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Abstract

Defense lawyers are portrayed as performing non-emotional work and their education does 

not train them for the social dimensions of handling clients and present in court. Despite this 

general picture of the legal profession, studies show that the work performed by lawyers 

comprises comprehensive emotion work. This study is based on ten semi-structured 

interviews and complementary observations of court hearings with criminal defense lawyers 

with variation in sex, age and work experiences. The main findings show that lawyers submit 

to the legal emotional regime characterized by a distance to emotions in court, but that the 

preparation for such a presentation requires substantial emotion work with the client before 

and after the court hearing. Client contact can be seen as a guided tour through the legal 

process undertaken by the lawyer with a focus on three aspects: (1) to dampen distress, (2) to 

prepare, produce and represent the client's expressions of emotion in court, and (3) to turn the 

everyday narrative of the event into legal codes, and vice versa. Empathy stands out an 

important tool in the emotion work performed by lawyers. Furthermore, the performance of 

objectivity is constructed socially through emotion work via the concept of professionalism.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering

Att arbeta med att hantera sina egna och andras känslor i yrket relateras ofta till officiellt 

uttalade sociala arbeten, såsom kurator och socialarbetare, där man i utbildningen som 

socionom exempelvis förbereder sig på bland annat krishantering av människor. En 

yrkesgrupp som tvärtom porträtteras utföra icke-emotionellt arbete och som inte utbildas i 

socialt bemötande genom sin utbildning, är jurister. Trots en sådan allmän bild av jurister 

visar studier att arbetet som utförs innehåller omfattande emotionsarbete (Pierce 1999, Lively 

2002, Harris 2002, Bergman Blix & Wettergren 2015). Tidigare studier innefattar paralegals i 

England och USA, barristers, som är en form av advokat, i England, samt domare i Sverige. 

Det saknas dock studier på advokater i Sverige, vilket den här studien bidrar med genom att 

utforska just emotionsarbete hos brottmålsadvokater i Sverige. 

För att bli advokat krävs en avklarad juristutbildning på högskolenivå, tre års 

yrkeserfarenhet och slutligen en ansökan med lämplighetstest till Advokatsamfundet. En 

advokat skiljer sig från en jurist med sin advokattitel vilken ger dem rätt att bli förordnade att 

försvara tilltalade (misstänkta för brott) offentligt i domstol. Förutom att advokaten, eller 

försvarsadvokaten, tilldelas klienter att försvara av staten, förhåller sig deras arbete till 

Advokatsamfundets etiska regler. Följs inte dessa etiska regler riskerar juristen att bli av med 

sin advokattitel och således sitt yrke som advokat. Något som också är att betrakta som en 

garanti för klienten att bli väl bemött. Denna studie fokuserar på brottmålsadvokater, vilka 

ägnar sig åt att försvara klienter som är tilltalade för brott. Det valet gjordes med hänsyn till 

att brottmålsadvokater förväntas hantera en klientkontakt med en klient och människa som 

ofta befinner sig i en känslo- och konfliktfylld period i större grad än vad t ex affärsjuridiska 

advokater gör. Brottmålsadvokaten kallas hädanefter i texten enbart för advokaten. 

Att förlora mål är integrerat med att arbeta i den legala processen för en advokat 

(Scheffer 2010:135), år 2014 var 92 procent av tingsrättens domar fällande vilket är en 

ungefärlig siffra över tid (Brå 2015). Detta kan man anta påverkar arbetet så att andra delar av 

processen än att vinna får större betydelse, till exempel omhändertagande av klienten. Till 

skillnad från domaren och åklagaren representerar advokaten klienter, vilket man kan förvänta

sig skapar stora krav på emotionsarbete. De sociala kraven på en advokat kan tänkas bidra till 

en högre medvetenhet om rättssalens emotionella dimensioner än hos de övriga professionella 

aktörerna i rätten.
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Juristutbildningen innehåller inte den sociala förberedelse som man kan se i 

exempelvis i en socionomutbildning, istället är det hur juridiska koder (Tilly 2006) ska 

matchas mot verkligheten som juridiken avser att reglera som är i fokus. Med andra ord är det 

juridikens regler som lärs ut, medan den dimension av yrket som kräver sociala och 

emotionella färdigheter – emotionsarbetet hos jurister - utesluts vilket underbygger bilden av 

en känslolös rättssfär. Rätten framstår som känslolös, då den positionerar sig som motsättning 

till känslor, vars existens och betydelse förnekas i rättsliga sammanhang (Dahlberg 2009). I 

rättssalen bör de professionella aktörerna eftersträva en låg grad av känslouttryck och de 

känslor som uttrycks bör vara höggradigt kontrollerade (Dahlberg 2009, Maroney 2011). 

Denna styrning av känslor kan bli problematisk för individen som avser bli brottmålsadvokat 

och inte kan förbereda sig inför en sådan krävande emotionell dimension, exempelvis att 

behöva uttrycka neutralitet trots starka känslor som uppstår i och med omskakande fall. En 

djupare förståelse för de emotionella dimensionerna av arbetet som advokat kan därför i 

förlängningen användas inom juristutbildningen. 

En annan del av problemet med förnekandet av känslor kan ses i hur juridiken som 

sfär ges sin legitimitet och makt i och med att bilden av objektivitet byggs upp. Känslor som 

anses irrationella förnekas och fokus förflyttas till att istället kretsa kring regler, plikt och 

professionalism (Jacobsson 2008). Genom att jurister agerar ”professionellt” skapar de 

samtidigt en bild av rätten som en egen sfär – orörd av samhällets och privatlivets moral och 

normer. Det positivistiska objektivitetsideal hänger samman med hur känslor och 

emotionsarbete förnekas eftersom det finns en tro på och strävan mot objektivitet som något 

existerande bortom människors påverkan. I själva verket krävs det just mänsklig social 

påverkan för att åstadkomma bilden av rätten som objektiv. Tidigare studier visar att domare 

lägger ner tid på att framstå som opartiska för att öka människor känsla av att ”rättvisa 

skipats” (Mack & Anleu 2010). En studie från Sverige (Flower 2014) visar att studenter redan 

på juristutbildningen resonerar om att balansera känslolivet för att åstadkomma en 

professionell och objektiv framtoning i advokatyrket. Att skapa distans till sina egna känslor 

blir detsamma som att vara objektiv. När advokaten ska agera professionellt kräver det en 

hantering av de egna känslorna (emotionshantering, se Hochschild 1983) som rimmar med 

den legala emotionsregimen (Reddy 2001); som förutsätter att de professionella aktörernas 

känslouttryck bör vara få och strängt kontrollerade (Dahlberg 2009, Maroney 2011).
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att studera det emotionella arbete som brottmålsadvokater utför och 

hur den emotionsregim, de specifika normer för hur man bör uppleva och uttrycka känslor 

inom ett visst fält, ser ut som advokaterna arbetar inom. Mer specifikt ställs följande frågor:

● Hur kan man förstå advokatens emotionsarbete i ett yrke där känslor officiellt 

förnekas?

● Hur ser advokatens emotionsarbete med klienten ut?

● Hur ser advokatens emotionsarbete i rättssalen och i relation till andra professionella 

aktörer ut?

● Vilka privata och professionella implikationer har advokatens emotionsarbete?

2. Tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt kommer tidigare forskning på ämnet tas upp, samt teoretiska utgångspunkter 

som är viktiga för studien. Inledningsvis presenteras hur studien förhåller sig till känslor, 

emotioner, emotionshantering och emotionsarbete. Det knyts ihop och ses i ljuset av en 

emotionsregim. Empati tas upp som betydande för den emotionshantering som utförs. Sedan 

följer en presentation av tidigare studier om emotionsarbete i domstol. Vidare tas teori om 

juridiska koder upp vilket förstås genomsyra advokatens arbete; att läsa av klientens berättelse

(orsak-verkan) utifrån juridiskt intressanta koder (fragment matchas mot en kod). Sist i 

avsnittet ses objektivitet som en social konstruktion, vari känslor har betydelse för att 

åstadkomma en sådan konstruktion.

2.1 Känslor i rättssalen

2.1.1 Emotioner, empati och emotionsarbete

Emotioner betyder i texten detsamma som känslor. En människa påverkas av samhällets 

normer och värderingar kring känslor. De lär oss vad, när och hur vi ska känna samt hur 

känslorna ska uttryckas. Det är till exempel norm att uppleva och uttrycka glädje på fest och 
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tvärtom att uppleva och uttrycka sorg på begravningar (Wettergren 2013:17, 29). Det är 

situations- och samhällsbundet på vilket sätt en person bör känna och agera för att framstå 

som känslomässigt övertygande och för att man skall uppfattas som trovärdig och normal i 

andras ögon. Att hantera sina känslor förväntas oftast ske ”naturligt”; att hantera sina känslor 

alltför mycket och medvetet kan lätt uppfattas som strategiskt och därför manipulerande och 

oärligt (Wettergren 2013:52), något som inte passar för att vinna trovärdighet.

Emotionshantering innebär att vi hanterar vårt känsloliv på ett sätt som förväntas av 

oss; våra känslouttryck anpassas och regleras efter de känslonormer som finns. Ett barn som 

skrattar under sin systers begravning känner kanske först i vuxen ålder skam över det, den 

vuxna tolkningen innebär att man inser hur opassande känslouttrycket var under 

begravningen. När vi är vuxna görs sådana kopplingar direkt mellan upplevda känslor (vill 

skratta under begravning) och en medvetenhet om de normer (får inte skratta) som styr hur 

känslorna uttrycks (Hochschild 1983:63f). Vardagligt sett försöker vi alla vara trevliga mot 

varandra, något som bygger på samhällets förväntningar kring positiva reciproka handlingar: 

att ömsesidigt besvara andras trevlighet med eget trevligt bemötande. I de fall 

emotionshantering inte görs har vi en situation likt barnet som skrattar på en begravning, ett 

opassande känslouttryck som riskerar individens sociala anseende. En annan dimension 

förutom situationsbestämda normer kan ses i skillnaden i att vara kvinna eller man, vari 

känslonormer ligger inbäddade i könsroller: en kvinna som ler och skrattar stödjande uppfattas

som normal, då hennes emotionshantering ligger i linje med vad samhället förväntar sig av 

kvinnor. I båda exemplen med att vara trevlig och att tillhöra en könskategori, framgår det att 

emotionshantering omfattar och genomsyrar vår vardag, såväl privat som i yrkeslivet 

(Hochschild 1983:83ff).

Advokaten som emotionshanterar enligt juridikens och rättssalens emotionsregim bör 

förstås utifrån det erkännande och den bekräftelse från andra det ger – något som anses 

grundläggande i vårt behov av en social identitet. Via socialisering i samhället såväl privat 

som i yrkesutövning lär vi oss att agera utifrån olika aktuella emotionsregimer som gör att vi 

känner oss erkända i vår identitet och sociala tillhörighet. Att underkasta sig juridikens och 

rättssalens emotionsregim är på så vis nödvändig för advokaten för att utveckla en 

(yrkes)identitet (Wettergren 2013:37).

För att få ett tydligare grepp om hur dessa normer ser ut är begreppet emotionsregim 

användbart. Begreppet är myntat av William Reddy och innebär att vissa normer gäller för ett 

specifikt fält, en uppsättning av emotionella regler som vanligen efterföljs eller om de inte 

följs, sanktioneras på något sätt (Reddy 2001:323f). Olika yrken och organisationer är 
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exempel på vad ett fält avser. I denna studie behandlas juridikens och rättssalens 

emotionsregim, eller mer specifikt advokatens emotionsregim vilken är en del av juridikens 

och rättssalens regim:

Is it ever appropriate for emotions - anger, love, hatred, sadness, disgust, fear, joy - to affect 

judicial decision making? In contemporary Western jurisprudence, there is only one accepted 

answer: no. A good judge should feel no emotions; if she does, she should put them aside and 

insulate the decisionmaking process from their influence. (Maroney 2011:630)

Juridikens och rättssalens emotionsregim innebär att de professionella aktörerna (advokaten, 

åklagaren, domaren) bör uttrycka få och i hög grad kontrollerade känslor i rättssalen 

(Dahlberg 2009, Maroney 2011). Denna kontroll av känslor kan förstås utifrån den 

grundläggande föreställningen att juridik och känslor är varandras motsatser där det juridiska 

står för rationalitet medan känslor symboliserar oordning (och irrationalitet). Juridiken 

framstår å ena sidan som en motsättning till känslor då den förnekar känslornas existens och 

betydelse, men samtidigt å andra sidan bygger på att lösa känslofyllda konflikter (Dahlberg 

2009:129). Alla känslor ska inte reduceras och försvinna i en rättssal, men får endast ta plats 

utifrån särskilda villkor som beror på vem och hur de presenteras: t ex uppfattas vittnesmål 

som är mer känslomässiga oftare som trovärdiga än neutrala vittnesmål (Dahlberg 2009:135). 

En emotionsregim påverkas alltid av mer övergripande samhällsnormer, vilket gör att den 

legala emotionsregimen kan ställa olika förväntningar på t ex. kvinnor och män; de generella 

normerna som betonar skillnader i hur kvinnor och män bör hantera känslor, integreras i den 

legala emotionsregimen.

Emotionshantering sker med hjälp av ytagerande och djupagerande. Ytagerande 

innebär att vi uttrycker en känsla utan tillhörande upplevelse (åtminstone inte till en början). 

Djupagerande innebär att vi framkallar den önskade känslan genom att tänka oss in i 

situationer eller minnen som skapar den (Hochschild 1983). Djupagerande innebär med andra 

ord att framkalla en genuin känsla, exempelvis genom att tänka på något roligt innan en fest. 

En känslas upplevelse och uttryck är dock inte fristående från varandra och ytagerande kan 

leda till att vi börjar uppleva den känsla vi uttrycker. På samma sätt kan vi förändra uttrycket 

för de känslor vi från början upplever för att det ska passa in i situationen (Bergman Blix 

2015). Olika sammanhang kan ha olika krav på emotionshantering och vi anpassar oss efter 

den emotionsregim vi befinner oss i. En advokat som brukar svära när hon uttrycker ilska 

privat, gör troligen inte det när hon blir arg under en rättegångsförhandling. Samtidigt sker 

emotionshantering alltid här och nu och det finns alltid en risk att man misslyckas. Att rädda 
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ansiktet, eller som Goffman (1959) använder begreppet face-saving, blir aktuellt i rättssalen 

då en rättegångsförhandling innebär att advokaten endast har en chans att prestera på rätt sätt. 

Oförutsägbara händelser måste emotionshanteras direkt och advokaten får inte avslöja känslor

såsom irritation, ilska eller förvirring.

