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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen är en kvalitativ studie om hur manliga respektive kvinnliga brottsoffer bemöts i 

rättssalen. Syftet med studien är att ta reda på om brottsoffer kan bli sekundärt viktimiserade på 

rättegångar genom att undersöka om det är skillnad på hur olika brottsoffer framställs och bemöts 

av domare, advokater, åklagare och nämndemän. Bemötande handlar om ett samspel mellan 

människor, den inställning som personer har till varandra och hur det kommer till uttryck i tal, 

handlingar, gester, ansiktsuttryck, tonfall etc. Framställning handlar om hur man beskriver en annan 

person, en framställning kan framhäva vissa egenskaper hos personen. Genom att undersöka 

framställningen och bemötandet så kanske resultatet kan visa olika orsaker till sekundär 

viktimisering. T.ex. om brottsoffer bemöts olika beroende på kön, ålder, etnicitet, alkoholintag eller 

om brottsoffret har egenskaper utifrån Nils Christies teori om det idealiska brottsoffret.  

 

Frågeställningen är: Hur framställer tingsrättens aktörer manliga respektive kvinnliga brottsoffer 

utifrån mallen om idealiska brottsoffer på rättegångar, t.ex. om brottsoffret var på oklanderlig plats 

vid brottet? Hur bemöts manliga respektive kvinnliga brottsoffer på rättegångar av tingsrättens 

aktörer genom gester, tonlägen och ord? Som exempel om nämndemännen sover och då inte visar 

något intresse alls eller om domaren blir arg, höjer rösten och slår näven i bordet.  

 

Undersökningen består av totalt 9 observationer på rättegångar. Resultatet är att tingsrättens aktörer 

bemöter brottsoffren utifrån vissa egenskaper, dels hur brottsoffret beter sig under rättegången och 

dels hur brottsoffret betedde sig under brottet. På rättegångarna uppträdde män och kvinnor på olika 

sätt, männen höll sig kort och sakligt medan kvinnorna berättade mer runt omkring brottet. Männen 

hade en tendens till att bagatellisera händelsen kanske för att slippa framstå som ett brottsoffer, detta 

visades genom att männen beskrev sig själva att inte vara rädda. Om brottsoffret var 

alkoholpåverkat vid brottet ifrågasattes trovärdigheten under rättegången. Om brottsoffret gått 

emellan i bråk eller på annat sätt utsatt sig för risker så bedömdes brottet mer som självförvållat, 

vilket gör att brottsoffren skuldbeläggs t.ex. genom att tingsrättens aktörer ifrågasätter brottsoffrets 

agerande och på så sätt ifrågasätter brottsoffrets del i brottet. Ålder påverkar också bemötande 

genom att yngre brottsoffer får mer stöd under processen. Vid en del rättegångar somnade 

nämndemän, vid en rättegång satt en nämndeman och blundade långa stunder för att sedan rycka till 

och titta sig förvirrat omkring för att snart somna om igen. Detta kan vara kränkande för brottsoffret 

eftersom nämndemannen på så sätt visar ointresse för fallet.  
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Inledning 
 

Rättsväsendet är ett uttryck för majoritetssamhällets makt och ett verktyg att styra och konstruera 

samhället enligt de politiska målen (Lernestedt, 2005, sid. 26). I rättegångar blir likhetsdiskussionen 

viktig eftersom alla människor ska behandlas med lika värde, med respekt och utan att fördomar ska 

få påverka bedömningen eller bemötandet i en rättegång. Om detta inte fungerar kan det leda till 

rättsosäkerhet både för brottsoffer och för gärningsperson. Rättsosäkerhet dvs. om det saknas 

trygghet för brottsoffret och gärningsperson mot övergrepp från myndighet eller enskild person 

(Györki, Malmström, Sjögren, 1988, sid. 460) kan leda till att brottsoffer och gärningsperson 

förlorar tillit i fråga om rättegångar. Tilliten kan gälla bemötande, victim blaming (dvs. att 

brottsoffret skuldbeläggs) straffskala, m.m. 

 

I detta arbete kommer fokus att vara på framställning och bemötandet av brottsoffer. Bemötande 

handlar om ett samspel mellan människor, den attityd som personer har till varandra och hur det 

kommer till uttryck i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck, tonfall etc. Studien kommer att inriktas 

på positivt och negativt bemötande mot brottsoffret, i fråga huruvida tingsrättens aktörer beter sig 

professionellt eller om de bemöter människor olika beroende på kön, ålder, etnicitet, alkoholintag, 

eller om brottsoffret har egenskaper utifrån Nils Christies teori om det idealiska brottsoffret. 

Framställning handlar om hur man beskriver en annan person, en framställning kan framhäva vissa 

egenskaper hos brottsoffret som man vill att åhörarna ska ta fasta på och som kan påverka 

rättegången i den riktning som advokat eller åklagare önskar. T.ex. om brottsoffret är svagt eller 

sjukt, om brottsoffret känner gärningspersonen, om brottsoffret varit på en plats hon/han inte kan 

klandras för eller om brottsoffret varit alkoholpåverkat. 

 

Många män och kvinnor kanske inte vill polisanmäla ett brott på grund av att de är rädda för att bli 

sekundärt viktimiserade (se definitioner sid. 5-6) på rättegångar. De kan också vara rädda för att de 

inte ska få hjälp alls, t.ex. råka ut för victim blaming, där brottsoffren får del av skulden och 

ansvaret för brottet som har hänt (Litzén, 2004, sid. 20). Sekundär viktimisering och victim blaming 

kan kanske skrämma många från att anmäla brottet, vilket kan leda till rättsosäkerhet för brottsoffret 

och bristande legitimitet för rättsväsendet vilket i sin tur leder till att fler inte litar på rättssystemet 

och inte vill polisanmäla brott.  

 

Det är viktigt att brottsoffret har förtroende för rättsväsendet, så att brottsoffret vågar och vill 
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anmäla brottet, och att rättsväsendet sedan utreder brottet (Granström, 2006, sid. 249). I nationella 

trygghetsundersökningen så uppger mer än hälften av dem som utsatts för brott att de inte anmäler 

händelsen till polisen (Brå, 2011, sid. 27). Bara 27 procent av brott mot enskild person anmäls och 

52 procent av brott mot egendom polisanmäls (Brå, 2011, sid. 31 och sid. 47). Det är viktigt att 

brottsoffren anmäler en händelse, att polisen får tag i gärningspersonen och att det blir en rättegång, 

eftersom hela utredningen är en stor del av bearbetningsprocessen för brottsoffret (Lindgren, 

Pettersson & Hägglund, 2001, sid. 151). Bearbetningsprocessen är viktig för brottsoffret för att 

denne ska kunna fungera som en människa igen. Med detta menar jag inte att brottsoffret glömmer 

hela händelsen eller att livet blir detsamma som förut, utan att brottsoffret kan få en fungerande 

vardag.  

 

Brottsutsatta som uppger att de har lågt förtroende för rättsväsendet och som upplever att brotten i 

samhället har ökat är också mer otrygga än andra personer (Brå, 2011, sid. 68). 

Brottsoffer reagerar också olika på brotten de utsätts för, t.ex. finns det olika typer av mentala 

neutraliseringstekniker där brottsoffret omvärderar händelsen från brott till en vardaglig händelse. 

Brottsoffren kan också omvärdera konsekvenserna av brotten till att de inte är så allvarliga, vilket 

leder till att många av dessa brottsoffer inte anmäler till polisen (Litzén, 2004, sid. 27). 

 

Det finns också studier som visar att brottsoffret inte alls vill framstå eller identifiera sig som 

brottsoffer (Tiby, 2004, sid. 40) vilket också kan påverka såväl anmälningsbenägenheten som synen 

på brottsoffret. Det finns en föreställning om att brottsoffret ska uppträda och reagera på ett visst 

sätt (Tiby, 2004, sid.40). När brottsoffret inte motsvarar dessa föreställningar kan komplikationer 

uppstå, det blir svårt att ”placera” dessa personer och behandla dem därefter. Därför är forskning 

och ökad kunskap viktig för förändring för att bemötande ska bli realistisk och humanistisk. Denna 

forskning måste också grundas på bland annat kunskaper om viktimisering i den sociala 

verkligheten (Litzén, 2004, sid. 31). 

 

I Brå:s nationella trygghetsundersökningar visar resultaten på stort förtroende för rättsväsendet av 

dem som varit målsägande i rättegång, men i denna undersökning var det bara 1,9 procent som hade 

varit med i en rättegång. Resultatet innehåller erfarenheter av bemötande från målsägarbiträde, 

åklagare och domstol, samt information inför rättegången och förståelsen för rättegången. Resultatet 

visar att var tredje person upplevde att de inte fått tillräcklig information inför rättegången och var 

sjunde person hade svårt att förstå vad som hände under rättegången (Brå, 2011, sid. 90-91). I 

frågor om hur brottsutsatta bemöts av rättsväsendet uppger 40 procent stort förtroende och 24 
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procent uppger litet förtroende. Det skiljer sig från frågan som avser om hur polisen behandlar 

brottsutsatta, då 54 procent har stort förtroende och 14 procent har litet förtroende. Dessa 

jämförelser antyder att det är andra aktörer i rättsväsendet än poliser som får mindre förtroende i 

frågan om hur brottsutsatta bemöts i helhet av rättsväsendet (Brå, 2011, sid. 76). 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att ta reda på om brottsoffer kan bli sekundärt viktimiserade på rättegångar 

genom att undersöka om det finns tendenser till skillnader på hur olika brottsoffer framställs och 

bemöts av domare, advokater, åklagare och nämndemän. Detta ska studeras utifrån olika beteenden 

som kan uppfattas som kränkande bemötande (t.ex. sover, skrattar, gester osv.) och vad som är 

rimlig juridisk processrättslig ton. En del beteenden kan uppfattas som kränkande men de är 

juridiskt rimliga, dvs. att det får gå till så på en rättegång. T.ex. kan det uppfattas som kränkande om 

domaren avbryter eller om en åklagare pressar en målsägande på information men detta är rimlig 

juridisk processrättslig ton.  

 

Frågeställningar 

 

 Hur framställer tingsrättens aktörer manliga respektive kvinnliga brottsoffer på rättegångar, 

utifrån bilden av det idealiska offret? 

 Hur bemöter tingsrättens aktörer manliga respektive kvinnliga brottsoffer genom gester, 

tonlägen och ord?  

 

Definitioner 

 
För att ge en tydligare bild av det jag undersöker och vad jag menar med vissa begrepp följer här 

några definitioner.  

 

Sekundär viktimisering 

 

“Sekundär viktimisering kallar man det när den utsatte under sin bearbetningsprocess utsätts för 
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påfrestningar som leder till en upprepning av känslan av utsatthet. En människa utsatt för brott 

behöver bemötas med respekt och medkänsla. Annars finns risk för att den utsatta återigen drabbas 

av en kränkning och försätts i en ny utsatthet.” (Citat från Brottsofferjourernas Riksförbunds (BOJ) 

hemsida, ”Omvärldens bemötande”). Observationer kommer att göras på rättegångar för att 

undersöka om sekundär viktimisering förekommer genom att studera hur brottsoffer bemöts. 

 

Brottsoffer 

 

Det finns ingen konsekvent definition av vem som är brottsoffer, utan begreppet kan ha olika 

innebörd i olika sammanhang. T.ex. så finns det ingen juridisk innebörd i begreppet brottsoffer, men 

den juridiska termen målsägande betyder att en person har kränkts, utsatts för brott eller lidit 

ekonomisk skada av ett brott (Brottsförebyggande rådets hemsida). Enligt § 20:8 i RB så är 

målsägande den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada 

(Gregow, 2007, sid. 1138) Utifrån en sociologisk ställning innefattar inte begreppet bara människor 

utan det kan också innefatta djur, miljö och samhällen som utsatts för något som uppfattas som ett 

brott (Brottsförebyggande rådets hemsida). Från en psykologisk utgångspunkt innebär begreppet 

individens egen upplevelse och tolkning av det som har hänt. Utifrån ett kriminologiskt perspektiv 

uppfattas begreppet brottsoffer bl.a. utifrån Nils Christies teori om det ”ideala brottsoffret” 

(Brottsförebyggande rådets hemsida). 

 

Det finns självklart andra aspekter av brottsoffer, de som kanske inte ser sig själva som offer, eller 

som inte anmäler brotten för att de inte vill, inte kan eller är för rädda för att göra det. Det finns 

också brottsoffer som inte får komma upp i rättegången p.g.a. olika faktorer som bristande 

bevisning m.m. 

 

Brottsoffer i denna undersökning syftar på dem som har anmält brottet, brottet har tagits upp i 

rättegång och målsägande har kommit till rättegången (det har varit en del rättegångar då 

målsägande inte dykt upp och då finns det inget bemötande att undersöka). Både benämningen 

brottsoffer och benämningen målsägande kommer att användas i denna uppsats. 

 

Rättssäkerhet (för brottsoffren) 

 

Det ska finnas en rättsordning som ger individen skydd mot övergrepp från andra individer och från 
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samhället (Györki, Malmström, Sjögren, 1988, sid. 460). Det ska finnas en juridisk säkerhet för de 

inblandade som innebär att rättsreglerna ska tillämpas förutsägbart. Målsägande har rätt till att få ett 

målsägarbiträde efter att polisanmälan gjorts om målsägande blivit utsatt för sexualbrott, 

misshandel, olaga hot eller grov kvinnofridskränkning. Målsägarbiträdet ska tillvarata målsägandes 

intresse i målet och lämna stöd och hjälp till målsägande (HOPP, Riksorganisationen mot sexuella 

övergrepp hemsida). Rättssäkerhet i denna studie innebär att brottsoffret ska känna sig trygg för att 

bli bemött på ett professionellt sätt under en rättegång. 

 

Rimlig juridisk processrättslig ton 

 

Rättegångar är en rättsprocess i en domstol där man försöker komma fram till vad som har hänt vid 

t.ex. en brottshändelse och om personen som är misstänkt för ett brott ska dömas för det. 

I denna process så förekommer vissa beteenden som är rimliga och tillåtna ur en juridisk synpunkt. 

