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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att studera hur tingsrättens professionella aktörer 

bemöter brukare och interagerar med varandra under rättegångar i Sveriges domstolar. I 

teoriavsnittet redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv samt Theodor Kemper’s teori om status and makt. Avsnittet om tidigare forskning 

tar upp om hur brukare upplever rättegångar och hur de professionella aktörerna agerar under 

förhandlingar. Studien bygger på observationer av rättegångar i sex olika tingsrätter, som har 

analyserats med fokus på hur rättens aktörer interagerar med varandra och med brukare, d.v.s. 

människor som besöker domstolen som målsägare, tilltalad eller vittne. Uppsatsens slutsats 

visar att de flesta brukare bemöts på ett professionellt sätt, men att det ibland finns brister i 

vissa avseenden. Detta kan innebära att bemötande kan påverkas om du har annan ålder, 

beteende eller hur du ser ut. Även brister i bemötande när det gäller information och formellt 

tal finner stöd från tidigare forskning. 
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1. Inledning 

Intresset kring brott och brottsfrågor har sedan lång tid tillbaka fångat allmänhetens intresse. 

Idag finns det en uppsjö av tv-program som skildrar samhällets arbete med brottsbekämpning 

och även uppmanar allmänheten att delta. I verkligheten utanför media leder dessa brottsliga 

handlingar till en rättsprocess där man försöker att reda ut vad som egentligen har hänt och 

vem eller vilka som är de skyldiga till eventuella brott. Den rättsliga processen styrs av lagar 

och regler. Det som däremot sällan tas upp i detta sammanhang är hur bemötandet i dessa 

rättsprocesser ser ut. En grundläggande och etisk princip i de flesta samhällena, är ett gott 

bemötande där individer bemöter medmänniskor med värdighet och likhet. Denna värdegrund 

är grundläggande för alla olika typer av möten individer emellan som baseras på trygghet, 

respekt, delaktighet, personlig integritet och god kvalitet (Socialstyrelsen, 2012). 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige döms personer dagligen för en mängd olika typer av brott, 100 000 personer blir 

kallade som vittnen varje år (Sveriges domstolar, 2015) och vid många brott kallas även 

målsägande, den som menar sig ha blivit utsatt för brott, till rättegångar. Den tilltalade, det 

vill säga den misstänkte, kallas även till rättegången. Detta innebär att flera tusen personer blir 

kallade till en rättegång varje år i olika syften, där de bemöts av professionella aktörer inom 

rättsväsendet. Rättvisa skipas i huvudförhandlingar med diverse parter. En viktig del i detta är 

att alla människor som kallas till rättegångar skall bemötas likvärdigt och dömas på samma 

objektiva grund oavsett om individen kallas in som vittne, målsägande eller tilltalad. Sveriges 

domstolar har en policy som säger att: 

 

”Alla som arbetar i Sveriges Domstolar har den viktiga samhällsuppgiften att upprätthålla en 

rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet. Denna uppgift ska utföras på ett sätt som bidrar till 

allmänhetens förtroende” (Sveriges domstolar, 2014). 

 

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol, är en grundläggande rättighet där domstolen är det 

mest grundläggande inom rättsväsendet. Domstolen ska handlägga alla ärenden på ett 

rättssäkert och effektivt sätt där domstolarna är opartiska och oberoende av andra statliga 

myndigheter. Detta ger domstolarna en självständighet till skillnad från andra offentliga 

institutioner, vilket ska bidra till individers rättstrygghet och rättssäkerhet som är den 

viktigaste uppgiften för Sveriges domstolar. På så sätt är domstolen objektiv, det vill säga tar 
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inte ställning och är neutral samt opartisk, vilket innebär att domstolen inte gynnar den ena 

parten (Sveriges domstolar, 2014) 

 

Förutom att döma rätt behöver domstolen även genomföra rättsskipningen på ett sådant sätt 

som vinner förtroende. Ett exempel på detta är regler kring domarjäv då det föreligger tvivel 

om opartiskhet. Domarjäv innefattar ett antal kriterier men betyder framförallt att domstolen 

inte ska vara en del i målet eller ha en relation med parter i förhandlingen som kan bidra till 

opartiskhet (Högsta Domstolen, 2011). En domare som misstänker att hon eller han kan agera 

partiskt är skyldig att själv tala om det. Denna skyldighet grundar sig på att domare svär en 

domared som bland annat innebär att domare försäkrar på heder och samvete att döma rättvist 

och inte ta ovidkommande hänsyn. Dessa jävsituationer går att reglera med lagar, men en 

annan del av domstolsprocessen som inte regleras på detta sätt, gäller interaktionen i domstol 

där frågor om bemötande har kommit i fokus på senare år. Domstolsverket har exempelvis 

arbetat aktivt med bemötandefrågor och bedrivit utbildningar vad gäller etik och bemötande. 

År 2010 införde Sveriges domstolar en särskild bemötandestrategi som tar upp diverse 

åtgärder (Brå, 2013). Även detta är en viktig del för att skapa ett fungerande system där alla 

parter får ett likadant bemötande, som på så sätt ger ett förtroende för Sveriges domstolar. 

 

Varför är detta ett viktigt fenomen som bör undersökas närmre? Genom att studera bemötande 

och interaktion mellan professionella aktörer och brukare i rättegångar söker vi diverse 

interaktionsmönster där det kan finnas skillnader i hur bemötande ser ut mellan olika aktörer. 

Vi kan även få en inblick i om det finns olika strategier för hur de professionella aktörerna 

bemöter brukare. Det är viktigt att alla individer som kommer till en huvudförhandling får ett 

objektivt och anpassat bemötande från alla parter för att det ska finnas en tillit för Sveriges 

domstolar och det Sveriges rättsväsende. Med ett anpassat bemötande menas att domstolen 

anpassar bemötandet efter situationen och brukares erfarenhet och egenskaper, exempelvis 

bemötandet mot en yngre minderårig person som befinner sig i en rättegång jämfört med en 

vuxen. Kan det vara så att skillnaden i interaktionen och bemötandet från parterna påverkas 

av faktorer såsom hur man för sig och talar? Eller kan det bero på maktpositioner som de 

professionella aktörerna besitter? Sådana faktorer kommer att diskuteras senare i studiens 

analysavsnitt. 
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1.2 Syfte 

Med denna studie har vi en ambition att studera hur tingsrättens professionella aktörer 

interagerar med varandra och bemöter brukare under rättegångar i Sveriges domstolar. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur bemöts brukare av de professionella aktörerna i rättegångar? 

Hur interagerar de professionella parterna med varandra under rättegångarna? 

 

1.4 Definition av begrepp 

I detta avsnitt kommer de avgränsningar vi har valt att göra i denna studie att redovisas och 

redogöras för, i form av olika begreppsdefinitioner. 

 

1.4.1 Bemötande 

Med bemötande avses i denna uppsats samspel och interaktion som sker mellan människor. 

Inställningen som personer har till varandra som uttrycks genom tal, handlingar, gester, 

ansiktsuttryck, tonfall o.s.v.(RFSL). En egen definition av detta begrepp är att ett bra 

bemötande baseras på empati, lyhördhet och respekt för den andre parten. Vidare är den egna 

uppfattningen att ett opassande bemötande är raka motsatsen, alltså ett bemötande som 

karaktäriseras av nonchalans och där personen varken visar respekt, empati eller lyhördhet. 

 

1.4.2 Rättegång 

Med rättegång avses i detta sammanhang en huvudförhandling i brottmål i en tingsrätt i 

Sverige. 

 

1.4.3 Professionella aktörer 

Med professionella aktörer avses i denna uppsats personer som arbetar inom rättsväsendet 

som domare, åklagare, målsägandebiträde och försvarsadvokater. Vi har valt att inte fokusera 

lika mycket på interaktionen med och mellan nämndemän som aktörer i denna uppsats då de 

dels inte får uttrycka sig muntligt i rättegångar och dessutom inte är juridiskt utbildade. Med 

det sagt är det inte uteslutet att nämndemän är betydelsefulla i rättegångar, men i denna studie 

är nämndemäns interaktion svårt att studera. 
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1.4.4 Brukare 

Med brukare avses i denna uppsats personer som blir kallade till rätten såsom målsägande och 

tilltalade. Vad gäller vittnen har vi i denna studie inte kunnat analysera dessa brukare. Detta 

på grund av att observationsanteckningarna och bemötandet mot vittnen inte har fått en 

märkbar uppmärksamhet. 

 

1.5 Disposition 

Studien inleds med en presentation av den aktuella litteraturen. Avsnitt två innefattar studiens 

teoretiska utgångspunkter som följs av en redogörelse för tidigare forskning inom ämnet. 

Därefter beskrivs och motiveras studiens metodologiska ansats i avsnitt tre, där även 

metodproblem lyfts upp. I avsnitt fyra redogörs för resultat och analys av datamaterialet som 

återkopplas och relateras till studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

Diskussion och slutsatser återfinns i avsnitt fem som även innefattar några tankar om framtida 

forskning. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras och redogörs för de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen 

bygger på. Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv är central eftersom det ger en insikt om 

hur människor ter sig i relation till andra och hur människor interagerar med varandra. Vi har 

även valt att använda Theodore Kempers makt-status modell för att synliggöra aktörernas 

positioner och maktförhållanden i rättsväsendet som skulle kunna resultera i olika 

bemötanden från aktörerna. Dessa teorier kommer vi använda oss av för att kunna analysera 

och diskutera det insamlade materialet i studien. 

 

2.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Erving Goffman beskriver sin rollteori med hjälp av ett dramaturgiskt perspektiv. Han 

använder teatervärlden som en metafor för att beskriva hur vi agerar i situationer i vardags- 

och arbetslivet. Vidare menar han att individer ständigt spelar olika roller i samhället som kan 

liknas vid roller på en teaterscen. Han använder sig av ett flertal begrepp som är av relevans 

för studien. Begrepp som kommer lyftas fram och presenteras är roller, situationsdefinitionen, 

skam, fronstage och backstage, setting, intrycksstyrning och teamframträdande (Goffman, 

2010). 
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Roller är ett sätt för individer sinsemellan att kommunicera på, vilket innebär att roller inte 

endast uppstår när två eller fler personer interagerar med varandra. Personer intar olika roller i 

olika situationer, de intar även roller då de är ensamma. Att en individ intar en roll när denne 

är själv uppstår när den förhåller sig till hur andra skulle kunna se den eller att individen för 

en dialog med sig själv när denne är själv. I och med rollintagandet förmedlas därför också 

aktörers ställning i form av egenskaper, sociala ställning m.m. (Goffman, 2010).  