Beroende på situation är man mer eller mindre medveten (eller omedveten) om vad 

man känner, samt hur man uttrycker det man känner och hur det i sin tur påverkar andra. 

Emotionshantering förväntas ske på ett ”naturligt” sätt som inte får uppfattas som alltför 

kontrollerat, strategiskt eller manipulativt (Wettergren 2013:52). När emotionella processer 

blir invanda genom mycket upprepning, kan man tala om habituering som innebär en minskad

medvetenhet om det emotionsarbete som görs. En advokats från början medvetna strategier 

kring uttryck i rättssalen blir med tiden mer rutinbaserade, därmed mindre en medveten 

handling som därför upplevs som normal och naturlig. Det är genom att upprepa samma 

känslor i förbindelse med samma situation, relationer och repliker som det dagliga 

emotionsarbetet till slut blir ”normalt”. Det innebär samtidigt att samma emotionsarbete blir 

osynligt då det inte uppfattas finnas på samma sätt som i en ny situation, där det sker mer 

medvetet (Bergman Blix 2015:3,8).

Ett exempel på emotionshantering i rättssalen som är etablerad och habituerad för de 

professionella aktörerna är den rituella korrekthet eller vördnad man visar domaren. Den 

rituella vördnaden innebär att advokaten och åklagaren konfirmerar domarens status som 

ordförande och ledare, vilket resulterar i att processen upprätthåller ett flow. Man kan se det 

som ett samarbete där både advokaten och åklagaren bekräftar domarens makt och status på 

olika sätt under förhandlingen, samtidigt som domaren då ges huvudansvar för att behålla ett 

önskvärt flyt under förhandlingens gång (Bergman Blix & Wettergren 2015). Om advokaten 

eller åklagaren istället utmanar domarens status i hierarkin bryts det flyt som upprätthåller 

rättegångsförhandlingen.

Empati är ett omdiskuterat begrepp. I en omfattande genomgång av definitioner av 

empati (Cuff et al 2014) kommer man fram till att det både fungerar direkt affektivt men 

samtidigt kan regleras genom kognitiva operationer. På så vis kan empati användas som en 

strategi i emotionshantering (Hochschild 1983) genom att påverka var, när och hur den 

empatiska förmågan ska plockas fram. Förmågan att styra empati kognitivt beror också på 

personlighet, personer med autistiska personlighetsdrag uppvisar ofta brister i den kognitiva 

förmågan medan personer med psykopatiska personlighetsdrag snarare har affektiva brister 

(Cuff et al 2014:7). Vad gäller terapeuter och terapeutiska roller kräver det djupa diskussioner 

av känslor. I någon grad blir terapeuten influerad av sitt yrkesmässiga perspektiv vilket i sin 
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tur påverkar det egna känslolivet (Cuff et al 2014:8). Man kan då tala om kongruens mellan 

den som observerar och den som blir observerad: att de ”delar” känslor. Kongruens bygger 

bland annat på hur väl den som observerar kan föreställa sig de känslor som observeras. En 

perfekt matchning är säkerligen sällsynt, förståelsen för den andre är sällan helt kongruent 

(Cuff et al 2014:10).

I en intervjustudie från USA (Goodrum 2013) undersöktes relationen mellan åklagare 

och brottsoffer med fokus på de som förlorat någon genom ett mord. Man fann att åklagarens 

empatiska förmåga har stor betydelse för en bra kontakt mellan åklagare och brottsoffer, och 

även med andra individer och organisationer. Åklagarens användande av empati förbättrar 

samtidigt personernas upplevelse av hela rättssystemet. På samma sätt kan man förstå 

advokatens roll gentemot klienten som betydande för bra kontakt och positiva upplevelser av 

rättssystemet. Advokaten arbetar i stor utsträckning med klientkontakt som kan liknas vid 

kurativ verksamhet likt en terapeut (Cuff et al 2014), empati som verktyg spelar här en stor 

roll. Ytterligare en studie (Booth 2012:25ff) visar att de professionella aktörerna samarbetar 

genom att visa empati med brottsoffer, vilket underlättar utförandet av det rättsliga arbetet.

2.1.2 Emotionsarbete i domstol

Kathryn Lively och Jennifer Pierce har båda undersökt och funnit att emotionsarbete görs och 

är omfattande hos ”paralegals” i USA (Lively 2002, Pierce 1999). En paralegal har i 

jämförelse med en advokat inte lika omfattande juridisk utbildning och kan därför inte utföra 

samma juridiska arbete, men desto mer kan göras inom den sociala dimensionen av arbetet. 

Lively tar upp två olika paralegaltjänster: den ena kräver mer emotionsarbete i relation till 

advokaten medan den andra arbetar mer klientinriktat. Den klientinriktade liknar vad en 

advokat gör i Sverige, där vi inte har paralegals i någon större omfattning. Den klientinriktade 

paralegalen uppfattar arbetet som mer stressfyllt beroende på vilken typ av klient som står i 

fokus. Följande faktorer anses skapa stress: klientens emotionella status, klientens krävande 

beteende och klientens brist på kunskap om den rättsliga processen (Lively 2002). 

Förstagångsförbrytare tas upp som särskilda fall då de ofta brister i sitt förtroende för 

advokaten, vilket kräver mer omfattande emotionsarbete hos tillhörande paralegal, i form av 

att behöva ägna extra mycket uppmärksamhet och tålamod åt klienten (Lively 2002:207).

Pierce belyser genom ett genusperspektiv att emotionsarbetet framförallt tynger 

kvinnor i paralegalyrket. Institutionella normer skapar olika förväntningar på individer 

beroende på kön och kvinnor ges mer av den omhändertagande rollen att leva upp till, konkret

beskrivet som att behöva ”leka mamma” (Pierce 1999:136,139) åt advokaterna. Det 
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omhändertagande emotionsarbetet belönas inte eftersom det anses vara naturligt kvinnligt. De 

kvinnor som inte utför omhändertagandearbetet bestraffas som havandes ”attitydproblem”, 

något som inte gäller för manliga paralegals. Pierce förklarar könsdiskrimineringen med 

kulturella föreställningar i samhället överlag som beskriver kvinnor som omhändertagande, i 

kontrast till andra ideal som rationalitet och att vara autonom. På så vis förväntas det av 

kvinnor att vara omhändertagande i arbetet, samtidigt som det nedvärderas eftersom en ideal 

paralegal, och i ännu högre grad en advokat, förväntas vara självständig. Detta är ett exempel 

på hur emotionsregimen för paralegals innefattar de mer övergripande samhälleliga normerna 

som påverkar att kvinnor respektive män hanterar sina känslor olika.

Även barristers, en form av advokat i England, utför omfattande emotionsarbete. En 

barrister arbetar enbart med förhandlingar medan förberedelser i målen sköts av en ”solicitor”.

Vad en barrister gör kan liknas vid vad en svensk advokat gör i rätten, framförallt i den 

omfattande klientkontakt som beskrivs i studien. Klienten beskrivs som krävande i form av att

vilja få en show spelad för sig, ibland behövs empati och i andra fall förväntas attack mot 

vittnen – det varierar beroende på klient. Gemensamt är att en barrister förväntas agera ut 

klientens röst vilket sker genom att ”spela teater” inför klienten. I Harris studie utförde 

barristers framförallt ytagerande då känslorna inte var rotade i en upplevelse (Harris 

2002:564,569). Exempel på när djupagerande ändå skedde var när en barrister beskriver hur 

rädsla inför klienten trycks undan genom att tänka på roligare saker, såsom semester. Vidare 

är det inte bara inför klienten som det spelas teater, det sker även när en framställan inför 

övriga professionella i domstolen görs, exempelvis genom att låta dem förstå att en barrister 

står på klientens sida i målet: att visa en tro på klienten i målet. Samtidigt visar barristers för 

domstolen att de inte tror på sin klient genom betona att de är instruerade (av klienten) att säga

något. De vill visa rätten att de vet att det som förs fram är juridiskt ointressant, men samtidigt

görs för klientens skull. Detta visar hur dubbelt en barristers emotionsarbete kan vara i och 

med klientkontakten som å ena sidan kräver vissa känslouttryck samtidigt som kontakten med 

domstolen kräver andra.

Att vara engagerad i klienten är alltså en norm att försöka upprätthålla både inför 

klienten och domstolen, samtidigt som det inte får bli alltför personligt. Advokaterna i Harris 

studie kopplade samman egna, genuina känslor inför ett mål med att vara oerfaren i yrket, 

medan att vara professionell är detsamma som att hålla en distans till det egna känslolivet och 

behålla ett rationellt förhållningssätt (Harris 2002:571). Implikationer av emotionsarbetet 

delas in i negativa och positiva, där stress, trötthet och överlappning med familjeliv framhålls 

som negativa påfrestningar, där stress upplevs av fler kvinnor än män (Harris 2002:573). En 
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av de positiva effekter som lyfts fram är professionalism, att framställa olika känslor anses 

tillhöra yrket och reflekterar inte självet utan ses som att professionen tillhandahåller den 

kapaciteten.

En aktuell studie från USA visar att jämfört med orepresenterade parter gör advokater 

störst skillnad i juridiskt okomplicerade mål (Sandefur 2015). Deras professionella 

kompetenser kräver ibland en relativt liten grad av juridisk expertis utan snarare relationell 

kompetens som effektiviserar tekniska aspekter i arbetet, till exempel att kunna proceduren 

och tala med de övriga professionella aktörerna i domstolssammanhang. Denna studie gällde 

tvistemål, men visar ändå på vikten av att kunna hantera sociala interaktioner för advokater. 

2.2 Juridiska koder och rättens objektivitet

2.2.1 Berättelser blir koder: advokatens arbete

En grund för att förstå advokatens arbete kan ses i hur en förrättsligande process går till när  

en lång och känslofylld berättelse blir till några rader i domskälen. Vi använder oss alla av 

olika förklaringsmodeller. Vanligtvis bygger en förklaring på berättelser utifrån en orsak-

verkan logik, som till exempel när en nära vän svikit oss. Det förklaras då med en retorik som 

bygger på hur det ena ledde till det andra, kanske i många steg (Tilly 2006:67). Till det 

rättsliga sammanhanget kommer två parter med två olika berättelser, ofta mycket långa och 

infekterade där svåra händelser ska redas ut av jurister. Juridiken tillämpar då en annan 

förklaringsmodell, som grundar sig på juridiska koder, vilket inte liknar hur en vardaglig 

berättelse förklaras utifrån en orsak-verkan modell. Det handlar snarare om att händelser ska  

matchas mot juridiska kategorier som i advokatens arbete innebär att söka vad i klientens 

berättelse som passar in i de juridiska koderna, som domaren kommer att lägga vikt vid under 

rättegången och som avgör hur domskälen formuleras. Element från en lång berättelse där 

exempelvis ”några slag i ansiktet” ingår matchas mot den juridiska koden ”misshandel” (Tilly 

2006:98f) och på så vis fragmenteras och förrättsligas en konflikt.

2.2.2 Konstruktion av objektivitet och legitimitet

Lisa Flower har intervjuat sju juriststudenter och tre lektorer på en juridisk fakultet i Sverige 

och analyserar deras samtal kring känslor och objektivitet (Flower 2014). Hennes resultat 

indikerar att det finns en ständigt pågående konstruktion av objektivitet genom en 

emotionsregim, som framförallt innebär att strategier används som skapar distans till 
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emotioner: objektivitet skapas genom en balans i juristens känsloliv. Studenterna som lär sig 

att bli professionella jurister, framtidens advokater, resonerar kring hur klientkontakter bör 

byggas upp för att man ska kunna upprätthålla ett objektivt tillvägagångssätt. Mål baseras på 

klientens subjektiva upplevelser, vilka advokaten bör känna starkt inför för att kunna göra ett 

bra arbete, samtidigt som känslorna alltid måste hållas under kontroll. Yrkesstrategier där 

känslor används är ett accepterat och kontrollerat sätt att arbeta på eftersom det upprätthåller 

bilden av objektivitet. Att balansera det egna känslolivet med emotionell disciplin utgör alltså 

ett objektivt (och korrekt) förhållningssätt inom advokatyrket.

I en studie av Katarina Jacobsson undersöks hur svenska åklagare pratar om och ”gör” 

objektivitet i sin yrkesprofession (Jacobsson 2008). Objektivitet ses här som en social 

konstruktion som skapas genom hur åklagaren förhåller sig till givna regler, plikt och 

professionalism. Genom att följa de regler som finns för arbetet, försäkrar man sig om att 

besluten inte baseras på godtycklighet. Det andra sättet som objektivitet konstrueras på är 

genom åklagarens sätt att prata om och falla tillbaka på en så kallad plikt, exempelvis genom 

att lagen kräver att arbetet utförs på ett specifikt sätt där individen själv inte kan välja 

alternativ. Professionalism som kopplas samman med plikt, plikten att leva upp till en  

profession, är det tredje och sista temat som Jacobsson tar upp. Professionalism innebär att 

åklagaren definierar sitt agerande som professionellt genom att referera till sitt yrke, vilket 

innebär att andra alternativ att handla inte är möjliga. Tillsammans skapar dessa tre 

ingredienser en bild av att man förhåller sig objektivt i sitt yrke. Genom detta 

objektivitetsarbete kan åklagaren frikoppla sitt arbete från en privat eller samhällelig moral. 

Lagen bygger visserligen på social moral, men genom att följa regler, plikt och 

professionalism så frikopplas moralen från arbetet med att upprätthålla lagen i juridikens 

värld.

Moa Bladini studerat hur objektivitetsideal och legitimeringsstrategier fungerar när 

man dömer i brottmål (Bladini 2013). Juristers gemensamma föreställningar och värderingar 

osynliggörs då de framstår som objektiva, naturliga och nödvändiga. En dom ger sken av att 

vara objektiv när den i själva verket egentligen upprätthåller juristers gemensamma syn på 

omvärlden. Bladini menar att om objektivitet ska eftersträvas bör de professionella aktörerna 

som dömer rannsaka de värderingar som uppfattas som ”normala”. Bladinis studie fokuserar 

på domskälen, men även hur de professionella aktörerna agerar inne i rättssalen har betydelse 

för allmänhetens förtroende för rättsstaten. En observationsstudie i australienska domstolar 

har studerat domares interaktion och uppförande inne i rättssalen. Resultatet visar att domare 

genom sitt sätt att bete sig kan öka människors upplevelse av att ”rättvisa har skipats”. 
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Domare i studien är medvetna om och lägger ner arbete på att framstå som opartiska och 

objektiva (Mack & Anleu 2010).

