknar samhället fortfarande kunskap både i svensk myndig-

hetsutövande och för oss enskilda individer (Abiri 2007:180). Sverige har undertecknat och ratifice-

rat de flesta internationella människorättskonventioner, bland annat konventionerna om ekono-

miska, sociala och kulturella rättigheter och medborgerliga och politiska rättigheter (Ibid. 2007: 

175). I och med ratificeringen av en konvention ska den svenska lagen vara utformad så att de 

mänskliga rättigheterna dagligen skyddas, tillämpas och främjas av hela det offentliga Sverige (Ibid. 

2007: 175f).  Abiri indikerar här att det är ytters viktigt att Sverige som på många sätt positionerar 

sig som de mänskliga rättigheternas försvarare borde behandla mänskliga rättigheter så tidigt som i 

utbildningsväsendet. Abiri konstaterar även att Sverige saknar ett människorättsbaserat språkbruk i 

lagar, inom politik och handlingsplaner (Ibid. 2007: 185 f.). 

Staten har till uppgift att skydda människor och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda och 

regeringen har det största ansvaret att se till att det tillämpas. I en kandidatuppsats har ämnet rätten 

till rättvis rättegång studerats av Abdula Shada (2010) där han har undersökt hur svenska domstolar 

beaktar artikel 6. Shada kommer fram till att det finns brister på olika samhällsnivåer av försum-

mande av rätten till rättvis rättegång. I studien konstaterar han att svenska rättsnormer inte innehål-

ler något som motsvarar innehållet i artikel 6. Trots att man är välbekant med innehållet i Europa-

konventionens mänskliga fri och rättigheter, det vill säga med artikel 6, kränks individers rättighet 

till rättvis rättegång inom skälig tid på grund av att det inte finns något tydligt lagstöd i det svenska 

rättsväsendet. Den här studien är väsentlig i det mån att Sverige inte alltid lyckas uppfylla konvent-

ionens bestämmelser, då flera fall varje år leder till att Sverige bryter mot lagen om individens rätt 

till rättvis rättegång (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter). 

 

Förseningar i ett mål behöver inte alltid nödvändigtvis bero på domstolarnas långsamma handlägg-

ningstid utan flera andra faktorer kan vara avgörande för att ett mål försenas. I rapporten 

”Snabbspåret” från (Brå 2004: 14) kommer det fram att redan efter att polisanmälan görs finns det 
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allvarliga brister både i polisens samt åklagarmyndigheternas organiserande. Det som är viktigt i 

den här rapporten är att enligt Europakonventionen ska individens rätt till rättvis rättegång vara för-

enligt med artikel 6, individens civila rättigheter skall hållas inom en rimlig tid, men i BRÅ:s rap-

port uppmärksammar man att myndigheterna såsom polis och åklagare inte alltid uppfyller kraven. 

 

I ett examensarbete gjort av Andersson, Lundgren och Nilsson från 2003 har man undersökt 

huruvida de nya svenska skattetilläggen är förenligt med Europakonventionens artikel 6. Författarna 

har jämfört de punkter som Sverige har blivit fälld av Europadomstolen. De kommer fram till att i 

de fall där Sverige blivit fälld av Europakonventionen gällande artikel 6 har man endast gjort små 

lagkorrigeringar. Det vill säga ändrat på endast det som Sverige var tvungen att göra för att vara 

förenligt med Europakonventionens artikel 6. Författarna konstaterar även att regeringen inte fast-

ställt vilken tidsperiod som bedöms som oskälig lång tid, och då ställer sig författarna frågan om 

huruvida Sveriges agerande är förenlig med Europakonventionen. Eftersom det inte finns någon 

författning som stödjer stadgorna finns det risk att Sverige även i framtiden kommer att bli fälld av 

Europadomstolen.   

2.5 Rättegång inom skälig tid 

Begreppet ”skälig tid” kan ha olika betydelser, som i artikel 5 § 3 rör det sig om berövade an en 

persons frihet medan i artikel 6 § 1 är syftet inte att begränsa tiden för frihetsberövanden utan end-

ast främja snabbhet i rättskipningen (Danelius 1997: 194). Det huvudsakliga motivet i det här läget 

är att felen och kränkningarna som uppstår skulle kunna tolkas som mer byråkratiska fel som saknar 

uppsåt. Tidigare forskning (BRÅ ”Snabbspåret 2004) som berör tolkningen av begreppet ”skälig 

tid” har varit betydelsefull i min studie för att få kunskap om de alltför långa väntetiderna. I tidigare 

studier beskrivs brister i organisationen hos olika myndigheter redan i början på ett fall. Utifrån 

neutraliseringsteknikerna skulle man kunna förklara detta som att staten är medveten om att de bry-

ter mot reglerna men försöker förmildra hädelserna på något sätt, som till exempel genom att neut-

ralisera handlingarna.  

Vad som är en rimlig tidsperiod enligt artikel 6 i Europakonventionen har under många år utveck-

lats i Europadomstolens praxis (Centrum för rättvisa 2010:6). Europadomstolen gör en helhetsbe-

dömning av sammanlagda handläggningstiden i alla instanserna och fokuserar särskilt på inaktivitet 

från domstolarnas sida. Det finns fyra avgörande faktorer; målets komplexitet, vad som stått på spel 

för den enskilde, parternas agerande samt domstolarnas/myndigheternas aktiviteter (Ibid. 2010:7).  

Enligt Europadomstolens praxis har alla som drabbats av orimlig väntetid rätt till skadestånd, både 

för den faktiska skadan som väntetiden förorsakat samt för den ideella skadan som har orsakats av 
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rättsosäkerhet och frustration (Ibid. 2010:7). I de 7 analyserade domarna finner Europadomstolen att 

Sverige har kränkt målsägandens rätt till rättegång inom skälig tid. Krav som anges i artikel 6 § 1 

har följande lydelse; 

"I prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter ... vara berättigad till ett ... rättegång 

inom skälig tid av [a] ... domstol ... " (Danelius 1997: 362).  

2.6 Muntlig och offentlig rättegång 

Uttryck som opartisk eller rättegång rättvis rättegång säger inte så mycket om proceduren skall vara 

muntligt eller skriftlig. I konventionens originaltexter används ord som ”hearing” och ”entendue” 

vilka närmast tyder på att det skall vara fråga om ett muntligt förfarande, och även kravet på offent-

lighet talar i samma riktning (Danelius 1997: 164). Att muntlighet är huvudregel enligt artikel 6 § 1i 

konventionen bestryks tydligt av Europadomstolens praxis och det är svårt att tänka sig att ”public 

hearing” siktar bara på rent skriftlig procedur (Ibid. 1997: 164).  

Alla mål i domstol måste inte avgöras efter en muntlig procedur, som till exempel kan den sökande 

avstå från sin rätt och inte kräva ett muntlig förfarande (Ibid. 1997: 164). Vid många domstolar 

finns det möjlighet att begära en muntlig förhandling men i avsaknaden av en sådan begäran kan det 

hända att målet avgörs på handlingarna enligt reglementena (Ibid. 1997: 165). 