 

Goffman menar att situationsdefinitionen innebär att människor intar olika roller beroende på 

hur personen definierar situationen denne befinner sig i (Goffman, 2010). Det vill säga att 

situationen avgör individens roll. För att en situation ska uppfattas som verklig måste 

individerna definiera situationen som av moralisk karaktär, det vill säga att den kan beskrivas 

i termer av vad som är rätt eller fel, sant eller falskt. Om detta inte sker, det vill säga att en 

individ inte har definierat situationen på samma sätt som de övriga individerna, leder det till 

skamkänslor. Skamkänslor eller embarrassment som Goffman uttrycker, innebär att individen 

“tappar ansiktet” det vill säga att individen blir generad, stammar eller blir nervös (Goffman, 

1956). Situationsdefinitionen kan jämföras med en förhandlingssal, att det finns en outtalad 

samverkan mellan de professionella aktörerna som bygger på en tyst överenskommelse. 

Denna överenskommelse kan innefatta hur en förhandling skall gå till och allas förbestämda 

platser i salen. Denna information, om hur en förhandling är upplagd är något som brukare 

ofta inte är medvetna om och därför skulle det kunna uppstå skamkänslor hos brukaren där 

han eller hon kanske vill uttrycka sin åsikt vid fel tillfälle och blir nedtystad. 

 

Frontstage och backstage är begrepp som Goffman (2010) använder sig av för att förklara hur 

människor intar olika roller i vardagen. Frontstage innebär att en individ antar en specifik roll 

och en viss fasad när han eller hon spelar sin roll inför en publik, t ex andra människor i en 

förhandlingssituation. Individen visar upp den regisserade bilden av rollen. När individen 

“uppträder” på scenen uppstår det en interaktion mellan aktörer och publiken, vilket innebär 

att aktörerna måste agera på ett korrekt sätt inför publiken. På så sätt upprätthålls etik och 

normer, såsom hövlighetsnormer och anständighetsnormer. Däremot kan inte individen veta 

hur en situation kommer att utvecklas vilket kan leda till att individen gör fel och drabbas av 

skamkänslor. Risken för att göra bort sig och kanske inte få vara med i den sociala 

gemenskapen, skapar ett tryck på människor att följa de normer och regler som styr 

situationen. Backstage innebär däremot att individen befinner sig bakom scenen som inte är 
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lika regisserad och individen därför antar en mer avslappnad roll. Backstage behöver inte 

aktörerna sätta upp en föreställning, och slipper på så sätt att inta specifika roller och kan 

förbereda sig i förhållande till ett visst frontstage. Individen släpper fasaden (Goffman, 2010). 

Vid en rättegång i detta sammanhang, skulle exempelvis förhandlingssalen kunna vara ett 

slags frontstage. Backstage är då det som sker utanför förhandlingssalen. Samtidigt som både 

de professionella aktörerna och brukarna befinner sig i backstage kliver de in i ett nytt 

frontstage i förhållande till en annan situation. Front- och backstage ska alltid förstås i relation 

tillvarandra. Setting är den fysiska inramningen såsom möbler, dekor etc. som finns i 

situationen. Setting hjälper individer att genomföra ett framträdande. Denna inramning är 

platsbunden vilket innebär att individen inte kan börja spela sin roll förrän den har tagit sig till 

framträdandets fysiska plats (Goffman, 2010). Den fysiska inramningen i en rättegång är 

möblerna som är placerade i en u-form, och har en upphöjning där domarpanelen sitter. 

 

Goffmans dramaturgiska begrepp intrycksstyrning innebär att människor vill göra ett så gott 

och lämpligt intryck som möjligt, där individen har kontroll över situationen. Individens 

intresse är att presentera sig i en viss roll när hon samspelar med andra och även styra de 

föreställningar andra individer får av henne. På så sätt strävar vi efter att inte tappa kontrollen 

och istället presentera oss så bra som möjligt vilket gynnar oss. Däremot kan vissa situationer 

ge goda men inte alltid lämpliga intryck, något som hänger ihop med själva situationen 

(Goffman, 2010). I en rättegång kan detta ta sig i uttryck i att både de professionella aktörerna 

och brukarna vill ha kontroll över situationen de befinner sig i. En advokat vill exempelvis 

anta en roll som styr de andra professionella aktörerna och brukarnas föreställning om att 

denne kan sitt yrke. Teamframträdandet är ett viktigt begrepp som innebär att flera aktörer 

iscensätter ett framträdande med sina roller och håller upp samma sorts fasad fast med olika 

typer av roller. Om någon av aktörerna inte håller sig inom ramarna för situationen kan teamet 

splittras då de har ett ömsesidigt beroende av varandra (Goffman, 2010). Denna teambildning 

som Goffman lyfter upp kan liknas vid det team som de professionella aktörerna ingår i. De 

har olika roller men vet hur de ska hantera och gå tillväga under rättegångar. De är alltså 

ömsesidigt beroende av varandra för att själva rättegången ska kunna genomföras inom de 

rättsliga ramarna. 

 

 

 

2.2 Kemper’s power-status model 
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Theodore Kemper är en tidig pionjär inom ämnet emotionssociologi. Kemper har slagit sig 

samman med Randal Collin som har skrivit en teori om interaktionsritualer. Tillsammans 

utvecklade de en ny teori som baseras på makt och status. Det grundläggande i Kemper och 

Collins teori handlar om sociala situationer, individers innehav av makt där de har förmågan 

att kunna säga vad andra ska göra, följa deras önskan och direktiv. Status är i detta 

sammanhang mer prestige eller ära än att ha en position i en struktur, status är något som 

erhålls genom andra personer ger en status i situationen. I en relation erhåller en person status 

när denne frivilligt underordnar sig en annan person med status och följer dennes intressen 

och direktiv (Turner & Stets, 2005). 

 

Vidare menar Kemper att förändringar i den besittande makten och status hos individer har en 

stor effekt på uppkomsten av positiva och negativa känslor. När individer har makt och status 

eller skaffar sig det genom sociala relationer upplever de positiva emotioner som 

tillfredsställelse, säkerhet och självförtroende. På samma sätt upplever individer emotioner 

som bekymmersamhet, rädsla och mindre självförtroende när de inte erhåller någon makt och 

status. Förväntningar är en viktig del i dessa relationer, individers förväntningar på en 

interaktion med andra kommer att påverka vilka känslor de upplever och dessas intensitet 

(Turner & Stets, 2005). De professionella aktörerna i rättegången kan ses som de personer 

som besitter makt och status. Brukarna är de som underordnas och följer de professionella 

aktörernas intressen och direktiv. 

 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring ämnet bemötande inom rättsväsendet och 

bemötande i rättegångar som anses vara av relevans för denna studie. 

 

2.3.1 Rapporter  

En sammanfattning av tidigare forskning från Lindgren och Qvarnström, och BRÅ:s rapporter 

om bemötande visar att brukarna överlag är nöjda med informationen och det bemötande de 

fått innan och under huvudförhandlingen. I Nationella trygghetsundersökningen (NTU), en 

rapport av BRÅ (2010) visade det sig att majoriteten av brottsoffren ansåg att de hade fått ett 

bra bemötande, 76 % uppgav att de var “mycket eller ganska nöjda”, medan 14 % uppgav att 

de var “ganska missnöjda” (Brå, 2010). Lindgren & Qvarnströms (2003) rapport visar att 

finns en andel som har uttryck ett visst missnöje som gäller områden som information om hur 

en rättegång går till och om själva målet. Deras rapport visar även att yngre brottsoffer har fått 
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mer information av polisen än vuxna brottsoffer vad gäller den skriftliga och muntliga 

informationen. Det framkom även att brukarna hade svårt att hänga med under 

huvudförhandlingen och upplevde åklagaren som ovänlig och barsk (Lindgren & Qvarnström, 

2003). I BRÅ:s (2013) rapport framkom det att brukare kände ett pressande bemötande från 

åklagare och advokater under förhör (Brå, 2013). Vad gäller de professionella aktörernas egen 

upplevelse av bemötande menade de att presentationen av domstolen är väldigt viktigt (Brå, 

2013). De nämnde även ordningen i rättssalen där ritualerna för en huvudförhandling måste 

följas, detta för att brukarna ska ha möjlighet att tala fritt och ha goda möjligheter att berätta 

sin historia (Brå, 2013). Intervjuerna med de professionella aktörerna visade även att de är 

lyhörda och uppmärksamma under en huvudförhandling som är av tyngd för brukarnas 

upplevda bemötande (Brå, 2013). Dock lyfts ett problem upp där försvarsadvokater och 

åklagare upplevt enskilda domare som otrevliga, och respektlösa mot andra parter (Brå, 

2013). 

 

2.3.2 Diskriminering 

I boken “Likhet inför lagen” (2005) samlas studier där olika forskare visar att principen om 

likhet inför lagen inte alltid håller i dagens svenska rättsväsende. Det finns vissa lagregler 

som gynnar människor i en straffprocess på grund av deras särskilda skyddsintresse, 

exempelvis barn och ungdomar under 18 år, psykiskt sjuka och kvinnor med nyfödda barn. 

Christian Diesen (2005) tar bland annat upp frågan “om positiv och negativ särbehandling i 

straffprocessen”, där ålder har visat sig ha haft betydelse genom att både unga och äldre 

personer särbehandlas positivt både som brottsoffer och förövare. Det är också lagstiftarens 

mening att särskilt gynna eller skydda barn som förövare. Tidigare kriminologisk forskning 

av Tove Pettersson (2005) talar huvudsakligen för att det förekommer diskriminering av 

etniska minoriteter genom alla olika instanser inom rättsväsendet. I Sverige är detta 

forskningsområde betydligt mindre omfattande än i andra länder, men den forskning som 

finns ger ändå stöd för att personer med utländsk bakgrund blir diskriminerade inom 

rättsväsendet. Anmälningar till ombudsmannen visar på en egen personlig upplevelse av etisk 

diskriminering inom rättsväsendet som handlar om att personen betraktas som mindre 

trovärdig på grund av sin etniska tillhörighet. Samtidigt tas amerikansk forskning upp 

exempelvis när en åklagare ska styrka sitt åtal. Åklagaren använder sig av en stereotyp 

föreställning av en etnisk minoritet som mer brottsbenägen. Dansk forskning visar att 

personer med utländsk jämfört med dansk bakgrund tycks behandlas hårdare av domstolen 

(Diesen, 2005). 
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2.3.3 Nationella studier 

I Wettergren och Bergman Blixs studie “Power, status, and emotion management in 

professional court work- the case of judges and prosecutors“ (2015) har de som forskare 

intresserat sig för rättsväsendet och dess egenskaper gällande domare och åklagare från ett 

makt och status perspektiv med fokus på känslor. De har utfört ett flertal kvalitativa metoder, 

bland annat observationer vid fyra svenska tingsrätter och åklagarkontor. De har studerat hur 

makt och status ser ut i respektive yrke samt vilka känslor som uppstår och med vilka 

strategier de hanteras. Detta ger två typer av olika emotionella “profiler” för yrkesrollerna. 