En annan studie från Australien där advokater, åklagare och domare medverkat visar 

att objektivitet också kan konstrueras genom vad som uppfattas och behandlas som typfall 

(Rogers & Erez 1999). Ett typfall är ett mål som, på grund av vissa attribut, tolkas och 

reduceras till att vara ett standardfall. Detta sker genom att de professionella utifrån tidigare 

erfarenhet upplever det fallet som vanligt förekommande: mål som inte skapar starka känslor 

och drama. Tvärtom upplevs mer ovanliga fall som svårhanterliga utifrån ett känsloperspektiv;

den ordinarie distans som finns raseras. De professionella anser att de i högre utsträckning är 

objektiva när de hanterar typfall, eftersom dessa inte väcker oväntade och ohanterliga känslor 

som skapar labilitet.

Att agera med vad som anses professionellt inom advokatens yrkesfält kräver 

emotionshantering (Flower 2014, Hochschild 1983) utifrån den legala emotionsregimen 

(Reddy 2001); känslouttrycken för de professionella bör vara få och strängt kontrollerade 

(Dahlberg 2009, Maroney 2011). Den legala emotionsregimen innefattar juridikens sfär som 

helhet samt rättssalen specifikt där vissa känsloregler styr emotionsarbetet för advokaten och 

de övriga professionella.

3. Metod
I detta avsnitt kommer studiens metod att redovisas, först med en genomgång av hur 

datainsamlingen gått till, sedan följt av hur analysmetoden ser ut och sist etiska överväganden.

Genomgående i avsnittet kommer förtjänster och problem samt styrkor och svagheter som 

finns kring metodvalen tas upp och reflekteras kring.

3.1 Datainsamling

Studien bygger på tio ljudinspelade intervjuer med tio brottmålsadvokater, samt observationer 

med tillhörande fältanteckningar gjorda i fyra olika domstolar under ett tiotal 

rättegångsförhandlingar. Intervjuerna är den primära datakällan som bygger upp resultatet, 

medan observationerna fungerar som ett komplement genom att öka förståelsen och därmed 

validiteten för studien. Tid för intervjuer uppgår till närmare tio timmar sammanlagt där 

hälften av intervjuerna är en bit längre än en timme, medan resterande hälften avslutades efter 

ca fyrtiofem minuter, samt en strax under fyrtio minuter. Alla intervjuer har spelats in med en 
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mobiltelefon och transkriberats ordagrant. Tid för observationer är ungefär tjugo timmar 

insamlade i en stor och tre mindre tingsrätter. Observationer bidrar, förutom med att öka 

kunskapen i relation till tolkning av intervjuerna, dessutom med en insyn i samspelet mellan 

de professionella aktörerna, i linje med frågeställningen. Några observationer har skett 

tillsammans med den advokat som jag efteråt har intervjuat. Jag har då varit med advokaten 

innan, under och efter en rättegångsförhandling, där jag under själva förhandlingen suttit som 

åhörare och tagit fältanteckningar. De flesta observationer har dock gjorts innan intervjuerna 

påbörjades och bör ses som ett förarbete som lagt grund till min kunskap om fältet; idéer om 

hur intervjufrågor ska utformas och sedan hantera följdfrågor i själva intervjusituationen har 

varit observationernas främsta bidrag. Fältanteckningar skrevs ner på olika sätt beroende på 

vad jag hade till hands, antingen på mobiltelefon eller för hand i kollegieblock.

Valet att göra en intervjustudie istället för en annan typ av studie kommer av intresset 

att komma fenomenet nära. Då studiens frågeställning söker svaret på hur advokatens arbete 

kring känslor ser ut har det varit nödvändigt med en datainsamling där jag kan ställa många 

följdfrågor och låta den intervjuade utveckla sina resonemang. Ett antagande om att känslor 

inom den rättsliga sfären och advokatyrket inte officiellt erkänns, har gjort det än mer 

angeläget att få komma nära på det sätt som en semi-strukturerad intervju tillåter. Eftersom 

känslor inte anses existera i särskilt stor utsträckning inom yrket blir vikten av att följa med 

och samtala med aktörerna om deras praktik viktig, för att på så sätt skapa öppningar för 

reflektion. Genom personlig kontakt, följdfrågor och tillåtelse för respondenten att kunna 

resonera fritt, har sådana problem kunnat undvikas. Alternativet att bara göra observationer är 

av samma anledning inte optimalt, då det inte ger insyn i advokatens egna upplevelser utan 

enbart vad och hur något görs. En intervjustudie har samtidigt inneburit andra svårigheter, 

först och främst att få tag på intervjupersoner inom ett yrke där de flesta är väldigt upptagna.

3.1.1 Respondenter

Respondenterna är tio advokater, fem kvinnor och fem män i varierande åldrar och med olika 

grad av erfarenhet inom yrket, där den med minst erfarenhet har varit advokat i fyra år och 

den med längst erfarenhet har tjugoett års erfarenhet. De uppger alla att de kommer från en 

medelklassbakgrund förutom en som uppger arbetarklass, hälften uttrycker en övre 

medelklass och vissa betonar då den akademiska bakgrunden i att vara från en övre 

medelklass. De två första respondenterna svarade själva via de utskick per mejl som jag 

började med att skicka till advokatbyråer. Vidare använde jag mig av ett snöbollsurval 

(Biernacki & Waldorf 1981), genom att få in fyra nya respondenter med hjälp av deras tips till
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mig. Med hjälp av en annan kontakt fick jag ytterligare två respondenter, samt den sista via 

min handledare som hört om advokatens intresse i domstolssammanhang. Sammanlagt kan 

man säga att alla respondenter härstammar från fyra olika ursprung av kontakter. På grund av 

de ramar som ges för en uppsats med begränsningar i tid och omfattning var tio intervjuer ett 

bra antal att förhålla sig till; fler hade skapat ett alltför omfattande material för att kunna 

analyseras inom ramen av en masteruppsats. Ett färre antal intervjuer hade tvärtom riskerat att

tunna ut resultatet så pass mycket att slutsatser inte kan göras, då mönster inte upptäcks med 

för få respondenter.

Snöbollsurval innebär problem med att respondenterna riskerar att likna varandra 

mycket, då en del av dem är bekanta kanske inte den variation som speglar verkligheten täcks 

in i studien (Biernacki & Waldorf 1981:155). Deras gemensamma medelklassbakgrund skulle 

kunna vara ett utslag på detta, dock något som jag försökt kontrollera genom att fråga hur de 

tror att det förhåller sig. Det har då framkommit att medelklass generellt är en standard och att

arbetarklass återfinns hos en minoritet (liksom studien speglar), återigen är dessa svar att tolka

utifrån respondenternas referensramar som nio av tio kommer från just medelklass.

De svårigheter som har funnits med att få tag på advokater gör att variationen bland de

respondenter som valt att delta i studien inte är optimal. Åtminstone en del har förmodligen 

tackat ja på grund av en ambitiös personlighet, vilket kan antas påverka resultatet. Trots vissa 

svårigheter i att få tag på respondenter kunde jag ändå välja så pass mycket att en jämn 

könsfördelning kunde göras, något som gjorts för att en genusaspekt ska kunna införlivas. 

Variationen i ålder och erfarenhet är en tillfällighet utifrån snöbollsurvalet, men en styrka 

eftersom även det täcker in en vidare, följaktligen mer korrekt bild av verkligheten. Styrka kan

även ses i att ämnet känslor anses intimt och jag har genom kontakter kommit respondenterna 

närmare genom att bli rekommenderad; interaktionen blir naturligare och följaktligen mer 

värdefull utifrån syftet (Biernacki & Waldorf 1981:141).

Sammantaget ger respondenternas antal och variationen i kön, arbetsplats och grad av 

erfarenhet möjlighet att se mönster i olika sätt att förhålla sig till emotionsarbete i yrket. Dock 

är det för litet för att ha nått mättnad, men där ytterligare data inte leder till mer kunskap. 

Studien får ses som explorativ (Biernacki & Waldorf 1981:145), både för att materialet är 

begränsat och området är nytt.

3.1.2 Intervjufrågor och genomförande

Intervjuguiden är utformad efter teman som arbetats fram med inspiration i tidigare forskning 

och teori. Ledord som hänger samman med studiens syfte och frågeställning har skapat teman 
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och koder, exempelvis tema ”klienten” och koder såsom ”glad” och ”arg”. Intervjuguiden har 

visserligen övergripande teman men dessa fungerar inkluderande genom att ett förutbestämt 

fokus finns i några frågor, såsom citat ur Advokatsamfundet, samtidigt som andra frågor 

välkomnar mer fria accessioner, exempelvis frågan ”hur gör du för att komma fram till vad 

som är bäst för klienten?”. Den senare frågan kan tolkas och besvaras på många olika sätt. De 

mer öppna frågorna är också en del så kallade standardfrågor såsom ”tar du alla mål?”, vilka 

inte syftar till att förhålla sig direkt till tidigare forskning eller teori, utan mer fungerar för att 

upprätthålla ett flow eller skapa mer av de fria accessionerna. En del av frågorna har skapats 

genom den kunskap som observationerna givit, exempelvis frågor om hur man förhåller sig 

till andra aktörer, bland annat hur interaktionen ser ut under rättegångspauserna.

Intervjuerna skedde på ett semi-strukturerat sätt (Flam & Kleres 2015:91), vilket 

innebär att intervjuguiden följdes med flexibilitet, inte på ett strängt uttömmande sätt och inte 

heller utifrån en sträng ordningsföljd. En bra kontakt under intervjun och respondentens egna 

reflektioner prioriterades, på så vis kunde ett empirinära material växa fram. Att vara mindre 

strukturerad gjorde också att jag kunde vara noga med att ställa följdfrågor när det behövdes, 

samt djupdyka i ämnen, så att en mer korrekt förståelse kunde skapas utifrån respondenternas 

meningsskapande (Aspers 2011). Jag lade istället vikt vid att jag kunde hålla frågor och en röd

tråd i huvudet, eftersom det underlättade för mig när jag prioriterade samtalsflyt, något som 

inte alltid var så lätt. Nackdelen med ett så pass öppet förhållningssätt är att intervjun riskerar 

att flyga iväg från den ursprungliga frågeställningen som studien ämnar att undersöka, istället 

spiller man tid på t ex en irrelevant anekdot. Sammantaget finns det en motsättning i att 

antingen skrapa mer på ytan genom att hålla sig mer strängt strukturerad, eller djupdyka 

genom att hålla sig någorlunda öppen och prioritera respondentens utsvävningar. Det senare 

överensstämmer bättre med min frågeställning som försöker reda ut känslors betydelse, vilket 

görs bäst om den som talar om dem får göra det på sitt sätt.

En del frågor som handlar om känslor har i vissa fall inte varit lätta att få svar på, då 

respondenten inte känt sig bekväm i samtalet eller inte tidigare reflekterat kring sådana saker. 

Det har då varit en styrka att i ett tidigt skede kunna visa den öppenhet som semi-strukturerade

intervjuer innebär och på så vis signalera att respondenten kan svara på vilket sätt som passar 

bäst. Det innebar ibland att ett så kallat djupdyk inte blev av, men det har då samtidigt öppnat 

upp andra vägar som möjliggör att prata mer i enlighet med respondentens egen samtalsstil.

Observationerna genomfördes med ett förutbestämt fokus på studiens centrala teman. 

Som Aspers (Aspers 2011:121) föreslår försökte jag inte täcka in allt, utan vägleddes av 

studiens frågeställningar. Jag tittade mycket på advokatens sätt att interagera med klienten och
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de övriga professionella i rättssalen, men även hur advokaten agerade i förhör med 

målsägande och motpartsvittnen. Mina fältanteckningar från rättssalen beror delvis på vad jag 

observerade, delvis också på min förförståelse. Forskaren upptäcker visserligen mening under 

en observation, men är samtidigt med och skapar den själv (Aspers 2011). Mina tidigare 

föreställningar och problemformuleringar styr vad jag kommer att upptäcka, något som kan 

ses vara en svaghet med observationer. Eftersom observationerna fungerar som komplement 

till intervjuerna, har jag kunnat validera mina tolkningar av interaktionerna under 

förhandlingar i de efterkommande samtalen.

3.1.3 Transkribering

Att transkribera intervjuer innebär att förvandla talat språk till skriftligt, vilket innebär en rad 

val kring vad i talet som bör tas med och vad som ska uteslutas. Transkriptionsarbetet kan bli 

mycket omfattande och tidskrävande om varenda liten suck, inandning och hostning ska 

uppmärksammas och skrivas ner. Transkriberingen gjordes av mig, vilket lämpar sig då jag 

vill säkerställa de andemeningar och detaljer som jag under intervjuerna uppfattar byggs upp 

(Kvale 2009:196). Sidantalet uppgår till 132 sidor (times new roman, teckenstorlek 12, 

radavstånd 1).

Det går inte att säga att det finns ett universellt mer sant eller objektivt sett bättre 

transkriptionssätt än ett annat, istället bör transkriptionsvalen ställas i relation till vilket syfte 

studien har. Ett transkriptionssätt som matchas med studiens syfte ökar validiteten i resultaten 

(Kvale 2009:202f). Utifrån detta resonemang har jag valt att genomgående vara mer noga med

att förstå hur respondenterna pratar om känslor, när de beskriver sitt arbete, genom att lägga 

tyngd på vilka syftningar och betoningar som görs. Detta för att belysa i vilka sammanhang, 

andemeningar och syften som känslor har funnits och relateras till. Detta går i linje med vilka 

frågor jag vill besvara med studien. Exempelvis har jag ställt frågor om en känsla uttrycks 

inför klienten eller om det syftar till att imponera på de övriga professionella, en fråga som 

kräver att transkriberingen är noggrann med hur känslor relateras och syftas.

Genom att föra in de emotionella aspekterna kan ”utskriftens intersubjektiva 

reliabilitet utvecklas till ett eget forskningsprojekt i sig” (Kvale 2009:201). Jag har valt att inte

fokusera på små detaljer såsom utandningar och hostningar, desto mer kring meningsskapande

och betoning för att förstå syfte och andemening. Ett sådant val har varit avgörande för vilken 

analys jag senare kunde göra, som alltså inte koncentrerar sig så mycket på känslor i själva 

intervjusituationen utan på hur de pratar om känslor i arbetet. Att inkludera emotionella 

aspekter i form av exempelvis nervösa skratt, kan indikera budskap som går bortom de ord 
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som används just då, vilket skulle kunna ge en mer nyanserad förståelse för materialet. Även 

om jag i viss mån tagit med ganska många skratt, suckar, etc så har det inte varit mitt största 

fokus, eftersom det skulle göra studien för stor utifrån de ramar som finns.  