Dessa beteenden är tillåtna i en rättegång men kan uppfattas som kränkande av personer som inte är 

vana att vara i en sådan miljö (t.ex. brottsoffer, gärningspersoner eller åhörare). Dessa beteenden är 

till för att komma fram till ett domstolsbeslut, t.ex. ifrågasättande av trovärdighet när ett brottsoffer 

varit alkoholpåverkad vid brottshändelsen. Detta ifrågasättande görs för att man ska kunna bedöma 

hur trovärdig denna person är i en utsaga och om man kan döma en annan person på underlag av en 

sådan utsaga. Om det hade varit en annan situation eller en annan miljö så skulle det vara ganska 

kränkande i en del fall att ifrågasätta en persons trovärdighet som berättar något, men vi måste hålla 

i minnet att rättegångar dömer personer, ibland till fängelse, så de måste vara absolut säkra på bevis 

och utsagor för den tilltalades del. Rimlig juridisk processrättslig ton innebär att det är tillåtet att 

bete sig på vissa sätt i en domstol som under andra omständigheter skulle kunna anses som 

exempelvis kränkande eller nedlåtande. 

 

Tingsrättens aktörer 

 

Tingsrättens aktörer blir på vissa ställen ett samlingsord som innefattar domare, nämndemän, 

åklagare och advokat eftersom det är dessas handlingar jag kommer att titta närmare på. 

Tingsnotarie och målsägarbiträdet är inte med eftersom deras beteende inte är relevant för just 

denna studie pga. att tingsnotarien endast antecknar vad som sägs under en rättegång och 

målsägarbiträdet är där för att stötta brottsoffret. 
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Tidigare forskning 
 

I tidigare forskning presenteras spännande forskning och resultat av Christian Diesen, Claes 

Lernestedt, Tove Pettersson, Eva Tiby, Magnus Lindgren och Jennifer Qvarnström. Dessa studier 

tycker jag är relevant för min uppsats och jag kommer att återkoppla till dessa undersökningar i mitt 

resultat och i min analys. 

 

Alla människor ska behandlas lika inför lagen, men i praktiken fungerar det inte riktigt så (Diesen, 

Lernestedt, Lindholm och Pettersson, 2005, sid. 11-12) Hur olika människor behandlas inför lagen 

kan skilja sig mellan olika städer som Göteborg och Stockholm, eller mellan olika kön, klasser och 

personer med utländsk bakgrund. Slutsatserna i Diesen, Lernestedt, Lindholm och Pettersson studie 

bygger på tusentals förundersökningar och domar, och är den första större studien om strukturell 

diskriminering inom det svenska rättsväsendet. Strukturell diskriminering kan bestå av informella 

normer eller formella regler i samhället som gör att en grupp, till exempel kvinnor, personer med 

utländsk bakgrund eller handikappade, blir underordnade en annan grupp dvs. får sämre 

förutsättningar än andra grupper. Genom olika normer, värderingar och beteenden i olika 

samhällsstrukturer kan dessa informella normer eller formella regler utgöra ett hinder för 

”undergrupper” att få samma rättigheter och möjligheter som andra grupper har. Denna 

diskriminering existerar bara på samhällsnivå och kan vara omedveten och/eller oberoende av 

enskilda personers åsikter. 

 

Claes Lernestedt förklarar i en historisk och rättsfilosofisk översikt principen om likhet inför lagen, 

och slutsatsen av detta är att likheten aldrig varit en självklarhet och att den inte bör vara absolut. 

Domstolen kan inte alltid bedöma exakt likadant i två olika fall och domstolen kan inte och ska inte 

behandla alla människor likadant eftersom olika människor vill ha olika bemötande (Lernestedt, 

2005, sid. 25). Det finns inte två personer som är lika i alla egenskaper och positioner och därför är 

inte heller idealet att söka efter total likabehandling eftersom varje person är unik. Det blir snarare 

tal om grunder för likabehandling (Lernestedt, 2005, sid. 23). Dessa grunder för likabehandling 

handlar om att titta på aktörernas yrkesskicklighet och arbetsmoral. Dessa personer ska vara sakliga 

och opartiska genom att de ska följa lagarna, tillämpa lagarna korrekt, objektivt och neutralt. De ska 

vara neutrala och inte påverkas av fördomar rörande hudfärg, kön, klädsel, språk etc. Men detta är 

ett problem vars lösning är viktig men svårt att uppnå (Lernestedt, 2005, sid. 24). En grundläggande 

idé är inte att man ska behandla alla människor lika, utan med lika omsorg eller som jämlikar, och 

på så sätt behandla varje människa med respekt i dess egenskap av att vara människa (Lernestedt, 
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2005, sid. 26).  

 

Lernestedt beskriver en formell likställdhet på individnivå i lagen, där individen har 

individrättigheter som rättighetstänkande ska baseras på, och tingsrättens aktörer ska bortse från 

olika grupptillhörigheter (Lernestedt, 2005, sid. 39). Rättvisan ska vara ”blind” och alla individer 

ska vara likställda inför lagen. På så sätt skulle likhet och rättvisa uppnås (Lernestedt, 2005, sid.39). 

Svårigheten med denna beskrivning av likhet inför lagen är att grupptillhörigheten är en viktig del 

av personen (Lernestedt, 2005, sid.40). Dels blir det svårt att beskriva vad som anses vara manligt 

och kvinnligt eftersom detta beror på historisk, kulturell och social kontext, dels spelar individernas 

grupptillhörighet roll och är en viktig faktor när man utformar och tillämpar regler. T.ex. görs försök 

för att förbättra situationen för svaga grupper istället för att befästa den, men när man försöker 

förbjuda diskriminering mot olika grupper kan man istället förstärka det individbaserade synsättet 

dvs. att man baserar synsättet på individen istället för gruppen (Lernestedt, 2005, sid. 41).  

 

Lernestedt kommer fram till att diskussionen om likhet och olikhet är kopplade till stora frågor 

mellan människor i samhället. T.ex. är diskrimineringsdiskussionen en kombination av en stark 

laddning hos begreppen och många tolkningsmöjligheter eftersom beskrivningen av diskriminering 

är så vag (Lernestedt, 2005, sid. 124-125). Lernestedt påstår att diskussionen om lika värde är stor i 

den politiska debatten men att politikerna inte ger domstolarna möjlighet att använda dessa som 

potentiella redskap (Lernestedt, 2005, sid. 125). Han påpekar också att det eftersträvandet av en 

likhet mellan medborgare aldrig har innefattat ett totalt likställande av alla människor i alla 

aspekter. När man i dagens läge diskuterar likhet innefattar detta termer som ”lika värde”, 

”behandlas som likar” och/eller ”med lika respekt”. I dagens läge har likhetsidén och rättviseidén 

kommit närmare varandra och synen på människan har ändrats från grupp till individ till grupp igen 

(Lernestedt, 2005, sid. 125). Frågan kvarstår fortfarande på vilket sätt det är bäst att kategorisera 

människan, som grupp eller som individ, för att alla människor ska ha möjlighet att bli behandlade 

med lika respekt. Likhet inför lagen beskriver ett ideal som bör eftersträvas i två delar. Första delen 

är att domstolar med flera ska följa lagen, vara objektiva och sakliga, det vill säga professionella. 

Den andra delen är att likhet blir synonymt med rättvisa, vilket innebär att ”likhet inför lagen” 

betyder en rättvis behandling, vilket inte kan bli annat än positivt (Lernestedt, 2005, sid. 126).  

 

Tove Pettersson sammanställer kriminologisk forskning om institutionell diskriminering av 

personer med utländsk bakgrund. Tove Pettersson använder benämningen ”invandrare” och syftar 

på personer som invandrat till Sverige eller har någon förälder som har invandrat till Sverige, men 
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hon påpekar att forskningen som hon utgår ifrån har benämnt invandare på olika sätt dels som en 

enhetlig grupp och dels som olika invandrargrupper för sig. Hon fokuserar på hur rättsväsendet 

hanterar handlingar som betraktas som brott. Pettersson koncentrerar sig på gärningspersoner men 

lyfter även fram brottsoffret i vissa frågor (Pettersson, 2005, sid. 136).  Enligt Pettersson tyder 

internationell kriminologisk forskning på att diskriminerande behandling av etniska minoriteter 

förekommer i alla led inom rättskedjan. Även om det i Sverige inte finns lika mycket forskning på 

området så kan man, av den forskning som finns, se att det förekommer diskriminering mot etniska 

minoriteter inom rättsväsendet (Pettersson, 2005, sid. 173). Speciellt har polisen lyfts fram för att de 

använder ett diskriminerande arbetssätt mot etniska minoriteter och personer med utländsk 

bakgrund. De senare stegen i rättsväsendet visar på en skillnad i hur personer med svensk respektive 

utländsk bakgrund behandlas, t.ex. finns det skillnader i antalet dömda till fängelse. I en 

undersökning om grövre sexualbrott så visade det sig att 91 procent av de utländska medborgarna 

dömdes till fängelse, 85 procent av de svenska medborgarna med utländsk bakgrund men endast 61 

procent av de svenska medborgarna dömdes till fängelse. De svenska medborgarna dömdes istället 

till sluten psykiatrisk vård (Pettersson, 2005, sid. 171-173). Polisens bemötande av brottsoffer 

påverkas av hur väl brottsoffret framstår som ett idealiskt brottsoffer, t.ex. om han/hon varit onykter 

i mötet med polisen och hur väl han/hon kan ge en klar redogörelse för det som har hänt. Liknande 

bemötande från polisen finns i våldtäktsfall då brottet inte anses lika grovt om brottsoffret själv 

försatt sig i en klandervärd situation (Pettersson, 2005, sid. 168). 

 

Christian Diesen presenterar tidigare opublicerade forskningsrapporter om negativ särbehandling av 

kvinnor, barn, invandrare och handikappade och positiv särbehandling av poliser, direktörer och 

advokater. Likhet inför lagen är ett ideal som är svårt att uppnå. Rättsskipning är att jämföra ett falls 

enskilda omständigheter med lagen för att bestämma om ett straff ska utdelas eller inte. I tre led - 

faktaställandet, normtolkningen och påföljdsbestämningen - finns risken för felslut och 

felbedömningar. Det kan vara kunskapsmässiga eller logiska fel, men också värderingar 

(klassmässiga, etniska eller religiösa) som påverkat bedömningen. Lagar bestäms av de styrande i 

ett samhälle, vad som är tillåtet och otillåtet och rättsskipningen tolkar dessa lagar och upprätthåller 

gränsen mellan tillåtet och otillåtet i praktiken. Eftersom det första ledet (faktaställande – vad som 

har skett vid händelsen/brottet) sker efter de värderingar som styr i ett samhälle, är det svårt för det 

andra ledet att tillämpa lagar på ett värderingsfritt sätt (Diesen, 2005, sid. 183).  Detta betyder att 

man måste skapa ett jämställt samhälle för att kunna skapa jämställdhet i domstolen och jämlika 

lagar. I ett demokratiskt samhälle är jämställdhet inom rättsväsendet en viktig del, men om man 

skapar normer i ett ojämlikt samhälle för att skydda jämlikhet och upprätthålla likabehandling i 
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rätten blir rättigheten bara begränsad. I de flesta rättsstater är jämlikhet inom rättsprocessen ett 

ideal, som de flesta domare försöker leva upp till genom objektivitet och opartiskhet både i sin 

yrkesroll och i domen. Om en studie om jämställdhet görs i rättsväsendet måste man förutsätta att 

jämlikhet/likabehandling är begränsad pga. de värderingar som finns, i realiteten behandlas inte alla 

fall lika. Domare kan bedöma mål olika fast de utgår från samma material, t.ex. mål som får motsatt 

utgång i tingsrätten och hovrätten. Detta kan bero på olika domares skilda bevisvärderingar (Diesen, 

2005, sid. 185).  

 

Diesen har använt sig av fältstudier i form av 50 examinationsarbeten från juristlinjen samt sin egen 

forskning under fyra år. Studien omfattar punktvisa nedslag i flera tusen fall av förundersökningar 

och domar (Diesen, 2005, sid. 187). Diesen upptäcker skillnader och likheter bland faktorer som 

ålder, kön, klass, etnicitet, politisk tillhörighet, handikapp och psykiska störningar. Barn behandlas 

utifrån sin ålder i rättegångar, det är sällan barn får straffrättsliga konsekvenser pga. de lagar som 

finns, de inte är straffmyndiga under 15 år. Barn får även mycket stöd och skydd under processen. 

Men det är också svårt för barn som brottsoffer att göra sina intressen gällande, eftersom deras 

utsagor jämförs med en vuxens utsagor och då i en del fall bedöms vara mindre trovärdiga. Detta 

betyder också att vuxna som begår brott mot barn i mindre utsträckning blir dömd för brottet än om 

offret hade varit en vuxen p.g.a. barnets begränsade förmåga att uttrycka sig (Diesen, 2005, sid. 

206). Äldre personer blir också gynnade av lagen eftersom äldre brottsoffer inte anses kunna 

försvara sig, vilket gör att brottet anses som grövre. Äldre förövare kan få kortare straff eller inte få 

något straff alls, de kan också slippa straffet trots att de blivit dömda (Diesen, 2005, sid. 206). Detta 

kan förklaras med att det anses inhumant att straffa en äldre person, eller att ansvarighetsgraden är 

lägre p.g.a. att de har sämre förstånd eller är senila (Diesen, 2005, sid. 207). Exempel på äldre 

gärningspersoner är den 70-åring i Göteborg som mördade en jämnårig kvinna men med hänvisning 

till hög ålder bara fick sju års fängelse, fastän minimistraffet är 10 år. 