2.7 Komplexitet 

Komplexitet är en återkommande begrepp i domarna. Om målet varit mycket komplicerat eller om 

parterna genom försumlig processföring bidragit till att förfarandet dragit ut på tiden kan en viss 

förlängning av tiden accepteras (Danelius 1997: 196). Om det däremot är domstolarna som har bi-

dragit till att förlänga förfarandet genom att inte behandla ärendet inom rimlig tid eller genom att 

dröja med att vidta åtgärder, talar det för att målet inte har avgjorts inom skälig tid (Danelius 1997: 

196ff).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras teorin om neutraliseringstekniker som kommer att ligga som ramverk i 

analysen då fokus ligger på hur den svenska staten bemöter anklagelser om brott mot artikel 6. Då 

studiens syfte är att undersöka vilka förklaringar som ges av staten i Europadomstolen för att frigöra 

sig från konventionsstridiga handlingar för att undvika konsekvenser bedömer jag att den teoretiska 

utgångspunkten är relevant för min studie.  
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3.1 Neutraliseringstekniker 

Teorin om neutraliseringstekniker utvecklades av Sykes och Matza för att förklara hur kriminella 

ungdomar använder sig av olika neutraliseringstekniker för att underlätta sitt kriminella beteende 

(Sarnecki 2003: 216). Teorin utgår ifrån att kriminella ungdomarna från underklassen tar till olika 

tekniker för att underlätta eller rättfärdiga kriminella handlingar (Ibid.2008: 216).  I samhället ge-

nomsyrar medelklass värderingar bland medel- och underklassen. Ungdomar som begått brott har 

ofta ett behov att försvara dessa handlingar eller beteenden. I artikeln Techniques of Neutralization 

(1957) beskriver Sykes och Matza hur ungdomar i arbetarklassen använder sig av neutraliserings-

tekniker för att rättfärdiga en brottslig handling. Teoretikerna beskriver fem huvudsakliga neutrali-

seringstekniker (Sykes & Matza 1957:664 f.):  

 Förnekande av eget ansvar – i den här tekniken försöker brottslingen lägga ansvaret utanför 

sig själv, t.ex. ”jag har rätt till detta” eller ” jag hade inget val”. Genom att gärningspersonen 

förnekar sitt ansvar i handlingen kan kritiken mot denne minska och detta kan resultera i att 

sociala kontrollen minskar sin inverkan på brottslingen.  

 Förnekande av skada – individen förnekar eller försöker förminska skadan av brottet.  Tek-

niken innebär att gärningspersonen anser att dennes beteende egentligen inte har orsakat nå-

gon större skada fast att det strider mot lagen. Trots att vissa brott är juridiskt olagliga kan 

de vara moraliskt försvarbara och gärningspersonen försvarar sitt beteende med resone-

manget om att de är moraliskt berättigade t.ex. ”offret får tillbaka pengarna från försäkring-

en”.   

 Förnekande av offer- här handlar neutralisering om att skylla ifrån sig genom att utmåla den 

andre som den verkliga gärningspersonen. Även om visst ansvar och skador erkänns kan 

brottslingen fortfarande förneka att skadan inte är fel i sammanhanget. Det vill säga gär-

ningen kan betraktas som en rättvis handling, gärningspersonen försvarar sitt handlande med 

resonemanget att i själva verket är det han/hon som är gärningspersonen t.ex. ”jag slog ho-

nom för att han är rasist”.  

 Fördömande av den som fördömer – den fjärde tekniken för neutralisering innebär ett för-

dömande av dem som fördömer. Brottslingen skiftar fokus från sitt avvikande beteende till 

de motiv och beteende hos dem som ogillar hans brott. Neutralisering här handlar om att 

hävda att de som fördömer är partiska eller okunniga. 
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 Högre lojalitet – individen uppfattar det som sin skyldighet att ställa upp för kompisgänget 

och familj. Brottslingen anser sig ha hamnat i dilemman som tyvärr måste lösas på bekost-

nad av att bryta mot lagen, de upplever att de är mer lojala mot t.ex. familj eller gäng istället 

för samhällets normer och värderingar. 

Stanley Cohen, professor i sociologi även ledande kriminologisk forskare har omvandlat neutralisat-

ionstekniker till forskning om folkmord. Han har utvecklat teknikerna och Cohen förklarar i sin 

artikel Human Rights and Crimes of the State- The Culture of Denial 1993 hur uppkomsten av folk-

mord bortförklaras av politiker för att ursäkta brottsliga handlingar (1993: 499). Cohen ger flera ex-

empel på neutraliseringar som uppenbarar sig i en politisk diskurs om brott mot mänskliga rättig-

heter. Vid rättegångar, efter andra världskriget, förnekade ledande personer att de begått krigsför-

brytelse genom att bland annat använda neutraliseringstekniker. Som till exempel vid argentinska 

juntas rättegångar samt under Nürnbergrättegången har högt uppsatta personer neutraliserat sitt 

handlande vid förbrytelse och brottsliga handlingar. Neutraliseringarna använder stater även vid 

regeringarnas officiella svar på rapporter om mänskliga rättigheter (Ibid.1993: 500). Dessa exempel 

är användbara för att utforska frågor om vem som kan ställas till svars för våldshandlingar, och var 

gränsen går mellan åskådare och förövare när brottet blir systemisk och byråkratiskt.  Även om 

dessa frågor inte direkt besvaras av Cohens analys, är de nödvändiga i att peka på behovet av att 

skapa erkännande och ansvar för brott. Vi behöver öka vår kunskap om teknikerna för att kunna 

förstå de. Vi behöver även öka vår kunskap om hur neutraliseringarna används av olika grupper 

(Sykes och Matza 1957:280). Det är här som Cohens neutraliseringstekniker kommer in i min stu-

die, med hjälp av hans utveckling av neutraliseringarna vill jag undersöka hur den svenska staten 

använder sig av teknikerna.  Nedan följer en illustration av Cohens användning från neutralisationen 

(Cohen 1993:500):  

 Förnekande av ansvar - här finner vi en förnekande av moraliskt ansvar på grund av lydnad 

ex. ”jag följde bara order” eller ”jag gjorde min plikt”. Skillnaderna mellan Sykes & Matzas 

och Cohens formulering av tekniken är att individen ser den brottsliga handlingen som en 

plikt. Genom detta synsätt förmildras handlingarna och att förövaren ses som någon positivt.  

 Förnekande av skada - förövarna förnekar att dess handlingar har inneburit några negativa 

konsekvenser för de människor som har blivit utsatta. Exempel på förnekande av skada är 

”de överdriver”, ”de är vana vid våld”, ”se bara vad de gör med varandra”.  
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 Förnekande av offer - individen förnekar att det finns någon offer och lägger ansvaret utan-

för sig ex. ”de är terrorister”, ” titta vad de har gjort mot oss” eller ”det är vi som är de verk-

liga offren”.  

 Fördömande av dem som fördömer - den här tekniken används av staten för att skydda sin 

offentliga bild genom att attackera andra kan egna handlingar ge lättare vändningar.   

 Tilltalandet till högre lojalitet - är en annan teknik för att frigöra sig från sina brottsliga 

handlingar. Folkmord och kränkningar rättfärdigas genom att åberopa till högre lojaliteter 

t.ex. ”jag gjorde det för nationens skull” eller ”jag gjorde för folkets skull”. Dessa har en 

högre prioritet än medkänsla till fienden. Detta gör att den enskilde förlorar kritiska tänkan-

det därför att gruppen prioriteras framför individen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sammanfattningsvis kan säga att neutraliseringstekniker används för att brottslingens beteende ska 

vara godtagbar för sin omgivning. Sykes & Matzas och Cohens utveckling av teorin bygger just på 

olika typer av rättfärdigande som personer använder för att neutralisera brottsliga handlingar. Den 

ena handlar om konventionell brottslighet och den andra är neutralisering av grova kränkningar av 

mänskliga rättigheter det vill säga neutralisera folkmord. Jag avser att applicera teknikerna på ad-

ministrativa och byråkratiska problem, visserligen på en organisatorisk nivå men av väldigt olika 

dignitet jämfört med Cohen.  