Tidigare forskning i svenska rättssalar har också utförts av Leif Dahlberg. Studien “Emotional 

Tropes in the Courtroom: On Representation of Affect and Emotion in Legal Court 

Proceedings” (2009) är baserad på observationer. Dahlberg studerar affekter och emotioner i 

det rättsliga domstolsförfarandet, han menar att det finns en gemensam förståelse om att 

känslor är en central del i rättsprocessen. Vidare har Dahlbergs i sin studie använt en strategi 

där han tittar på hur olika parter i domstolsförfarandet uppvisar och representerar affekter och 

känslor i en rättslig process. I sin studie studerar han olika delar av rättegången som 

exempelvis rättssalar, fallen och parterna i målet, domaren och advokater och pauser i 

förhandlingen. Detta för att kunna se hur känslor regleras i rättssalen i relation till den 

grundläggande motsättningen mellan känslor och juridik. Han menar att, i domstolen anses 

känslor stå för störning och oförnuft medan juridik står för ordning och förnuft. 

 

2.3.4 Internationella studier 

Mack & Roach Anleus (2010) artikel “Performing Impartiality: Judical Demeanor and 

Legitimacy” bygger på ett flerårigt empiriskt forskningsprojekt. Artikeln baseras på en 

observationsstudie av domstolar som undersöker hur domare uppför sig i brottmål i den lägsta 

instansen, det vill säga motsvarande vår tingsrätt. Forskarna har utifrån sina observationer 

identifierat fem typer av “uppträdandekoder” av domares uppträdande. Dessa uppföranden ser 

olika där domare kan placeras in i olika kategorier beroende på vilket uppträdande de har. 

Kategorierna av uppträdanden delas in på följande sätt: 1. Välkomnande, godmodig, 

2.tålmodig, artig, 3.rutinmässig, affärsmässig, opersonlig, 4.otålig, rusande, hänsynslös, 

uttråkad, 5.hård, nedlåtande och oförskämd. 

 

Den första kategorin passar in på en domare som uppträder på ett välkomnande och stödjande 

sätt mot brukarna. De har även en trevlig och vänlig ton samt informerar brukarna om hur 
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förhandlingen ska gå till. Den andra kategorin karaktäriseras som tålmodig eller artig, som har 

ett inbjudande uppträdande men i mindre utsträckning. Domaren mindre engagerad, mer 

tillbakadragen och formell än den första kategorin. Detta uppförande uttrycker mindre känslor 

men förekommer mer engagerad än kategori 3 som innefattar en mer opersonlig och rutinartat 

uppförande. I detta uppförande har domaren litet eller inget känslomässigt framförande. Den 

fjärde kategorin innefattar ett uppträdande som är otåligt, skyndande och hänsynslöst. 

Domaren kan även tolkas som uttråkad vilket innebär inget eller minimalt välkomnande 

uppträdande. Känslor är mer synliga men förmedlar en på kyla eller brist på intresse. Den 

femte kategorin uppträder domaren på ett hårt, nedlåtande och barskt sätt. De kan ha ett 

oförskämt beteende som innebär sarkasm och arrogans. Studien visar att det vanligaste 

uppträdandet hos domare är den tredje kategorin rutinmässigt uppträdande med en opartiskhet 

mot alla parter. En annan viktig slutsats i studien är den tydliga variationen i mönster av 

uppträdandet av domaren som visas mot parterna. Det allmänna rutinmässiga uppträdandet 

framgick främst mot åklagaren, däremot påvisades ett mer tålmodigt och artigt uppträdande 

mot försvarararen och tilltalad (Mack & Roach Anleu, 2010). 

 

I en artikel av Maroneys studie “Emotional Regulation and Judicial Behavior” (2011) inleder 

hon studien med ett citat som beskriver studien i sin helhet, “We´re not robots [who] listen to 

evidence and don´t have feelings. We have to recognize those feelings and put them aside.” 

Maroney lyfter upp amerikanska domares roll i en rättsprocess, där domares känslomässiga 

reaktioner på arbetet har diskuterats då en bra domare sätter dessa reaktioner åt sidan. Vidare i 

studien lyfter Maroney (2011) upp vikten av domares emotionella arbete huruvida känslor ska 

läggas åt sidan och hur detta fungerar i praktiken. Det emotionella arbetet handlar om att 

hantera sina emotioner för att de ska överensstämma med de förväntningar som finns i ens 

profession och yrke. Domaryrket har en viss arbetsnorm som ska uppfyllas i de rättsliga 

processerna. 

 

I Jennifer A. Scarduzios studie “Maintaining Order Through Deviance? The emotional 

Deviance, Power and Professional Work of Municipal Court Judges” (2011) innefattas bland 

annat observationer i två olika kommunala tingsrätter i USA. Scarudzio har observerat hur 

makt och statusskillnader uppmärksammas mellan domare och andra personer i rättssalen 

både implicit och explicit. Dessa makt- och statusskillnader som uppmärksammas kallar hon 

för priviligierade avvikelser. Begreppet använder hon, då förmågan att avvika från 

känsloregler kan ses som en fördel och möjlighet i rättssalen. Domaren har en tvingande makt 
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i domstolen samtidigt som de övriga parter, särskilt den tilltalade, inte erhåller denna typ av 

makt. Tilltalade har inte samma förmån att kunna avvika från känsloregler, det vill säga 

organisationens normer om emotionell neutralitet och använder istället irritation, humor eller 

sarkasm för att styra förhandlingen. Dessa studier och rapporter kommer på olika sätt att 

kopplas till hur brukare bemöts av de professionella aktörerna samt hur aktörerna interagerar 

med varandra. 

 

3. Metod 

I avsnittet nedan presenteras metod, tillvägagångssätt, urval, val av metod, reliabilitet, 

validitet och etiska problem. 

 

Denna studie har en kvalitativ ansats vilket i detta fall innebär att forskaren själv befinner sig i 

den sociala verklighet som analyseras. En kvalitativ ansats syftar till att skapa en djupare 

förståelse kring individers attityder, handlingar och idéer som senare tolkas (Bryman, 2013). 

Data kan exempelvis vara intervjuer och observationer (Bryman, 2013). Studien är baserad på 

tidigare genomförda observationer från en pågående studie, “Emotioner i domstol” av Stina 

Bergman Blix och Åsa Wettergren. Åsa Wettergren är forskare på institutionen för sociologi 

och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet och Stina Bergman Blix är forskare på 

Sociologiska institutionen på Stockholms Universitet. Observationer som metod innebär att 

forskaren vill närma sig den andres perspektiv genom att forskaren är ute på fältet. Med denna 

metod är det huvudsakliga resultatet fältanteckningar där forskaren antecknar observationer 

av andra individer som på något sätt är relevant för studien. Observationer handlar alltså om 

att forskaren observerar vad som händer, och hur man kan t.ex. kan tolka interaktion mellan 

människor (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Första tanken med denna studie var att genomföra observationer på egen hand genom att 

observera huvudförhandlingar i tingsrätt. I och med presentationen av det ämnesområdet vi 

ville studera fick vi kontakt med handledaren Stina Bergman Blix, som gav oss tillträde till en 

del av hennes större projekt, ’Emotioner i domstol’ som kombinerar observationer, skuggning 

och intervjuer. Den delen av datamaterialet vi fick ta del av bestod av 

observationsanteckningar av huvudförhandlingar i brottmål i fyra av Sveriges domstolar. 
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Dessa observationsanteckningar har vi sedan analyserat. Vi har även kompletterat med egna 

observationer för att få förstahandserfarenheter och observerat utifrån studiens eget intresse 

och syfte. Dessa egna observationer har vi till en början tolkat och antecknat det vi observerat 

där anteckningarna sedan analyserats. Med tanke på studiens mindre omfattning var det till 

fördel att använda oss av färdiga observationsanteckningar eftersom vi då fått data från flera 

olika domstolar med stor spridning i deltagande aktörer. Detta har gjort att vi fått mer tid för 

analysarbetet. Forskarna i domstolsprojektet har utfört icke deltagande observation där de har 

observerat huvudförhandlingar från åhörarsidan och domarpanelen och fört kontinuerliga 

observationsanteckningar. De har befunnit sig på över ca 300 olika huvudförhandlingar 

mellan år 2012-2015. Forskarnas fokus har varit att undersöka hur domare och åklagare 

upplever och uttrycker emotioner i sitt arbete med fokus på tingsrättsförhandlingar i brottmål 

(Bergman Blix & Wettergren, 2015).  De har bland annat observerat sådant som kroppsspråk, 

språkbruk, gester, blickar, klädsel, tonläge, kön och ålder. 

 

Av Bergman Blix & Wettergrens studie fick vi ta del totalt arton förhandlingar från fyra olika 

domstolar i form av observationsanteckningar och även ett färdigt observationsschema från 

deras studie. För att få en förståelse för hur de tidigare forskarna hade gått tillväga med 

anteckningar och samlat sitt material, valde vi att börja med en pilotstudie där vi själva 

besökte en tingsrätt i Sverige som utomstående observatörer. På så sätt fick vi en aning 

struktur på vilka beteenden och bemötanden som skulle uppmärksammas. Pilotstudien är en 

av de två förhandlingar som vi har valt att observera och ha med i själva studien. Vi förde 

egna anteckningar med samma typ av utformning som de föregående forskarnas anteckningar 

och schema. Efter pilotstudien besökte vi ytterligare en tingsrätt där två dagars observation 

genomfördes av ett större mål. Som nämnts valde vi att genomföra pilotstudien för att få en 

egen uppfattning kring hur och vad forskarna har fokuserat på när de har observerat, vilket 

även har fungerat som ett stöd och komplement i denna studie. Efter dessa besök har vi 

arbetat med de arton olika observationsanteckningarna från de fyra domstolarna och de två 

egna observationsanteckningarna från de två andra domstolarna. Varje förhandling bestod av 

observationsanteckningar på mellan 2-12 sidor, detta innebar ett stort datamaterial på 

sammanlagt 68 dataskrivna sidor, 12 pt med enkelt radavstånd. De egna observationerna 

innehöll ca 16 timmars observationer som gav 9 dataskrivna sidor, 12 pt med enkelt 

radavstånd. På grund av datamaterialets storlek valde vi att tidigt numrera varje förhandling 

för att underlätta analysen. Detta har vi sedan bearbetat genom att ha läst igenom, markerat, 

diskuterat och analyserat det vi har ansett vara av relevans för studiens syfte. Under denna 
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bearbetning har alltså olika bemötanden från olika aktörer analyserats för att hitta bemötande- 

och interaktionsmönster där vi har delat in materialet i induktiva och deduktiva 

utgångspunkter som dels kopplas till studiens teoretiska aspekter, dels till tidigare forskning. 