 

Juridik domineras av män och manliga värderingar och det råder stor brist på jämställdhet mellan 

män och kvinnor i rättsordningen, t.ex. så bygger juridiken på uppfattningar om hur en rättrådig 

man bör agera och på uppfattningen om könsroller (Diesen, 2005, sid. 208). Idealen om rättvisa och 

gränsen mellan tillåtet och otillåtet i lagen har uppkommit ur stereotypa bilder av könsroller och 

bilder av hur en man ska hantera olika situationer (Diesen, 2005, sid. 208). Det finns också idealbild 

av domare som förknippas med mannen: han ska vara effektiv och inte visa känslor, vara rationell, 

kylig och hård men rättvis. Detta är inte egenskaper som förknippas med kvinnan (som enligt 

stereotypen ska kvinnan vara mjuk, känslosam, vårdande, intuitiv och medkännande) och det kan 
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kanske förklara en del av ojämlikheten inom rättsväsendet (Diesen, 2005, sid. 208). Det är på bilden 

av mannen som juridiken är uppbyggd, mannen är överlägsen kvinnan på liknande sätt som 

makthavarna är överlägsna de maktlösa i samhället (Diesen, 2005, sid. 208). De stereotypa 

könsrollerna i samhället förstärker mannens dominans gentemot kvinnan, det gör det svårare för 

kvinnan att förstärka sin roll i samhället och på så sätt ha samma inflytande som män har (Diesen, 

2005, sid. 209). Rättsordningen skulle troligtvis se annorlunda ut om kvinnor hade haft större 

inflytande i samhället (Diesen, 2005, sid. 209). Detta betyder inte att jämställdhet handlar om att 

kvinnor ska göra samma saker som män, utan att de ska ha samma inflytande över samhällets 

utformning som män har. Detta är mycket viktigt eftersom det inte bara är männens villkor som ska 

spela någon roll i dagens samhälle (Diesen, 2005, sid. 209). 

 

Eva Tiby har gjort en undersökning om domarjäv d.v.s. när någon av tingsrättens aktörer inte är 

opartiska i en rättegång. Tiby har tagit upp ett antal fall som har lett eller kunnat ha lett till att 

jävsfrågor uppkommit p.g.a. av hur domare och nämndemän har betett sig. Dessa fall består dels av 

att domaren betett sig olämpligt, t.ex. att domaren har föreslagit sig själv som skiljenämndens 

ordförande i ett mål som domaren föreslagit ska gå till en skiljenämnd, dels att domare har varit på 

brottsplatsbesök innan det kommande målet som domaren skulle vara ordförande i (Tiby, 1993, sid. 

224-225). Tiby har också tagit upp andra fall där domaren har varit för brysk mot parterna i sin iver 

att få fram bekännande och nämndemän som uttalat sig på ett sådant sätt som har visat att de 

bestämt sig på tidigt stadium hur han ska döma. Dessa beteenden kan tillföra en fara för opartiskhet 

och tilliten till rättsväsendet (Tiby, 1993, sid. 229). Tiby har även tagit upp frånvarande uppträdande 

som handlar om att någon av tingsrättens aktörer har somnat under pågående förhandling och 

ifrågasatt om denna person kan anses som objektiv när han/hon missat delar av förhandlingen (Tiby, 

1993, sid. 229). Tiby ifrågasätter också vad detta innebär för förtroendet för rättsväsendet, om den 

tilltalade kan lita på tingsrättens aktörers objektivitet vid detta beteende (Tiby, 1993, sid. 229). 

 

Magnus Lindgren och Jennifer Qvarnström har på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren 

och Domstolsverket gjort en pilotstudie för att förbättra stödet för dem som utsatts för brott. Denna 

undersökning har fokuserat på brottsoffrens upplevelser av polis, åklagare och domstol, hur 

brottsoffren upplever att de blivit bemötta och informerande samt tillgänglighet till myndigheterna 

(Lindgren & Qvarnström, 2003, sid. 3). Som framgår av studiens resultat är brottsoffren till stor del 

positiva av polisens bemötande, handläggning, kontakt och information. Men det framgår även att 

en femtedel av brottsoffren upplevde polisen som ointresserade av fallet och var annan person 

uppger att de inte har fått information som angår möjligheten att få hjälp av åklagare med 
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skadeståndsanmälan, och möjligheten att få stöd och hjälp från myndigheter och organisationer 

(Lindgren & Qvarnström, 2003, sid. 17). Brottsoffren är också till stor del nöjda med åklagarens 

bemötande men många brottsoffer skulle ha velat träffa åklagaren innan rättegången och var femte 

person är missnöjd med åklagarens bemötande bl.a. eftersom åklagaren inte hälsat eller presenterat 

sig innan rättegången (Lindgren & Qvarnström, 2003, sid. 29). Flertalet av brottsoffren är nöjda 

med domstolens bemötande, t.ex. uppger 97 procent att de behandlas med respekt av rättens 

ordförande (Lindgren & Qvarnström, 2003, sid. 38). Tingsrättens aktörer beskrivs också positivt 

men var tredje person uppger att den personal de mött har varit ointresserade. Vidare uppger hälften 

av brottsoffren att de inte har fått information om brottmålsrättegången och vad det innebär att vara 

målsägande eller att de hade kunnat få vänta i ett väntrum innan rättegången för att inte behöva 

vänta med den tilltalade (Lindgren & Qvarnström, 2003, sid. 38). Lindgren och Qvarnström 

framhäver också att brottsoffrens förtroende för rättsväsendet är viktigt för att brottsoffret ska 

anmäla brott och vara villiga att medverka i rättsprocessen (Lindgren & Qvarnström, 2003, sid. 40). 

 

Teorier 

 

Det idealiska offret 

 

Nils Christie är en norsk professor i kriminologi som har grundat begreppet om det idealiska 

brottsoffret. Christie förklarar vad som karaktäriserar ett brottsoffer på samhällsnivå, inte de 

personer som ser sig själva mest som ett brottsoffer, utan de egenskaper som individer har som 

lättast får status som brottsoffer när de utsätts för brott (Christie, 2001, sid. 47). Om en person som 

utsätts för brott innehar dessa egenskaper så kommer denna person med stor sannolikhet att 

kategoriseras som ett brottsoffer. 

 

Han beskriver sex egenskaper som det idealiska offret har: 

1. Offret är svagt. Sjuka, gamla eller mycket unga människor passar bra som idealiska offer. 

2. Offret är upptaget med ett respektabelt projekt: t.ex. att ta hand om sin syster. 

3. Offret är på en plats som offret inte kan klandras för att vara på: t.ex. på gatan under dagtid. 

4. Offret har utsatts för en stor och ond gärningsman. 

5. Offret har ingen personlig relation till gärningsmannen. 

6. Offret är dock tillräckligt stark för att kräva status som idealt offer. 
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Jag vill använda mig av denna teori, inte testa den, för att se om dessa egenskaper kan påverka hur 

brottsoffren bemöts i rättegången och delvis kanske kan förklara varför olika individer bemöts på 

olika sätt. Genom att undersöka hur personer framställs genom dessa sex egenskaper och sedan 

bemöts går det kanske att upptäcka om den som anses ha dessa egenskaper behandlas annorlunda än 

den som inte har dem i en rättegång. Teorin skulle kunna förklara olika sätt att se på brottsoffer, att 

man inte vet hur man ska bemöta den som inte passar in i mallen för hur ett brottsoffer ska vara, 

uppträda eller reagera vilket kan öka risken för sekundär viktimisering. 

 

Problemet med denna teori är att Christie inte har testat den, så det är svårt att veta hur tillförlitlig 

den är. Ur allmänhetens och rättsväsendets synpunkt kanske det idealiska brottsoffret ser 

annorlunda ut. Jag tycker att denna teori är intressant så jag vill använda mig av den i praktiken. För 

att inte begränsa mig och därigenom missa kausaliteten dvs. andra orsaker till det som sker på en 

rättegång har jag tagit med fler kategorier i observationsmallen såsom kön, ålder och om 

brottsoffret varit alkoholpåverkad vid brottshändelsen eftersom jag tror att detta kan påverka 

bemötande utifrån tidigare forskning. 

 

Multidimensionella konflikter 

 

James Messerschmidts har utvecklat en teori om multidimensionella konflikter (”The Structured 

action theory”). I denna teori ingår inte bara kön och klass utan också etnicitet till att beskriva de tre 

faktorer som skapar den sociala strukturen som styr mänskligt beteende (Messerschmidt, 1997, sid. 

3). Eftersom samhället förändras så förändras också relationerna mellan dessa tre faktorer, men 

maktförhållandet handlar dock alltid om under- och överordnade positioner (Messerschmidt, 1997, 

sid. 9). Enligt Messerschmidt är det den vite överklassmannen som har den största makten i dagens 

samhälle och den färgade underklasskvinnan som har den lägsta positionen. Detta betyder också att 

den vite mannen kan utöva makt mot dem som har lägre positioner i samhället, det vill säga de 

färgade kvinnorna och männen, och den vita kvinnan (Messerschmidt, 1997, sid. 10-11). T.ex. så 

kontrollerar de vita männen ekonomi, religion, politik och militära institutioner och kan med dessa 

medel utöva makt mot andra grupper i samhället (Messerschmidt, 1997, sid. 7). 

Strukturförhållanden styr individens sociala aktioner och genus och klasstillhörighet konstrueras 

ständigt (Messerschmidt, 1997, sid. 5).  

 

Om jag hittar skillnader i hur olika brottsoffer bemöts under rättegångar kan denna teori ge en 
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förklaring till detta. Dels en förklaring dels till varför de som sitter i en maktposition behandlar de 

som är i en lägre position på ett visst sätt, dels varför vissa brottsoffer behandlas annorlunda än 

andra brottsoffer. 

 

Metoder och material 

 

Min metod i denna kvalitativa studie kommer att vara icke deltagande observationer på rättegångar, 

där jag kommer att observera beteenden och bemötande hos domare, åklagare, advokater, 

nämndemän, gärningspersoner och brottsoffer. Icke deltagande observation betyder att observatören 

är i miljön som ska studeras och iakttar men inte tar aktivt del i det som händer i miljön, dvs. ställer 

inga frågor och kommentarer inte det som händer (Bryman, 2002, sid. 176). Denna metod har valts 

eftersom det är svårt att delta i en rättegång som åhörare, då man inte får avbryta och ställa frågor, 

eftersom det utspelas under rättegångar och man skulle i sådana fall störa under processen. Denna 

metod kommer att kopplas samman med ostrukturerad observation, som innebär att man inte 

använder sig av ett observationsschema för registrering av olika beteenden, eftersom jag i förväg 

inte visste vilka beteenden jag skulle titta efter. Istället skriver man ner så detaljerat som möjligt hur 

deltagarna (de personer som observeras) beter sig i miljön och situationen, och ger sedan en 

beskrivning av det beteendet (Bryman, 2002, sid. 176). Man kan diskutera om dessa metoder är 

enkla eller styrda observationer. Även om man som observatör inte är delaktig och inte styr 

observationen, kan observatören ändå påverka situationen. Deltagarna kan ändra sitt beteende 

eftersom observatören är synlig som åhörare i rättgången. Dessutom sitter jag med penna och 

papper och antecknar vid rättegångarna vilket kan förstärka intrycket för deltagarna att vara 

observerade.  

 

Orsaken till att jag inte använder mig av ett observationsschema är att jag inte visste på förhand 

vilka beteenden jag ville observera och då inte kunde göra ett schema innan jag började mina 

observationer. Jag visste att jag skulle titta efter beteenden som utgörs av handlingar och tal. 

Handlingar är ickeverbala: dvs. gester, kroppsspråk m.m. som antyder att en viss person behandlas 

nedlåtande, respektlöst, kränkande eller enligt rimlig processrättslig ton dvs. att det är rimligt att det 

går till på det sättet i en rättegång. Tal består dels av ord, om någon av tingsrättens aktörer säger 

något direkt nedlåtande, dels på vilket sätt de säger olika saker: med högt eller lågt tonläge, om de 

skrattar, avbryter eller accepterar och förtydligar brottsoffrets berättelse. Men jag visste inte vilka 

beteenden, handlingar eller ord som skulle förekomma på en rättegång. Jag vill undersöka om män 
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och kvinnor framställs likvärdigt utifrån teorin om ideala brottsoffer samt egenskaper som kön, 

ålder, etnicitet och alkoholintag och om de bemöts olika beroende på om de har egenskaper för 

ideala brottsoffer (se sid. 12-13 för definition om ideala brottsoffer). D.v.s. hur tingsrättens aktörer 

framställer och bemöter brottsoffren genom gester och ord, alltså inte att ta reda på hur brottsoffer 

eller tingsrättens aktörer är som personer. Jag vill alltså undersöka en viss typ av handlingar och inte 

en viss typ av personer (Karlsson och Pettersson, 2006, sid. 61). Det blir bara ett begränsat urval av 

händelser eftersom det skulle vara omöjligt att fånga alla händelser på alla rättegångar. Jag kommer 

inte att utgå ifrån att det sker en medveten diskriminering av olika grupper utan att eventuell 

diskriminering är omedveten, eftersom det skulle bli en alltför stor och svår forskningsuppgift att 

undersöka en medveten diskriminering (Diesen, 2005, sid. 186). 

 

Under arbetets gång har en observationsmall utvecklats för att få ett mer strukturerat arbete. Ända 

från början har jag känt efter stämningen i rättegångssalen, för att se hur det påverkar brottsoffret 

och ge en helhetsbild av rättegången. Stämningen är ett känsloläge som kan bero på olika faktorer 

och som påverkar alla inblandade på rättegången, t.ex. så kan brottsoffren bli mer nervösa av en 

tryckt stämning. Validiteten blir problematisk eftersom det blir den stämning som jag känner som 

observatör, detta har jag försökt undvika genom att förklara vad som påverkar stämningen i 

rättegångssalen så att läsaren kan dra sina egna slutsatser i resultat-delen. Med stämningen så har 

jag studerat vad som påverkar denna, deltagarnas kön och troliga ålder och olika beteenden som kan 

upplevas positivt och negativt av inblandade parter. Denna observationsmall uppkom efter tre 

observationer (rättegångar) då jag började titta efter det redan nämnda och hur brottsoffret bemöts. 

T.ex. vilka som förklarar hur olika delar av rättegången ska gå till och därmed underlättar 

rättegången för brottsoffret, vilka som sover eller verkar ointresserade av fallet, vilka som pressar 

brottsoffret på information, vilka som avbryter, vilka som höjer och sänker rösterna och vilka som 

pratar med tydlig stämma samt vilka som pratar otydligt (rösten bryts eller de börjar gråta).  