 

Diskussionen som Matza och Sykes för i sin teori om neutralisering är intressant. De problematise-

rar de olika teknikerna och säger att neutralisering kanske inte är tillräckligt starkt för att fullt ut 

skydda individen för att frigöra sig från brottsliga handlingarna eftersom ungdomsbrottslingar ofta 

lider av känslor av skuld och skam när de redogör för deras avvikande beteende (Sykes & Matza 

1957:669 f.). studiens teoretiska utgångspunkt ska inte betraktas som den enda och slutgiltiga mo-

dellen i analysen av Europadomstolens domar mot Sverige. Cohens utveckling av neutraliseringarna 

ger mig ett väl avgränsad belägg för att undersöka vilka förklaringar som ges i Europadomstolens 

domar som anledning till brister i artikel 6, rätten till rättvis rättegång.  

 

4. Val av metod 

Valet av metod är viktigt för att uppnå studiens syfte. I den här studien har jag valt metoden kvalita-

tiv innehållsanalys som metod. Innehållsanalys hjälper forskaren att analysera samt kvantifiera in-

nehållet i dokument. Metoden kan tillämpas på vilken ”text” som helst, oavsett om det gäller skrift, 

ljud eller bilder (Denscombe 2009: 307). Innehållsanalys kan också användas vid en kvalitativ 
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undersökning som syftar till att tolka texten istället för att räkna förekomsten av något specifik 

(Boréus & Bergström 2005:43f.). Den här studien är inriktad på att få en bild av det påtagliga inne-

hållet i det tema som är av intresse utifrån detta valdes analysinriktningen. (Bryman 2001:191). Den 

kvalitativa innehållsanalysen i min studie fokuserar på att analysera vilka förklaringar den svenska 

staten ger som orsak till konventionsbrott och vilka eventuella neutraliserande argument som kom-

mer fram. Då tolkningen är central i den här studien innehåller analysen ett flertal ordagranna citat 

från domarna som jag bedömer som neutraliseringar från svenska staten.  

Resultaten påverkas följaktligen av den metod som jag använt vilket är något som måste beaktas då 

resultatet tolkas. Jag har valt en deduktiv ansats och utgångspunkten har varit teorin om neutralise-

ringstekniker där ett antal teman lyfts in som ansågs relevanta (Boréus & Bergström 2005:129).  

4.1 Material och urval 

Med hänvisning till studiens syfte och frågeställning har jag valt att analysera utvalda domar mot 

Sverige från Europadomstolen. Under första genomläsningen av materialet på regeringens hemsida 

konstaterade jag att de flesta fall handlade om individens rätt till rättvis rättegång. Därför valde jag 

att begränsa studien till artikel 6 § 1 och genom det fokusera på rättegång inom skälig tid samt rät-

ten till muntlig förhandling. För att uppnå uppsatsens syfte och kunna skapa ett hanterbart empiriskt 

material fann jag lämpligt att göra vissa avgränsningar. För att skapa ett hanterbart empiriskt 

material har jag valt att begränsa mig till domar där Sverige har blivit fälld enligt artikel 6. Från 

regeringens webbplats har jag hämtat sju domslutsbeslut som handlar om rätten till rättvis rättegång. 

Samtliga fall omfattar totalt 87 sidor.  

Det finns 90 domar mot Sverige mellan åren 1976 - 2010. Dessa domar berör kränkningar av rätten 

till respekt för privat– och familjeliv, frihetsberövande, rätten att erhålla information, rätten till 

egendomsskydd, rätten till effektivt rättsmedel, skyddet för föreningsfrihet, rätten till religionsfrihet, 

förbud mot tortyr m.m. Ett flertal domar berör kränkning av artikel 6 vilket innehåller punkterna; 

rätten till muntlig förhandling, rättegång inom skälig tid, rätten till opartiskt rättegång, otillräckligt 

motiverade domar och kränkning av oskuldpresumtionen. Vid genomläsning av domarna konstate-

rades att Sverige blivit fälld för kränkning vid 55 domar. I 35 domar har Europadomstolen funnit 

kränkning av artikel 6 och i närmare 20 fall har Sverige lyckats gå i förlikning.  

Utifrån syfte valdes domar som innefattar artikel 6 där Sverige har blivit fäll för konventionsbrott. 

På grund av uppsatsens tidsram gjordes det ytterligare avgränsning av domar till de senaste 10 åren 

mellan 2000 -2010 detta urval är totalt 7 domar.  
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4.2 Tillvägagångssätt 

De sju domsluten där Sverige blivit fälld enligt artikel 6 som skulle ingå i studien skrevs ut på pap-

per. Därefter läste jag domarna upprepade gånger för att få en helhetskänsla. Flera forskare pratar 

om att analysprocessen i kvalitativa studier börjar redan när man formulerat idén och kanske fram-

förallt att den redan sker när man kategoriserar och kodar (Bryman 2001:254f.). Analysen för min 

del började redan under kategoriseringen och kodningen. Men det fanns en fas under arbetet då en 

mer fokuserad och djupgående analys genomfördes. Det var då tolkningar av materialet tog en mer 

strukturerad form. Denna fas är viktig att beskriva för att öka tillförlitligheten. I ett tidigt skede upp-

täcktes att två av domarna handlade om avsaknaden av muntlig förhandling inför domstolen och 

resterande handlade om rättegångens varaktighet det vill säga skälig tid. Utifrån detta delades do-

marna som omfattade artikel 6 § 1 in i två grupper. 

För att undersöka frågeställningen, delades domarna upp i olika kategorier utifrån Cohens teori om 

neutraliseringstekniker och hans uppdelning av de fem huvudsakliga teknikerna, förnekande av an-

svar, förnekande av offer, förnekande av skada, fördömande av den som fördömer samt åberopande 

till högre lojalitet. Utifrån den uppdelningen skapades fem teman som jag markerade de delar i tex-

ten med färgpennor som jag utifrån min förförståelse bedömde beskriva de fem neutraliseringstek-

nikerna. Det visade sig att neutraliseringsteknikerna var mer eller mindre förkommande i alla do-

mar. De markerade områdena lästes igen för att hitta citat för att kunna återge dem i resultatkapitlet. 

Efter denna indelning började analysarbetet med att tolka förklaringarna kopplat till Cohens an-

vändning av neutraliseringarna.  

4.3 Reliabilitet och validitet 

Att verifiera kvalitativ forskning är mycket viktigt, forskaren måste visa att forskningens resultat är 

riktiga för att andra ska sätta tilltro till vad forskaren kommit fram till. (Denscombe 2009: 378). 

Verifiering är avgörande i all forskning, utan den skulle forskningen sakna trovärdighet oavsett om 

studien är kvalitativ eller kvantitativ till sin natur (Ibid. 2009:378f.).  

Validitet betyder giltighet och definieras ofta genom frågan: Meter du vad du tror att mäter? En 

faktor i denna studie som försvagar validiteten är att de fem teman som jag fann i materialet i hög 

grad överlappade varandra. Framför allt teman om förnekande av ansvar, offer och skada har flera 

likheter som gör att det varit svårt att särskilja de åt. Jag har försökt att stärka validiteten i min stu-

die genom att noggrant beskriva forskningsprocessen steg för steg (Boréus & Bergström 2005: 78).   