Detta redovisas senare i analys- och resultatavsnittet. En möjlig invändning till studiens 

tillvägagångssätt är att vi kunnat utföra endast egna observationer, där vi kunde ha studerat 

vissa enskilda beteenden från specifika aktörer på ett noggrannare sätt. Detta hade kunnat ge 

oss tillfälle att fokusera mer specifikt på t ex en professionell aktör, eller bemötande mot en 

specifik brukare, t ex tilltalad, mer i detalj. 

 

3.2 Urval 

Vad gäller studiens urval har vi som tidigare nämnt blivit tilldelade materialet som utfördes på 

fyra olika domstolar. De två egna observationerna har valts slumpmässigt från två olika 

domstolar. Urvalet som handledaren gjorde på de förhandlingar som vi fick ta del av bestod 

av brottmålsrättegångar som max varade i en dag vilket speglar de flesta huvudförhandlingar i 

tingsrätt. Detta för att förhandlingar som varade i en dag räckte som datamaterial för studiens 

storlek. Förhandlingarna innefattade de vanligaste brottstyperna som exempelvis misshandel, 

grovt stöld, narkotikabrott och hemfridsbrott. Ett undantag i urvalet var en av de två 

observationerna som vi genomförde själva som varade i två dagar och var en mordrättegång. 

Urvalet av denna huvudförhandling utfördes av eget intresse av att få med ett mål där mer står 

på spel både för rättens aktörer och för brukarna. Materialet består endast av 

brottmålsrättegångar då brukarna måste befinna sig i själva rättssalen under dessa 

huvudförhandlingar. Detta för att kunna studera själva interaktionen och bemötandet mellan 

de professionella aktörerna och brukarna. Materialet hade alltså exempelvis inte kunnat bestå 

av tvistemål där det räcker med professionella aktörernas deltagande, det vill säga käranden 

och svaranden (Sveriges domstolar, 2015). På så sätt hade vi inte kunnat observera någon 

interaktion med brukarna. En möjlig invändning till urvalet är att datamaterial är för stort för 

att passa studiens omfattning. 

 

3.3 Val av metod 

Valet av observationer som metod grundade sig tidigt då vi hade en tanke om att studera 

interaktion i en rättssal varpå vi ansåg att observationer var en självklar metod för just detta. 

Genom att studera interaktion och bemötande med observationer kan vi i denna studie få bästa 

kunskap och empiri inom fenomenet. Det vill säga bemötande som kan fångas upp med bara 
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blotta ögat ute på fältet. Observationer som metod är ansenlig för att studera människor i en 

viss miljö och i sitt vardagsliv (Ahrne & Svensson, 2014), vilket vi har valt att göra i studien. 

Vi har valt att observera professionella aktörer i sitt “vardagliga” liv då de befinner sig på sin 

arbetsplats, samtidigt som vi har valt att observera brukare som befinner sig i samma miljö 

men som dock inte befinner sig i sin “vardagsmiljö”. Genom att utföra observationer i den 

naturliga miljön kan forskaren fånga upp första-hands erfarenheter som innebär att forskaren 

kommer så nära individen som möjligt genom att observera dem. Detta leder till en mer 

personlig uppfattning av deltagaren (Fangen, 2004). 

 

I studien har vi själva observerat två förhandlingar där vi har kunnat samla in materialet utan 

några mellanhänder, vilket är en fördel. Resten av datamaterialet har vi blivit tilldelade, vilket 

innebär att vi gör analyser och tolkningar utifrån andras observationsanteckningar. Vi anser 

att även detta är en fördel då vi har haft mer tid för analysen och möjligheter att utveckla 

tankar kring interaktion och bemötande och samtidigt fokusera på andra aspekter än det som 

de observerade. Det är även en fördel då förförståelsen inte kan ha påverkat observationens 

fokus, som exempelvis kan innebära att vi förväntar oss att se något som leder till att vi missar 

relevanta data. Däremot är denna del av materialet inte första-hands erfarenheter vilket 

innebär att vi inte har fått den personliga uppfattningen av observationerna. Vidare kan det 

föras en diskussion kring forskarnas förförståelse som kan ha påverkat deras 

observationsanteckningar som i sin tur påverkar denna studies resultat och analys. Detta är 

invändningar som vi inte har någon möjlighet att påverka. En annan tanke som ska tas hänsyn 

till är att en av oss som utför denna studie arbetar som nämndeman i tingsrätten vilket innebär 

att hon har inblick i förhandlingar som inte de flesta brukare som besöker domstolen har. Det 

positiva med denna erfarenhet är en ökad förståelse för hur domaren resonerar, men det kan 

samtidigt göra att vissa aspekter av förhandlingen har blivit rutin och därmed osynliggörs. Vi 

har försökt att tänka på detta i våra tolkningar och eftersom vi är två personer med olika 

erfarenheter har vi kunnat kompensera varandras ’blinda fläckar’. 

 

En annan fördel med observationer är att de är “rika” genom att forskare får en mer komplex 

bild av själva fenomenet, forskaren kommer närmare deltagarna. Detta kan jämföras med 

intervjuer som metod där individen berättar med egna ord om den subjektiva upplevelsen av 

ett fenomen vilket är en redovisning av en enskild persons uppfattningar. Att genomföra 

intervjuer i denna studie hade kunnat resultera i att deltagarna hade gett en mer subjektiv 

upplevelse av det som ägt rum. Observationer ger en helhetsbild samt en mer objektiv bild av 
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ett fenomen, vilket är en fördel i just denna studie. Hade denna studie bestått av intervjuer 

hade det kunnat uppkomma känsliga ämnen under intervjun där exempelvis en professionell 

aktör ger ett svar som kanske inte överensstämmer med hur de ter sig i praktiken. Detta för att 

inte ge en negativ sida av sig själv som professionell aktör. I observationer är även forskaren 

mer selektiv genom att själv välja och sortera de intryck som forskaren tar del av. Därefter 

sker det en reflektion i analyser av valet och sorteringen av intryck. Vårt fokus har varit på 

hur bemötandet ser ut i praktiken, men om vi kompletterat observationerna med intervjuer 

hade vi också kunnat få inblick i hur deltagarna upplever interaktionen, vilket hade gett 

studien ytterligare en dimension. Det hade dock varit svårt att genomföra inom ramen för en 

c-uppsats. 

 

3.4 Forskningsetiska utgångspunkter 

I kvalitativ forskning måste forskaren följa de forskningsetiska principer som ligger till grund 

för en korrekt etisk forskning. I denna studie har vi i största mån tagit hänsyn till de fyra 

kraven, men inte lyckats uppfylla alla på grund av den valda metoden. De fyra huvudkraven 

som Vetenskapsrådet har utformat innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet och 

samtyckeskravet innebär att forskare meddelar de individer som studeras om studiens syfte 

och får samtycke av deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har individerna som 

studerats inte alla gånger informerats eller givit sitt samtyckte till att delta. Information och 

samtyckte från deltagarna i studien har inte delgivits då rättegångar enligt regeringsformen 

11§ (Riksdagen, 2015) innebär att förhandlingar vid domstol skall vara offentliga. Detta 

innebär att individer som observerar en rättegång inte behöver något samtycke. I studien hade 

vi som forskare en avsikt i de två förhandlingarna vi utförde, att inte informera deltagarna då 

vi fann en risk att de kan förändra och påverka sitt beteende och bemötande på grund av 

forskares närvaro. Vad gäller den större andelen observationer som forskarna Bergman Blix 

och Wettergren samlade in, tillgav de information om sin närvaro som forskare och syftet. De 

har suttit bakom domarpanelen och blivit presenterade i rätten av domaren. Eftersom de har 

gjort observationer när de skuggat åklagare och domare har de låtit den person de skuggat 

bestämma huruvida han eller hon vill presentera dem eller inte. De förhandlingar som valts ut 

har alla varit inför öppna dörrar och därmed offentliga. 

Konfidentialitetskravet innebär att individer som deltar i studien inte ska kunna identifieras i 

det empiriska materialet som presenteras i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Vad gäller 
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konfidentialitetskravet är detta krav uppfyllt då personer inte har angivits med namn, 

nationalitet samt brottmålsnummer eller andra detaljer som kan avslöja en personens identitet. 

Vi har tagit hänsyns till detta genom att använda oss av fiktiva namn och nationaliteter. På så 

sätt kan deltagarna i studien inte ta skada av genomförandet av studien. Nyttjandekravet 

innebär att studiens insamlade empiriska material inte får användas eller utlånas för icke- 

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har detta tagits hänsyn till då det 

empiriska materialet enbart används för studiens syfte och forskningsändamål. Data som vi 

erhöll var redan anonymiserad. 

 

3.5 Reliabilitet & validitet 

Reliabiliteten i deltagande observationer handlar om hur väl två observatörer som är 

oberoende av varandra kommer fram till samma slutsats. Dessa observationer ska alltså 

överensstämma oavsett observatörer och tidpunkt för när studien utförts (Fangen, 2004). Det 

som ändå stärks i denna studie är att vi har varit två observatörer i de två förhandlingar som 

har utförts av oss. På så sätt har möjlighet att fånga upp det som den andre inte har 

uppmärksammats varit större. Forskarna som har genomfört större antal observationer, 

utförde observationer tillsammans i ett första skede för att kalibrera observationsguiden och 

stämma av att de observerade samma aspekter av förhandlingarna. Sedan har de observerat 

var för sig på olika tingsrätter där även de har varit två stycken. I och med att verkligheten är 

så pass komplex och ter sig på olika sätt, kan det vara svårt för två oberoende observatörer att 

komma fram till samma typ av slutsats vid olika tidpunkter. Chansen att observatörer 

använder sig av olika typer av analytiska scheman, annan begreppsmässig modell eller andra 

metaforer är stor, vilket innebär att slutsatserna kommer skilja sig åt (Fangen, 2004). I denna 

studie har det på ett utförligt sätt redogjorts hur studien har genomförts, vilket innebär att 

andra observatörer kan utföra samma typ av studie. Däremot kan slutsatsen skilja sig åt då 

analyserna och data kan se olika ut. Detta är alltså något som måste finnas i åtanke inom 

deltagande observationer. 