3.2 Analysmetod
Kodning och tematisering av materialet har skett genom en kombination av ett induktivt och 

deduktivt angreppssätt. Styrkan med att arbeta induktivt och deduktivt samtidigt ligger i att 

både ha en teoriguide som leder till vissa givna teman som i mitt fall anses centrala utifrån 

frågeställningen, samtidigt finns en öppenhet inför att empirin själv formar oväntade och nya 

teman. Professionella färdigheter, sådana som endast advokaten besitter, och reglering utifrån 

arbetets villkor ses här som grund för vilken advokaten tolkar känslor i sitt yrkesutövande och 

inom fältet (Flam & Kleres 2015:89). Känslors betydelse för advokaten ses i relation till vilka 

krav som finns i yrket, såväl officiella som känslonormer. Eftersom känslor varit ett uttalat 

ämne i materialet har en kodning utifrån faktiskt innehåll (innehållsanalys) varit möjlig och 

fruktsam: slagningar på ord såsom ”irriterad”, ”glad” har gjorts och skapat teman.

De fältanteckningar som gjorts under och efter observationer kan delas upp likt Fangen

(2005) föreslår i tre kategorier: observationer, teoretiska samt metodologiska anteckningar. I 

de flesta fall har jag skrivit ner något jag observerat och sedan gjort en markering bredvid med

mina egna teoretiska angreppssätt på dessa. Detta har lett till att insikter på plats varit 

värdefulla inför intervjuerna och senare i analysarbetet. Det är ett medvetet val att många 

fältanteckningar direkt är anslutna till teori på plats; det sparade tid och skapade relevans och 

sammanhang tidigt. Fältanteckningarna är därför som en konsekvens mer spretiga och mindre 

bearbetade. Detta medför risker att jag missar viktiga aspekter av det observerade fältet, men 

dessa fungerar endast som komplement till intervjuerna och syftar inte till att bygga stommen 

i studien.

Med en tematisk analysmetod har jag letat efter, skapat och analyserat teman som dels 

från början varit knutna till tidigare forskning och teori, dels sprungit ur det empiriska 

materialet. Vad som från början grundar sig i tidigare forskning och teori är begrepp och 

studier kring emotionsarbete, vilket också ligger i studiens problemformulering. De två 

centrala teman som från början fanns och blev kvar är emotionsarbete med klienten och 

emotionsarbete i rättssalen. Flera underkategorier har funnits som med tiden blivit allt färre, 

exempelvis fanns först en egen kategori under emotionsarbete i rättssalen som hette 

advokaten som skådespelare, vilket uppkom i och med deras frekventa användning av 

teatertermer. Senare visade det sig att advokatens så kallade skådespel, som återfinns i 
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resultatet, genomsyrar arbetet så pass mycket att det inte kan särskiljas som något isolerat och 

eget. Det är därför inkorporerat i resultatet mer som en helhet. Teatertermerna var ingenting 

jag räknade med att hitta och kan därför sägas springa ur empirin, samtidigt har jag i efterhand

funnit både tidigare forskning och teoretiska begrepp som kan tolka fenomenet.

Förutom att tolka mönster i materialet utifrån viss given och vägledande teori, har jag 

samtidigt letat mönster i respondenternas ord, begrepp och uttryck av mening etc. Många 

underkategorier har uppkommit genom att respondenternas sammanlagda svar pekar på 

återkommande fenomen, exempelvis en frekvent användning av teatertermer eller specifika 

känslor och sammanhang såsom att arbeta ”socialt”, ”likt en socialarbetare” osv. Jag har här 

sökt med slagord igenom intervjuerna för att se hur många som använder sig av just det 

begreppet eller pratar om samma känslor. Något som i sin tur gjort att jag i de fall en specifik 

känsla eller begrepp inte har används i en intervju, istället sökt efter liknande 

meningsskapande som återgivits med andra ord. Ofta har jag vid sådana tillfällen också tagit 

hjälp av minnet för att gå tillbaka till intervjusituationen, där jag tänker igenom vad som 

hände, sas och kändes. Viktigt i en sådan process är att inte plocka ord ur sitt sammanhang 

och andemening, något som jag varit medveten om redan i transkriberingen, där jag fokuserat 

på betoning av ord och syftning.

I mina val av vilka citat som plockats med i resultatdelen är det bland annat principen 

att det som har högst förklaringsvärde per ord får ta plats i texten, detta på grund av de 

begränsningar som finns i sidantal. Det kan då vara så att flera citat skulle kunna passa men 

det som tar minst plats plockas fram för att förhålla sig till det akademiska skrivandet. I vissa 

fall har längre citat valts ut när de beskriver en andemening som behövs komma fram då 

många respondenter, på olika sätt uttrycker samma fenomen men med olika ord. När det är 

andemeningen som står i fokus och för att den inte ska förtas, har ibland längre och mer 

vardagliga citat behövts.

Vidare kan man säga att materialet är stort och det fanns många spår som var tvungna 

att väljas bort då de inte fick plats inom ramen för studien. Det innebär dock att samma 

material kan användas igen med ny frågeställning som fordrar nya svar, med andra teman och 

kategorier.

3.3 Etiska överväganden

Informationsblad har mejlats till samtliga respondenter innan intervjun och samma 

informationsblad har jag haft utskrivet och erbjudit respondenterna vid själva intervjutillfället.
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Däri finns det allmänna syftet med forskningsprojektet ”Emotioner i domstol” som studien är 

en del av och delar övergripande syfte med. Något som förtydligats både i mejl och möten är 

att den här studien endast behandlar advokater, men fungerar som bidrag till 

forskningsprojektet. Vidare har jag även skrivit i mejl och förklarat muntligt vid 

intervjutillfället att studien fokuserar på advokatens arbete, framförallt i rättssalen och med 

känslor i fokus. Jag har även poängterat att deltagandet är frivilligt, kan avbrytas när som helst

och kommer att anonymiseras.. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2015) bör 

man ta hänsyn till vad som berör den offentliga rapportering som det innebär att bedriva 

forskning och därför har respondenterna anonymiserats redan vid transkriberingen. Namn och 

andra personliga detaljer som kan lokalisera de intervjuade har bytts ut mot kodord, 

exempelvis xstad istället för att skriva stadens namn. Dessa koder sparas i ett separat 

dokument som bara jag och andra behöriga forskare har tillgång till.

Överväganden vad gäller etik kan göras i stort som smått, både utifrån den enskilda 

individen som jag intervjuat men också sett från ett mer samhälleligt perspektiv. Till att börja 

med har intervjuerna inneburit många frågor om respondenternas egna och privata känsloliv, 

vilket inte alltid varit bekvämt för dem. Kvale menar att intervjusituationen väcker etiska 

frågor som bör tas i beaktande, såsom att undvika personliga påfrestningar, exempelvis stress 

(Kvale 2009:79), något som jag haft i åtanke. Här kan man i forskarrollen uppleva att det 

uppstår en konflikt, i att å ena sidan försöka få in material till studien men å andra sidan aldrig

låta respondenterna känna sig pressade i intervjusituationen. Det har aldrig varit ett stort 

problem när jag gjort mina intervjuer och jag har alltid valt att backa i de relativt få situationer

där jag känt att det börjar bli obekvämt. Framförallt har jag tänkt att det gynnar studiens syfte 

om respondenten känner sig bekväm, på så vis har jag aldrig upplevt någon större konflikt i ett

sådant läge.

En annan aspekt har varit att intervjuerna är att betrakta som expertintervjuer (Flam & 

Kleres 2015:88), då intresset för advokatyrket innebär att deras expertis undersöks. Att 

hantera en klient och att föra sig inne i en rättssal är båda exempel på arbete som kräver ett 

unikt beslutsfattande och behandlande av information som endast en advokat besitter. I form 

av både juridisk och social kunskap är advokaten att betrakta som expert på området. Här 

inbegrips problem som att advokaten tillhör en högstatusgrupp med vana att bestämma själva 

vad de ska prata om, vilket i mitt fall ses som en styrka i och med den fokusering på 

emotioner som finns. Människor med makt i sitt yrke är också ofta medvetna och inblandade i

skapandet av de normer som finns kring känslor i fältet (Flam & Kleres 2015:89). Det är 

denna medvetenhet hos advokaten kring de känslonormer som finns som studien vill 
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undersöka och därför kan dra nytta av. Advokatens status har underlättat samtal om medvetna 

strategier, såsom hur man vinner en domares förtroende. De har själva stort intresse av att 

förstå, skapa och prestera utifrån rådande känslonormer i rättssalen och har dessutom 

privilegiet att faktiskt göra det. Både deras intresse och att dem faktiskt är med och formar hur

känslonormer ser ut, gör det tacksamt att studera som en expert- och statusgrupp.

En svårighet som uppkommit i själva intervjusituationen har varit frågan om hur 

mycket information som bör ges och när den i så fall bör ges. Det har gjort mig obekväm 

några gånger när jag fått en fråga som jag inte riktigt vet hur mycket jag bör svara på för att 

åstadkomma en så bra intervju som möjligt. Risken med att säga för mycket om studien och 

mina egna reflektioner är att respondenten sedan svarar utifrån det, desto mindre av deras mer 

verklighetstrogna berättelser kommer fram. Jag har i och för sig valt att aldrig helt undvika ett 

ämne om studien som tas upp, då det känns som min plikt att informera om vad respondenten 

deltar i och för att undvika dålig stämning. Att tvärtom ge för lite information kan riskera att 

missa centrala delar av studiens frågeställningar som jag faktiskt är intresserad av. En 

kombination kan ses i att jag dels anpassat mig efter respondentens eget intresse av att 

diskutera dessa frågor, dels försökt väva in mer information ju närmre slutet av intervjun man 

kommer. På så vis är större delar av intervjun mindre färgad av min information och mot 

slutet eller efter intervjun diskuteras mer ingående de angreppssätt som jag har. I vissa 

intervjuer pratade vi mer om sådana frågor än i andra, vilket var en anpassning från min sida 

så att ett bekvämt flyt i samtalet kunde uppnås.

Offentlig rapportering kan ses ur ett större samhälleligt perspektiv genom att fråga sig 

vilka konsekvenser det kan få för respondenterna som grupp, i det här fallet advokater i stort. 

Med tanke på att emotionsarbete inom den rättsliga sfären är ett relativt nytt forskningsområde

och där advokaters perspektiv i synnerhet är outforskat i Sverige, kan den här typen av studier 

bana ny mark. Advokatyrket skulle kunna få en ny framtoning om en beskrivning av 

emotionsarbetet görs offentligt. Det skulle i sin tur kunna påverka vilka som söker sig till 

yrket, löneutveckling och status till exempel. Dock är det inte troligt att denna studie 

innehållande tio intervjuer skulle förändra ett helt fält på ett sådant sätt. Sammantaget skapar 

forskningsfältet en mer nyanserad och närmare bild av verkligheten, vilket kan vara till nytta 

både för den redan verksamma advokaten och de som funderar på att bli advokat i framtiden.
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4. Resultat och analys
I detta avsnitt kommer resultat och analys, studiens kärna, att presenteras genom att föra fram 

de teman och underliggande kategorier som analysmetoden givit. Först presenteras 

advokatens emotionsarbete med klienten, som vidare ses utifrån arbetet i rättssalen med 

klienten. Följer gör advokatens syn på sin egen roll i rättssalen och sist tas implikationer med 

emotionsarbetet upp. En mer kritisk diskussion kring resultat med övergripande slutsatser och 

tolkning tas upp i en avslutande diskussion.

4.1 Klienten

4.1.1 Olika krävande klienter

Advokaten understryker att varje enskild klient är unik. Med det menas att varje människa har 

sin egen personlighet och på så vis är varje ny klient ytterligare ett unikt möte. Trots denna 

självklarhet kan man urskilja två typer, en mer krävande typ av klient och en mindre 

krävande, vilket i huvudsak relateras till om klienten för första gången är i rättsliga 

sammanhang eller om målet inkluderar mycket starka känslor. De som inte varit med i 

processen tidigare framstår som mer krävande då de är mindre rutinerade och därmed mer 

oroliga, och följaktligen är mer rutinerade klienter lättare att hantera. Även häktade klienter 

lyfts ibland som mindre krävande, då de inte har samma möjligheter att ta kontakt med 

advokaten. Likt andra studier om paralegals i USA finns här stöd för att de sociala och 

emotionella aspekterna av arbetet som advokater gör är omfattande (Lively 2002, Pierce 

1999). Vad som framstår som krävande verkar framförallt vara samtal med klienten: ”Jag kan 

ju ha klienter som är såhär oerhört krävande, som ringer, vi har ett långt samtal på en 

halvtimme och så ringer dom upp efter en kvart. Det går nästan inte att få stopp på det.” 

(kvinna, 4 år erfarenhet)

Mål som innehåller starka känslor kan antingen handla om brottets karaktär, såsom 

sexualbrott, eller att konflikter mellan klient och målsägande fortfarande är aktuella och 

infekterade. Trots att starka känslor och oro återfinns mer hos oerfarna klienter och vissa typer

av mål, finns samtidigt en beskrivning av det oförutsägbara. Att arbeta nära människor i kris 

kan aldrig innebära en helt given och rutinbaserad vardag:
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För att hårdra det lite, en kvinna som har blivit våldtagen som är hur enkel och rationell som helst 

att ha att göra med, sen så en vecka senare får man någon som har blivit väskryckt och som tycker

att det är det värsta som har hänt i hela den [personens] liv och som ringer hela tiden. (kvinna, 8 

år erfarenhet)

Här förstår man att alla människor som befinner sig i någon form av kris reagerar olika. 

Advokaten sätter även ett likhetstecken mellan att vara enkel och att vara rationell – och att 

känslor ses som irrationella.

4.1.2 Förtroende och empati

Alla intervjuade belyser vikten av att klienten känner förtroende för sin advokat, något som är 

avgörande för ett framgångsrikt samarbete och ett önskat resultat i målet. I det arbetet ligger 

alltid någon form av social omvårdnad av klienten, om klienten är första gången i domstol blir

arbetet med förtroende ofta tyngre. Samma fynd kan man se hos Lively där paralegals 

uppfattar att krävande klienter beror på bland annat bristande kunskap om den rättsliga 

processen (Lively 2002). Förstagångsförbrytare som brister i förtroende för advokaten kräver 

mer emotionsarbete av sin paralegal, i form av uppmärksamhet och tålamod (Lively 

2002:207). Det är inte lika vanligt med paralegals i Sverige som i USA, en av de tio 

intervjuade nämner att paralegaltjänster har tillsatts på advokatbyrån med syfte att avlasta 

advokaten från den sociala dimensionen. Det kan tolkas som att de flesta advokater i Sverige 

gör mycket av det sociala emotionsarbete som en paralegal i Livelys (2002) studie från USA 

gör, då de inte har den emotionella buffert som en anställd paralegal innebär.