 

Från början så studerade jag kön och ålder men insåg efter ett tag att det var fler faktorer som 

påverkade bemötandet i en rättegång t.ex. alkoholpåverkan vid brottshändelsen. För att få högre 

validitet och inte skenbara orsaksförhållanden har jag även tagit med denna faktor. Däremot har jag 

inte tagit med personer med utländsk bakgrund eftersom det inte förekom (som jag märkt) på någon 

av rättegångarna.  

 

Observationsmallen ändrades genom att beteenden lades till och togs bort. Efter nio rättegångar såg 

observationsmallen ut som i bilagan. På detta sätt har jag registrerat olika beteenden genom 
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observation på rättegångar. Min observationsmall liknar ett observationsschema såtillvida att båda 

specificerar olika beteendekategorier. Skillnaden är att man ska ha observationsschemat från början 

av observationerna medan observationsmallen utvecklas under tiden. Fördelen med observation 

som metod är man direkt kan observera beteendet till skillnad från andra metoder där man måste dra 

slutsatser om beteende utifrån respondentens utsagor vilket kan vara en risk eftersom respondenten 

kan minnas fel eller inte vara helt sanningsenlig (Bryman, 2002, sid. 173). Nackdelen med metoden 

observationen är att det finns risk för att man lägger ett felaktigt perspektiv på den miljö som 

studeras, denna risk blir större när miljön man ska studera är obekant (Bryman, 2002, sid. 187). 

Denna nackdel har jag försökt att undvika genom att använda mig av observationsmallen som 

förändrats under arbetets gång samt att jag använder mig av begreppet rimlig juridisk processrättslig 

ton för att försöka förklara vad som är rimligt i en rättssal. 

 

Varje observation har varit mellan en till tre timmar (beroende på hur långa rättegångarna är) då jag 

har gjort anteckningar kontinuerligt om olika typer av beteenden och hur ofta de förekommer 

(Bryman, 2002, sid. 180).  

 

Litteratursökningen har utförts på Stockholms universitets biblioteks hemsida med sökorden 

”viktimisering”, ”brottsoffer”, ”rättsväsende” och ”lagen”. Denna sökning har gjorts för att kunna 

hitta litteratur som använts i denna undersökning t.ex. till tidigare forskning och teori. Brå:s 

hemsida och kurslitteratur från tidigare kurser har också använts till denna studie, t.ex. till inledning 

och teori. 

 

Den optimala studien skulle vara att ha fler personer som arbetar med samma observationsmall och 

går på många fler rättegångar för att få ett större underlag för resultaten. Personerna som utförde 

studien skulle då kunna jämföra alla observationer och kanske hitta ett tydligare mönster. Dessutom 

blir reliabilitet högre med fler personer som studerar och uppfattar samma situationer likadant. En 

sådan större studie skulle kunna utökas ännu mer med intervjuer och enkäter för alla inblandade, 

både hur brottsoffren upplever situationen i rättegången och hur domare, advokater, åklagare och 

nämndemän upplever den. 

 

Urval 

 

Urvalet är nio rättegångar i Stockholms tingsrätt. Stockholms tingsrätt valdes p.g.a. att det är 
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geografiskt nära och lätt att ta sig till. Personer som observeras är domare, nämndemän, åklagare, 

försvarare, gärningsmän och brottsoffer. Dessa personer väljs ut efter rättegångsscheman som läggs 

ut på Stockholms tingsrätts hemsida (jag valde alltså rättegångar efter brottmål på hemsidan, inte 

efter specifika personer). Jag kommer att använda mig av ett urval som kallas beteendeurval som 

innebär att en hel grupp studeras och observatören registrerar vilka som ägnar sig åt en viss typ av 

beteende (Bryman, 2002, sid. 182). Jag började gå på rättegångar som rubricerats som 

”misshandelsrättegångar” och ”våld mot tjänsteman”, för att jag ville vara ganska säker på att det 

fanns ett brottsoffer i rättegången. Jag gick senare också på en rättegång som rubricerats som 

”skadegörelse” men eftersom det inte fanns något brottsoffer med i rättegången så fortsatte jag efter 

den rättegången att gå på mål som innefattade ”misshandel”, ”våld mot tjänsteman” och ”hot mot 

tjänsteman”. Eftersom jag valde rättegångar efter ett rättegångsschema så påverkar detta 

tidsperioden som personerna observeras eftersom jag själv inte kan bestämma vilken tid på dagen 

observationerna äger rum, utan det bestäms av tillgängliga rättegångar. Det blir alltså inte helt 

slumpmässiga och det blir svårt att utforma en urvalsram för individer och samspelssituationer. Som 

Bryman förklarar är det t.ex. svårt att utforma ett slumpmässigt antal möten mellan polisen och 

allmänheten (Bryman, 2002, sid. 181-182). Således blir det svårt att skapa ett sannolikhetsurval 

(Bryman, 2002, sid. 182). Det positiva med denna form av undersökning är att det är mindre risk för 

“going native”, där man kan bli för inblandad eller undersöker det man själv gör (Tiby, 2006, 

sid.51) än om man gör deltagande observationer (Bryman, 2002, sid. 287).  

 

Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet är att olika observatörer ska kunna göra samma undersökning och komma fram till 

överensstämmande resultat. Eftersom olika observatörer kan uppfatta deltagarnas beteenden olika i 

liknande situationer så blir det svårt att få ett överensstämmande resultat (Bryman, 2002, sid. 183). 

Det blir problematiskt eftersom validitet förutsätter reliabilitet, och om man inte har en hög grad av 

reliabilitet har man inte en hög grad av validitet (Bryman, 2002, sid. 184). Detta problem har jag 

försökt att lösa genom att ta med två olika vänner vid två olika tillfällen på rättegångar, och sedan 

ställa frågor till dem för att se om vi har uppfattat vissa beteenden på liknande sätt. Detta är ett 

reliabilitetstest som kan ge högre reliabilitet i undersökningen. Ett nytt problem dyker upp här och 

det är att de personer jag tar med inte har samma utbildning och därför kan se saker annorlunda, 

vilket både kan vara positivt och negativt. Positivt eftersom jag får ett nytt synsätt på saker och ting, 

negativt eftersom de kan påverkas av mitt sätt att tycka och tänka. Detta försökte jag förebygga med 
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att först fråga hur de har uppfattat rättegången, och att inte ställa ledande frågor som kan komplicera 

reliabiliteten genom att jag påverkar deras svar. Detta reliabilitetstest har fungerat bra och mina 

vänners uppfattning har stämt bra överens med hur jag upplevt händelser och bemötanden. Detta 

har stärkt min uppfattning om att resultaten är relevanta. 

 

Validitet handlar om att ett mått mäter det som det är avsett att mäta. Vilket kan påverkas av fel som 

uppstår vid tillämpning av måttet i forskningsprocessen och att måttet ska vara en spegling av det 

som den är utformat att mäta (Bryman, 2002, sid. 184). Validiteten i denna undersökning kan bli 

problematisk eftersom det blir svårt att bedöma de olika beteendena då jag inte har så stora juridiska 

kunskaper och därför kan uppfatta den juridiska processrättsliga tonen som kränkande.  

 

En annan aspekt som blir ett problem är om människor ändrar sitt beteende när de vet att de är 

observerade så att man inte kan dra slutsatsen att undersökningen ger en bild av vad som brukar 

hända i vardagen (Bryman, 2002, sid. 184). De undersökta personerna kan å andra sidan vara vana 

vid att bli observerade. Eftersom observationen äger rum på en rättegång är nog åtminstone 

tingsrättens aktörer, om än inte brottsoffer och gärningsperson, vana vid att personer kommer dit 

som åhörare. Dessutom är det en situation som ställer stora krav på de närvarande personerna, och 

det kan göra att de närvarande personerna tänker mindre på observatörens närvaro (Bryman, 2002, 

sid. 185). Förvisso utspelas detta i en rättssal, där det förväntas ett professionellt beteende, men 

vissa aktörer kanske inte beter sig så professionellt som de bör. Människor beter sig på sätt som är 

invanda eller inlärda. Om en person gör något varje dag kanske inte personen inser hur han/hon 

beter sig och då kan det vara bra att en utomstående person kommer och observerar hur dessa 

personer beter sig för att uppmärksamma eventuella problem. Om ett beteende är omedvetet och 

personen ifråga ska kunna ändra det så måste problemet uppmärksammas och tas på allvar så att 

rättegången genomförs på ett respektabelt sätt. 

 

Etik 

 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det fyra grundläggande huvudkrav som 

heter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, odaterad, sid. 7). Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 
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odaterad, sid. 9). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer i undersökningen ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, odaterad, sid.12). Nyttjandekravet innebär att uppgifter 

som är insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, odaterad, sid. 14). Eftersom jag använder mig av icke deltagande observationer 

som metod så blir informationskravet och samtyckeskravet ett problem eftersom jag inte berättar för 

deltagarna om forskningsuppgiftens syfte och jag får inget samtycke om deltagarna vill delta i 

undersökningen. Detta kan ställas mot forskningskravet som beskriver att individskyddskravet kan 

upphävas om nyttan med kunskapen anses vara större än skadan. Denna studie kan bringa kunskap 

och har utförts på ett sådant sätt att det inte riskerar att skada någon individ, så informationskravet 

och samtyckeskravet har inte blivit lidande (Vetenskapsrådet, odaterat, sid. 5). Jag kommer dock 

inte att skriva om deltagarnas namn, personnummer eller annan liknande information och alla 

uppgifter används bara till denna studie vilket gör att jag följer konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Resultat 
 

Resultatet består av totalt nio stycken observationer. Jag gör här en kort sammanfattning av 

rättegångarna utifrån observationsmallen och anteckningarna från rättegångarna samt refererar till 

tidigare forskning. Alla rättegångar presenteras i bilaga två. 

 

Alkohol 

 

Alkohol har tagits upp i många situationer. Pettersson har skrivit om polisens bemötande av 

brottsoffer som varit alkoholpåverkade och kopplat detta till den idealiska offerteorin. Genom att 

undersöka hur brottsoffret framstår som ett idealt offer, t.ex. om brottsoffret varit alkoholpåverkad 

vid möte med polisen så kan polisens bemötande mot brottsoffret vara annorlunda genom att de 

ifrågasätter trovärdigheten i brottsoffrets redogörelse för vad som har hänt (Pettersson, 2005, sid. 

168). Det är en liknande tendens på rättegångar, dvs. om brottsoffret har varit alkoholpåverkat under 

brottet/händelsen, så ifrågasätts brottsoffrets redogörelse mer under rättegången. T.ex. så ifrågasatte 

en advokat i sin slutplädering hur de inblandade parterna mindes händelsen genom att säga ”bilden 

grusas av alkohol” (bilaga 2, rättegång 3).  
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I flera av rättegångarna så har alkoholen varit en faktor som påverkat brottsoffrens, 

gärningspersonernas och vittnenas redogörelser. Brottsoffren har ofta uttryckt sig genom att säga 

”Det minns jag inte” på olika frågor om vad som skedde under brottet/händelsen. Detta har påverkat 

tingsrättens aktörer som har frågat mer utförliga frågor om själva händelsen (bilaga 2, rättegång 4).  

I en del rättegångar ifrågasätts hur mycket en person har druckit, t.ex. i en rättegång (bilaga 2, 

rättegång 3) så tillfrågades målsägande hur mycket alkohol hon drack under kvällen, hon svarar att 

hon inte minns men att det var ”en hel del”. Under resten av förhöret blev målsägande ifrågasatt om 

”hur mycket hon egentligen mindes av händelsen” av advokaten. I samma rättegång så bekräftar 

fem vittnen målsägandes berättelse och advokaten frågar ett av vittnena ”Detta kanske är oförskämt 

att fråga men var du alkoholpåverkad under händelsen”. Detta skiljer sig från hur han frågade 

målsägande där han frågade ”Var du alkoholpåverkad? Hur mycket hade du druckit?” (Bilaga 2, 

rättegång 3). Detta är juridisk processrättslig rätt eftersom alkoholpåverkan påverkar trovärdigheten 

i berättelsen. Det som är intressant är hur ofta alkohol är inblandat i brottsmål och påverkar även 

bemötandet från tingsrättens personal genom att de ifrågasätter målsägande som varit 

alkoholpåverkade mer än målsägande som inte varit alkoholpåverkade. Detta är även väntat 

eftersom alkoholen har en påverkan på minnet som gör att målsägande kanske inte kan redogöra 

exakt för vad som hände vid brottshändelsen. 

 

Stämning 

 

Av anteckningarna från rättegångarna framgår att stämningen i rättegångssalen påverkades av olika 

faktorer, bl.a. av antalet åhörare i rättssalen, eftersom stämningen blev mer tryckt om det kom en 

hel skolklass istället för en till tre personer. I en rättegång kom en hel skolklass som pratade högt, 

som domaren fick be vara tysta. Detta kan påverka tingsrättens aktörer till att bli irriterade över 

åhörarnas uppträdande (Bilaga 2, rättegång 3). Stämningen påverkades också av brottsoffret och 

gärningspersonens beteende, t.ex. i en rättegång så förnekade båda parter brottet, målsägande avbröt 

flera gånger rättegången och detta gjorde att målsägande fick tillsägningar från åklagare och domare 

vilket man kan tänka sig påverkade hur tingsrättens aktörer betedde sig (Bilaga 2, rättegång 6). 

Stämningen påverkades också av hur domare, advokater och åklagare bemötte brottsoffret. I en 

rättegång var domaren irriterad när han inte hade fått några papper av åklagaren före rättegången. 

Detta kan ha påverkat hans bemötande, att han senare var irriterad och avbröt den tilltalade och sa 

att ”det där är vi inte intresserad av” (Bilaga 2, rättegång 1). Det kan också bero på att den tilltalade 

pratade mycket runt omkring brottet, t.ex. vad som hade hänt tidigare under kvällen. I dessa fall kan 
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domaren avbryta målsägandes redogörelse för att rättegången ska gå snabbare och smidigare. 

Domaren får avbryta både den tilltalade och målsägandes berättelser, detta är rimlig juridisk 

processrättslig ton, men det kan uppfattas som kränkande av brottsoffer, gärningsperson och åhörare 

om dessa inte vet varför domaren beter sig på detta sätt. 