För att öka studiens reliabilitet samt undvika problem vid bedömningen har studiens teman nog-

grants definierats och förklarats utifrån neutraliseringstekniken samt för att förebygga tolkningspro-
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blem har samtliga citat redovisats på engelska som är original språket. Avsikten med de olika cita-

ten är att visa hur jag har kommit fram till studiens resultat samt ger läsaren möjligheten att själva 

dra slutsatser om bland annat studiens giltighet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:123). Objekti-

viteten i forskningen utmärker sig kring forskarens inverkan på resultatet, det vill säga om forskaren 

har haft kontroll över sina värderingar så att de inte påverkat undersökningen på något avgörande 

sätt (Bryman 2001:46f.). Många kvalitativa forskare utgår från antagande om att ingen forskare 

eller forskning är helt objektiv, och menar därför att det är viktigt med genomskinlighet när det gäl-

ler tillvägagångssättet (Ibid.2001:38f.). Jag är helt medveten om att min förförståelse kan påverka 

min forskarroll och därmed påverka resultaten. Tolkningarna i analysen bygger som sagt på min 

subjektiva bedömning och utifrån min förförståelse har jag klassificerat kategorier kring vad som 

passar i varje tema på respektive neutraliseringsteknik.  

4.4 Metodproblem och etik 

Europadomstolens domar är tillgängliga för allmänheten på regeringens webbplats. I domarna redo-

visas personuppgifter i form av namn och adresser. Att använda domar som innehåller personupp-

gifter i studier medför vissa etiska problem av den orsaken att personuppgifter framgår i handling-

arna (Denscombe 2009:193). Både vid insamlingen av data och vid analysprocessen förväntas fors-

karen respektera personuppgifter och deltagarnas integritet (Ibid. 2009: 193). Jag har beaktat kravet 

i min studie genom att personuppgifter har avidentifierats och de sju målsägarna har istället kallats 

för Fall 1, Fall 2, Fall 3 och så vidare.   

Ett problem med det insamlade materialet var att Europadomstolens domar i mål mot Sverige är 

skriven på engelska. Översättning av dessa dokument har skett på mina förkunskaper i engelska 

språket och kan ha medfört misstolkningar vid analysen eftersom vid feltolkningar i översättningen 

kan nyanser i språket riskera att gå förlorade. För att undvika missförstånd vid översättningen samt 

säkra reliabiliteten har jag gett alla citat ur dokumentet på original språket i analysen (Boréus & 

Bergström 2005: 76.).   

Ytterligare ett problem är källans tillförlitlighet (Bryman 2001: 208). Studien har begränsats genom 

materialval. Materialet i den här undersökningen består av endast Europadomstolens domar det vill 

säga den består av sekundärkälla. Det är inte svenska staten som har skrivit ner dokumenten utan 

det är Europadomstolen som har gjort bedömningen och sammanställt domarna. Det är problema-

tiskt därför att jag inte kan vara helt säker på hur svenska staten har uttryckt sig under rättegången 

eftersom dokumenten är en omskrivning som Europadomstolen gjort.  
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4.5 Förförståelse 

Min förförståelse bygger på erfarenheter och upplevelser sedan tidigare. Enligt Bergström och 

Boréus (2005:25) är förförståelsen en förutsättning för att vi ska kunna tolka vår empiri. Förförstå-

else betyder med andra ord fördomar som vi bär med oss när vi försöker förstå något. Min förför-

ståelse är påverkad av det faktum att jag är kurd och kommer från ett land där människor än idag 

lever under omänskliga förhållanden samt att rättssystemet inte funkar som det ska. Utifrån min 

förförståelse vet jag att det är väldigt viktigt att rättssäkerheten fungerar och att mänskliga rättighet-

er är förankrad i lagarna och att detta iakttas av staten. Detta kan ha lett till att jag har funnit stöd för 

min teoretiska utgångspunkt vilket i sin tur påverkar resultaten då min förförståelse kan ha speglat 

och gett skeva fördelade tolkningar i analysen. För att utvidga de begränsningar jag har gjort utifrån 

min förförståelse har jag däremot gett citat från empirin för att öka genomskinligheten.  

 

5. Beskrivning av de domar som har analyserats 

Under det här avsnittet beskrivs fallen i domarna som jag har valt att analysera. Jag kommer till 

exempel redogöra för vilken del av artikel 6 som fallet gäller, hur europadomstolen dömde, eventu-

ellt skadestånd och eventuella konsekvenser. Som jag nämnde tidigare under etikavsnittet kommer 

fallen att framgå som Fall 1, Fall 2, Fall 3 osv.   

Fall 1 från 2007 ang. självdeklaration 

Den påstådda kränkningen i Fall 1 från 2007 hänvisar till artikel 6 § 1 i konventionen. Den sökan-

den har klagat på att längden på det administrativa förfarandet hade varit oförenlig med ”tids pe-

riod”. Bakgrunden i fallet är att den sökande i sin självdeklaration för 1995 yrkat om avdrag för 

aktieaffär. Skattemyndigheten avslår hans begäran om ersättning på grund av att den saknar verk-

lighetsunderlag och att man därför avslår yrkandet.  Skattemyndigheten beslutar 1997 att inte ändra 

sitt beslut. Samma år överklagar sökande skatteverkets beslut med hänvisning till att det inte fanns 

skäl för att inte godkänna hans avdrag eller skattetillägg. I 2003 väckte klaganden skadeståndstalan 

mot staten med hänvisning till att handläggningen av skattemålet tagit för lång tid och gjorde gäl-

lande att staten genom fel och försummelse vållat honom såväl ekonomisk som ideell skada. Den 

sökande har begärt 1 900 276  kronor för ekonomisk skada och 4 500 000 kronor för ideell skada 

samt 35 000 kronor för de kostnader och utgifter vid nationell domstol. Staten genom Justitiekans-

lern förnekade dessa påståenden. Inför Europadomstolen gjorde klaganden gällande att artikel 6 i 

Europakonventionen kränkts i och med att skatteprocessen tagit cirka sju år och tre månader. För 

den konstaterande kränkningen tillerkändes klaganden ett ideellt skadestånd om cirka 13 500 kronor 

samt ersättning för rättegångskostnader. 
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Fall 2 från 2007 ang. taxeringsrevision 

Fall 2 från 2007 gäller en påstådd kränkning med anledning av orimlig längd på förfarandet samt att 

rättegången varit orättvis. Målet har sitt ursprung i en taxeringsrevision då den sökandes rörelse 

som skattemyndigheten genomförde 1994, ledde till en granskningspromemoria. I promemorian 

angavs att den sökande på ett antal punkter lämnat bristfälliga eller oriktiga uppgifter i sin deklarat-

ion. Han debiterades ytterligare skatt för inkomståren 1992 och 1993, på den grund att skatteverket 

konstaterar att den sökande hade låtit företaget betala för en båtplats samt elektronik som han köpt 

för privat bruk och förvarat i sitt hem. Målsägaren överklagar beslutet i 1995 vilket leder till att 

hans ansökan avvisas i 2003. Under handläggningen av målet i kammarrätten avlider den klagan-

den.  