 

Eftersom studiens observationer är utförda av andra observatörer än oss själva kan det 

innebära att forskarna inte antecknade sådant som skulle kunna vara av relevans för oss i 

denna studie. Detta då deras syfte med studien och observationer inte har varit densamma som 

denna studie. Fördelen med att vi har andra som observatörer än oss själva är att om vi hade 

valt att genomföra alla observationer på egen hand hade de personliga förförståelserna kunnat 
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utgöra en risk för hur vi hade tolkat det vi observerat. Med en förförståelse hade vi förväntat 

oss att hitta fenomen och mönster som vi har valt att fokusera på, vilket kan innebära att vi 

som observatörer missar andra viktiga företeelser. Detta är något som inte bör tas lika mycket 

hänsyn till då den största delen av observationerna är utförda av andra forskare. Däremot kan 

tillförlitligheten diskuteras i Bergman Blix och Wettergrens studie då forskarna vissa gånger 

talade om vilka de var och blev presenterade av domaren. Detta kan ha påverkat deltagarna, 

framförallt de professionella aktörernas beteende då de möjligtvis velat visa ett bra och 

lämpligt bemötande. Detta i sin tur kan ha påverkat utfallet på observationerna. Vad gäller 

validiteten innebär det att forskaren mäter eller undersöker det som är ämnat att undersökas i 

studiens syfte (Fangen, 2004). Då det i denna studie avses att undersöka “bemötande i 

rättsväsendet med fokus på brottmålsrättegångar” är det på så sätt viktigt att denna studie 

undersöker just personer inom domstolen med observationer som metod. I studien vill vi 

undersöka personer i en naturlig miljö för att kunna se hur individerna vanligtvis uppför sig, 

vilket en deltagande observation är ämnat att göra (Fangen, 2005). 

 

3.6 Generalisering 

Det datamaterial som används i studien består av observationer från brottmålsrättegångar i 

olika domstolar i Sverige. Det innebär att studiens resultat inte kan generaliseras till andra 

typer av huvudförhandlingar som exempelvis tvistemål, särskilt med tanke på att 

interaktionen där oftast sker enbart mellan professionella aktörer. Studien består av 20 olika 

huvudförhandlingar, från sex olika tingsrätter (av 42 i Sverige) vilket vi anser vara ett relativt 

stort urval, men får ändå ses som explorativt. 

 

4. Resultat & Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av det empiriska materialet från 20 huvudförhandlingar 

med utgångspunkt i tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Ambitionen i denna studie är 

att studera hur tingsrättens professionella aktörer (domare, åklagare, försvarsadvokat och 

målsägandebiträde) bemöter brukare under rättegångar i Sveriges domstolar samt hur de 

professionella aktörerna interagerar med varandra. För att underlätta presentationen av 

resultatet är det uppdelat i teoretiska begrepp men även teman som är kopplade till dessa 

begrepp. Vi har funnit vissa mönster i materialet som visar på hur olika sorters bemötande och 

interaktioner ser ut. 
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4.1 Roller 

En övergripande tolkningsram kopplat till Goffmans teori är att när individer kliver in i en 

rättssal kliver de in i en annan typ av situation än det vardagliga. Det innebär att individen 

intar en annan typ av roll. Samtidigt som detta rolltagande sker förmedlas individens ställning 

i form av egenskaper och sociala ställning till de övriga parterna i rättssalen. Individen som 

intar denna roll måste vara medveten om vilken roll denne har, det vill säga målsägande, 

tilltalad, domare, åklagare osv. Rollen har ett visst “manus” som styrs av situationen de 

befinner sig i, en tilltalad intar exempelvis en roll av att ledas framförallt av 

försvarsadvokaten som har rollen att föra den tilltalades talan. Åklagaren har en roll där denne 

för talan i målet och måste bevisa att ett brott har begåtts, målsägandebiträdet har rollen att ta 

tillvara på målsägandes intresse (Sveriges Domstolar, 2015). När individen kliver in i ett så 

kallat frontstage kliver individen samtidigt in i rollen. 

 

4.2 Front och backstage 

I observationsanteckningarna har vi kunnat ta del av stunderna innan förhandlingen där 

forskarna har befunnit sig utanför salen tillsammans med advokater, åklagare, 

målsägandebiträde och brukare. Detta kan ses som backstage där parterna antar en mer 

avslappnad roll i förhållande till rättssalen där alla parter uppträder i sina formella roller. 

I flera förhandlingar pratar åklagare och försvarare med varandra utanför salen. Ibland hälsar 

de bara och ibland pratar de mer, t ex om den tilltalade. När de sedan kliver in i rättssalen 

kliver de in i frontstage och antar en mer formell roll där de är motparter. Vid en förhandling 

som gäller inbrott närmar sig försvararen åklagaren och målsägande utanför salen och talar 

om målet. Försvararen tar även målsägande i hand vilket inte är så vanligt förekommande i 

vårt material. I denna förhandling framkommer en misstanke om domarjäv. I salen uttrycker 

försvararen inte direkt att domaren är jävig. 

 

F är tveksam eftersom det är särskilda yrkanden om skadestånd. Han säger inte direkt att han är jävig 

men att det kan uppstå komplikationer i och med det särskilda yrkandet som kommit upp nu 

(förhandling 4, inbrott).  

 

Rätten tar paus och utanför salen uttrycker försvararen ett missnöje och säger att hans klient 

inte tycker om att domaren känner målsägaren. Frontstage, i salen, tog han enbart upp en 
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invändning som kan kopplas till jäv i juridisk bemärkelse, medan han utanför, med åklagaren 

mer öppet berättar om sin klients känsla av att inte bli opartiskt bedömd. Åklagaren håller 

med advokaten: 

 

Å säger att han absolut tycker att någon annan ska ta målet, man ska inte kunna ens ana att det skulle 

kunna vara jäv. Till mig säger han sen [när försvararen har gått ut] att det ju inte är jäv, men det finns 

ju också delikatessjäv. (förhandling 4, inbrott) 

 

I situationen ovan kan det tolkas som att försvararen inte uttrycker hela sin vilja om att byta 

domare i frontstage då han drar till med ett annat skäl för att byta domare. I backstage, alltså 

utanför salen, antar försvararen en mer avslappnad roll och uttrycker därmed sin vilja genom 

att säga att klienten inte tycker om situationen, vilket inte försvararen uttryckte i frontstage. 

Detsamma gäller åklagaren som även uttryckte att någon annan ska ta målet i backstage, men 

höll sig däremot undan att uttrycka något i frontstage. I ett annat sammanhang, ett nytt 

backstage, med forskaren, uttrycker åklagaren att han inte alls tycker detta är en jävsituation. 

Situationen kan tolkas som att åklagaren, i interaktionen med försvararen, inte vill skapa 

onödig konfrontation, utan håller med försvararen, även om han inte helt håller med, något 

han kan uttrycka när enbart forskaren lyssnar. 

 

Denna situation som uppstår utanför rättssalen kan förstås med hjälp av Dahlbergs forskning 

(2009). Dahlberg menar att atmosfären förändras utanför förhandlingssalen där parterna går 

från en konfrontation i rättssalen till närmare dialoger utanför salen. Backstage i förhållande 

till rättssalen ges utrymme åt mer avslappnade dialoger och överenskommelser mellan 

parterna som säger någonting om den intensiva spänningen i rättssalen. I förhandlingar har 

alla parter förbestämda separata platser och klara roller, där parterna inte får interagera med 

varandra utan domarens direktiv. Backstage kan däremot brukarna tala med sina 

rättegångsbiträden, medan åklagare, försvarare och målsägandebiträde kan ha en dialog kring 

själva målet eller andra professionella frågor. Försvararens beteende kan förklaras då han tar 

upp frågan om domarjäv utanför salen med åklagaren, medan han tog upp frågan om yrkandet 

av skadeståndet i juridisk bemärkelse, i rättssalen. I salen har försvararen inte samma 

möjlighet att uttrycka sig som atmosfären utanför rättssalen ger utrymme åt. När åklagaren 

senare uttrycker ett samtycke till försvararens påstående kan det på samma sätt tolkas att 

åklagaren inte vill ta konfrontationen i det juridiska sammanhanget. Med forskaren antas inte 

en lika spänd situation då forskaren inte är en part i målet, där åklagaren kan uttrycka vad han 

egentligen tycker. 
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I det ovan beskrivna målet klev så småningom en ny domare in, men ”förhandlingen” om 

detta skedde till största delen utanför rättssalen. Försvararen tog hänsyn till sin klients 

önskemål att byta domare, men ifrågasatte inte domarens opartiskhet i rättssalen, utan det 

gjordes mer stegvis utanför. För att koppla till bemötande kan detta tolkas som att försvararen 

balanserade mellan klientens önskan och hänsyn till domarens status i rättssalen.  

 

4.3 Professionella aktörer “tappar ansiktet”  

I materialet har vi kunnat se hur professionella aktörer missuppfattat och misstagit sig under 

förhandlingar. För att förmildra situationen har de professionella aktörerna har agerat som 

“team” där de vänligt skrattat åt misstaget tillsammans. När en försvarare höll förhör med en 

målsägande i en förhandling gällande hot mot tjänsteman, framgick det att försvararen hade 

missuppfattat målsägandes namn. Försvararen skrattade generat till över situationen, där även 

domare log mot detta. 

 

F: var det nån polis som hette B L-sson på plats också? MÄ: men det är jag, jag har gift mig, jag hette 

L-sson innan. F: skrattar till och säger: som advokat så vill man ju hitta något och då hittade jag 

något, men då var det du. D ler också till. F sätter sig bakåtlutad och har nu armarna i kors och ler när 

han pratar, ser lite generad ut. (förhandling 12, hot mot tjänsteman) 

 

Detta beteende har även kunnat ses i en annan förhandling där åklagaren tagit fel på själva 

målet, vilket har lett till att de professionella aktörerna i förhandlingssalen har täckt över 

misstaget genom att ha skrattat till: 

 

Å börjar med ett mål som rätten protesterar mot (Både D och M). Fel datum. De bläddrar en del i 

papper. Å: `nu ser jag här i belastningsregistret att det är redan dömt` D och TN skrattar till. Alla 

täcker över misstaget med vänligt skratt. De övergår till rätt mål. (förhandling 16, ringa narkotikabrott, 

snatteri) 

 

Hantering av dessa situationer kan förstås med hjälp av Goffmans begrepp embarrassment, 

teamframträdande och intrycksstyrning. Goffman menar att det uppstår skamkänslor när 

individer inte definierar situationen “rätt”, det vill säga som övriga parter. Dessa skamkänslor 

uttrycks tydligt i första utdraget där försvararen generat skrattar över missförståndet. Domare 

log även till under denna förvirring som kan förklaras med Goffmans team begrepp. Då de 
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professionella aktörerna är ömsesidigt beroende av varandra, kan de tolkas som ett 

“gemensamt team” i relation till brukarna. Det kan tänkas att de hjälper varandra under 

sådana situationer för att hålla ihop teamet och tillsammans genomföra rättegången på ett 

korrekt sätt. Detta kan även tänkas förklara det andra utdraget där åklagaren tar upp fel mål 

som leder till att de övriga aktörerna skrattar över detta, för att förmildra skamkänslorna hos 

åklagaren. De professionella aktörerna kan tänkas agera på det här sättet för att göra ett bra 

intryck som styr de andras föreställningar om att denne kan sitt yrke. I utdragen räddar de 

övriga professionella aktörerna försvararen respektive åklagaren från skamkänslor som kan 

komma ur de misstag de gjorde i sin roll. 