 

En del domare brusade upp genom att slå näven i bordet och höja tonläget mot en del brottsoffer 

och gärningspersoner när brottsoffren inte kan göra en klar redogörelse för brottet. I dessa fall har 

alkoholen en inverkan genom att de påverkar målsägandes berättelse om vad som har hänt (Bilaga 

2, rättegång 4). Detta påverkade stämningen negativt och brottsoffren verkade mer nervösa än andra 

brottsoffer, genom att de pratade tystare och blev osäkra på hur de skulle formulera meningar och 

förklara olika händelser. 

 

Stämningen i en del rättegångar var trygg genom att domare, åklagare och advokater pratade med 

lugn röst, omformulerade frågor så att målsägande förstod och frågar efter förhöret om något är 

oklart eller om målsägande missat att berätta något (Bilaga 2, rättegång 2 och rättegång 8). I den 

tolfte rättegången kan tingsrättens aktörer ha bemött målsägande på detta sätt med tanke på dennes 

ålder, målsägande var femton år. Diesens forskning har visat att barn upp till 15 år får mycket stöd 

och skydd under processen (Diesen, 2005, sid. 206). En av mina vänner var med i denna rättegång 

och anmärkte på att stämningen var väldigt lugn både genom tingsrättens aktörers agerande som 

brottsoffrets beteende och som gärningspersonens beteende. Min vän var även med på rättegång 9 

(beskrivs nedan) och hon jämförde dessa två rättegångar genom att säga ”de verkade ta mer hänsyn 

till unga personer, de lät dessa prata till punkt. Kvinnliga domaren frågade mer medan den manliga 

domaren avbröt”. Detta bekräftade vad jag själv upplevde under rättegångarna och hade märkt 

under tidigare rättegångar. 

 

Stämningen kan också påverkas till en tryckt stämning av vad målsägande och gärningspersoner 

berättar. I en rättegång berättar målsägande om hot från den tilltalade som innefattade att den 

tilltalade kände Hells Angels och skulle genom dessa våldta och döda målsägandes familjer (Bilaga 

2, rättegång 9). När Hells Angels blev omnämnd så märks det att tingsrättens aktörer blir illa till 

mods genom att de vrider på sig, ser besvärade ut och tittar snabbt bort från den tilltalade (Bilaga 2, 

rättegång 9). 

 

Stämningen är trygg när en del målsägande pratar kortfattat, lugnt och tydligt (Bilaga 2, rättegång 5 

och rättegång 7). I dessa rättegångar var inte målsägande alkoholpåverkade vid brottet/händelsen, 
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vilket påverkar deras berättelse till att de blir mer sammanhängande. Att en målsägande är lugn 

under rättegången och pratar kortfattat och tydligt gör att rättegången går smidigare och tingsrättens 

aktörer blir inte arga för att målsägande inte kan ge en sammanhängande berättelse av vad som skett 

under brottet. 

 

Information 

 

I Brå:s nationella trygghetsundersökning från 2009 kom man fram till att var tionde person hade 

svårt att förstå vad som hände under rättegången. Det skulle kunna förebyggas med mer information 

både före och under rättegången. Lindgren har kommit fram till i sin studie att brottsoffer skulle 

vilja möta åklagaren innan rättegången för att kunna prata om hur en förhandling går till (Lindgren 

& Qvarnström, 2003, sid. 22). Som juridisk processrättslig ton har åklagare ingen skyldighet att 

personligen ta kontakt med målsägande innan huvudförhandlingen (Lindgren & Qvarnström, 2003, 

sid. 20). 

 

Några domare, advokater och åklagare ställde samma frågor utan att förklara frågorna eller 

omformulera frågorna, trots att brottsoffren inte kunde besvara frågorna eller förstod innebörden av 

frågorna. Det märktes på att brottsoffren svarade osäkert på frågorna, blev tysta eller sa rakt ut ”nu 

förstår jag inte riktigt”. Andra domare förklarade hur rättegången skulle gå till. De förtydligade 

frågorna när brottsoffren inte verkade förstå vad som menades med frågorna och utvecklade 

brottsoffrens berättelser genom att ställa följdfrågor och fråga ” jag har förstått det såhär, är det 

riktigt?”. Detta märktes i olika mål men speciellt i ett mål med två unga kvinnor på 15 år. I detta 

mål var stämningen helt annorlunda genom detta bemötande och målsägande verkade säkrare 

genom att hon pratade tydligare och kortfattat (Bilaga 2, rättegång 8). Detta bemötande kan ha 

påverkats av kvinnornas ålder, som Diesen beskriver så får barn stöd och skydd under 

rättsprocessen (Diesen, 2005, sid. 206). 

 

Nämndemän 

 

I en del rättegångar somnade en av nämndemännen. Personen satt och blundade långa stunder för 

att sedan rycka till och titta sig förvirrat omkring, för att en liten stund senare somna om igen 

(Bilaga 2, rättegång 4). Vid ett annat tillfälle snarkade nämndemannen till, vaknade till och tittade 

upp och somnade senare om igen (Bilaga 2, rättegång 8). Man kan fråga sig om denna nämndeman 
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dömer tillförlitligt när han eller hon missat en stor del av förhandlingen och inte har tillgång till allt 

material i målet (Tiby, 1993, sid. 229). Vid rättegången får nämndemannen både bevisning och 

redogörelser från målsägande, den tilltalade och vittnen som är viktig information och ligger till 

grund för hur målet ska dömas. När en nämndeman sover under rättegången och missar denna 

information så kan detta uppfattas som likgiltighet från nämndemannens sida och gör att man som 

åhörare (och andra personer) brister i förtroende för nämndemannen och rättsväsendet. Både Diesen 

och Lernestedt påpekar hur viktigt det är att tingsrättens aktörer beter sig på ett professionellt sätt 

genom att vara objektiva och sakliga och detta kan undersökas genom att studera aktörernas 

yrkesskicklighet och arbetsmoral (Diesen, 2005, sid. 185 & Lernestedt, 2005, sid. 24 & 126). Detta 

är viktigt eftersom målsägande och tilltalad ska känna att de blir behandlade med omsorg eller som 

jämlikar för att på så sätt behandla varje människa med respekt (Lernestedt, 2005, sid. 26). 

 

Kön 

 

Bemötandet påverkades av hur brottsoffret uppförde sig i rättegången. På rättegångarna uppträdde 

män och kvinnor på olika sätt. Männen var korta och sakliga när de talade om brottet, medan 

kvinnorna berättade mer om händelser runt omkring brottet. Männen hade en tendens till att 

bagatellisera händelsen t.ex. genom att säga i en rättegång som handlar om misshandel ”jag landade 

inte hårt, jag landade mjukt, på mycket snö” (Bilaga 2, rättegång 5). I en annan rättegång om hot 

mot tjänsteman så frågar åklagaren de båda manliga målsägande om de blivit rädda av hoten. Båda 

svarar nej och beskriver brottet mer som att de ”tar åt sig” och ”det är otrevligt att familjen blir 

inblandad”. Kvinnan uttryckte mer rädsla efter händelsen t.ex. i en rättegång om misshandel 

berättade kvinnan att hon var rädd för att gå tillbaka till jobbet (Bilaga 2, rättegång 2). I en annan 

rättegång om grov misshandel uttryckte kvinnan rädsla både för att gå till jobbet och gå ut på fester 

eller krogen (Bilaga 2, rättegång 1). 

 

Domare, åklagare och advokater uppträdde ibland på olika sätt. Kvinnliga domare, advokater och 

åklagare förklarade stora delar av rättegången och pratade lugnare om brottsoffret sa att de var 

nervösa eller började gråta. En del unga manliga åklagare och advokater hade liknande tendenser. 

Andra manliga domare, åklagare och advokater avbröt brottsoffrens berättelser och blev irriterade 

på rättegångar som visats ovan, men dessa beteenden är rimlig juridisk processrättslig ton och det 

finns andra förklaringar till deras beteenden än kön, t.ex. om brottsoffret varit alkoholpåverkat vid 

brottet/händelsen och hur brottsoffret berättar om händelsen. Män var korta och sakliga i sina 

berättelser om händelsen vilket kan påverka att de inte blir avbrutna. Kvinnor hade en tendens till 
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att berätta mer runt omkring händelsen vilket kan ha påverkat domarna till att avbryta berättelsen 

för att få den mer sammanhängande och få rättegången att flyta smidigare.  

 

I två olika rättegångar uppstod en skillnad mellan hur tingsrättens aktörer bemötte två olika 

brottsoffer varav en var kvinna och en var man (Bilaga 2, rättegång 4 och rättegång 7). Båda 

rättegångarna var misshandelsrättegångar och samma frågor ”hur många slagen var” och ”hur hårda 

slagen var” kom upp på båda rättegångarna. Båda brottsoffren svarade att de inte mindes, det 

manliga brottsoffret fick inga fler liknande frågor och rättegången gick vidare. När det kvinnliga 

brottsoffret svarade att hon inte mindes fick hon däremot upprepade frågor som handlade om hur 

hårda slagen var och hur många slagen var. Könet kan vara en bidragande faktor till detta 

bemötande från tingsrättens aktörer, men alkohol kan också ha varit en bidragande faktor eftersom 

det manliga brottsoffret var nykter under händelsen/brottet och det kvinnliga brottsoffret var 

alkoholpåverkad under händelsen/brottet. Som sagt ovan så påverkas bemötandet av brottsoffret om 

brottsoffret varit alkoholpåverkad under händelsen/brottet genom att tingsrättens aktörer ifrågasätter 

trovärdigheten i brottsoffrets berättelse. 

 

Brottsoffer som utsätter sig själva för risker 

 

Pettersson har beskrivit att brottsoffer som själv försatt sig i en klandervärdig situation bemöts 

annorlunda än andra brottsoffer av polisen, genom att brottet inte anses som lika grovt som andra 

brott (Pettersson, 2005, sid. 168). 

 

I rättegångarna som jag observerat finns det liknande tendenser. Om brottsoffren gått emellan i bråk 

eller ingripit i brottet/händelsen och på så sätt utsatt sig för risker så bedöms brottet mer som 

självförvållat, vilket gör att brottsoffren skuldbeläggs och brottsoffren bemöts annorlunda än andra 

brottsoffer. Detta märktes i en rättegång då advokaten i sin slutplädering sa ”målsägande har själv 

försatt sig i denna situation” eftersom målsägande hade gått mellan hennes pojkvän och tilltalad i ett 

bråk (bilaga 2, rättegång 3). Målsägande som har ingripit i brottet/händelsen får ett annat bemötande 

av tingsrättens aktörer genom att de anses ha kunnat agera annorlunda vid brottet/händelsen vilket 

kan anses som kränkande i vissa situationer som ovan. Detta kan också förekomma i våldtäktsmål 

(Pettersson, 2005, sid. 168) då brottsoffren på olika sätt anses ha satt sig själv i en klandervärdig 

situation p.g.a. platsen brottsoffret befunnit sig på, alkoholpåverkan eller klädsel. I andra situationer 

kan detta anses som rimlig juridisk processrättslig ton, eftersom tingsrättens aktörer reder ut vad 
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som har hänt vid brottet (t.ex. misshandel), vem som har gjort vad under brottet/händelsen och hur 

stor del brottsoffret har av händelsen (t.ex. om brottsoffret har påverkat gärningspersonen till att 

slå).  

 

Analys 

 

I denna studie så har jag, som framgår av syftet, letat efter tendenser till att olika personer bemöts 

på olika sätt i rättegångar. Eftersom det blir svårt att se alla händelser på alla rättegångar, så har jag 

bara presenterat ett urval i resultatet genom observationsmallen och tidigare forskning. I denna del 

av arbetet analyserar jag resultatet och refererar till teorin om idealiska offer och teorin om 

multidimensionella konflikter. Jag studerar hur olika brottsoffer framställs utifrån de värderingar 

som styr i ett samhälle och hur brottsoffren bemöts utifrån ålder, kön, alkoholpåverkan och de båda 

teorierna. Detta ska inte heller ses som medveten sekundär viktimisering/diskriminering eftersom 

det är omöjligt att veta vad en annan person tänker under en observation. För att få en möjlighet till 

att ta reda på om personer gör detta medvetet hade det behövts en större studie med t.ex. enkäter 

eller intervjuer. Vid en intervju eller enkätundersökning får man möjlighet att ställa frågor, vilket 

man inte gör vid en observation. Då kan man få reda på vad en person känner om personen är villig 

att berätta. Den större undersökningen skulle kunna starta en diskussion om likabehandling, inte 

bara i rättsväsendet utan också i samhället som stort. 

 

Det är många olika faktorer som påverkade bemötandet av brottsoffer. Inget av brottsoffren hade 

alla de sex egenskaperna från den idealiska brottsofferteorin i de observationer som utfördes. 

Om brottsoffret var alkoholpåverkat vid brottet så har trovärdigheten ifrågasatts under rättegången. 

Detta kan diskuteras om hur alkoholen ska få påverka trovärdigheten i brottsoffrets redogörelse, 

t.ex. så kan alkoholen påverka brottsoffrets skuld i brottet genom att de ifrågasätts, samt att 

alkoholen kan bli en ursäkt för gärningspersonen att begå brott genom ”att de skulle ha betett sig 

annorlunda om de inte var alkoholpåverkade” och ”att de inte minns vad som hänt p.g.a. alkohol”. 

Om en person varit alkoholpåverkad vid brottet och blir mer ifrågasatt under rättegången så kan 

man anta att personen känner sig sekundärt viktimiserad genom hur de reagerar vid utfrågningen. 

 

Det första jag fokuserade på när jag började mina observationer var stämningen i rättssalen, och 

insåg efter några observationer att det var många faktorer som spelade in. En faktor var hur många 

åhörare som var i salen. Ju fler åhörare det var i rättssalen desto mer tryckt blev stämningen både 
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för tingsrättens aktörer som gärningspersoner och också brottsoffer, än om det bara var två till tre 

åhörare, vilket jag kan tänka mig är lättare att ignorera (Bilaga 2, rättegång 3).  

En annan viktig faktor var hur brottsoffer och gärningsperson uppförde sig, om de var arga eller 

förbannade blev det en mer tryckt stämning för övriga inblandade (bilaga två, rättegång 6). Om de 

istället verkade osäkra och rädda eller neutrala så blev det en tryggare stämning genom att fler 

personer pratade lugnt och sakligt och inte höjde tonläget.  