Dödsboet gjorde inför Europadomstolen gällande kränkning av artikel 6 § 1 och 6 § 2, på följande 

punkter; rätten till rättvis rättegång, rätten till ett avgörande inom skälig tid, rätten till en opartisk 

rättegång, otillräcklig motiverade domar samt kränkning av oskuldspresumtionen. Europadomstolen 

finner att Sverige kränkt klagandens rätt till rättvis rättegång inom skälig tid, och i övriga punkter 

frias Sverige. För kränkning av rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid tillerkänns klaganden 

ett ideellt skadestånd med cirka 25 500 svenska kronor samt ersättning för rättegångskostnader.  

Fall 3 från 2007 ang. tvistemål 

I fall 3 från 2007 har sökanden klagat på att längden varit oförenlig med en ”rimlig tidsperiod”, vil-

ket strider mot Europakonventionens artikel 6 i fråga om rätt till domstolsprövning inom skälig tid. 

Processen tog sju år och nio månader. Bakgrunden i Fall 3 är i korthet följande; efter att en bank 

inlett en tvistemålsprocess angående fordran mot klagandena, väckte klagandena i februari 1995 

talan mot banken om skadestånd på grund av kontraktsbrott. Målen handlades i samma rättegång 

efter beslut av Högsta domstolen. Genom omdöme i 2001 biföll Stockholms tingsrätt bankens talan 

och ogillade klagandenas talan. Domen fastställdes av Svea hovrätt i 2002. Inför Europadomstolen 

gjorde klagandena bland annat gällande att den långa handläggningstiden i domstolarna stred mot 

artikel 6 i Europakonventionen i fråga om rätt till domstolsprövning inom skälig tid, regeringen 

tillbakavisade klagomålet. Europadomstolen fann att Sverige kränkt klagandenas rätt till rättegång 

inom skälig tid. Den sökande hävdade cirka 71 000 kronor för ideell skada. Regeringen hävdar att 

ersättningen för ideell skada inte bör överstiga 35 000 kronor.  Den sökande begär även en ersätt-

ning för domstolskostnader, men regeringen vill inte uttala sig om saken. Europadomstolen beslöt 

att den svenska staten skall betala det sökande 35 000 kronor för ideell skada. 
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Fall 4 från 2006 ang. skadestånd 

Fall 4 från 2006 har domstolsprocessen tagit alldeles för lång tid gällande ett skadestånd, i det avse-

ende har rätten till rättvis rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 kränkts. Förfarandet varade över 

sju år och fyra månader vilket inte uppfyller det rimliga kraven enligt Europakonventionen.  I den 

första förde den sökande skadeståndstalan mot ett annat bolag under påstående om kontraktsbrott. 

Käromålet ogillades slutligen av Högsta domstolen. I den andra processen väckte klaganden skade-

ståndstalan mot den advokat som företrätt bolaget i underinstanserna i den första processen under 

påstående om att hon gjort sig skyldig till försumlig processföring. Käromålet ogillades av både 

tingsrätten och hovrätten. I hovrätten tilläts den sökande åberopa ny bevisning. Hovrätten fastställde 

tingsrättens dom utan egen motivering. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  Mål-

sägaren gjorde inför Europadomstolen gällande att skadeståndsprocessen mot det tidigare ombudet 

inneburit kränkningar i flera avseenden av rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europa-

konventionen. Rättsägaren påstod bl.a. att processen tagit oskäligt lång tid och att hovrätten borde 

ha motiverat sitt domstolsbeslut. Regeringen yrkade att klagomålet rörande handläggningstiden och 

avsaknaden av motivering i hovrättens dom skulle avvisas. 

Europadomstolen godtog inte regeringens resonemang utan kom fram till att Sverige hade kränkt 

klagandens rätt till en rättegång inom skälig tid. Europadomstolen noterade då bland annat att kla-

ganden visserligen varit ansvarig för en del av fördröjningen men att det också funnits perioder av 

inaktivitet i handläggningen, särskilt i hovrätten. För kränkningen av rätten till rättvis rättegång 

inom skälig tid tillerkändes klaganden ett ideellt skadestånd om cirka 18 000 kronor samt ersättning 

för rättegångskostnader. 

Fall 5 från 2008 ang. skadeståndsansvar 

Den påstådda kränkningen i fall 5 från 2008 gäller rättegångens varaktighet. Europadomstolens 

dom mot Sverige är följande; år 1997 väckte klaganden talan vid Stockholms tingsrätt om skade-

ståndsansvar för staten på grund av vårdslöshet vid handläggning av hans konkurs. Rätten höll två 

muntliga förberedelser och en huvudförhandling. Genom bedömning under 2001 ogillade tingsrät-

ten käromålet och domen överklagades. År 2003 beslutade hovrätten bland annat att inte höra kla-

ganden eller de vittnen som hörts vid tingsrätten.  

Under 2004 beslutade hovrätten att inte hålla huvudförhandling med hänvisning till att målet rörde 

frågor av rättslig karaktär, detta innebär att enbart skriftlig bevisning skulle prövas och enligt deras 

bedömning var det uppenbart att hålla muntlig förhandling. Hovrätten prövade målet i sak samma 

dag och avslog överklagandet.  Under samma år beslutade Högsta domstolen att inte meddela pröv-

ningstillstånd. Klaganden gjorde gällande inför Europadomstolen att det förelåg kränkningar av 
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artikel 6 i Europakonventionen bland annat på grund av att handläggningstiden i de inhemska dom-

stolarna varit oskälig lång, samt att hovrätten avslagit hans begäran om muntlig förhandling. Den 

sökande hävdade också ett belopp på cirka 52 000 kronor för kostnader och utgifter vid domstolen. 

Regeringen finner denna summa acceptabelt under förutsättningarnatt Europadomstolen skulle 

finna kränkningar gällande både klagomålen till domstolen men i ett annat fall ansåg regeringen att 

det yrkade beloppet skall minskas proportionellt.  

Sammantaget fann Europadomstolen med hänsyn till de specifika omständigheterna att det inte var 

nödvändigt med en muntlig förhandling i hovrätten, klagomålet togs därför inte upp till sakprövning 

av domstolen. Vad det gäller frågan om långsam förhandling konstaterade Europadomstolen att 

processen pågått i ungefär sju och ett halvt år, visserligen hade processen rört frågor av viss kom-

plexitet och dessutom kunde klaganden till viss del hållas ansvarig för att processen dragit ut på 

tiden genom att han begärt anstånd vid upprepade tillfällen. Europadomstolen fann att även domsto-

larna hade bidragit till den långa handläggningstiden och mot denna bakgrund finner Europadom-

stolen att det förelåg en kränkning av artikel 6 § 1 av konventionen och klaganden tillerkändes er-

sättning med cirka 13 500 kronor för ideellt skada och cirka 22 000 kronor för rättegångskostnader. 

Fall 6 från 2002 ang. handikapp förmåner   

Fall 6 från 2002 gäller en påstådd kränkning och åsidosättandet av artikel 6 i konventionen. Sökan-

den har klagat på att avsaknaden av en muntlig förhandling inför kammarrätten hade utgjort en 

kränkning av den sökandens rättigheter enligt artikel 6 § 1 i konventionen. Målet i korthet rörde 

frågan om domstolarnas underlåtenhet att hålla muntlig förhandling. Den sökande ansöker om han-

dikapp förmåner enligt socialförsäkringslagen och hävdar att han är i behov av hjälp och att han haft 

extra kostnader på grund av ett talfel som orsakats av en tidigare operation. Ansökan om ersättning 

avslås eftersom den sökandes behov av kostnader enligt försäkringskassan inte gör honom berätti-

gad till handikappersättning. Sökande överklagar till kammarrätten som avslår begäran om muntlig 

förhandling med hänsyn till föremålet i fråga och den information som kommit till domstolen. 