  

4.4 De som bryter mot normen i rättssalen 

4.4.1 Flirtande ungdomar 

I en förhandling som bland annat rör narkotikabrott är de tilltalade personerna två ungdomar, 

en man och en kvinna, där den ena befinner sig i rättssalen medan den andra finns med på 

videolänk under hela rättegången. Under förhandlingen flirtar de tilltalade med varandra där 

tilltalade nummer 1 (mannen) gör detta på ett synligt sätt, vilket ingen av de professionella 

aktörerna reagerar på eller uttrycker något om. 

 

När T2 kopplas upp på videolänk sitter hon vid ett vanligt matbord med en tekopp. Hon snurrar sitt hår 

runt ett finger och dricker då och då ur koppen. T1 sitter och tittar oavvänt på T2 och ler, någon gång 

tar han snabbt ut och in tungan mot henne. Ingen annan verkar titta alls på dem...T1 ser förälskad ut 

och slutar inte le. (förhandling 8, narkotikabrott m.m.) 

[...]D berättar kort. T ska förhöras, och hon ses på duken. T1 utbrister [till T2]: ser du mig. Fan vad 

snygg du är! Nu börjar hon också sitta och flirta med T1, snurrar håret och tittar rakt i kameran, ler 

ibland. Innan T1 börjar prata så sticker han flera gånger ut tungan mot T2…. (förhandling 8, 

narkotikabrott m.m.) 

 

Detta beteende kan tolkas som normbrytande då de tilltalades beteende inte följer de normer 

för hur man ska uppföra sig som råder i en rättssal. De professionella aktörerna hanterar 

denna situation genom att ignorera flirtande mellan de tilltalade. De kollar varken åt deras håll 

eller uttrycker någon kommentar om detta. De professionella aktörernas brist på reaktion kan 

tolkas med hjälp av Kempers teori om makt. Domaren har makt över det beslut som ska tas i 

åtalsfrågan, men har en mer begränsad makt när någon i rättssalen bryter mot normer för hur 

man ska uppföra sig. Domaren skulle kunna säga till de tilltalade att inte räcka ut tungan, eller 

att koncentrera sig på förhandlingen, men har inte så mycket att sätta emot om de inte bryr sig 
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om vad han säger (Wettergren & Bergman Blix, 2015). Istället för att säga till så väljer de att 

’inte se’ och att överhuvudtaget inte uppmärksamma beteendet. En liknande tolkning kan 

göras i samma förhandling där tilltalade nummer 2 utbrister att hon inte hör, då åklagaren 

börjar prata. Detta hanterar domaren genom att be åklagaren att testa om det hörs i luren där 

åklagaren även upprepar det hon har sagt på ett vardagligare språk. Åklagaren får på så sätt 

den tilltalades uppmärksamhet genom domarens agerande. 

 

Å: ja, det var så att en polis som jobbar civilt då har iakttagit T1 och T2 på x-torg när de köpte en boll 

[…] efter ett tag så vänder sig T2 bort med huvudet och säger till någon i rummet där hon är: alltså jag 

hör ingenting! D ber Å prata in i luren och testa om det hörs. Å frågar om T hör nu och berättar sedan 

vad hon har sagt, nu med mer vardagliga ord och medan hon tittar direkt på T (som för första gången 

ser ut att följa med i vad som sägs). (förhandling 8, narkotikabrott m.m.) 

 

Denna reaktion kan även här tolkas med hjälp av Kempers teori. När de professionella väljer 

att ignorera ett beteende kvarstår det juridiska språket hos de professionella aktörerna, där de 

tilltalade inte har en chans att förstå och hänga med. Detta skapar en större distans till 

brukarna, som förhandlingen faktiskt rör. Denna reaktion är en tydlig markör på att domaren 

kan välja att ignorera ett beteende eller på samma sätt uppmärksamma det med sin makt och 

status i domstolen. Genom att domaren här uppmärksammar den tilltalades uttryck leder detta 

till att åklagaren bemöter den tilltalade på ett sätt som leder till att hon närvarar i 

huvudförhandlingen på ett annat sätt.  

 

4.4.2 Förbannade brukare 

I några förhandlingar har det framgått en märkbar ilska hos brukarna som har uttrycks både 

språkligt, via gester och genom märkbara beteenden. I en förhandling gällande misshandel 

och hemfridsbrott kan detta normbrytande beteende bland annat ses i den tilltalades förhör 

med försvararen. Här kan den tilltalades språkbruk i form av svordomar uppmärksammas som 

leder till att domaren ger en tillsägelse om detta. Detta beteende från den tilltalade kan ses 

kontinuerligt under hela förhandlingen där han i vissa stunder uttrycker sin ilska och i andra 

stunder beter sig lugnare. I detta exempel kan man se hur de professionella aktörerna hanterar 

detta genom att domaren ger en tillsägelse gällande språket där den tilltalade trots tillsägelsen 

fortsatte med svordomarna. 

 

F är klar, D tackar, förhör med T. T är synbart arg och ger en målande berättelse där den aktuella 

händelsen vävs in i en komplicerad kontext. Han svär mycket och ofta. D: Eh försök tänka lite på 
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språket härinne…! Ansträngt leende. Jajavisst, säger T. Men fortsätter svära. (förhandling 9, 

misshandel, hemfridsbrott) 

 

Domarens reaktion kan tolkas med hjälp av Scarduzios forskning där hon menar att domare 

förväntas att undertrycka känslor om en tilltalad uttrycker ilska, frustration eller sorg för att 

framstå som neutral och rättvis. Även om domaren har ett visst handlingsutrymme ska denne 

alltid följa organisationens känsloregler (Scarduzio, 2011). Domaren säger till den tilltalade 

med ett ansträngt leende vilket vi tolkar som att domaren försöker undertrycka en känsla av 

irritation för att visa sig vara neutral och följa den emotionella normen. Även i en annan 

förhandling som handlar om överträdelse mot besöksförbud m.m. har vi kunnat sen en 

tilltalad som är extremt förbannad under hela förhandlingen. Han visar vrede på olika sätt och 

avbryter under större delar av förhandlingen. Han skriker till domaren ett flertal gånger och 

ifrågasätter domarens yrke. Domaren hanterar den tilltalade med att flertal gånger säga till och 

tillrättavisa den tilltalade. Vid ett tillfälle rör domaren handen bestämt upp och ned samtidigt 

som han ber den åtalade att lugna ner sig. Han behåller lugnet trots den oroade stämningen i 

rättssalen och den tilltalades uttryck och ilska. 

 

Åklagaren: “Men du vet om att du har besöksförbud?” Åt: “Ja, men det har inte stoppat henne att 

komma och knulla med mig, eller hur?” Det han vill veta säger han det är: “Varför bedriver ni denna 

häxjakt på mig? Ni som myndighet är ett rent jävla skämt!” Han säger att hans fru har fått andra killar 

att hota honom och jaga honom på stan. Att hennes nya kille “sitter 1,5 år i fängelse för att han högg 

hennes kompis med kniv, i ett svartsjukedrama!!! Skicka gärna ut mig!” skriker han. [Han smädar 

rätten rakt ut.] “Och här sitter jag häktad i två veckor!” Han vänder sig till domaren och skriker: “Är 

du domare för att du vill sitta och protokollföra eller för att du vill få fram det som är rätt!! Rättvisa, 

mannen!” [Vid ett tillfälle kallade han åklagaren ´bruden´, typ “fattar du bruden”.] Domaren sitter till 

synes kolugn. Men han rör handen bestämt och eftertryckligt upp och ned när han ber den åtalade att 

“vara lugn och sansad”. (förhandling 19, överträdelse mot besöksförbud m.m.) 

 

Utifrån Mack & Roach Anleus (2010) forskning kan domarens uppförande mot den tilltalade 

kopplas till en av de fem typer av uppföranden som forskarna lyfter upp. Uppförandet “patient 

& courteous” handlar om ett tålmodigt och artigt beteende från domaren. Detta beteende 

innefattar även lite engagemang dock med mindre känsliga uttryck. Domarens i förhandlingen 

ovan kan tolkas som väldigt tålmodigt då tilltalade skriker och uttrycker kommentarer om 

domarens yrke, samtidigt kan han tolkas som väldigt artig då domaren inte påverkas och 

agerar på ett ilsket sätt tillbaka. Vidare lyfter Maroney (2011) upp att domaryrket har en 

emotionell arbetsnorm för hur domare ska te sig i domstolen. Normen de förväntas följa är att 
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neutralitet i det emotionella arbetet vilken denna domare tycks ha. Han håller sig neutral och 

ger inga specifika uttryck till den tilltalades utbrott. Sammantaget i dessa utdrag har vi kunnat 

se tilltalade som uttryckt en märkbar ilska där domaren har hanterat situationen med att 

tillrättavisa brukarna. Vi har kunnat se två olika mönster där domarna har hållit sig neutrala 

och lugna mot ilskna brukare, och där det har framgått att domarna är de som leder 

förhandlingen och ska hålla ordningen genom att säga till brukarna när de bryter normen i 

rättssalen. I Scarduzios (2011) studie har ett flertal exempel visat på hur domares status har 

belysts genom att domaren har gett direktiv om vem som ska ha ordet. Vidare har Dahlberg 

(2009) på samma sätt förklarat domarens ledande roll i förhandlingen där parterna inte är 

tillåtna att interagera med varandra utan domarens kontroll över detta. I utdragen ovan har 

domaren haft en märkbar ledande roll som har bestämt vem som ska prata och tillrättavisat 

brukarna. 

 

4.5 Tårarna tar över 

Under några av de förhandlingar vi har presenterar ovan har brukarna tydligt uppvisat en form 

av emotion av ilska, ledsamhet och vrede som uttrycks på olika sätt. I en förhandling har den 

tilltalade pressats under ett förhör med målsägandebiträde där den tilltalade börjar gråta. Detta 

leder till att försvararen häller upp ett glas vatten till den tilltalade där den tilltalade sedan 

torkar bort sina tårar. 

 

...När T blir pressad på dessa frågor blir han tårögd. MB pressar och säger att familjen måste veta, 

han blir ledsen och säger att han inte har träffat henne [Målsägaren]. F häller upp vatten till T. MB 

trycker väldigt hårt känslomässigt. Många ledande frågor, med en intensiv blick från MB mot T. 

(förhandling 20, mord) 

 

I samma förhandling brister målsägande ut i gråt, varpå domaren direkt reagerar och visar en 

omtanke och ber målsägande att själv säga till om det behövs en paus. 