 

En annan viktig faktor var hur domare, advokat och åklagare bemötte brottsoffer och 

gärningsperson och hur brottsoffren reagerade på deras beteenden. Under de rättegångar som jag 

observerat så hade kvinnliga domare en lugnande inverkan på stämningen genom att de förklarade 

stora delar av rättegången för både brottsoffer och gärningsperson och hade en lugnare 

inverkan/reaktion på om gärningsperson eller brottsoffer började gråta eller blev arg. Kvinnliga 

advokater och åklagare hade en liknande inverkan på både brottsoffer och gärningsperson, då de 

talade med lugnt tonläge och bemötte brottsoffren på liknande sätt, oavsett om de var av manligt 

eller kvinnligt kön. Brottsoffren som blev bemötta på detta sätt verkade bli lugnare, de pratade med 

stadigare tonläge och verkade inte lika nervösa vilket gör att de ger en mer sammanhängande 

redogörelse. I en rättegång så märktes detta tydligt genom att domaren förklarar hur rättegången ska 

gå till och åklagaren frågar om brottsoffret är nervöst och säger sedan att brottsoffret kan börja 

förklara med egna ord (Bilaga 2, rättegång 2). Detta brottsoffer har en del egenskaper som stämmer 

in på det ideala brottsoffret, hon är en ung kvinna medan gärningspersonen är en äldre, längre och 

mer storvuxen man. Hon är på sin arbetsplats på dagtid, hon är nykter och har ingen personlig 

relation med gärningspersonen.  

 

En del manliga domare hade mer tålamod när brottsoffer eller gärningspersoner blev ledsna eller 

arga. Andra manliga domare hade en tendens att avbryta de inblandades redogörelser när de verkade 

tycka att de inblandades redogörelser tar för lång tid. Att domarna avbryter är juridiskt 

processrättslig rätt, de har rätt att göra så om de tycker att något inte är relevant eller tycker att 

någon av parterna tar för lång tid på sig. Det som är intressant här är att se hur kvinnliga och 

manliga domare på dessa rättegångar betedde sig på olika sätt. Att domarna avbryter de inblandades 

redogörelser är troligtvis för att rättegången skulle gå smidigare och snabbare men detta beteende 

tyder också på att dessa domare ”inte har tid” med för mycket information från brottsoffrets och 

gärningspersonens sida. Ett exempel på detta är när en kvinnlig gärningsperson försökte förklara 

vad som hade hänt i början av kvällen före en senare misshandel, vilket den äldre manliga domaren 

avbröt och sa ”det är jag inte intresserad av” (Bilaga 2, rättegång 1).  Om man jämför detta med hur 
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kvinnliga domare hanterade liknande fall så får man en skillnad eftersom kvinnliga domare istället 

bad brottsoffret och gärningspersonen att berätta mer. De kvinnliga domarna förtydligade vissa 

delar av redogörelserna genom att ställa fler frågor och säga ”jag har uppfattat det såhär, är det 

riktigt?” (bilaga 2, rättegång 8). De kvinnliga domarna uppmuntrade brottsoffren och gav dem 

chansen att berätta mer. På rättegångar där brottsoffren blev avbrutna och ifrågasatta så uppträdde 

brottsoffren mer nervöst än andra brottsoffer, genom att de pratade tystare med osäker röst och 

redogörelserna blev mer osammanhängande. 

 

Jag visste inte riktigt hur jag skulle ställa mig till hypotesen i detta arbete, dvs. efter vilka grunder 

som människor behandlas olika. Jag hade en blandad förförståelse innan jag började studien. Jag 

trodde dels att den vita mannen skulle bli mer respekterad under en rättegång med tanke på den 

makt han har jämfört med den vita kvinnan och andra etniciteter utifrån Messerschmidts teori om 

multidimensionella konflikter dvs. att den vita medelålders mannen står högst på rangskalan och 

den färgade kvinnan står längst ner på rangskalan (Messerschmidt, 1997, sid. 10-11). Samtidigt 

tänkte jag att kvinnan skulle bli mer respekterad eftersom man kan tänka sig att hon passar bättre in 

i den idealiska brottsofferbilden som ”liten och svag”. Vid observationerna så formades min slutsats 

så att hypotesen tillslut blev att kvinnliga och manliga brottsoffer bemöts olika, och att det är fler 

faktorer än kön som påverkar hur ett brottsoffer bemöts i en rättegång.  

 

Brottsoffer bemöts på olika sätt i rättegångar och man kan se en tendens till att alkohol är en stark 

bidragande faktor. I två olika rättegångar med manligt brottsoffer och kvinnligt brottsoffer som 

behandlades olika genom att tingsrättens aktörer lyssnade på mannens svar men ifrågasatte 

kvinnans svar. Mannen var nykter vid brottet/händelsen och kvinnan var alkoholpåverkad vid 

brottet/händelsen (Bilaga 2, rättegång 4 och rättegång 7).  

 

Båda fallen var misshandelsrättegångar och båda fallen dömdes till målsägandes fördel. Båda 

brottsoffren blev tillfrågade med samma frågor om misshandeln vilka var ”hur hårt slaget/slagen 

var” och ”hur många slag det var” av åklagare. Det manliga brottsoffret berättade att han inte kunde 

svara på de frågorna, detta godtogs och rättegången gick vidare. Det kvinnliga brottsoffret i den 

andra rättegången förklarade att hon inte kunde svara på de frågorna, men hon blev ifrågasatt. När 

kvinnan fortfarande inte kunde svara så lade sig domaren i förhöret och började fråga samma frågor. 

Det kvinnliga brottsoffret börjar gråta och säger att hon inte vet, att hon var chockad och att hon 

mindes att slagen gjorde ont men att hon inte räknade slagen under misshandeln.  

Dessa två fall behandlades olika men det kan vara på både gott och ont för brottsoffren eftersom 
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alla brottsoffer reagerar olika på olika bemötanden. Det manliga brottsoffret blir antagligen bemött 

utifrån sitt kön och sin ålder (ca 30-40 år) om man utgår från Messerschmidts teori som anser att 

den vita medelålders mannen står högst i rangskalan (Messerschmidt, 1997, sid. 10-11). I båda 

fallen berättar brottsoffren sammanhängande berättelser men kvinnan har en tendens att berätta om 

händelser runtomkring själva brottet medan mannen är mer rakt på sak och saklig. Kvinnan (ca 20-

30 år) ser också väldigt liten och sårbar ut och pratar med en ostadig röst vilket kan göra så att hon 

hamnar i en lägre maktposition i förhållande till tingsrättens aktörer i enlighet med Messerschmidts 

teori (Messerschmidt, 1997, sid. 9). 

 

Mannen är rak i ryggen på ett självsäkert sätt och pratar med stadig, kraftig ”myndig” röst. Detta 

kan kanske förklara att mannen respekteras mer och att tingsrättens aktörer inte pressar honom på 

samma frågor eftersom han lämnat en kortfattad och saklig berättelse på ett bestämt sätt. I kvinnans 

fall ville de kanske få berättelsen mer saklig för att få den mer sammanhängande. Ur teorin 

multidimensionella konflikter kan man tänka sig att mannen blir mer respekterad som norm, han har 

en högre status och mer makt i samhället och blir därför mer trovärdig än kvinnan som har mindre 

makt enligt Messerschmidts teori.  I båda fallen var det manliga domare, manliga åklagare och 

manliga advokater. Man kan kanske tänka sig att situationen sett annorlunda ut med kvinnliga 

domare, kvinnliga advokater och kvinnliga åklagare.  

 

Båda dessa brottsoffer har tendenser att passa in som idealiska offer. Kvinnan passar in på denna 

teori genom att hon ser liten och sårbar ut. Men genom att hon kände gärningspersonen, var 

alkoholpåverkad och hade sin syster i närheten, dvs. att hon inte var ensam, passar hon inte in på de 

egenskaperna från den ideala offerteorin. Gärningspersonen hävdade i denna rättegång att han 

agerat i självförsvar eftersom de var två och han var en (Bilaga 2, rättegång 4). Det manliga 

brottsoffret var på en respektabel plats (sitt arbete), han var inte alkoholpåverkad och kände inte 

gärningspersonen, men samtidigt var han inte sårbar och försvarslös eftersom han och en annan 

man brottade ner gärningspersonen och höll honom nere tills polisen kom (Bilaga 2, rättegång 7). 

I vissa fall kan denna olika behandling vara positiv och i vissa fall negativ. Mannen fick kanske inte 

fram hela sin berättelse och ville berätta mer, han kanske ville och behövde gråta ut men fick inte 

chansen till det. Kvinnan fick större möjlighet till att berätta mer om händelsen, men samtidigt 

ifrågasattes hon mer.  

 

”Länge hade enbart män rätt till inflytande på lagstiftning, praxis, utbildning och vetenskap – 

egentligen i form av en hundraprocentig lagfäst könskvotering. Mäns behov och prioriteringar 
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skapade rätten. Mannen var normen.” (Lernestedt, 2005, sid. 107). Detta har påverkat rättsväsendets 

utformning så att mannens beteende är normen för uppträdande under en rättegång. 

Efter Diesens forskning om likhet inför lagen beskriver Diesen att mannen är normen och 

lagen/rättsväsendet är uppbyggt av mannen, för mannen och handlar om mannen. Eftersom mannen 

formade normen för hur en man uppträder i rätten efter manliga ideal så befästes också olika delar i 

rätten, t.ex. så vill rätten ha sammanhängande, kortfattade redogörelser som oftast män ger, medan 

kvinnor har tendens att ”svänga ut” i sina redogörelser. Diesen beskriver också att rättsväsendet 

troligtvis skulle se annorlunda ut om kvinnor haft större inverkan på hur rättsväsendet utformades 

(Diesen, 2005, sid 209). Då kanske det hade varit mer accepterat att berätta mer om händelser runt 

omkring brottet, och det kanske hade varit mer acceptabelt att vara osäker och inte kunna svara på 

frågor. Brottsoffren skulle nog bli bemötta på ett annat sätt samt att det skulle vara en tryggare 

stämning under rättegången. 

 

I en rättegång var det ett ungt kvinnligt brottsoffer som hade gått emellan i ett bråk mellan sin 

pojkvän och en annan man, och därefter fått en spark i magen av den okända mannen. Advokaten 

slog ut med händerna och frågade ”hur trodde du att det skulle sluta” under brottsoffrets redogörelse 

(bilaga 2, rättegång 3). Detta brottsoffer framställs inte heller som ett idealiskt brottsoffer av 

advokaten, eftersom hon gick emellan i bråket och därför själv försatt sig i situationen, hon var 

dessutom alkoholpåverkad. Man kan tänka sig att detta brottsoffer skulle ha blivit annorlunda 

bemött av tingsrättens aktörer om hon oprovocerat fått en spark i magen, inte varit alkoholpåverkad 

och det hade varit mitt på ljusa dagen. Denna mening som advokaten säger kan vara en tendens till 

blaming the victim perspektiv, likaså senare säger åklagaren att ”brottsoffret själv har försatt sig i 

den här situationen”. Offret betedde sig inte heller som svagt eller försvarslöst utan hon erkänner att 

hon blev arg och förbannad och själv gick emellan i bråket, vilket inte heller stämmer in på det 

ideala offret. Denna kvinna visade på civilt kurage eftersom hon gick emellan i bråket och försökte 

förhindra misshandeln. Civilt kurage brukar efterlysas istället för att bara stå och se på när någon 

blir misshandlad, den här kvinnan blev dock kritiserad för sitt agerande. Rädsla för att bli 

skuldbelagd och ifrågasatt trots att en person blivit utsatt för ett brott kan leda till att den personen 

drar sig för att polisanmäla brott. 

 

I några av rättegångarna har nämndemännen sovit av och till under rättegången, suttit och blundat 

långa stunder, snarkat till och vaknat för att se sig förvirrat omkring och sedan somnat igen. Man 

kan fråga sig om denna nämndeman är objektiv när han eller hon missat en stor del av 

förhandlingen och inte har tillgång till allt material i målet (Tiby, 1993, sid. 229). Detta bemötande 
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minskar legitimiteten för rättsväsendet eftersom nämndemannen missat stora delar av rättegången, 

så hans bedömning kan knappast anses som objektiv. Samtidigt kan man fråga sig hur brottsoffret 

känner inför detta bemötande eftersom nämndemannen inte visar något intresse i målet. Det är 

osäkert hur detta kan påverka anmälningsbenägenheten eftersom de brottsoffer som anmäler ett 

brott för första gången troligtvis inte känner till att detta kan förekomma under en rättegång. Men 

det kan påverka de brottsoffer som upplever detta under en rättegång till att inte polisanmäla andra 

brott om de skulle bli utsatta igen. 

 

Diskussion 
 

I detta arbete ville jag undersöka sekundär viktimisering på rättegångar genom att observera hur 

manliga och kvinnliga brottsoffer framställs och bemöts i en rättegång. Ett professionellt och 

respektfullt bemötande av brottsoffren är viktigt ur flera aspekter. För att brottsoffret ska kunna 

komma över händelsen och gå vidare, så är det viktigt att tingsrättens aktörer skapar en trygghet i 

rättegången. Om tingsrättens aktörer skapar denna trygghet blir även rätteprocessen rättssäker och 

effektiv. Allmänhetens förtroende för rättsväsendet påverkas av hur väl brottsoffren blir bemötta i 

en rättegång. 

 

För att återgå till syftet i denna uppsats så ville jag uppmärksamma vissa bemötanden, eftersom 

dessa bemötanden kan påverka tillförlitligheten till rättsväsendet, som i sin tur påverkar 

anmälningsbenägenheten från brottsoffren och brottsoffrens vilja att medverka i den rättsliga 

processen (Lindgren & Qvarnström, 2003, sid. 40). Brottsoffren förmedlar sina intryck till 

människor i deras närhet som i sin tur sprider de vidare. På detta sätt kan allmänhetens bild av 

rättsväsendet påverkas, vilket är viktigt eftersom det ofta är information från allmänheten som gör 

att brott kommer till polisens kännedom och klaras upp (Lindgren & Qvarnström, 2003, sid. 40). 