Kammarrätten konstaterar att en muntlig förhandling är onödig och avvisar begäran om en sådan 

och den sökande uppmanas ange omständigheterna han vill åberopa och lämna in skriftliga yttran-

den i ärendet. På grund av avsaknaden av en utfrågning har den sökanden ifrågasatt opartiskhet i 

domstolen. Enligt den sökande skulle en muntlig förhandling ge honom möjlighet att ställa frågor 

om sin ansökan. Europadomstolen anser att det har skett en kränkning av artikel 6 § 1 i konvention-

en när det gäller avsaknaden av en muntlig utfrågning vid förvaltningsdomstolen. Sökande tiller-

känns en ersättning på cirka 45 000 kronor för rättegångskostnader.  
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Fall 7 från 2002 ang. sociala förmåner 

Även i fall 7 från 2002 är den påstådda kränkningen åsidosättandet av artikel 6 i konventionen. Den 

sökande klagade på avsaknaden av en muntlig förhandling inför kammarrätten och regeringsrätten. 

Den klagande har haft förtidspension och har sökt om handikappersättning under socialförsäkrings-

lagen. Sökande hävdar att han haft extra kostnader efter en operation av hans inälvor på grund av 

bland annat en ökad förbrukning av vätskor. Försäkringskassan avslår sökandens ansökan på grund 

av att dennes kostnader inte har varit höga att få honom berättigad till ersättning. Beslutet överkla-

gas till länsrätten som avvisar hans överklagande. Den sökande överklagar vidare till kammarrätten 

och önskar nu att personligen förhöras om hans arbetsförhållanden och kostnaderna för sin kon-

sumtion av vätskor. Kammarrätten avslår sökandens förnyade begäran om muntlig förhandling, 

utan att ange några ytterligare skäl och anser att sökanden inte uppfyllde villkoren för handikapper-

sättning. Sökande överklagar sedan till högsta förvaltningsdomstolen över bristen på en muntlig 

förhandling. Förvaltningsdomstolen informerar sökande att lämna in sitt överklagande skriftligt. 

Regeringen hävdar att den sökande inte hade begärt en muntlig förfarande och på grundval av att 

sökande inte önskat en sådan, hade därför regeringen avstått från muntlig förhandling. Europadom-

stolen finner att en muntlig förhandling hade varit till fördel för den sökande och konstaterar att det 

har skett ett brott mot artikel 6 och klaganden tillerkändes en ersättning för kostnader och utgifter 

ett belopp på cirka 45 000 kronor.  

 

6. Resultat och analys 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilka förklaringar anges i Europadomstolens domar 

som anledning till brister i artikel 6 rätten till rättvis rättegång och hur kan förklaringarna förstås 

utifrån neutraliseringstekniker. I detta avsnitt kommer undersökningens resultat att redovisas samti-

digt som de analyseras med koppling till dels Cohens teori dels den tidigare forskning som presen-

terats i studien. Som rubriker i detta avsnitt används de förekommande teman som är förnekande av 

ansvar, förnekande av skada, förnekande av offer, förnekande av den som fördömer och åberopande 

till högre lojalitet.  

6.1 Förnekande av ansvar 

Ett tema som har identifierats i materialet är förnekande av ansvar. Med utgångspunkt i det kan mo-

tiv som verkar befria regeringens ansvarstagande upptäcktes i många sammanhang. I samtliga sju 

fall kan det konstateras ansvarsförskjutning från regeringen till de klagandena. Yttranden om do-

kumentets komplexitet och att lägga ansvaret hos de klagandena ger upphov till neutraliseringar. 
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Beträffande dokumentens komplexitet har regeringen hänvisat till olika former av självförsvar till 

exempel i Fall 3 förekommer regeringen med uttalande som:  

"the applicant is responsible for some delays in the national courts, due to  repeatedly asking 

for further time to supplement his argument and thus is responsible for a delay of approxi-

mately 1 year” (Fall 3 2007:5) 

En liknande neutralisering förekommer i Fall 4. Den sökande har klagat på att förfarandet hade varit 

oförenlig med ”rimlig tidsperiod”. Regeringen överklagade yttrandet och påstod att fallet hade varit 

komplicerat. Även i den här domen avfärdar regeringen skulden på materialets komplexitet samt på 

den sökande upprepade gånger vilket ger upphov till neutralisering för att legitimera handlandet och 

avsäga sig ansvar: 

“the case was quite complex, both legally and because the parties entered a total of four 

measures against each other, which were examined together,  the applicants submitted exten-

sive written materials, delays can be clearly tied to the applicant. " (Fall 4 2006:6) 

Europadomstolen konstaterat att en muntlig förhandling kunde ha varit ett värdefullt komplement 

till det skriftliga förfarandet. I Fall 7 där kränkningen gäller avsaknaden av muntlig förhandling om 

handikappersättning avfärdar regeringen ansvaret på den sökande och hävdar att denne inte hade 

begärt länsrätten att hålla muntlig förhandling. Regeringen kommer med förklaringar i form av att 

en utfrågning inte skulle ha tillfört något i förfarandet och att de aktuella frågorna hade lösts på 

grundval av den sökandets skriftliga yrkanden. Dessutom hävdar regeringen att ärendet berört rent 

medicinska frågor vilket regeringen påstår att de inte har tillräckligt kunskap kring. 

De här förklaringarna går i linje med Cohens neutraliseringsteknik om förnekande av ansvar som är 

den mest förekommande tekniken i domarna. Den här tekniken passar väl in på denna typ av hand-

lingar eftersom den neutraliserar omgivningens fördömande och avfärdar en brottslig handling med 

hänvisning till att man tagit ett moraliskt ansvar som t.ex. ”jag har gjort min plikt” det är någon an-

nan som är ansvarig för handlandet (Cohen 2001: 60). En intressant faktor i den här neutraliseringen 

är att under de villkor som svenska staten har betet sig kan tolkas som rationaliseringar som tillåter 

åtgärden i första hand och sedan förneka dess konsekvenser efteråt.    

6.2 Förnekande av skada 

Den här neutraliseringstekniken innebär, utifrån Cohens utveckling av teorin, att de skador som har 

förorsakats är obetydliga i jämförelse med de skadorna som andra myndigheter gör sig skyldiga till. 

Det vill säga att regeringen förnekar de skador som de man har vållat trots att de har fåt negativa 

konsekvenser för den sökande.  
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Det kan vara svårt för regeringen att erkänna att det har vållat skada för den sökanden. Genom att 

neutralisera sina handlingar försöker regeringen minska de skador som de utsatt den sökande för. 

För att rättfärdiga handlingarna i förnekande av skada hänvisar regeringen till andra händelser som 

har gett mer allvarlig skada än man själv har åstadkommit vilket blir uppenbar i Fall 5. Regeringen 

neutraliserar handlingen och dess skador genom att hänvisa till flera andra myndigheter och fall, 

som ett fall mot Frankrike med mål nr 30979/96. Ett annat exempel på neutralisering är att de ska-

dor regeringen har åstadkommit anses vara förhållandevis ringa jämfört med andra myndigheters 

agerande vilket kan ge upphov till neutraliseringar. I fall 5 kommer regeringen med förklaring som, 

”many other governments do so, just look at France "(Fall 5 2008:5). 

I samma mål förekommer argument som ”de överdriver” vilket även kan ses som en form av neut-

ralisering som går i linje med Cohens neutralisering om förnekande av skada: 

"Examination of the applicant tax case have not been taken so long time, it entails the state 

compensation” (Fall 5 2008:6). 