 

Å fortsätter med sakframställan…. MÅ (syster) börjar gråta , domare avbryter med att säga ”ni säger 

när ni vill gå ut”. Domare kollar på MÅ (förhandling 20, mord) 

 

I en annan förhandling när försvararen svarar på inställningen till åklagarens sakframställan 

börjar den tilltalade att gråta i samband med försvararens beskrivning av incidenten. 

Å är klar med sakframställan. Å tackar. Försvararens inställning. Tilltalad börjar gråta under F 

inställning av sakframställan, håller sig för ansiktet hela tiden. Försvararen tar handen över T:s rygg. 



 25 

Ingen kollar på tilltalad när hon gråter, utan vissa nämndemän kollar på F ibland (förhandling 11, 

misshandel) 

 

Den fysiska inramningen i Goffmans teori (2010) är rekvisitan i rättssalen, det vill säga 

diverse möbler som hjälper individen att framföra ett framträdande. När de professionella 

aktörerna och brukarna kliver in i rättssalen som har en viss fysisk inramning, kliver de även 

in i en annan typ av roll än den vardagliga. Inramningen förstärker situationen då brukarna 

och de professionella får en tydligare bild av själva situationen de befinner sig i. Genom att 

tilldelas olika platser i rättssalen har de helt klart olika roller. Dahlberg (2009) har i sin studie 

observerat olika emotionella tillstånd där han menar att den fysiska inramningen verkar skapa 

emotionella spänningar ”There seems to be something about the courtroom setting that creates 

emotional intensity” (Dahlberg 2009, s. 135). Förhandlingen som brukarna kliver in i blir 

tydligare genom den fysiska inramningen, där domarpanelen sitter i mitten på en högre platå 

medan de andra parterna sitter på varsin sida mitt emot varandra med ett tomrum i mitten. 

Detta i samband med att brukarna berättar om händelseförloppet, där Dahlberg (2009) menar 

att det uppstår en emotionell laddning i sig, vad gäller fysiska inramningen tillsammans med 

den spända och intensiva stämningen i rättssalen. I dessa tre situationer kan det alltså tolkas 

som att den fysiska inramningen i samband med händelseförlopp i målet, tillsammans gett en 

emotionell laddning som får brukarna att falla i gråt. 

 

Vidare har Dahlberg (2009) observerat en förhandling där en brukare börjat gråta när denne 

berättat om en incident där det juridiska ombudet tagit brukaren i handen och visat omtanke. 

På samma sätt kan vi se den första situationen ovan där försvararens bemötande mot sin 

brukare när denne börjar gråta, väljer då att visa omtanke genom att hälla upp ett glas vatten 

till den tilltalade. I det andra utdraget i samma förhandling reagerar domaren enbart när 

målsägande börjar gråta och visar sin omtanke med kommentaren: ”ni säger när ni vill gå ut”, 

däremot visas inte samma typ av omtanke från domaren när den tilltalade brister ut i gråt. 

 

4.6 Avbryter professionella aktörer 

I materialet har vi kunnat se ett upprepande beteenden där brukarna avbryter de professionella 

aktörerna. I en förhandling som rör misshandel och hemfridsbrott är den tilltalade ilsken och 

frustrerad vilket leder till att den tilltalade avbryter de professionella aktörerna vid ett flertal 

tillfällen. I samband med att den målsägande blir förhörd av försvararen avbryter den 

tilltalade förhöret för att visa missnöje som leder till att försvararen tystnar ner sin klient. 
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F ställer frågor efter MÄB. Vid ett tillfälle bryter T in och vänder sig mot F för att protestera men 

denne hötter lätt med fingret mot honom och säger: Sssh du måste vara tyst!. (förhandling 9, 

misshandel, hemfridsbrott) 

 

Detta framkommer även i slutet av förhandlingen där den tilltalade avbryter under personalia 

men blir nedtystad av domaren. 

 

Frivårdsyttrande: T är en ´Person med problematisk bakgrund´ Med det hänsyftas på missbruk, 

psykiska problem och adhd ... T rör på sig och bryter in men blir tystad. TN läser klart. (förhandling 9, 

misshandel, hemfridsbrott) 

 

I denna förhandling kan man se hur de professionella aktörerna hanterar detta genom att både 

försvararen och domaren aktivt tystat ner den tilltalade då han kontinuerligt avbrutit de 

professionella aktörerna. Situationen kan med hjälp av Kempers teori tolkas som att 

försvararen erhåller en viss status gentemot sin klient. Denna status innebär att brukaren följer 

försvararens intresse och direktiv. På så sätt underordnar sig brukaren genom att ta till sig 

direktivet om att vara tyst. Hanteringen av domaren i båda situationerna speglar Mack & 

Roach Anleus (2010) modell av de fem typ av uppföranden som domare har. En av dem 

innebär att domaren är rutinmässig och opersonlig i sitt uppförande vilket kan tolkas i denna 

situation där domaren i denna förhandling tystar ner brukaren så fort denne avbrutit under 

personalia. Vidare i en annan förhandling har samma typ av beteende uppmärksammats där 

den tilltalade börjar prata efter förhöret mellan åklagaren och ett vittne där både försvararen 

och domaren reagerar på detta. 

 

T börjar prata, F genast tar tag i henne, men D reagerar också. D: Sara strax så ska du få berätta, men 

nu ska åklagaren berätta. Åklagaren, om nästa åtalspunkt …(förhandling 3, narkotikabrott m.m.) 

 

De professionella aktörerna agerar direkt på att den tilltalade börjar prata vid ett tillfälle där 

denne inte ska prata. Både försvararen och domaren reagerar på detta. Försvararen visar det 

genom att genast ta tag i henne medan domaren avbryter den tilltalade och säger att hon ska få 

prata vid ett senare skede. Denna typ av bemötande som domaren ger, även om domaren 

tillrättavisar brukaren sker det på ett väl bemött sätt och uttrycker att brukaren ska få komma 

till tals senare. Hanteringen av domaren i detta fall speglar också Mack & Roach Anleus 

(2010) modell. Domarens bemötande i detta fall är mer välkomnande och godmodig där 
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domaren uttrycker “Sara strax så ska du få berätta, men nu ska åklagaren berätta” och menar 

att brukaren kommer att få komma till tals senare. Här har vi kunnat se mönster på att alla 

professionella aktörer har reagerat på när en brukare avbryter eller pratar när de inte får prata. 

Dock skiljer sig hanteringen av situationen åt hos de olika professionella aktörerna.  

 

4.7 Bemötande mot vissa grupper 

4.7.1 Tolkbehov 

I materialet har det framkommit att domstolen har tagit hjälp av tolkar i vissa förhandlingar. I 

en förhandling som rör stöld m.m. är de två tilltalade ett par som är åtalade för stöld, där deras 

barn sitter med i knät under förhandlingen. I början av förhandlingen tar åklagaren upp 

åtalspunkten där tolken översätter det åklagaren säger, med ett visst tonläge. 

 

T svarar inte på frågan. D får fråga om på olika sätt flera gånger angående om värdet på det som har 

tagits (de ska vitsorda värdet av godset i sig, men de svarar på att de inte har råd att betala tillbaka 

pengar) .... (förhandling 13, stöld m.m.) 

 

T1 förhör. D säger: ´kan du berätta vad som hände vid det här tillfället´. Tolken säger ´vad är det fråga 

om´ han översätter, men med mer intensiv ton än vad T1 har. Det gör att tolken skapar en intensitet 

som inte hörs i T:s uttalande. Både T pratar ganska håglöst och ser ´utzoomade ut´. Tolken pratar 

snabbt och engagerat: han motsätter sig tydligt med rösten. (förhandling 13, stöld m.m.) 

 

Utdragen ovan kan tolkas genom två aspekter, brist i kommunikationen och överdramatiserat 

tonläge. I det första utdraget svarar inte de tilltalade på frågan gällande värdet på godset. 

Detta kan tolkas som att de tilltalade uppenbarligen inte har förstått frågan då de uttrycker att 

de inte har råd att betala som svar på frågan. Domaren hanterar detta genom att ställa om 

frågan flera gånger på olika sätt för att göra sig förstådd där tolken är en ständig mellanhand 

mellan dem. I det andra utdraget framgår det att tolken är smått förvirrad då han inte förstår 

domarens fråga och uttrycker: “vad är det fråga om´ och översätter ändå. Detta skapar en 

förvirring och oflyt i själva översättningen där kommunikationen brister. Dock väcker detta 

ingen reaktion från de professionella aktörerna. I samma utdrag kan den andra aspekten 

uppmärksammas, då det framgår att tolken översätter med ett tonläge och dramatiserar det 

åklagaren säger, detta skapar en intensitet som inte hörs hos den tilltalade. Detta kan tolkas 

som att situationen i rättssalen överdramatiseras på grund av tolkens sätt att översätta, vad 
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gäller tonläget och hur snabbt han pratar. Även här är det ingen speciell reaktion som väcks 

från de professionella aktörerna. 

 

I en annan förhandling gällande mord har förhandlingen bestått av två tolkar som översatt i 

omgångar. Under åklagarens sakframställan avbryter ena tolken där åklagaren hanterar det 

genom att fråga om det går för fort fram. När åklagaren sedan fortsätter avbryter domaren för 

att se om tolkarna hinner med. 

 

…. När Å går igenom obduktionsdelen, så stoppar tolkarna lite granna, Å svarar med normal ton om 

det går för fort. Och fortsätter sedan med långsammare röst. D avbryter Å och frågar om tolken hinner 

med, med en högre frågvis röst och kollar på tolk. Å kollar på tolkarna och fortsätter sedan … 

(förhandling 20, mord) 

 

I denna situation visar tolkarna tydligt att de inte hänger med översättningen som ger ett oflyt 

i förhandlingen. Åklagaren och domaren reagerar på detta genom att fråga om det går för fort 

och om de hinner med att översätta. I samma förhandling uppstår även här ett annat tonläge 

från tolkens sida. I åklagarens förhör med den tilltalade framgår det att den tilltalade inte kan 

svara på frågan, med en lugnare röst än vad tolken har när han översätter. 

 

När Å frågar om hur det kommer sig att dna:t ligger på hennes kläder, kan inte han förklara detta för 

han inte vet, han får tårar och försöker torka bort de. Tolk har en väldigt dramatiserad röst när han 

säger att han inte vet, till skillnad från T:s lugnare röst. D sitter och lyssnar. Å tackar. (förhandling 20, 

mord) 

 

Vad gäller just tolkning i förhandlingar är det två aspekter vi har uppmärksammat i denna 

studie. Dels distansen och svårigheten av att kommunicera mellan brukarna och de 

professionella aktörerna, dels en dramatiserad översättning från tolkens sida. Tonläget som 

tolken har är inget som någon i domstolen reagerar på eller uppmärksammar. En uppfattning 

är att denna skillnad på tonläge kan skapa en överdramatiserad situation där ingen märkbart 

reagerar, men kan istället påverka brukarna indirekt. Även om inte rätten reagerar eller 

uppmärksammar tonläget av tolken tar Dahlberg (2009) upp problematiken om behärskningen 

av det svenska språket i domstolen och tolkbehov. Att det kan vara svårt att förmedla det 

känslomässiga när man använder sig av tolk, som i sig kan leda till en frustation. Denna 

svårighet kan leda till att tolken, utan avsikt, överdramatisera dialogen för att förmedla 

känslor. 