Om man kan uppmärksamma och minska vissa bemötanden t.ex. bemötanden som att 

nämndemännen sover eller att brottsoffren får ta del av ansvaret för det inträffade så skulle nog 

anmälningsbenägenheten öka genom att brottsoffren känner mer tillit till rättsväsendet. Mer 

information till brottsoffren både före och under rättegången skulle också kunna underlätta 

situationen för brottsoffret och förklara att en del bemötanden som kan anses som kränkande, 

faktiskt är juridisk processrättslig praxis. Genom mer information kan man undvika att detta ses 

som kränkande bemötande. 
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Forskning inom rättsväsendet är viktigt på så sätt att ingen ska behöva känna sig sekundärt 

viktimiserad eller diskriminerade på något sätt inom rättsväsendet. Ökad kunskap inom området ger 

mer förståelse för hur viktigt bemötandet är. Denna studie kan inte generalisera att alla tingsrättens 

aktörer beter sig på detta vis, men den kan ligga som grund till vidare studier. Det som skulle vara 

intressant att undersöka är vad tingsrättens aktörer anser om dessa bemötanden, samt hur 

brottsoffren själva upplever rättegången. Det skulle också vara intressant att undersöka hur många 

rättegångar som tagits upp igen efter att en nämndeman somnat under rättegången. Han kan då 

knappast göra en korrekt och objektiv handläggning eftersom han inte har tillgång till allt material i 

målet. Detta kan också räknas som att rätten inte är fulltalig. Detta bemötande från nämndemannen 

kan minska brottsoffrets förtroende för rättsväsendet eftersom den information nämndemannen får 

under rättegången ligger till grund för hur målet döms. 

 

Motivationen till denna undersökning är att brottsoffren inte ska vara rädda för att gå till 

rättegången, de ska veta att de får stöd (t.ex. av målsägarbiträde), så att de känner sig tryggare på 

rättegångar, att de inte ska uppleva att brottet är deras fel (vilket betonas genom att hålla de skyldiga 

ansvariga, dvs. minska victim blaming) och de ska inte bli sekundärt viktimiserade på rättegångar 

(se observationsmall i bilagor). Jag hoppas att mina resultat ska kunna bidra till en förändring av 

hur brottsoffren bemöts och behandlas under rättegången. 

 

Denna uppsats skulle kunna vara en början till en fördjupning i olika delar av sekundär 

viktimisering på rättegångar. Blir t.ex. straffen olika beroende på kön, etnicitet och ålder hos såväl 

brottsoffer och gärningsperson som tingsrättens aktörer? Kanske man i framtida forskning ta reda 

på varför brottsoffer framställs efter olika egenskaper och bemöts på olika sätt av tingsrättens 

aktörer, exempelvis om brottsoffret var alkoholpåverkad vid händelsen och hur de därefter bemöts 

vid rättegången. 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Litteratur 
 

Bryman, Alan (2002): Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB: Malmö 

 

Brottsförebyggande rådet, Brå (2011). NTU 2010. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 

2011:1. (167 s.) Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

 

Christie, Nils (2001): ”Det idealiska brottsoffret” i (2008): Artikelsamling i kriminologi. Från 

Åkerström, M. & Sahlin, I (2001), Det motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur. (15 sid). 

 

Diesen, Christian & Lernestedt, Claes & Lindholm, Torun & Pettersson, Tove (2005): Likhet inför 

lagen. Författarna och Bokförlaget Natur och kultur: Falun. 

 

Granström, Görel (2006): Att arbeta med juridiskt material – metodologiska möjligheter och 

problem, i Roxell, Lena & Tiby, Eva (2006): Frågor fält och filter. s. 231-251. Författarna och 

Studentlitteratur: Malmö. 

 

Gregow, Torkel (2007): Sveriges rikes lag. Norstedts Juridik AB: Stockholm 

 

Györki, Irene & Malmström, Sten & Sjögren, Peter (1988): Bonniers Svenska ordbok. Bonniers 

förlag: Finnland. 

 

Karlsson, Jenny & Pettersson, Tove (2006): Det blir vad vi gör det till!, i Roxell, Lena & Tiby, Eva 

(2006): Frågor fält och filter. s. 57-83. Författarna och Studentlitteratur: Malmö. 

 

Lindgren, Magnus & Pettersson, Karl Åke & Hägglund, Bo (2001): Brottsoffer - Från teori till 

praktik. Jure CLN AB: Stockholm. 

 

Lindgren, Magnus & Qvarnström, Jennifer (2003): Brottsoffren i rättsprocessen. På uppdrag av 

Rikspolisstyrelsen: Stockholm. Riksåklagaren: Stockholm. Domstolsverket: Jönköping. 

 

Litzén, Staffan (2004): ”De glömda brottsoffren – utsatthet för brott bland marginaliserade 

grupper”. I Lindgren, Magnus & Pettersson, Karl Åke & Hägglund, Bo: Utsatta och Sårbara 

Brottsoffer – Särtryck. s. 15-36. Jure Förlag AB: Stockholm. 



 37 

 

Messerschmidt, James W. (1997): Crime as a structured action. Gender, Race, Class, and Crime in 

the making. Sage Publications, Inc: California. 

 

Tiby, Eva (1993): Domarjäv. Juristförlaget JF AB: Stockholm. 

 

Tiby, Eva (2004): Offer för homofobiska brott, i Lindgren, Magnus & Pettersson, Karl Åke & 

Hägglund, Bo (2004): Utsatta och Sårbara Brottsoffer – Särtryck. Jure Förlag AB: Stockholm, sid. 

37 – 57. 

 

Vetenskapsrådet (odaterad): Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab. 

 

Hemsidor 

 

Barbro Sjöqvist, 2010, Målsägarbiträde, HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 

hemsida. http://www.hopp.org/juridik/juridisk-information/malsagarbitrade/ 13 december 2010. 

 

Brottsförebyggande rådet 2007:15: ”Brottsoffer, Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet. Om 

lokalt brottsförebyggande arbete från brottsförebyggande rådet.” (69 s.) http://www.bra.se, 1 maj 

2011. 

 

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) hemsida, odaterat. Omvärldens bemötande, 

http://www.boj.se/?c=3&pg=16, 14 oktober 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hopp.org/juridik/juridisk-information/malsagarbitrade/
http://www.bra.se/
http://www.boj.se/?c=3&pg=16
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Bilaga: 1 

      
Observationsmall 

    

      Domare Nämndemän Advokat Åklagare Målsägande 

              

Kön               
Trolig 

ålder               

Höjer tonläget             

Sover               

Skrattar               

Visar med olika gester som           

kan tolkas/uppfattas som aggressiva           

Visar med olika gester som            

kan tolkas/uppfattas på ett hånfullt sätt           

Ställer frågor med höjt              

tonläge på aggressivt eller hånfullt sätt           

På annat sätt ger kritik eller            

hävdar sin auktoritet             

Berömmer eller uppmuntrar att fortsätta           

Accepterar eller tydliggör            

brottsoffrens berättelse             

Förklarar hur olika delar              

av rättegången går till            

Tittar ut genom fönstret eller            

på annat sätt verkar ointresserade            

av brottsoffrets berättelse           

Visar intresse över              

brottsoffrets berättelse             

Tittar på brottsoffret             

Gråter               

Blir arg               

Visar med olika gester som            

kan tolkas som nedstämmande ledsna           

Sänker tonläge             

Pratar klart och tydligt             

Tystnad eller oklarhet             

Alkoholpåverkad             
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Bilaga: 2, Observationer på rättegångar 
 

Totalt 9 stycken observationer gjordes, jag kommer här att kort redogöra för varje rättegång samt 

kön och ålder på de inblandade.  

 

Första rättegången: Grov misshandel. 

Brottsoffer (Målsägande), kvinna, (ca 30-40 år). 

Gärningsperson (Tilltalad), kvinna, (ca 30-40 år). 

Domare, man, (ca 50-60 år). 

Åklagare, kvinna, (ca 30-40 år). 

Advokat, man, (ca 40-50 år). 

 

Grov misshandel med skador på ansikte och hand med krossat vinglas. 

Tilltalad nekar till brott. 

Målsägande har ansvar för en fest för ett kulturprojekt, där misshandeln inträffar. Målsägande 

känner inte tilltalad. Både målsägande och tilltalad har druckit alkohol vid händelsen.  

Komplikationer för målsägande är ärret som hon fått på kinden efter där glaset träffade. Målsägande 

pratar också om rädslan och att gärningspersonen ringt till hennes jobb. Två vittnen som bekräftar 

målsägandes berättelse. 

Stämningen i rättegångssalen är tryckt redan från början eftersom domaren var irriterad när han inte 

hade fått några papper av åklagaren som han skulle ha fått, detta höll i sig genom rättegången och 

bekräftades även av målsägarbiträde utanför rättssalen. Detta märktes genom att både brottsoffer 

och åklagare blev nervösa av domarens beteende. Mitt i förhöret med målsägande vänder sig 

domaren bort från målsägande och börjar skratta när brottsoffret har svårt att förklara vad som 

hände under en del av kvällen, man kan här inte veta om domaren skrattar åt brottsoffret men det är 

i vilket fall ett olämpligt beteende. Domaren avbryter det inledande förhöret med den tilltalade när 

den tilltalade får frågan om vad som hände i början av kvällen, och den tilltalade börjar förklara så 

avbryter domaren och säger ”det där är vi inte intresserade av”. Detta är rimligt juridisk ton, 

domaren får avbryta när han/hon inte tycker att något som sägs i rättegången är relevant. 

Bevisen styrker beslutet, misshandeln allvarlig men ej grov. Tilltalad döms till 8 månaders fängelse, 

20 000kr för kränkning, 3300kr för två månaders sveda och värk och sjukhuskostnader, och 500kr 

till brottsofferfonden. 
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Andra rättegången: Misshandel 

Brottsoffer (Målsägande), Kvinna, (ca 20-30 år). 

Gärningsperson (Tilltalad), Man, (ca 50-60 år). 

Domare, Kvinna, (ca 30-40 år). 

Åklagare, Man, (ca 40-50 år). 

Advokat, Man, (ca 40-50 år). 

Nämndemän; Man (ca 50-60 år), Kvinna (ca 40-50 år), Kvinna (ca 40-50 år). 

 

Misshandel av slag i bakhuvudet. 

Tilltalad erkänner händelse. 

Målsägande arbetar i butik där misshandeln inträffar. Målsägande känner inte tilltalad men tilltalad 

var stamkund i butiken. Målsägande var nykter och tilltalad var alkoholpåverkad vid händelsen.  

Komplikation för målsägande, kraftig smärta i nacke och och rygg, illamående och kraftig 

huvudvärk sjukskriven i en månad, rädsla för att tilltalad ska komma tillbaka till affären.  

Stämningen i rättssalen är väldigt trygg genom att både brottsoffer och gärningsmän verkar lugnare 

och mindre nervösa i salen, detta kan bero på att domaren förklarar med mjuk röst hur rättegången 

och förhören ska gå till. I inledande av förhör mellan åklagare och brottsoffer frågar åklagaren om 

målsägande är nervöst och säger sen att hon kan börja förklara med egna ord så ställer åklagaren 

frågor om något är oklart eller om målsägande missat att berätta något. En nämndeman sover, 

snarkar till och vaknar i slutet av rättegången. En annan nämndeman tittar ut genom fönstret och ser 

ointresserad ut av rättegången.  

 

Tredje rättegången: Misshandel 

Brottsoffer (målsägande), Kvinna, (ca 20-30 år). 

Gärningsperson (Tilltalad), Man, (ca 20-30 år). 

Domare, Kvinna (ca 40-50 år) 

Åklagare, Man (ca 30-40 år) 

Advokat, Man (ca 40-50 år) 

Nämndemän; Kvinna (ca 40-50år), Kvinna (ca 40-50 år), Man (ca 50-60 år) 

 

Misshandel av spark i magen. 

Tilltalad bestrider ansvar eftersom han kände sig trängd i situationen. Målsägande och tilltalad 

känner inte varandra, målsägande och tilltalad var alkoholpåverkade vid händelsen. 

Målsägande är utanför Mcdonalds med två vänner, där en diskussion uppstår med tilltalad varefter 
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tilltalad ger sig på målsägandes ena vän, målsägande försöker gå emellan och får en spark i magen 

av den tilltalade så hon faller baklänges och slår i bakhuvudet i asfalten. 

Tilltalad bestrider yrkande och säger att målsägande ”sprang in i hans fot” samt att det var en 

nödvärnssituation.  

Komplikation för målsägande: sträckning i nacke spricka i revben, känner sig kränkt, besvär i två 

veckor. Stämningen i rättegångssalen är tryckt, detta märks genom att både brottsoffer och 

gärningsman är arga vilket uttrycks genom att gärningsmannen slår ut med händerna vilket tyder på 

att han tycker att rättegången är onödig, brottsoffret höjer ofta rösten och tittar kritiskt på 

tingsrättens aktörer och gärningsmannen. Det kan också bero på att en skolklass sitter i 

rättegångssalen, som domaren får tysta ner när de kommer in i rättegångssalen. En pojke från 

skolklassen ropar på ”domaren” och säger att det inte finns tillräckligt med stolar till hela klassen på 

ett ganska respektlöst sätt, vilket kan ha påverkat till att domaren slängde ut halva klassen. Både att 

de var högljudda och att det inte fanns platser till alla i skolklassen. Men domaren avvisade denna 

klass på ett bra sätt, frågade var deras lärare var och fick svaret att de inte hade någon med sig, 

domaren sade sedan att det inte fanns platser till alla och föreslog att klassen skulle dela upp sig i 

två grupper och gå på olika rättegångar. 

 Målsägande berättar med tydlig stämma och är rak på sak, hon berättar också att hon var ”arg och 

förbannad”. Domare förklarar hur förhören ska gå till för tilltalad och vittnen men inte för 

målsägande samt att domaren suckar ofta och ser inte intresserad ut av själva målet. Vid förhör 

mellan advokat och målsägande slår advokaten ut med händerna, suckar och säger ”vad trodde du 

skulle hända?”, efter att målsägande berättat att hon gick emellan bråket mellan målsägandes vän 

och tilltalad. Målsägande berättar att hon ville stoppa bråket, och ”ta isär personerna”. Senare säger 

advokaten att ”brottsoffret själv har försatt sig i den här situationen”. I slutpläderingen från 

advokaten så ifrågasätter han de inblandades redogörelser genom att säga ”bilden grusas av 

alkohol”. 