Förtroende är alltså en viktig komponent för arbetet i sin helhet, men vad det innebär 

är inte helt givet. Återkommande är att få klienten att känna sig trygg och väl behandlad, samt 

en tilltro till de juridiska färdigheter som advokaten besitter. Förtroende är samtidigt något 

som antingen finns eller brister på alla plan, att få en klient att känna sig trygg innebär 

samtidigt att hen har tilltro till det juridiska. Här används framförallt empati (Cuff et al 2014) 

som verktyg för att åstadkomma detta:

Jag kan aldrig i kontakt med klienten säga: det här är ju bara en skitgrej, det blir jättetokigt, och 

det tror jag att man måste värna om, den empatiska förståelsen för klienten. Annars tror jag att 

man gör ett sämre jobb. (man, 19 år erfarenhet)

Empati hjälper oss att förstå andra människor, genom att vi kan föreställa oss på vilket sätt 

andra tänker och handlar (Cuff et al 2014), något som Bergman Blix & Wettergren finner 
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viktigt i även domares arbete när de ska förstå de olika parterna i ett mål (Bergman Blix & 

Wettergren 2015:5). Advokater behöver på liknande sätt förstå alla parter, inklusive den egna 

klienten, för att sedan förstå hur domaren värderar de olika berättelserna samt hur advokaten 

bör framställa sig själv och sin klient för bästa resultat utifrån detta (se avsnitt om framställan 

i rättssalen). Först används alltså empati i ett förberedande skede av advokaten för att vinna 

klientens förtroende, i senare skede kommer empatin att handla om advokatens strategier i att 

förstå hur de ska framställa sig själv och klienten i rättssalen. Det är här viktigt att förstå att 

utan klientens förtroende blir allt senare samarbete svårare att genomföra, det är därför också 

förståeligt varför mer rutinerade klienter är mindre oroliga och lättare att ha att göra med. Att 

ha haft en och samma klient tidigare innebär att klienten: ”[...] redan upparbetat ett ganska bra

förtroende för mig, och jag vet också kanske bättre hur den klienten fungerar.” (man, 7 år 

erfarenhet). Omvänt innebär det att en mer ovan klient i sammanhanget kräver mer 

uppbyggnad av förtroende, via empati och förståelse, för att ett samarbete genom processen 

ska ske så bra och smidigt som möjligt. Den vikt som advokaterna i denna studie lägger vid att

vinna klientens förtroende liknar hur åklagare bygger upp kontakt med brottsoffer med hjälp 

av empati (Goodrum 2013). I mer generella termer så ligger det även i linje med fynd av 

Sandefur (2015) och Booth (2012) som understryker hur relationellt arbete och visad empati 

effektiviserar övrigt mer tekniskt arbete. Att ”värna om den empatiska förståelsen” kan ses 

som strategiskt utifrån yrkeskraven; advokaten försöker bibehålla empati genom att själv styra

detta kognitivt (Cuff et al 2014).

4.1.3 Engagemang med distans och objektivitet

Att göra ett bra arbete relaterar advokaten till att känna stort engagemang för klienten, men 

engagemanget får aldrig riskera att tippa över och bli för mycket: ”Man ska ju inte hålla 

klienten i handen men att man ändå, man är ju ett litet team där.” (kvinna, 8 år erfarenhet). 

Liksom Flower beskriver att professionalitet och objektivitet görs genom att balansera sitt 

känsloliv (Flower 2014:303), kan advokatens beskrivning av engagemang med distans tolkas. 

Med balans innebär att ha engagemang med lagom mycket distans till klientens känslor och 

intressen. Att tappa distansen är lika med att vara förlorad i klientens subjektiva värld, vilket 

inte är förenligt med att utföra sitt arbete på ett professionellt och objektivt sätt:

Då måste jag förklara att: du måste vara försiktig med vad du säger till mig, jag kan ge dig allmän

information […] alltså jag kan ge, jag tycker att mitt jobb är att ge objektiv information. (kvinna, 

7 år advokat)
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Advokaten är väl medveten och insatt i den diskussion som juriststudenterna i Flowers studie 

belyser: att balansera mellan att framföra klientens subjektiva berättelse och utföra arbetet 

med en objektiv approach (Flower 2014:302). Samma fynd återfinns i studien med barristers 

(Harris 2002), där personliga känslor på samma sätt ses som tecken på att vara oprofessionell, 

att hålla klienten för mycket i handen. Oprofessionell blir synonymt med att koppla in egna 

och genuina känslor alltför mycket i klienten, vilket den här studien, liksom Harris finner, 

relateras till oerfarenhet. Att vara professionell är något man blir med tiden av erfarenhet, då 

man hittar rätt balans i att vara engagerad men samtidigt lyckas upprätthålla en lagom stor 

distans.

4.1.4 Att ta alla mål

Begreppen objektiv och professionell ligger nära varandra i advokatens tal, något som hänger 

samman med hur man resonerar kring att ta alla mål. Distans bör även finnas för 

rättssäkerhetens skull, att ta alla mål och vara lika engagerad (med distans) ska gälla gentemot

alla klienter oavsett brottstyp: ”Sen kan jag tycka att klienten är dum i huvudet men han har i 

alla fall rätt till ett försvar och det är ingen konflikt i det för mig.” (kvinna, 19 år erfarenhet)

Den vanligaste frågan en advokat kan få är ”tar du alla mål?”. Alla, förutom en som 

väljer bort djurplågeri uttrycker att de tar alla mål, vilket många dessutom betonar med en lätt 

irritation och en mindre utläggning om varför det är det enda riktiga. Samma fråga skapar 

även irritation i en annan intervjustudie med amerikanska advokater (Siemsen 2004), där 

forskaren till slut behöver rekonstruera på vilket sätt frågan ställs för att få svar. Det är en 

tydligt stark norm för advokaten att ta alla mål, något som kräver balans i engagemang och 

distans. En advokat svarar att hon inte ens vill gå dit i tanken på frågan: ”om du fick välja bort

mål utan att någon visste om det?”, det vill hon alltså inte ens börja fundera på. Vissa mål 

beskrivs som mer jobbiga (sexualbrott) eller tråkiga (rattfylla), men bör fortfarande göras med

samma engagemang och distans. Att försvara någon i ett mordmål kan låta såhär: ”Om vi 

säger mord och allt möjligt, alltså bestialiska saker och när jag väl sitter där med klienten då 

blir det en människa, som jag ska försvara. Och då funkar ju det.” (kvinna, 7 år erfarenhet). 

Återigen kan man förstå att empati används som verktyg för att agera professionellt, att känna 

in och skapa en förståelse för hur en annan människa agerat i en specifik situation (Cuff et al 

2014, Goodrum 2013). Omvänt kan ett mål som upplevs mer vanligt och givet, såsom rattfylla

beskrivs, behöva en ansträngning i motsatt riktning:
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Dom gör ju det, dom liknar ju varandra, det är väldigt mycket same same, så är det. Men det finns

alltid   nånting, det gäller att hitta nånting, det har säkert dykt upp, bara för att det har dykt upp 

samma grej en gång om året så betyder det ju inte att man kan det här: det där tar jag på..[rutin]. 

(man, 21 år erfarenhet)

Vidare menar samma advokat att det är viktigt för hans trovärdighet som advokat i rättssalen, 

att alltid kunna diskutera något även om det uppfattas som ett typfall (Rogers & Erez 1999). 

Det innebär till exempel att ett givet fall såsom rattfylla även bör diskuteras med engagemang,

även om tyngden läggs i påföljdsfrågan snarare än i ansvarsfrågan. Liknande inställning går 

att hitta generellt då många betonar plikten i att utföra varje uppdrag med värdighet.

4.2 Klienten i rättssalen

4.2.1 Guide genom den rättsliga processen

Som tidigare konstaterat är det viktigt att klienten känner förtroende för sin advokat så att ett 

bra samarbete kan uppnås utan att klienten förstör då ”[...] det kan dyka upp situationer där 

klienter inte förstår sitt eget bästa” (man, 7 år erfarenhet). Då klienter har litet eller inget 

förtroende kan det innebära att advokaten får ägna extra mycket tid åt att förklara varför olika 

tillvägagångssätt inte är passande, inom ramen för den aktuella förhandlingen. En guidning 

genom den rättsliga processen görs av advokaten på tre sätt: genom (1) att dämpa oro, (2) att 

framställa klientens känslouttryck inför domstolen och (3) att förvandla berättelser till 

juridiska koder och vice versa (Tilly 2006). Dessa tre aspekter gör det viktigt för advokaten att

ta hand om både sina egna och klientens känslor, som i rättssalen får betydelse för utgången 

av målet. Advokaten gör det utifrån en kunskap om känslouttryckens betydelse i rättssalens 

emotionsregim (Reddy 2001), en kunskap som byggs upp med ökad erfarenhet av 

förhandlingar och därför är något som klienten har svårt att göra själv. Som vi ska se så 

bygger dessa tre aspekter på varandra. Nedan visas hur advokaten utför respektive del samt 

hur de förhåller sig till varandra.

4.2.2 Att förvarna om domare

Då rätten som sfär generellt positionerar sig och uppfattas som rationell och känslolös, skapas 

särskilda förutsättningar för advokatens emotionsarbete. Dahlberg (2009) pekar på 

motsättningen i att rätten ska verka känslolös samtidigt som den har som uppgift att lösa 

känslofyllda konflikter. Advokatens emotionsarbete kan förstås i det omfattande arbete som 
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görs med att framställa klienten utefter rättens känslomässiga intressen (emotionsregim). Det 

sker genom att reducera oönskade känslor samt framställa de önskade. En strategi för att 

åstadkomma det är att förvarna klienten om vilken domare som kommer att närvara under 

förhandlingen, detta för att dämpa de oönskade känslorna av oro och nervositet:

Ja, oh ja, jag går alltid bort och tittar vem det är som dömer, för det vill jag kunna säga till 

klienten att: idag har vi en domare som är väldigt trevlig, eller: idag har vi en domare som du 

kanske tycker låter lite barsk, men han är väldigt bra, eller en åklagare som: han kan låta sträng 

men han är rätt snäll, eller vad jag nu vill säga, för det lugnar ju också klienten när allting är nytt

och man vet ingenting. (kvinna, 19 år erfarenhet)

Detta visar på en av de tre aspekter som bygger upp advokatens klientguide, nämligen att 

dämpa oro (1). Advokaten visar förståelse för att andra aktörer påverkar klienten med deras 

känslouttryck, som i exemplet ovan där domaren låter barsk och åklagaren sträng, vilket 

advokaten ser till att lugna klienten med i förväg. En vanlig typ av domare beskrivs som 

mycket tidsstyrd och stressad, vilket påverkar klienten som uppfattar det som otrevligt. Det 

skapar även en press hos advokaten att hålla sig kort och koncis i sitt arbete med framställan i 

rättssalen, en press som många uttrycker en irritation kring.

4.2.3 Att framställa klienten som trovärdig

Advokaten visar förståelse för att andra aktörer påverkar klienten med deras känslouttryck, 

men även att klienten själv påverkar de professionella aktörerna med sina. Klientens 

känslouttryck i rättssalen har betydelse för hur förhandlingen och domen ska sluta. Här är det 

framförallt trovärdighet som önskas framställas hos klienten, då det bygger upp partens 

berättelse:

[Rätten] får intrycket av en väldigt balanserad och förnuftig kvinna [...] Som ändå har förmåga, 

trots dom här svåra motsättningarna som uppstår, nu ändå ser på saker och ting med distans och 

uttrycker respekt mot motparten […]. Så det är väl ett exempel i så fall på hur viktigt det ibland 

kan vara att trycka ner dom rätta känslorna, och istället lyfta fram och förstärka och kanske till 

och med skapa en annan känsla, i rätten. Därför att det är ändå respekt och förtroende som 

vinner mål, om du står och balanserar så är det viktigt att ha förtroende, vinna förtroende. (man, 

21 år erfarenhet)

Förtroende, eller en känsla av trovärdighet, är känslor som advokaten vill att domstolen ska 

känna inför klienten och hennes historia, då det vinner mål. Vidare gäller tvärtom att inte 
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sprida en känsla av oro i rättssalen, vilket gäller både för advokaten och klienten. Att ”dämpa 

oro” (1) för att framstå som balanserad och respektingivande (2). När en klient är orolig och 

därmed förmedlar en känsla av oro, beskrivs konsekvenserna såhär:

Så rätten slipper få ett intryck av att: här sitter en misstänkt och är alldeles svettig om händerna, 

så mycket ljuger han så att han, för han har inte en aning om vad han ska säga. Utan dom får en 

känsla av att: här sitter det någon som svarar på frågorna från åklagaren, tittar åklagaren i ögonen 

och svarar på frågorna lugnt, som om det vore den naturligaste sak i världen. Han talar nog 

sanning. (man, 21 år erfarenhet)

Oro och nervositet lämpar sig alltså inte i rättssalen om man vill framstå som trovärdig och 

emotionsarbete görs därför i förberedande syfte för att minska klienters nervositet. Detta visar 

hur en av de tre aspekter som bygger upp advokatens klientguide, dämpa oro (1), går in i en 

annan aspekt som istället berör framställan (2). Det görs då det skapar ett bättre utgångsläge 

för att lyckas i målet. Ett sätt att minska oro hos klienten är genom förberedelser, som i 

exemplet ovan att förvarna om domaren kommer att framstå som otrevlig, eftersom det 

riskerar att göra klienten nervös. Andra förberedelser som får klienten att känna sig trygg och 

mindre orolig under rättegången är att förklara rättegångens alla skeden och öva på åklagarens

kommande frågor.

Klienten förväntas uppvisa olika känslouttryck på specifika sätt som passar rättssalens 

emotionsregim (Wettergren 2013). Förutom oro och nervositet som generellt bör reduceras, är

känslouttryck som får klienten att framstå som trovärdig önskvärt, häri får till exempel sorg 

finnas om den inte framstår som sökt eller tillgjord. Det gäller att klientens känslor framstår 

som autentiska, annars är det bättre att inte visa några känslor alls, eftersom tillgjordhet bör 

undvikas så mycket som möjligt.