I Fall 1 påstår regeringen att de inte har vållat någon skada för den sökande. Här kommer ett citat 

som skulle kunna tolkas som förnekande av skada: 

“The State contested the suit, claiming that it had not caused the applicant any injury, either 

by fault or neglect, for which he could claim damages” (Fall 1 2007:3). 

I alla sju fall anhåller den sökanden om en ersättning för ideella skador och ekonomisk förlust på 

grund av att deras ärenden har behandlats med låg prioritet och detta har medfört en förlust av bety-

dande summa pengar för alla sökande. Regeringen hävdar att det inte finns något orsakssamband 

mellan en överträdelse av artikel 6 i konventionen och en ekonomisk skada och väljer att överklaga 

alla påståenden. Nedan följer ytterligare ett citat som ger uttryck åt förnekande av skada som är i 

linje med Cohens utveckling av neutralisering, som till exempel ”de överdriver”. 

“The number of hours of work stated by the applicant to be excessive, noting that the invoices 

submitted were not specified and that the translation costs were not supported by any docu-

mentation, they submitted that the legal fees incurred in the domestic proceedings seemed to 

relate to the case as a whole and not only to work pertaining to the requests for an oral hear-

ing” (Fall 7 2002:10). 

 

Ovanstående förklaringar ger upphov till neutraliseringar i den utsträckningen att det inte har vållats 

någon skada. Den uppkomna skadan betraktas som en rättvis handling eller en vedergällning av 
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tidigare felaktiga handlingar. Detta kan förklaras med att regeringen neutraliserar oegentligheten i 

byråkratin genom att minimera skadan.  

6.3 Förnekande av offer 

I det analyserade materialet förekommer argument som kan appliceras på neutralisering av offer 

dock förekommer den här tekniken mer sällan. Även om vissa skador erkänns hävdar staten i pro-

test att skadan inte är fel i sammanhanget.  I fall 3 överklagar regeringen den sökandens påstående 

om kränkning och hävdar att de har gjort allt i sin makt men däremot har den sökande inte följt reg-

lementet. Dessa förklaringar är i linje med Cohens förklaring av förnekande av offer ”titta vad de 

har gjort mot oss”. Detta i kombination med att regeringen anser sig själv vara offer för en orättvis 

handling där den sökande ignorerat viktiga upplysningar. I citaten nedan beskrivs den sökande som 

den verkliga lagbrytaren och staten som offer för att förstärka bilden av de sökande som ansvarig.  

"In March, at the first trial of the complete lay out it was discovered that some changes must 

be done but the company refused the do so.”(Fall 3 2007:5) 

 

"The parties made extensive written submissions and policy issues in the case and the appli-

cant on several occasions requested and was granted an extension of the deadlines set by the 

court ... As a consequence, the effect was somewhat complex, even if the subject matter were 

not particularly complicated. In addition, some of the delays clearly can be attributable to the 

applicant. ... whereas the court conducted proceedings quickly ”(Fall 3 2007:6).  

 

Båda exemplen beskriver förnekande av offer som återkommer vid flera tillfällen. Enligt Cohen 

(1993:499) spelar neutraliseringar in när man erkänner att något hänt men vägrar att acceptera hän-

delsen eller presentera det som moraliskt berättigad. I citaten ovan betraktas skadan som en rättvis 

handling mot den sökande. I fall 7 förekommer tekniken förnekande av offer då regeringen hävdar: 

“The Administrative Court of Appeal had found it unnecessary to hold an oral hearing and 

that its decisions on this matter had been fully in line with domestic law. Furthermore, they 

maintained that, as the applicant had not requested the County Administrative Court to hold 

an oral hearing, he had, at least tacitly, waived his right to have his case heard in public before 

that judicial instance” (Fall 7 2002:6). 
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6.4 Fördömande av den som fördömer 

I den här tekniken flyttar den svenska staten fokus från sig själv för att skydda sin offentliga bild. 

Fokus riktas istället på motivet och beteendet hos de som är emot det brottsliga beteendet. Jag be-

dömer den här tekniken som att den svenska staten fördömer den sökande som avvikande och detta 

görs genom att anklaga den sökanden för att vara oärlig, avvikande eller en hycklare. I fall 2 har den 

sökandes skatteärenden tagit orimlig lång tid. Den svenska staten lägger över ansvaret på den sö-

kande och kritiserar dennes handlingar. Nedan följer ett citat som skulle kunna tolkas som fördö-

mande av dem som fördömer. Citatet nedan ger innebörden i att staten är den pålitlige medan offret 

betraktas som avvikare och som brottsling: 

"The applicant's taxable income for the years should be increased because he had failed to 

omit tax on certain income from the company in the form of salary payments and benefits in 

the form of free lunches and free use of company cars. In addition, the tax office stated that 

Mr. ... had allowed the company to pay for a berth in a marina and a computer and stereo that 

he bought for private use and kept in his home ”(Fall 2 2007:6).  

Uttalanden som regeringen kommer med inför domstolen, som i ovangivna citat, skulle kunna an-

vändas som neutraliserande argument eftersom det ger ett sken av att den sökande är den verkliga 

lagbrytaren samtidigt som regeringen försöker behålla den offentliga bilden som är felfri.  

6.5 Åberopande av högre lojalitet 

Den här tekniken förekommer i domarna då den svenska staten gör uttalanden i domarna som skulle 

kunna tolkas som högre lojalitet. I domarna använder man tekniken som visar att man hellre priori-

terar samhällets lagsystem. Detta för att kunna få godkännande från det dömande organet; Europa-

domstolen.  

I fall 6 där frågan gäller om domstolarnas underlåtenhet att hålla muntlig förhandling i ett mål om 

handikappersättning gör regeringen uttalanden som:  

"The Administrative Court found it unnecessary to hold a hearing and the decision in this 

matter had been fully in line with national legislation" (Fall 6 2002:8). 

En liknande citat återkommer i fall 7 som kan hänföras till åberopande till högre lojalitet. I fall 7 

påpekar regeringen att det bedömdes onödigt att hålla en muntlig förhandling och att deras beslut i 

denna fråga var helt i linje med nationell lagstiftning. I fråga om handikappersättning refererar rege-

ringen till att de har tillämpat nationell lagstiftning om handikapp förmåner för att undgå konse-

kvenser: 
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” According to chapter 9, section 2 of the 1962 Act, a person who is ill or handicapped is enti-

tled to disability benefits, provided that, before reaching the age of 65, he or she has become 

functionally impaired for a considerable time and to such a degree that he or she needs time-

consuming assistance from another person in everyday life or continuing assistance in order to 

be gainfully employed or otherwise has considerable extra expenses. The total need of support 

and assistance determines the eligibility for disability benefits and the amount of compensa-

tion. It is thus necessary to look at the whole situation of the person in question and to add to-

gether the need for different types of assistance and the extra expenses. According to the 

Board’s guidelines, the total cost of all extra needs due to the disability should come to at 

least 28.5% of a basic amount geared to the price index, in order to make the individual eligi-

ble for an allowance”(Fall 7 2002:4). 