Fem vittnen bekräftar målsägandes berättelse, en person bekräftar tilltalades berättelse.  

 

Fjärde rättegången: Misshandel 

Brottsoffer (Målsägande): 2 Kvinnor (ca 20-30 år) 

Gärningsperson (Tilltalad): Man (ca 30-40 år) 

Domare: Man (ca 30-40 år) 

Åklagare: Man (ca 30-40 år) 

Advokat: Man (ca 30-40 år) 

Nämndemän: Kvinna (ca 40-50 år), Kvinna (ca 50-60 år), Man (ca 40-50 år) 
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Misshandel av flera slag mot kropp och ansikte 

Tilltalad förnekar, hävdar att han utdelat två örfilar till vardera kvinnan i självförsvar. 

Målsägande och tilltalad känner varandra genom att en av målsägande och tilltalad har varit sambos 

och har barn tillsammans, den andra målsägande är den första målsägandes syster. Målsägande och 

tilltalad var alkoholpåverkad vid händelsen. Båda målsägande hade varit ute med några vänner och 

sedan kommit hem till den tilltalade och målsägande där de tilltalade utdelat slag och knuffar mot 

kropp på sin sambo och knuffar och tagit strypgrepp på systern.  

Komplikation för målsägande (systern): kränkning, fraktur på näsben, märken på nyckelben. 

Komplikation för målsägande (sambo): Märken på arm, rygg och ansikte. 

Stämningen i rättssalen tryckt, detta märks genom att domaren verkar arg och höjer ofta rösten. 

Medan de båda brottsoffren beter sig som att de är jätte rädda, de gråter och pratar med låga röster, 

tittar ner i bordet och håller armarna runt kroppen som för att skydda sig själva. Domaren avbryter 

målsägande i deras redogörelser. På en fråga om ”hur många slag” som målsägande mottagit och 

”hur hårda” slagen var som målsägande inte kan svara på blir hon pressad av åklagare och domare 

tills hennes röst bryts och hon börjar gråta och säger ”jag är ledsen, jag minns inte exakt, det gjorde 

ont”. Åklagaren läser ur polisprotokollet att det var 4-5 knytnävsslag. Målsägande säger ”dom var 

hårda, jag blev väldigt chockad. Jag minns inte, det är möjligt, det jag kommer ihåg nu är att de var 

hårda och jag räknade inte slagen under misshandeln”. Domaren ler och suckar. Detta är juridisk 

processrättslig ton, domare och åklagare har rätt att ställa frågor till både brottsoffer och 

gärningsperson för att få information om brottet/händelsen. Men av hur skärrade kvinnorna blev 

tycker jag att de borde ha tagit situationen på ett annorlunda sätt, inte höjt rösterna och inte gjort 

gester (suckat, skrattat, slagit ut med händerna) som indikerade på att kvinnorna var hopplösa när de 

skulle förklara vad som hade hänt. Om domaren och advokaten hade pratat med en lugnare ton, 

lutat sig framåt och visat intresse för målet, förklarat hur förhören och rättegången skulle gå till så 

kan de skapa en tryggare stämning, kanske få brottsoffren att känna sig tryggare så de kan berätta 

mer om brottet och kanske minns mer. Ingen av tingsrättens aktörer förklarar hur förhören eller 

rättegången ska gå till. 

En nämndeman sover i omgångar, vaknar och somnar om, ingen av de andra tingsrättens aktörer 

verkar märka detta, men föräldrarna till gärningspersonen pekar på nämndemannen, ser arga ut och 

viskar något till varandra, vilket indikerar på att de inte är så nöjda med hans uppträdande. 

Advokaten går varsamt fram genom att han pratar med lugn röst och förklarar hur hans förhör ska 

gå till efter att åklagaren har hållit i sitt förhör med målsägande. Advokaten säger också att han 

börjar med att ställa frågor och att han förstår om målsägande är nervösa. 
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Tilltalad döms till 50 samhällstjänst timmar, villkorlig dom, terapi, 15000kr i skadestånd till systern 

och 500kr till brottsofferfonden (två nämndemän var skiljaktiga och ville döma till en månads 

fängelse).  

 

Femte rättegången: Våld mot tjänsteman 

Brottsoffer (Målsägande): Man, (ca 40-50 år) 

Gärningsperson (Tilltalad): Man (ca 40-50år) 

Domare: Man (ca 30-40år) 

Åklagare: Man (ca 40-50 år) 

Advokat: Man (ca 40-50 år) 

Nämndemän: Kvinna (ca 40-50 år), Man (ca 50-60 år), Kvinna (ca 50-60 år). 

 

Våld mot tjänsteman 

Den tilltalade erkänner att han knuffat målsägande men inte för att åstadkomma smärta. Tilltalad 

och målsman känner inte varandra. 

Den tilltalade beställer en taxi och målsägande är taxi chaufför, den tilltalade är kraftigt berusad och 

målsägande varnar för att den tilltalade får böta 2000 kr om han spyr i taxin. Den tilltalade går med 

på detta, under taxiresan spyr den tilltalade i taxin och ut genom fönstret, när de kommer hem till 

den tilltalades bostad vill den tilltalade inte betala. Båda kliver ur taxin och den tilltalade knuffar 

målsägande vid upprepande gånger så målsägande har trillat.  

Komplikationer för målsägande: smärta i ländrygg, ryggslut, nacke och axlar. Brottsoffret uppger 

att han fick ont i ryggen av fallen men att ”jag landade inte hårt, jag landade mjukt, på mycket snö”. 

Ett vittne bekräftar målsägandes berättelse.  

Stämningen under rättegången är väldigt lugn detta märks genom att ingen av personerna brusar 

upp, höjer rösten, gör några gester eller liknande. Brottsoffret verkar trygg i situationen och pratar 

klart och tydligt, kortfattat och ”rakt på sak”. Gärningspersonen pratar också lugnt och verkar 

ångerfull över det som inträffat och säger att ”det som hände inte var hans mening”, vilket tyder på 

att han inte brukar bete sig på detta sätt. 

Åtalet styrkt av vittnes berättelse. Tilltalad döms till våld mot tjänsteman, dagsböter 80x400 och 

500 kr till brottsofferfonden. 

 

Sjätte rättegången: Misshandel 

Brottsoffer (Målsägande): Kvinna (ca 40-50 år) 

Gärningsperson (Tilltalad): Man (ca 40-50 år) 
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Domare: Man (ca 30-40 år) 

Åklagare: Man (ca 40-50 år) 

Advokat: Kvinna (ca 40-50 år) 

Nämndemän: Man (ca 40-50 år), Kvinna (ca 50-60 år), Man (ca 50-60 år). 

 

Misshandel av slag mot ansikte 

Tilltalad och målsman förnekar anklagelser, fallet fortsätts pga. vittnen och polis. 

Tilltalad och målsman känner varandra genom att de är gifta. Målsman var alkoholpåverkad men 

inte den tilltalade. Tilltalad och målsman är på väg hem från en restaurang då de börjar bråka och 

(enligt vittnen) utdelar den tilltalade två slag i ansiktet på målsägande.  

Komplikation för målsägande: (enligt vittne och polis) märken över ena kinden.  

Stämningen i rättssalen är väldigt tryckt eftersom både målsägande och gärningsperson förnekar 

händelsen och har en delvis annan historia (utan slagen) i sina berättelser än de två vittnena och 

polisvittnet. Målsägande berättar att målsägande och tilltalad varit på väg hem från en restaurang, 

börjat bråka och sedan gått skilda vägar (utan att några slag utdelats). Målsägande är väldigt 

bestämd och kortfattad och sitter ”rak i ryggen” på ett bestämt sätt som visar på att det påstådda inte 

har hänt. Målsägande får några tillsägelser av åklagare och domare för att hon pratar rakt ut dels 

under sakframställande och sedan vid förhör av gärningsperson. Tilltalad vill inte bli förhörd, svarar 

kort på frågorna, vill inte medverka till samhällstjänst eftersom han inte har gjort något.  

Två vittnen berättar sina versioner om misshandeln, samt att polisvittne berättar om samtal med 

målsägande efter misshandeln (polis bevittnade inte själva misshandeln utan berättar om samtal 

med vittnen och målsägande senare samma kväll som misshandeln ska ha ägt rum). 

Dömd till för misshandel av normalgraden till en månads fängelse och 500kr till brottsofferfonden. 

 

Sjunde rättegången: Misshandel 

Brottsoffer (Målsägande): Man (ca 30-40 år). 

Gärningsperson (Tilltalad): Man (ca 30-40 år). 

Domare: Kvinna (ca 40-50 år). 

Åklagare: Kvinna (ca 40-50 år). 

Advokat: Ingen på rättegången. 

Nämndemän: Kvinna (ca 50-60 år), Man (ca 40-50 år), Man (ca 40-50 år). 

 

Misshandel av knytnävsslag i huvudet. 

Tilltalad förhåller sig: minns ej, var mycket berusad, men säger att han aldrig slagit någon 
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oprovocerat. 

Tilltalad och målsman känner ej varandra. Den tilltalade var alkoholpåverkad, målsägande var 

nykter under händelsen.  

Målsägande arbetar som hovmästare på en restaurang där han avvisade den tilltalade två gånger, 

Efter den andra gången kommer den tilltalade tillbaka och slår målsägande med knytnävsslag i 

huvudet. Målsägande och annan person håller ner den tilltalade tills polisen kommer. Ett vittne 

styrker målsägandes berättelse. Den tilltalade minns inte händelsen.  

Komplikation för målsägande: Fick en bula i huvudet som var öm i fyra till fem dagar.  

Stämningen i rättssalen var lugn under hela rättegången, detta märks genom att varken målsägande 

eller tilltalad verkar nervösa och ingen att ingen av tingsrättens aktörer höjer rösten eller gör några 

aggressiva gester, de beter sig helt enkelt professionellt. Domaren förklarar mycket för målsägande, 

den tilltalade och vittnen om hur olika delar av rättegången ska gå till. Målsägande och tilltalad talar 

kortfattat, sakligt och med bestämda röster. 

 

Åttonde rättegången: Misshandel 

Brottsoffer (Målsägande): Kvinna (15år) 

Gärningsperson (Tilltalad): Kvinna (15år) 

Domare: Kvinna, (ca 30-40 år) 

Åklagare: Kvinna (ca 30-40 år) 

Advokat: Kvinna (ca 30-40 år) 

Nämndemän: Man (ca 60-70 år), Kvinna (ca 40-50 år), Kvinna (ca 50-60 år) 

 

Misshandel av slag i ansiktet 

Tilltalad erkänner ett slag i ansiktet med sidan av handflatan 

Målsägande och tilltalad var på en fest på fryshuset, när målsägande ska gå av dansgolvet kommer 

den tilltalade fram och slår målsägande på kinden. Målsägande hävdar att hon blöder näsblod vilket 

den tilltalade säger inte är sant. Målsägande pratar med vakterna som avvisar den tilltalade. Ett 

vittne bekräftar målsägandes berättelse och ett vittne bekräftar tilltalades berättelse. 

Komplikationer för målsägande: ömhet i kindben, svårt att tugga nästa dag samt näsblod direkt efter 

slaget. Stämningen i rättssalen är helt annorlunda andra rättegångar, det är väldigt lugnt och tryggt, 

både domare, advokater och åklagare förklarar stora delar av rättegången och hur det ska gå till med 

förhör, vittnen o.s.v. Domare, advokat och åklagare pratar också med lugn stämma och med lättare 

språk, de uppmuntrar alla inblandade att fortsätta berätta och tydliggör brottsoffrens berättelse 

genom att säga ”jag har uppfattat det såhär är det så?”. En nämndeman sover av och till, ingen av de 
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andra tingsrättens aktörer verkar märka detta. 

Den tilltalade blir dömd för misshandel av ett slag med sidan av handen. Den tilltalade blir dömd till 

en ny ungdomsvård som kallas ”impulse”, 5000kr i skadestånd och 500kr till brottsofferfonden. 

 

Nionde rättegången: Hot mot tjänsteman 

Brottsoffer (Målsägande): Man (ca 30-40 år) 

Brottsoffer (Målsägande): Man (ca 30-40 år) 

Gärningsperson (Tilltalad): Man (ca 30-40 år) 

Domare: Man (ca 30-40 år) 

Åklagare: Kvinna (ca 30-40 år) 

Advokat:  Ingen på rättegången 

Nämndemän: Kvinna (ca 50-60 år), Man (ca 50-60 år), Kvinna (ca 40-50 år) 

 

Hot mot tjänsteman 

Den tilltalade erkänner brott. 

Tilltalad och målsman känner ej varandra. Den tilltalade var alkoholpåverkad, båda målsägande var 

nykter under händelsen.  

Båda målsägande jobbar som ordningsvakter på centralstationen, där de avvisar den tilltalade som 

är alkoholpåverkad. Den tilltalade kommer tillbaka och beter sig väldigt aggressivt så en av 

målsäganden tar med sig den tilltalade till en vaktlokal på centralstationen där den andra 

målsägande befinner sig. Den tilltalade börjar sparka och slå i väggar och golv så målsägande sätter 

handfängsel och benlås på den tilltalade som då blir hotfull och börjar säga ”jag vet var ni bor, jag 

vet vilka ni är, jag känner Hells Angels, jag ska våldta och döda er och er familj”. 

Komplikationer för målsägande: Åklagare frågar båda målsägande om de blev rädda av hoten men 

båda svarar nej, målsägande beskriver det mer som att de ”tar åt sig” och att ”det är otrevligt att 

familjen blir inblandad” samt att de tänker mycket på det. 

Stämningen är väldigt tryckt av själva händelsen, både tingsrättens aktörer och målsmännen verkar 

illa till mods när Hells Angels namn kommer på tal. Detta visas genom att de vrider på sig, ser 

olustiga ut och skickar blickar som visar att de känner sig besvärade. Domaren beskriver vilka straff 

som finns för den tilltalade. Tilltalad döms för hot mot tjänsteman, tilltalad döms till 9800kr i 

skadestånd, 500kr till brottsofferfonden och villkorlig dom. 

 