4.2.4 Att hantera klientens förutsättningar och brister

Klientens känsloliv hanteras genom emotionsarbete av advokaten, i relation till vad som 

passar rättssalens emotionsregim och den aktuella rättsprocessens situation. Nedanstående 

citat är exempel på hur ett trovärdigt intryck i rättssalen har olika förutsättningar beroende på 

klientens kön:

Och det är väldigt ofta som det som man uppfattar som, det kvinnor ger uttryck för uppfattas som 

mer trovärdigt lidande än vad många män är uppfostrade i att bete sig. Man har lättare att förstå 

att en gråtande kvinna är traumatiserad än en stel man liksom. (kvinna, 8 år erfarenhet)

26



Eftersom det inte är uppskattat att fiska efter känslor, då det minskar förtroende för klientens 

berättelse, kan det istället vara så att advokaten framför att klienten av olika omständigheter 

inte kan uttrycka det som påstås: ”[...] genom kanske något psykologintyg om det finns” 

(kvinna, 8 år erfarenhet). Det kan utifrån dessa filter som läggs på klientens känsloliv, ses 

brister som advokaten vittnar om och försöker täcka upp för. Det är i ovanstående exempel 

frågan om en klient som inte kan uttrycka sina känslor på ett trovärdigt sätt, då är 

psykologintyg ett alternativ, i annat fall fortsätter samma advokat ”genom att ställa lite frågor 

om: varför du inte verkar berörd.” (kvinna, 8 år erfarenhet).

En brist hos klienten som advokaten är uppmärksam på är den verbala förmågan. Detta

täcker advokaten sedan upp för i arbetet med framställan, bland annat genom att se till att en 

hel och personlig berättelse kommer fram. En hel berättelse skapar ett mer trovärdigt intryck 

hos domaren, som advokaten ofta relaterar till ”den man vill påverka” och man försöker 

därför föreställa sig dennes resonemang (Cuff et al 2014). Domaren använder sig av empati 

för att förstå och värdera parternas berättelser under en förhandling, bland annat genom att 

försöka förstå hur parterna har resonerat och agerat (Bergman Blix & Wettergren 2015:5). 

Advokaten försöker få klientens berättelse att framställas på ett sätt så att domaren kan ta till 

sig den och känna att den är logiskt gångbar, bland annat genom att inte hacka sönder 

berättelsen för hårt.

Emotionsarbetet tar inte slut efter förhandlingens avslut. Det är efteråt som känslorna 

kring det som hänt inne i rättssalen släpps ut:

Däremot så är det ju så att efteråt så är dom ofta väldigt ledsna, chockade, arga och då får man ju 

prata lite psykologiskt med dom och säga att: nej men vet du, det förstår väl du att domstolen inte 

tror på det där snicksnacket, det är lugnt, det är ingen fara. (kvinna, 7 år erfarenhet)

I uppehållsrummet precis utanför rättssalen står en advokat när en förhandling just tagit slut, 

förklarar för sin klient med ett mycket vardagligt språk vad som egentligen har hänt. Klienten 

verkar orolig. (fältanteckning 2015-02-24)

Konsekvensen av den strikta känslohanteringen och kanske framförallt av att oro och 

nervositet inte får existera inne i rättssalen blir en uppskjuten explosion som faller på 

advokaten. Emotionsarbetet fortsätter utanför rättssalen, men nu med fokus på översätta det 

skådespel som nyss har ägt rum, som enbart de professionella kan förstå fullt ut. 

Översättningen innebär att förklara hur de professionella förhåller sig till varandra socialt, 

vilket de gör utifrån erfarenhet av att framträda i rättssalen och som klienten oftast saknar 
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kunskap om. Det handlar också om att översätta juridiska koder (3) – tillbaka till de 

vardagliga berättelser som de ursprungligen kommer ifrån (Tilly 2006). Med andra ord är det 

både sociala och juridiska koder, advokatens expertområde, som behöver ges en mer vardaglig

form för att klienten ska förstå.

I nästkommande avsnitt följer en närmare beskrivning av advokatens framställan av 

sig själv i rättssalen, något som är minst lika viktigt som att framställa klienten för att vinna 

mål. Brister i advokatens sätt att framställa sig själv smittar av sig på klienten.

4.3 Advokaten i rättssalen

4.3.1 Socialarbete och yrkesstrategier

De intervjuade uttrycker sig i termer av att arbeta likt en socialarbetare, kurator eller att det 

finns "många sociala dimensioner", dock finns variation i hur socialt man gör arbetet:

Jag brukar säga att vårt jobb är lite en blandning mellan att vara advokat och socialsekreterare, 

för det finns ju en hel social dimension, som man i och för sig kan välja att göra mer eller 

mindre av, tror jag. En del advokater tror jag bara helt struntar, alltså inte vill befatta sig med 

det, medan jag tycker att det är ganska kul att ta mig an folk. (kvinna, 8 år erfarenhet)

Den sociala delen innebär ett emotionsarbete där tålamod är en viktig ingrediens och därför 

med tiden resulterar i att emotionen habitueras (Bergman Blix 2015): ett normalläge skapas 

där advokaten uppvisar ett ständigt tålamod gentemot klientens kurativa behov. Ibland brister 

det, här ett svar på frågan om det finns något som får henne att skämmas i yrket: ”Det är väl i 

så fall, jo absolut mot klienter, att jag liksom inte är, att jag haft dåligt tålamod, inte orkat 

lyssna, ja men du vet kanske klippt av samtalet snabbt.” (kvinna, 4 år erfarenhet). Skammen 

som uttrycks visar vikten som läggs vid att bemöta klienter med tålamod. I linje med tidigare 

studier associeras professionalitet med en balanserad känslohantering där tålamod, och

därmed hantering av egen brist på tålamod, ingår som viktiga komponenter (Bergman Blix & 

Wettergren 2015:11, Lively 2002).

Fler kvinnor än män uttrycker sig mer explicit och konkret kring att arbeta likt en 

socialarbetare, vilket kan bero på att emotionsarbetet inte är en erkänd del av yrket, något som

resulterar i att det faktiskt utförs i olika stor utsträckning beroende på vem man frågar. 

Kulturella föreställningar om kvinnor som mer omhändertagande än män kan förklara att 
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kvinnor utför mer av det osynliga arbetet, därför att det förväntas av den feminina könsrollen 

(Pierce 1999:139).

Att inte vilja befatta sig med den sociala delen av yrket kan också tolkas som att 

inneha ett annorlunda förhållningssätt till ett egentligen ganska likartat arbete. Männen har en 

mer distanserad och strategisk syn på hanteringen av klienten. Männen använder oftare termer

som yrkesstrategier när de pratar om ”den sociala delen av arbetet”. Strategier som hänger 

samman med en medvetenhet om att klienten behöver guidning genom den rättsliga 

processen, därför att det underlättar arbetet i sin helhet och chanser att vinna ett mål. Även 

kvinnorna visar en medvetenhet kring en sådan guidning, men det upplevs mer ofta som en 

börda och inte lika tydligt att det används som rena yrkesstrategier. En förklaring till att män 

lättare gör en sådan distinktion kan förklaras med samma kulturella föreställningar om 

kvinnan som omhändertagande, som alltså skapar en känsla av ett ”naturligt” själv snarare än 

strategisk inom yrket. Här kan man förstå att kön och profession skapar olika förutsättningar 

för en individ i förhållande till rådande emotionsregim (Wettergren 2013:37). Med andra ord, 

individuella egenskaper påverkar huruvida emotionsarbetet utförs.

Allting, även om jag tittar på den jag hör så är det ju domaren man vill påverka, det är domaren 

som bestämmer hur allting ska gå, inte den jag pratar med. Så att jag blir aldrig irriterad. (man, 21

år erfarenhet)

I citatet ovan har vi ett exempel på strategiskt djupagerande (Hochschild 1983), vilket betyder 

att advokaten ser till att inte bli irriterad då han vet om att det är oönskade känslor i rättssalen. 

Irritation är något som påverkar utfallet negativt utifrån klientens intressen. Vidare beskriver 

samma advokat att det handlar om att plocka fram ”de önskade känslorna”, vilket en annan 

advokat ger ett konkret exempel på hur hon går tillväga för att åstadkomma: ”Jag tänker såhär 

att: nu ser jag ut som att jag hör, eller [tänker på] en stor blå ballong, att jag försöker anstränga

mig för att ha ett neutralt ansiktsuttryck.” (kvinna, 8 år erfarenhet)

Genom att tänka på andra saker eller situationer som skapar de önskade känslorna och 

uttrycken, djupagerar advokaten i rättssalen. På samma sätt som barristers i England 

djupagerar i yrket genom att tänka på semester för att komma in i rätt känsla (Harris 2002). 

Att agera både ytligt och djupt med ett uttryck av ”neutralitet” är vanligt hos advokaten, något

som visar sig både i intervjuerna och i observationerna i rättssalen.
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4.3.2 Fokus och trygghet

När advokaten går in i rättssalen är det med totalt fokus på uppgiften, likt en skådespelare som

går på scen när ridån dras upp. Samtliga av de intervjuade använder just termer från 

teatervärlden (se även Harris 2002), såsom att improvisera i rättssalen, att spela en show, att 

vara väl påläst och förberedd inför en förhandling, koppla på ett manér etc. I en studie av 

skådespelare och deras repetitioner visar Bergman Blix att när emotioner upprepas kan dessa 

bindas till rum, relationer och repliker. Det leder sedan till att det räcker med att enbart 

försätta sig i sammanhanget för att komma in i rätt emotionsläge (Bergman Blix 2015). På 

samma sätt fungerar förberedande handlingar, relationer och repliker med övriga aktörer inne 

i rättssalen för advokaten. Likt ständigt pågående repetitioner övar sig advokaten i att bli trygg

och mindre nervös. Trygghet i att föra sig i rättssalen förknippas med erfarenhet och något 

som man kommer in i med tiden - något som gör att advokaten framstår som trovärdig. 

Genom habituering som sker över tid blir den legala emotionsregimen mer självklar och tas 

för given av advokaten, detta skapar trygghet och uttrycker trovärdighet (Flower 2014).

4.3.3 Att framställa trovärdighet

All typ av framställan som görs av advokaten i rättssalen genomsyras av en vilja att framstå 

som trovärdig och professionell i sin yrkesroll. Att framstå som trovärdig bygger på att ge 

intryck av att vara saklig, neutral, samtidigt lagom personlig och genuin – alltid med pondus 

och självsäkerhet. Det är viktigt att inte gå alltför långt ifrån sin privata personlighet då det lätt

tippar över till att ”bli för mycket teater” och uppenbart inte genuint. Liksom framställan av 

klienten inte får verka alltför konstruerad, gäller det även advokaten:

[...] det blir, det är jobbigt för en själv, det är inte trovärdigt […] det blev helt fel, för det blev helt 

kantigt och det var för mycket en roll och det skadade ju klienten och det skadade hela 

framställningen. (kvinna, 7 år erfarenhet)

Vidare förklarar advokaten ovan att det blir fånigt om det märks för stor differens mellan den 

roll hon spelar i rättssalen och den hon verkligen är; hennes ”yrkes-jag” är personligt färgat 

och det menar hon är bra för hennes trovärdighet i rättssalen. En motsättning till att spela över 

i en roll kan ses i att istället bli alltför privat. För mycket privata känslor får inte lysa igenom 

då även det kan skada trovärdigheten:

För   det jag har att säga, det jag inte vill sprida är känsla av osäkerhet eller nervositet och oro, 

det vill man absolut inte sprida även om det är   det man känner. Så att där har du ju kontrasten 
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mellan yrkesrollen och det privata, den privata oron får man försöka förtränga bort och så får 

man försöka framstå som en förtroendegivande yrkesperson. (man, 21 år erfarenhet)

Det är alltså någon form av balans mellan professionell roll och privat roll som inger känslan 

av förtroende, liksom engagemang med distans till klienten gäller det att balansera sitt 

känsloliv. Självsäkerheten kan lätt översättas till att handla om begreppet face-saving 

(Goffman 1959), något som advokaten visar genom att relatera till att bli påkommen med 

skam och misslyckande:

Då försöker man ju spela över det här som att ”jaja, det låter ju rimligt, jaja, nej men jag har 

inga fler frågor” [låter tillgjord och artig]. Det blir lite så istället för att man sitter där och 

”Ahaaa, okej..” [låter påkommen]. Man försöker ju verka normal mot rätten. (man, 5 år 

erfarenhet)

I citatet ovan beskriver advokaten hur det känns när han lyckas ”döda ett förhör” genom att bli

överraskad och överträffad av ett svar när han håller förhör. Face-saving sker här av 

advokaten som annars riskerar att inte uppfattas som trovärdig i sin yrkesroll gentemot de 

övriga professionella aktörerna.

4.3.4 Förhörsteknik med känslor

I förhör används känslor på ett strategiskt sätt av advokaten. Med den egna klienten, 

målsägande, egna vittnen och motpartsvittnen används känslor i olika typer av 

förhörstekniker. Advokaten försöker med hjälp av känslor få ut det som kan användas till 

fördel för klienten: ”Det beror på om jag vill ha med mig den jag förhör eller om jag vill ha 

den ur balans.” (kvinna, 19 år erfarenhet). Många uttrycker konkret att det handlar om 

psykologi och det visar återigen på advokaten som en medveten aktör kring känslornas 

betydelse, här inne i rättssalen där de själva spelar huvudrollen i de förhör de håller.

Flera uppger att de försöker undvika att målsägande varken visar positiva eller 

negativa känslor, vilket en advokat förklarar med att vilja undvika en trovärdig berättelse hos 

motparten: ”[...] jag försöker att inte heller ge målsägande möjlighet att uttrycka sin starka 

karaktär.” (man, 21 år erfarenhet). Vidare beskriver samma advokat hur detta hänger samman 

med vikten av att få uttrycka en hel berättelse, jämfört med att få den ”sönderhackad”, något 

som även inkluderar vittnen för parterna:

Om du inte får den chansen då har du svårare att vinna förtroende för din berättelse, din 

uppfattning. Därför att motsatsen till att få berätta själv, det är ju att någon annan går in och 
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ställer frågor, du svarar bara ja eller nej i stort sett och ger korta svar. Det blir sönderhackat och 

det kanske inte blir alldeles logiskt heller, det fattas och sådär. Så att egna vittnen får berätta själv 

och man behöver inte ställa några ledande frågor alls. Motpartsvittnen, där vill man göra precis 

motsatsen, man vill inte ge dom tillfälle att berätta och vinna förtroende för sin sak eller sin 

ståndpunkt, på just den frågan man vill ställa. (man, 21 år erfarenhet)

Klienten och de egna vittnena bör ges möjlighet att berätta själva, medan målsägande och 

motpartsvittnen i motsats bör få sina berättelser sönderhackade. Genom sina förhör påverkar 

advokaten huruvida hela eller sönderhackade berättelser kommer fram i rättssalen i syfte att ge

domstolen en känsla av trovärdighet till klientens fördel. Advokaten har insikt om att en 

berättelse förlorar förtroende hos domaren om den inte framstår som särskilt logisk. Här går 

att finna en konflikt i arbetet mellan advokat och domare, då advokaten menar att en del 

domare hackar sönder förhör och pläderingar genom att vara alltför tidsstyrda och stressade 

under förhandlingar. Samtidigt som det finns ett underförstått krav på att advokaten ska 

leverera en hel och logisk berättelse för att vinna trovärdighet.