 

I ovanstående citat åberopar regeringen till ett högre mål och i detta fall till lagstiftningen som har 

en högre prioritet än medkänsla till fienden. Konventionsbrottet neutraliseras genom att regeringen 

tjänar ett högre syfte. I både fall 6 och 7 där åberopande av högre lojalitet förekommer får regering-

en överträdelserna att framstå som goda handlingar. Trots att det kan ses som medvetna strategier 

från deras sida.  
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7. Slutsats 

 

Syftet med undersökningen var att hitta vilka förklaringar svenska staten ger i Europadomstolens 

domar som anledning till brister i artikel 6, rätten till rättvis rättegång och hur kan dessa förstås uti-

från neutraliseringstekniker? 

Det väsentliga i analysen har inte varit hur ofta staten har fällts utan syftet har varit att undersöka 

vilken form av tekniker som används för att försvara handlingarna som, av Europadomstolen, kon-

staterats kränkande mot individen. Av citaten framkommer att regeringen mer eller mindre i varje 

dom använder sig av neutraliseringsteknikerna som förklaring till konventionsbrott gällande artikel 

6. Av de analyserade rättsfallen har det konstaterats att komplexitet är ett återkommande begrepp i 

alla domar.   Detta skulle kunna tolkas från regeringens sida som en vanlig form av försvar.  

Jag har funnit stöd för alla neutraliseringstekniker. Användandet av neutraliseringstekniker som 

förnekande av ansvar och förnekande av skada var mest förekommande och användes oftare än de 

andra teknikerna. Man skulle kunna tolka det som att ansvarsförskjutning och förneka av skada för 

med sig större behov av neutralisering. Ett tankesätt kan vara att regeringen anser att de sökande har 

större ansvar när det gäller dokumentens komplexitet eftersom de gång på gång hävdar att det är 

den sökande som har krånglat till processen. Detta kan vara en orsak till flertalet ansvarsförskjut-

ningar förekommer i domarna. När det gäller förnekande av skada är den främsta orsaken frågan om 

ersättnings mängd, något som regeringen använder i alla domar. En möjlig förklaring till det är att 

regeringen vill undvika att betala stora summor och önskar hålla nere kostnaderna för den svenska 

staten.  

Trots att artikel 6 innehåller grundläggande fri och rättigheter är den idag inte tillräckligt uttöm-

mande för att täcka problemet med mål som pågår längre en vad de borde göra enligt konventionen.  

Utifrån det som framställts i denna studie, Abiri beskrivning i ontologin om ”mänskliga rättigheter” 

samt resultaten i föreliggande studien om ”individens rätt till rättvis rättegång” blir det tydligt att 

det finns en gemensam syn på att det finns brister i att fullfölja konventionen. Trots att Sverige är 

ett av världens bästa länder att leva i enligt Human Development Index 
2
 är det också viktigt att man 

påminner sig om att alla statistiska jämförelser tenderar att osynliggöra människors vars rättigheter 

trots allt kränks eller inte tillgodoses. Problematiken med att förbigå rättigheten i artikel 6 är känd 

och oneklig. I cirka 90 rättsfall har Europadomstolen dömt till den sökandes fördel på grund av fel 

hantering och åsidosättande hävdar individens rätt till rättvis rättegång.  

                                                           
2
 FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har sedan 1990 varje år tagit fram en rapport om mänsklig utveckling kallad Human 

Development Report. Enligt indexen tycks Sveriges invånare i regel ha mycket goda möjligheter att utöva sina med-
borgerliga och politiska fri och rättigheter och kunna tillgodose sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  
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Även om Sverige är en nation med starka och väl etablerade rättigheter så finns det fortfarande möj-

ligheter till omfattande förbättringar i synnerhet när det gäller rätten till rättvis rättegång.  

 

Med tanke på att detta är ett nytt forskningsområde finns det flera delar att forska vidare i. I min 

studie har jag kommit fram till att det finns brister i att fullfölja Europadomstolens konvention om 

rätten till rättvis rättegång. Det vore intressant att studera dessa brister ytterligare och eventuella 

konsekvenser för både individen och den svenska staten. Att forska kring den gråzon som finns vid 

konventionsbrott skulle eventuellt leda till tydligare regler som kan minska antalet konventions-

brott.  Fler studier kring konventionsbrott skulle kunna öka förståelsen kring vad som kan göras för 

att motverka överträdelserna. Risken för att Sverige även i framtiden kommer att bli fälld för kon-

ventionsbrott är stor vilket beskrivs väldigt tydligt i tidigare forskning gjort av Andersson, Lund-

gren och Nilsson (2003).   

 

Utifrån studiens resultat det vill säga utifrån de analyserade domarna kan jag dels dra slutsatser om 

att neutraliseringstekniker förekommer i Europadomstolens domar mot Sverige i mer eller mindre 

omfattning och dels att Cohens utveckling av neutraliseringstekniken gick att tillämpa. Det gick 

alltså att finna faktorer som styrker Cohens utveckling av neutraliseringar om att även högt uppsatta 

människor, eller i de här fallen den svenska staten, som bryter mot lagen inte nödvändigtvis behöver 

förkasta samhällets normer.  Varför skulle staten annars försöka förhandla eller införa en annan 

tolkning av händelserna från vad som kan visas i målet. Förnekande av skada samt förnekade av 

ansvar var vanligt förekommande i Europadomstolens domar gällande individens rätt till rättvis 

rättegång. Mindre förekommande neutraliseringar var förnekande av offer, fördömande av dem som 

fördömer och åberopande till högre lojalitet och att uttryck som komplexitet uppkom i alla domar.  

 

Även om det förekommer neutraliseringar i stor utsträckning finns det ett fall, fall 4, där staten er-

känner sitt agerande och ber om ursäkt. Det vill säga regeringen beklagar att behandlingen av ären-

det tagit så lång tid och att domstolen hade misslyckats med att kontakta den sökande som utlovas.  

Detta argument är inte i linje med Cohens utveckling av teknikerna. Erkännandet av att ärendena 

tagit för lång tid är möjligen vanligare bland de ärenden som jag har valt bort att analysera, nämli-

gen där svenska staten går med i förlikning. Det vill säga där staten frivilligt går med på att betala 

eller kompensera den som anmält. Detta innebär troligtvis i större utsträckning erkännanden om 

felaktig agerande. En förklaring till varför det inte förekommer erkännande i större utsträckning i 

den här studien är att både urval och syftet av studien kan ha bidragande orsak. Det nämns i metod 

och material avsnittet att studien har begränsats till endast 7 domar där fall med förlikning har valts 

bort. 
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Det vore intressant att diskuteras vad variationerna i förekomsten av neutraliserande resonemang 

beror på. Fler citat visar på att tekniken förnekande av ansvar förekommer i störst utsträckning och 

dessa citat kan ses som ett tecken på att en betydande del av problematiken kring konventionsbrott 

ligger hos brister i att följa konventionen vilket har bekräftats i tidigare avsnitt. Polis och åklagares 

långsamma handlingar ger upphov till ett stort antal uttalanden som kan hänföras till den typiska 

tekniken. Som nämnts tidigare, är det ett sätt att försvara handlingarna är att hänvisa till dokumen-

tets komplexitet vilket bidrar till att uttalanden om komplexitet förekommer ständigt och i alla sju 

analyserade domarna. Detta belyser en viktig del av problematiken kring myndigheternas alltför 

långa orimliga handlings tider, något som jag redovisat under tidigare forskning och är avgörande 

för konventionsbrottet.  Eftersom det inte finns någon lag som reglerar vad som är en oskälig tids-

period utan det är en bedömningsfråga utifrån fall till fall finns risken att myndigheter och domsto-

lar inte vill kännas vid att ärendena tar för lång tid och därmed inte heller kännas vid att tiden varit 

oskälig.  
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