4.3.5 Emotionshantering inför domaren

Advokatens arbete går ut på att föra fram klientens intressen, något som inkluderar att försöka 

förstå hur domaren påverkas i sina beslut. Samtidigt som advokaten uppfattar att domaren vill 

ha en hel och logisk berättelse från klientens sida, upplevs det ibland som svårt att 

åstadkomma just det på grund av domare som är stressade. Tidspress under förhandlingar kan 

delvis förklaras med hur en rättslig process fungerar i sin helhet, där vardagliga berättelser 

matchas mot juridiska koder (Tilly 2006). I praktiken måste det ske utifrån en given 

tidsangivelse, något som domaren är huvudansvarig för när det gäller förhandlingar i domstol.

Det är inte möjligt att berätta en hel livshistoria i rättssalen även om det skulle kunna öka en 

parts trovärdighet, det skulle ta för mycket tid i anspråk.

En annan förklaring går att finna i att domaren genom att bestämma tempo under en 

förhandling utövar makt gentemot övriga aktörer som tvingas anpassa sig. För att domaren ska

kunna leda förhandlingen behöver åklagare och advokater visa rituell vördnad gentemot 

domaren, en statusbekräftelse som underlättar förhandlingens flow (Bergman Blix & 

Wettergren 2015:9f). Advokaten uttrycker irritation och skepsis men ändock acceptans mot 

domarens val av tidstempo. Acceptansen fungerar som rituell vördnad och upprätthåller 

domarens status i hierarkin. En advokat sticker ut och påpekar att en del kollegor ”hyser en 

överdriven respekt för domstolen” (man, 7 år erfarenhet), vilket samma advokat sätter 

samman med vad som utgör en bra advokat: ”känner sig trygg i rättssalen”. Det går att med 

32



advokatens irritation förstå att det finns ett motstånd mot hierarkin, vilket kan förklaras med 

att deras arbete går ut på att föra fram klientens intressen på bästa sätt. Om klienten får sin 

berättelse sönderhackad på grund av en stressad domare uppfattas den som mindre trovärdig, 

något som är till nackdel för parten. 

En stressad domare uppfattas också av en del advokater som bristande i engagemang: 

”att domaren, helt plötsligt slutar dom tänka på målet och tänker bara på hur dom ska få ihop 

den här tiden liksom.” (man, 5 år erfarenhet). Domarens val av tidstempo relateras även till 

om målet är ett typfall: ett mål utan drama och där känslor inte visas eftersom den vanliga 

professionella distansen till känslor behålls i stor utsträckning (Rogers & Erez 1999). Exempel

på sådana fall är rattfylla, men även krogslagsmål benämns som att vara mycket ”same same”,

vilket advokaten ser att både domaren och åklagaren riskerar att ta på rutin alltför ofta. Ett 

typfall innebär således tidspress för advokaten, vilket skadar arbetet eftersom tiden är knapp 

för att framställa trovärdighet genom en hel berättelse. 

Advokatens relation till domaren är komplex då man i grunden vill vinna förtroende i 

just den relationen genom att framställa hela berättelser, samtidigt som rituell vördnad 

(Bergman Blix & Wettergren 2015) bör visas. Genom att acceptera den tid som ges i 

rättssalen visar advokaten rituell vördnad men får då samtidigt låta trovärdigheten bli lidande. 

Begreppet ”kort och koncis” återkommer som ett sätt att hantera de två önskningar som står i 

konflikt med varandra, något som vissa advokater är bättre på än andra. En stressad domare 

anses ibland även respektlös och har lätt för att uppfattas som otrevlig i klientens ögon, vilket 

skapar en annan typ av emotionsarbete för advokaten (se avsnitt om att förvarna om domare).

4.3.6 Improvisation

Advokaten förstår att beroende på vilken domare det är som sitter påverkas de olika och bör 

därför (emotions)hanteras på olika sätt. Det innebär att advokaten anpassar sig efter 

situationen och vilken domare det är som dömer i dagens förhandling. Att kunna improvisera i

rättssalen framstår som en viktig del av yrket: ”Rätt in, vi ska inte säga rätt in i hjärtat, men 

någonting har tagit fasta och då är det ju upp till dig, måste improvisera och fortsätta på den 

linjen.” (man, 13 år erfarenhet). Advokaten beskriver vikten vid att vara intuitiv; att känna in 

när rätten har fångats av en framställan och skapat förtroende, det är ett tecken på att man är 

på rätt linje. Här kan man lätt översätta egenskapen intuitiv med att vara empatiskt lyhörd 

(Cuff et al 2014), ”rätt in i hjärtat” syftar till domarens inre föreställningsvärld inklusive vad 

som känslomässigt berör. Advokaten understryker här också en medvetenhet som finns kring 

känsloregler med tillhörande egna strategier i rättssalen.
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Många menar att man bara kan förbereda sig till en viss gräns, sedan handlar det om 

att anpassa sig till situationen. Några advokater relaterar till improviserande genom att anse 

sig sämre på det, att inte vara av den sorten, vilket samtidigt uttrycks som en tydlig brist. En 

kvinna funderar på om hon kanske ska gå en kurs som gör henne bättre på att skjuta från 

höften: ”Nej, jag borde tänka mer på det [nervöst skratt], jag har tänkt att jag ska gå någon 

kurs i det, i det liksom, presentationsteknik eller talarkurs.” (kvinna, 4 år erfarenhet). I linje 

med tidigare avsnitt om att känna sig trygg i rättssalen är detta något som enbart kan läras 

genom erfarenhet, då det inte tränas under utbildningen.

4.3.7 Advokaten som skådespelare

Tidigare avsnitt har tagit upp å ena sidan ett emotionsarbete med klienten, å andra sidan ett 

emotionsarbete med att hantera sin egen roll och framställan i rättssalen. En distinktion som 

kan vara svår att göra i praktiken då advokatens lojalitet gentemot klientens intressen alltid 

står i centrum. Att spela någon form av show inför domstolen syftar ofta till att tjäna klientens 

intressen: att framstå som trovärdig. Det finns fall där det uttrycks enbart för klientens skull:

Nu hade ju jag ingen klient idag så det fanns ingen att uppträda för, men det är klart att man säger 

ju vissa saker därför att man förstår att klienten gärna vill att man ska framföra det. Även om man

själv vet att det kanske inte har jättestor betydelse för det juridiska. Till exempel någon som har 

kört grovt rattfull som ångrar sig, det är ju inte särskilt jätteviktigt för vilket straff den får, men 

det kanske är viktigt att man för fram det ändå. (kvinna, 8 år erfarenhet)

Här blir det tydligt att advokaten anpassar sin framställan utefter klientens (emotionella) 

önskan, att föra fram ånger även om det uppenbart inte påverkar domstolens beslut i fallet. 

Liksom Harris (2002) finner studien att advokaten uttrycker vad klienten vill se och höra inne 

i rättssalen, vilket ofta genomförs i ett ytagerande (Hochschild 1983). Ytterligare fynd som 

liknar den framställan som Harris (2002) beskriver är advokatens sätt att visa samhörighet 

med klienten:

Men i övrigt är jag oerhört mån om att sitta   precis     nära min klient, ofta med bara fem centimeter 

mellan oss, för att visa att: [låter stolt] hon och jag hänger ihop, jag är med henne, jag är hennes 

advokat, jag tar inte avstånd från henne ens undermedvetet eller med kroppsspråket, spelar ingen 

roll hur risigt hår hon har, luktar illa. (kvinna 7 år erfarenhet)

Sammanfattningsvis fungerar teater för klienten till stor del som ett sätt att agera ut klientens 

röst, vilket bland annat kan förstås utifrån advokatens stolthet kring sitt yrke: att stå upp och 
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strida för den lilla människan.

4.4 Implikationer av emotionsarbete

4.4.1 Stolthet och professionalism

Advokaten pratar ofta om att strida för den enskilda individen gentemot systemet, eller som en

del uttrycker ”stå upp för den lilla människan”. Något som i praktiken ofta innefattar ett 

emotionsarbete i form av guidning genom den rättsliga processen, vilket kräver tålamod, att 

agera ut klientens röst och visa samhörighet, samt framträda i en show för klienten och 

domstolen. Den teater som ofta sker i ett ytagerande (Hochschild 1983) inför klienten grundar 

sig i en drivkraft och stolthet som finns i advokatyrket. Att brinna för en klient eller ett mål 

hänger ihop med det engagemang som kopplas samman med att vara professionell, en bra 

advokat, engagemanget ska då gälla alla mål och klienter oavsett hur jobbiga de må vara. Att 

lyckas upprätthålla ett engagemang anses inom yrket professionellt och uttrycks med stolthet 

av advokaten, både när en själv eller kollegor åstadkommer det. Liksom tidigare studie kan 

man tolka det som en positiv konsekvens av emotionsarbetet (Harris 2002), då stolthet 

upplevs med positiva känslor och associationer.

4.4.2 Tidsåtgång, plikt och oro

Engagemang som tillhör advokatens arbete och yrkesprofession har implikationer som blir 

viktiga att kunna hantera:

Jag vet inte om det är en nån strategi som man har jobbat fram eller om det är en 

läggningsfråga, men jag tycker nog att jag är ganska duktig på att hålla jobbfrågor ifrån mig i 

tillräcklig grad i alla fall. Sen är det ju så naturligtvis att vissa saker tar man med sig hem och 

det kan ju handla om att man ibland känner att man är lite åt den sista fyrvaktaren eller 

eldposten, i nånting när man är absolut övertygad om att klienten ska inte dömas för det här, och

då blir det ju naturligtvis en anspänning. Och den kommer man liksom inte riktigt ifrån, men det

får man försöka att hantera. (man, 19 år erfarenhet)

Citatet ovan är en beskrivning på hur advokaten har en förmåga att ta med sig arbetet hem, på 

grund av pliktkänsla gentemot klienten, vilket kommer av rollen som ”sista fyrvaktaren”. 

Andra sätt att förstå advokaten som arbetar mycket, sena kvällar och helger, är den norm som 

finns av att man alltid kan göra ”lite till”. Att göra lite till-normen skapar oro hos vissa och 

därför svårigheter med att stänga av arbete och vara ledig:

35



Nej, jag är kvar på jobbet, jag är dålig på att hantera den, att slå ifrån mig känslan av plikt, det 

är jag inte bra på […] oron över att göra en slät figur imorgon, gör att jag sitter uppe längre på 

kvällen än vad jag egentligen borde […] ägna lite mer åt familjen. Så är det dessvärre. (man, 

21 år erfarenhet)

Här kan man fråga sig när det är dags att gå hem för en advokat, vilket utifrån både det 

emotionella arbetet och det arbete som kräver översättning mellan berättelse och juridiska 

koder (Tilly 2006) lätt verkar kunna bli till en evighetsprocess. Här en advokat som istället 

uttrycker sig positivt kring detta:

Om det är så att jag sitter och kör eller tar en promenad eller något, jag kan sitta och gå igenom mål

i huvudet, kan sitta och fundera på hur jag ska lägga upp saker och ting. Det ligger så pass nära till 

hand, just den taktiska och strategiska biten tycker jag är enormt intressant, hypoteser och sådär. 

(man, 5 år erfarenhet)

Förutom att vara den enda av de intervjuade som uttrycker sig så pass positivt kring att ta med

sig arbetet hem, belyser samma advokat att strategier och upplägg i rättssalen kan finjusteras 

och filas på mycket, endast intresse och tid sätter en begränsning. Övriga vittnar snarare om 

att den standard som finns kring långa arbetsdagar och engagemang i klienten skapar ett 

behov av att stänga av sitt yrke:

Ja, det är då man ligger vaken på nätterna och är orolig, så får det inte bli, för då skulle man inte

orka med det här […] kan man inte det ska man välja ett annat yrke, det är en 

grundförutsättning. Och det som jag sa innan, att man träffar så mycket trasiga människor och 

kan inte bära med sig deras problem för då går man sönder själv, det funkar inte. (kvinna 19 år 

erfarenhet)

Vidare menar samma advokat att det finns flera hon vet om som börjat arbeta som biträdande 

jurist på en humanjuridisk byrå, som sedan slutat efter ett tag då det varit för mycket elände 

och man har tagit med sig arbetet hem. Det verkar å ena sidan finnas en typ av advokat som 

upplever att det krävs att stänga av arbetet ibland, både konkret sluta arbeta för dagen samt 

känslomässigt stänga av jobbiga mål. Att stänga av görs då för att klara av att fortsätta inom 

yrket. Andra verkar, visserligen inställda på att arbetet kräver mycket tid i anspråk, mer 

problemfria i hur ”arbetet är upplagt” och man ser inga större problem med det i relation till 

privatlivet. De som påpekar att yrket kräver en avstängning menar att det görs på två sätt, 

antingen på exempelvis fredag kväll genom att lägga ner arbetet för dagen eller efter ett 
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avslutat mål som varit känslomässigt jobbigt. Ett känslofyllt mål kräver distans och att stänga 

av innebär då att inte grubbla på det som varit. Några advokater beskriver tricks som de 

kommit på för att bli bättre på att stänga av arbetet. Det fungerar bättre att stänga av arbetet 

genom att sätta på sig andra kläder när man kommer hem, ägna sig åt en hobby och låta bli att 

prata om arbetet med familj och vänner.

5. Diskussion och slutsatser
Juridiken och rätten positionerar sig å ena sidan som en motsättning till känslor genom att 

bland annat förneka känslornas betydelse (Maroney 2011), samtidigt som det i rättssalen hela 

tiden görs försök att lösa känslofyllda konflikter (Dahlberg 2009). Samtidigt får, på särskilda 

villkor, känslor ta plats; studiens resultat ger, i överensstämmelse med tidigare forskning, 

många exempel på att det finns en legal emotionsregim. Utifrån begreppet habituering 

(Bergman Blix 2015) kan man förstå hur de professionella aktörerna utför emotionsarbete 

utan att medvetet reflektera kring det. Det kan liknas vid andra situationer där människor på 

samma sätt skapar ett normalläge utifrån upprepade emotionella processer. På samma sätt som

att vi går hem och automatiskt känner vi oss trygga när vi kommer innanför dörren, så 

fungerar rättssalen som en på-knapp för advokaten som utför sin yrkesroll. Advokatens 

emotionsregim är en samverkande del av juridikens och rättssalens emotionsregim vilken vilar

över alla de professionella aktörerna, samtidigt som unika särdrag gäller för advokaten. 

Arbetet med klienten är ett sådant särdrag för advokatyrket som kräver ett omfattande 

emotionsarbete, framförallt innan en rättegångsförhandling, men även efteråt. 

Advokaten kan liknas vid en guide som tar klienten genom den rättsliga processen, 

vilket görs av advokaten på tre sätt både innan och efter en förhandling: genom (1) att dämpa 

oro, (2) att skildra och ge uttryck åt klientens känslouttryck inför domstolen och (3) att 

förvandla klientens berättelser till juridiska koder och vice versa (Tilly 2006). Detta görs 

utifrån en sannolikt delvis implicit kunskap om juridikens och rättssalens emotionsregim som 

tillhör advokatens expertområde. Känslouttryckens betydelse i rättssalens emotionsregim 

(Reddy 2001) är en kunskap som byggs upp med ökad erfarenhet av förhandlingar och är 

därför något som klienten inte behärskar. Advokatens färdigheter bör ses med utgångspunkt i 

klientens kurativa behov under processen (Pierce 1999, Lively 2002, Harris 2002), vilket 

kräver självreglering av advokatens egna känslor. En strävan efter engagemang men samtidigt

att ha distans gentemot klienten blir grundläggande för att få ihop arbetet (Flower 2014, Harris

2002). Dämpa oro (1) görs både innan och efter en förhandling, vilket krävs för en bra 
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framställan (2) då känslor av oro och nervositet inte passar in i rättssalen. Det görs också för 

att klienten ska komma till sin rätt och kunna hålla ihop genom hela processen. Att framställa 

klientens känslouttryck inför domstolen (2) handlar främst om att få klientens berättelse att 

framstå som trovärdig. Advokaten ser de förutsättningar, fördelar och brister, som finns i 

klientens framställan, och försöker täcka upp för eventuella svagheter. Övergripande utför 

advokaten ett ständigt pågående översättande mellan vardagliga berättelser och juridiska 

koder (Tilly 2006); att förvandla berättelser till juridiska koder och vice versa (3). Det räcker 

inte med ett tekniskt-kliniskt översättande eftersom klienten kräver att berättelsen rimmar med

hens upplevelser. Klienten behöver i förväg informeras om de sociala och juridiska koder som

tillämpas i rättssalen och dessutom få dem översatta i efterhand. Översättandet går på så vis 

fram och tillbaka igen då advokatens arbete tog sin början med klientens vardagliga icke-

juridiska berättelser. 

Empati framstår som ett särskilt viktigt verktyg för advokaten i dennes emotionsarbete.

Advokaten behöver alltid skapa ett bra samarbetsklimat med klienten vilket görs med hjälp av 

empati (Cuff et al 2014, Goodrum 2013, Booth 2012). Den empatiska förmågan bygger upp 

vad som anses vara professionell kompetens för en advokat: en bra kontakt och ett bra 

samarbete med klienten (Sandefur 2015). Att ta sig an alla mål är en tydlig norm som även det

förutsätter empati; den självklarhet med vilken man ägnar sig åt alla mål med samma 

engagemang, är ett uttryck för att advokatens empatiska förmåga kommer varje enskild klient 

till del. I strategier som innebär att man försöker förstå domaren i rättssalen används empatin 

genom att man föreställer sig vad som får domaren att döma till klientens fördel. En strategi 

som används dels generellt när man föreställer sig domarens sätt att resonera, dels för att 

kunna improvisera då det krävs direkt inkännande. Empatin har betydelse även utanför 

relationen mellan advokat och klient. En klient som upplever sig väl bemött och förstådd av 

sin advokat har troligen mer positiva tankar om resten av rättssystemet också (se Goodrum 

2013).

Även om det begränsade antalet respondenter hindrar möjligheten att generalisera 

resultaten så visade denna grupp advokater upp tydliga skillnader mellan hur kvinnor och män

förhåller sig till det emotionsarbete som krävs av en advokat, där fler kvinnor än män 

uttrycker att det är en börda. Fler män än kvinnor uttrycker sig i termer av yrkesstrategier när 

de pratar om de emotionella och sociala aspekterna av sitt arbete, vilket de ser som något som 

underlättar arbetet. Detta kan tolkas som att kvinnorna gör mer av det emotionsarbete som 

förväntas inom yrket vilket kan förstås utifrån Pierce modell (1999) som förklarar 

könsskillnaden i paralegals emotionsarbete med samhällets kulturella förväntningar på 
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kvinnor som mer omhändertagande. Den legala emotionsregimen påverkas av mer 

övergripande samhälleliga normer som innebär att kvinnliga advokater förväntas utföra mer 

emotionsarbete än män. Ett annat angreppssätt är att förstå männen i studien som mer 

distanserade och strategiska i sin syn på - samma omfattning emotionsarbete som kvinnorna 

utför. Med ett sådant perspektiv kan fler män än kvinnor göra en distinktion i emotionsarbetet 

beroende på om det utförs som en yrkesstrategi eller privat. Även en sådan förklaring kan ses i

ljuset av de kulturella förväntningarna på kvinnor som mer omhändertagande: då det är en mer

integrerad del av självet blir det svårare att separera det från yrkeslivet.

Advokaten gör ett stort (emotions) arbete med att förbereda och framställa sig själv 

och klienten inför den legala emotionsregimen. Den klientguide som analysen identifierar är 

ett tecken på hur dominerande rättssalens emotionsregim är. Det blir med klientguiden tydligt 

att rättssalens känsloregler och logik skiljer sig markant från situationen när advokaten är 

ensam med klienten. Ett ibland dramatiskt exempel på detta kan ses när advokaten utanför 

rättssalen behöver ta hand om känsloexplosioner, samt översätta de juridiska och sociala 

koder som förhandlades mellan de professionella aktörerna i rättssalen. Bilden av rätten som 

objektiv vilar på de professionella, som konstruerar en sådan bild genom att agera och förhålla

sig till vissa centrala teman såsom regler, plikt och professionalism (Jacobsson 2008) samt 

typfall (Rogers & Erez 1999). I praktiken görs det av advokaten genom emotionsarbete. Att 

skapa distans till sina egna känslor blir detsamma som att vara objektiv; en emotionshantering 

(Hochschild 1983) som underordnar sig den legala emotionsregimen (Reddy 2001) där 

känslouttrycken för de professionella – för att agera på ett sätt som anses professionellt - bör 

vara få och strängt kontrollerade (Dahlberg 2009, Maroney 2011). Då advokaten arbetar 

utifrån en klientkontakt som innebär just ett möte mellan det vardagliga och det legala, kan 

man anta att advokaten som professionell aktör är extra medveten om emotionsregimens krav.

Medvetna strategier som framkommit i studien vittnar om en uppmärksamhet och känsla för 

vad den legala emotionsregimen kräver för att klienten ska framstå som trovärdig. Dessa 

strategier uppkommer i och med att advokaten strävar efter att vara professionell, vilket 

innebär att engagera sig i sin klient och stå upp för den lilla människan. 

Rättens objektivitet och legitimitet konstrueras socialt genom att juristers 

gemensamma föreställningar och värderingar osynliggörs genom att framstå som objektiva 

(Bladini 2013). Utifrån en klientkontakt skiljer sig advokatens sätt att konstruera objektivitet, 

professionalism och rättvisa från domarens. Att göra rättvisa innebär till stor del för advokaten

att behandla klienten på ett korrekt och professionellt sätt, att stå upp för en enskild individ 

som tydligt inte kan föra sin egen talan i det rättsliga sammanhanget. På samma sätt som 
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Jacobsson (2008) beskriver hur åklagare konstruerar objektivitet genom att förhålla sig till 

regler som antas förebygga godtycklighet, kan man tolka advokatens reglering av 

klientkontakten. Att reglera sitt engagemang och känsloliv (inte bli alltför personlig) gentemot

klienten anses professionellt och objektivt. När advokaten utför ett emotionsarbete på ”rätt” 

sätt upprätthålls bilden av objektivitet och rättvisa  (se Mack & Anleu 2010). Ett problem med

ett sådant positivistiskt objektivitetsideal är att denna objektivitetssträvan innebär att de 

värderingar som faktiskt existerar och praktiseras genom bland annat emotionsarbete 

osynliggörs. Det emotionsarbete som krävs för att utveckla denna kompetens kräver övning 

under handledning vilket tar tid och energi; det framgår i studien att detta inte ingår i 

juristutbildningen (Flower 2014) utan lärs in i rättssalen. Det förefaller sannolikt att de 

professionella aktörerna är i olika grad medvetna om sin förförståelse för det emotionsarbete 

de faktiskt utför vilket kan antas ha betydelse för hur de tillämpar den objektivitet de strävar 

efter (Bladini 2013). Det är snarare genom att ta hänsyn till att det existerar emotionella 

processer och en gemensam värderingsgrund som styr rätten, som godtycklighet kan 

förhindras. 

Lite har sagts om de advokatetiska reglerna och Advokatsamfundet som advokater 

måste förhålla sig till. Alternativa tolkningar hade kunnat göras med mer hänsyn till dem. I de 

få intervjufrågor som ställdes kring de etiska reglerna har svaren varit mycket spretiga vilket 

kan ses som ett tecken på att en annan (känslo) hantering är viktigare än den officiella. Dock 

har frågorna varit för få kring de etiska och formella kraven som ställs på en advokat för att ha

dessa som en tolkningsgrund i analysen, vilket är en av studiens begränsningar. En annan 

begränsning är att urvalet av respondenter är begränsat och inte är representativt eftersom det 

var svårt att få tag på deltagare. De som valde att deltaga har rimligen ett större intresse för 

ämnet än de som valde att avstå vilket kan ha, en okänd, betydelse för resultatet. Gruppen kan 

också vara mer homogen än advokater generellt eftersom urvalet bygger på en snöbollsmetod.

Det vore intressant att komplettera studien genom att följa advokater på en mer 

vardaglig basis i deras arbete och då observera deras faktiska emotionsarbete till skillnad från 

deras berättelser om detta. Även om vissa fältobservationer har gjorts är dessa för begränsade 

för att kunna ligga till grund för några slutsatser. Vidare vore det intressant att studera 

emotionsarbete i vårdnadsmål, då många advokater spontant berättade om de starka känslor 

och känslouttryck som förekommer där. 
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7. Appendix

Intervjuguide

Dagens förhandling

Hur var din upplevelse av den här förhandlingen som vi nyss var på?

Hur förberedde du dig, såg det ut som vanligt?

Hur upplevde du stämningen i rättssalen?

Förväntningar

Har du haft den klienten förut? Vad har du för förväntningar på och upplevelse av henne/honom?

Har du träffat domaren, åklagaren förut? Vad har du för förväntningar på upplevelse av henne/honom?

Specifikt i samband med en förhandling

"När du gjorde så i rättssalen.."

Allmänna frågor

Vad fick dig att bli advokat? (drivkraft och karriärväg)

Hur mycket av det arbetet som en advokat gör är rena rutiner? Vad består det av?

Tycker du att du kan förutse vilket utfall en förhandling kommer att ha? (skiljer det sig beroende på 

klient, andra parter? bra på genom erfarenhet?)

Klienten

Skiljer arbetet sig åt beroende på vilken typ av klient du har? (Kan en klient vara särskilt krävande 

tex?)  På vilket sätt?

Hur gör du för att komma fram till vad som är bäst för klienten? 

Advokatsamfundet: ”Advokaten skall kunna ge klienten de råd och det biträde som objektivt sett är 

bäst för klienten och inte de råd och det biträde som klienten vill ha"

Hur är det i praktiken? Om klienten vill att du ska försvara på ett visst sätt som du inte tror är det 

bästa?
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Hur förklarar du för en klient om det arbetet som du som advokat gör? 

Är det några typ av mål du inte tar eller helst inte vill ha? Någon typ av brottmål?

När jag har varit på förhandlingar så har jag lagt märke till att advokater ofta tittar ner i sina papper, 

ibland på sin klient, är det något man tänker på, hur man själv gör i rättssalen? 

Andra parter

Finns det någon spänning (konflikt) i att tillgodose klientens intressen och att hålla god sed gentemot 

övriga parter (målsägande, vittnen, andra tilltalade)?

Advokatsamfundet: "En advokat får inte vilseleda motparten genom att om faktiskt förhållande eller 

innehållet i rättsregel lämna uppgift som advokaten vet är oriktig." 

Vad betyder det i praktiken? Kan du ge något konkret exempel?

När du ska hålla motförhör med målsägande och vittnen, hur lägger du upp det? Börjar du med 

generella frågor tex?

Funderar du över hur du ställer frågorna (tonfall, blickar)?

Om någon blir arg, ledsen har du tänkt på hur du gör då?

Skiljer sig arbetet åt beroende på vilka de övriga parterna är (målsägande, vittnen, tilltalade, domare, 

åklagare)? Kan det vara enklare/svårare beroende på fall?

Känslor

Hur använder du dig strategiskt av känslouttryck under förhandlingen?

Kan en formulering du gör under en förhandling få dig att känna dig stolt?

När blir man som advokat glad/stolt?

När blir man som advokat irriterad/arg?

Kan man som advokat råka göra något som man skäms över?

Rollen

Hur skulle man kunna beskriva en bra advokat? 

45



Upplever du att du har en advokatroll som du går in i? Är det viktigt?

Finns det någon konflikt i krav som kommer från olika håll i rollen som advokat? (klient, andra parter, 

advokatsamfund, god advokatsed, advokatfirman, rättsväsendet, egen moral etc.)

Finns det fall som har påverkat dig särskilt mycket? (händelser som hindrat dig från att göra det du 

annars brukar göra i arbetet?)

När jag har varit på förhandlingar har jag sett att advokater, åklagare och klienter pratar med varandra 

i pauserna, det verkar informellt och trevligt. Hur tänker du kring det? (yrke/privat) 

Händer det att advokater och åklagare diskuterar en förhandling enskilt mellan varandra, till exempel i 

pauserna?

Övergångar i yrke/privat

Kan man bakom advokatrollen (som privatperson) komma på sig med att tycka något helt annat, helt 

plötsligt under en förhandling till exempel? 

Hur hanterar du övergångar mellan arbete/hemmet? Tar du med dig känslor hem efter en förhandling?

Brukar du prata med familj, partner eller vänner om sånt som är jobbigt?

Hur reagerar folk när man säger att man är advokat?

Avslut och bakgrundsfrågor

Hur gammal är du?

Hur många år har du varit advokat?

Om du tänker på vad du har för klassbakgrund, vad skulle du säga att du har? (egen upplevelse)

Vad skulle du ge för tips till en helt ny advokat? 
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