4.7.2 Ålder 
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Vad gäller brukares ålder har vi en brukare i materialet som är minderårig. Brukaren är 15 år 

och är åtalad för olovlig körning. I denna förhandling kunde vi se att de professionella 

aktörerna hade ett mjukt och trevligt förhållningssätt gentemot den tilltalade. Detta framgår 

kontinuerligt under hela förhandlingen framförallt när försvararen och domaren talar till den 

tilltalade. Den tilltalade får även information om vilka alla parter är och hur en rättegång går 

till. 

D är väldigt mjuk och vänlig i sin framtoning detta mål, talar med T som till det barn han är. D 

förklarar vänligt och som om han pratar med ett barn vad de ska göra nu och läser sen upp personalia 

med inlevelse som om han läser en saga. Föräldrar skilda och det framgår att pappa tror han lärt sig 

sin läxa genom denna händelse, men mamman är orolig och har kontakt med klinik ang droger - han 

har rökt skunk. När de är klara så frågar D T om det stämmer. F mycket vänligt och med en ton av 

faderlighet, frågar om behandlingsprogrammet …. (förhandling 2, olovlig körning) 

 

I slutet av förhandlingen framkommer denna faderliga ton ännu en gång där försvararen 

instämmer i åklagarens påföljd om att frivårdens förslag räcker och tillägger på ett faderligt 

sätt att den tilltalade måste förstå allvaret i rättegången. De professionella aktörerna, 

framförallt domaren och advokaten, hanterar denna förhandling på ett väldigt mjukt och 

anpassat sätt till den tilltalades ålder, där de gång på gång uttrycker sig med faderlig ton och 

talar med tilltalad som till ett barn. Detta beteende kan tolkas med hjälp av Christian Diesens 

teori som visat att ung ålder har haft betydelse i positiv särbehandling både hos brottsoffer 

och förövare. Hantering har ett visst stöd av lagstiftningen där barn av ung ålder särskilt 

gynnas och kan därför förklara det bemötande tilltalade får. Domarens uppförande kan även 

få stöd av tidigare forskning av Mack & Roach Anleus (2010) uppförandemodell. Domaren 

har en vänlig ton och ger information om hur rättegången går till, vilket kan förklaras med 

modellens uppförandekod: Welcoming & good-natured. 

 

4.7.3 Etnicitet 

I materialet har vi även kunnat se brukare med annan etnisk tillhörighet än svensk. I en 

förhandling gällande mord har vi observerat att de professionella aktörerna användes den 

tilltalades etniska tillhörighet när de benämner honom och hans bror som tidigare var 

misstänkt. Efter åklagarens förhör med den tilltalade vill domaren ställa några frågor, vilket 

även målsägandebiträde påpekar att han vill. I samband med målsägandebiträdes fråga 

benämner han den tilltalade och dennes bror som ”ryssarna” med en hög och bestämd röst, 

detta uppmärksammas kontinuerligt under förhandlingen. 
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MB vill också fråga och lutar sig över bordet med armbågarna. Han har en hög och ganska bestämd 

röst. (MB benämner T och hans bror som ”ryssarna”). När han frågar då kollar han T i ögonen, T 

kollar tillbaka. (förhandling 20, mord) 

 

Även andra professionella aktörer uttrycker sig på samma sätt där åklagaren under sin 

sakframställan visar en bild för rätten varpå han markerat bilden med “ryssarnas hus”. Den 

tilltalades försvarare benämnde även den tilltalade på samma sett vid ett skede då försvaren 

hade ett förhör med ett vittne …F ställer frågor och kollar på vittnet när han talar. F tilltalar dem som 

ryssarna. T gråter när vittnet säger att han aldrig skulle tro att han skulle göra något sådant här... (förhandling 

20, mord). I förhandlingen framgår det alltså att flera professionella aktörer benämner den 

tilltalade och hans bror på detta sätt, och att ingen påpekar eller uttrycker något om detta. 

Tidigare forskning av Pettersson (2005) är relevant för de professionella aktörernas uttryck 

mot den tilltalade. Pettersson menar att det förekommer diskriminering mot personer med 

annan etnisk tillhörighet inom rättsväsendet. Som i detta fall den tilltalade. Det kan alltså 

tolkas att uttrycket är en typ av diskriminering från de professionella aktörerna, då det etniska 

ursprunget inte är av relevans i själva målet. 

 

5. Diskussion 

Syftet med studien är att studera hur tingsrättens professionella aktörer (domare, åklagare, 

försvarsadvokat och målsägandebiträde) interagerar med varandra och bemöter brukare under 

rättegångar i Sveriges domstolar. Frågeställningarna har handlat om hur vi har tolkat 

bemötande mot brukare och hur de professionella aktörerna interagerar med varandra utifrån 

tidigare genomförda observationsanteckningar utförda av två forskare. Vi har även tolkat 

bemötande och interaktion med hjälp av de egna genomförda observationerna samt tolkat de 

observationsanteckningarna från egna genomförda observationerna. Förhoppningen med 

studien är att bidra till en kunskap och förståelse för hur en rättprocess ser ut vad gäller 

bemötande mot brukare och hur professionella aktörer interagerar med varandra. Som tidigare 

nämnt införde Sveriges domstolar år 2010 en särskild bemötandestrategi. Detta för att öka 

individers rättssäkerhet genom att ha en fungerande rättsprocess, där alla parter får ett likadant 

bemötande som i sin tur ger ett ökat förtroende för domstolarna. Då bemötande är något som 

har kommit mer och mer i fokus de senaste åren i Sveriges domstolar, är det viktigt att förstå 
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hur det faktiskt ser ut i praktiken. Detta är ett tydligt tecken på att Sveriges domstolar tar 

bemötande på största allvar, där de inte enbart tar hänsyn till den juridiska aspekten. 

 

Bemötandet och interaktionen i en rättegång kan till mångt och mycket kopplas till Goffmans 

(2010) dramaturgiska perspektiv. Individer kliver framförallt in i olika roller för hur varje 

individ ska bete sig. Rollerna kan bestå av hur individen ska bete sig, och allmänna 

förväntningar av hur individen ska hantera situationen. I denna studie kan likheten mellan en 

huvudförhandling och Goffmans (2010) teori dras, där individer kliver in och ut ur ett front- 

och backstage på samma satt de kliver in och ur en rättssal. I rättssalen kan atmosfären visa på 

en viss intensitet och stämning jämfört med utanför salen, denna intensitet och stämning 

lägger grund för bemötandet och interaktionen individer emellan. Det tycks erhållas en lättare 

och avslappnad stämning utanför salen där parter har lättare att uttrycka sig, som är av samma 

definition som backstage. Försvarare och åklagare uttrycker inte sin fullständiga vilja framför 

domaren. Vad gäller interaktionen mellan de professionella aktörerna, har studien visat på hur 

de tillsammans vill ge ett så bra intryck som möjligt, har en god kännedom om vad sitt yrke 

innebär och hur de bör föra sig i en rättssal. I vissa situationer har det uppstått att aktörerna 

har fått skamkänslor för att de har missuppfattat situationer. De har hanterat detta genom att 

skratta bort detta på ett vänligt sätt för att förmildra genansen. Situationen och hanteringen 

kan kopplas till Goffmans beskrivning av skamhantering (2010). Vi menar att likheten kan 

jämföras med att de professionella aktörerna vill ge ett bra och lämpligt intryck som möjligt 

där de kan agera som team för att inte skapa skamkänslor. 

 

I förhandlingarna tycks det finnas en stor respekt för domaren, där domaren erhåller en viss 

makt och status gentemot brukare och även andra professionella aktörer, där de har makt att 

bestämma och ge direktiv i förhandlingar. Domare kan även välja att uppmärksamma eller 

ignorera en brukares beteende, beroende på handling eller situationen. Denna makt och 

statusrelation som uppstår finner stöd i Kempers teori (Turner & Stets, 2005) styrka. 

Domarens uppgift att leda en förhandling och att döma målet, ger även domaren en 

situationell makt och statusposition. När det har uppstått besvärliga situationer i form av 

ilskna brukare i förhandlingar har domare, generellt sett, hanterat detta med märkbart lugn 

och neutralitet vilket tidigare forskning bekräftar. Domarna har behållit lugnet och inte visat 

någon aggressiv attityd tillbaka, vilket kan tolkas som att de undertrycker sina känslor och 

visar en neutral och lugn front.  Detta följer domstolens “känsloregler” enligt Scarduzio 

(2011). Det lugna beteendet kan även tolkas som tålmodigt och artigt, fast med mindre 
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känsliga uttryck, då brukaren är väldigt aggressiv. Detta bekräftas i Mack & Roach Anleu 

(2010) tidigare forskning. Detta är enligt Maroney (2011) en arbetsnorm som finns i 

domaryrket, vilket domare i denna studie tycks följa. 

 

Vad gäller situationer där brukare har avbrutit förhandlingar har domare antingen erhållit en 

rutinmässig hantering eller en mer vänlig hantering, vilket har framgått i Mack & Roach 

Anleu (2010) studie. Professionella aktörer har i förhandlingar visat omtanke mot brukare 

som börjat gråta, dock har det framkommit att en domare visat större omtanke till målsägande 

i förhållande till tilltalad. Det har även förts en diskussion kring huruvida den fysiska 

inramningen tillsammans med händelseförlopp i målet kan ha en viss inverkan på emotionella 

spänningar hos brukare. Detta hävdar också Dahlberg (2009) i sin studie då inramningen och 

återupprepning av händelseförloppet i målet skapar ett emotionellt tryck, vilket förklarar 

varför brukarna har brutit ihop under förhandlingar. Vi har kunnat se beteendemönster mot 

vissa grupper av brukare; de som behöver tolk, minderåriga och brukare med annan etnicitet 

än svensk. I förhandlingar med tolkbehov har det framgått andra mönster än vad tidigare 

forskning av Dahlberg (2009) hävdat. Olikheten mellan Dahlberg (2009) och denna studie är 

att han menar att överdramatisering av tolkar kan skapa frustration i förhandlingen. Vi har 

kunnat se denna överdramatisering hos tolkar, däremot har det inte uppstått irritation i 

förhandlingarna eller annan märkbar konsekvens. Vad gäller minderåriga har vi bara ett 

exempel, men där blev den tilltalade bemött på ett barnvänligt sätt och fått mer information 

gällande förhandlingen. Tidigare forskning av Diesen (2005) har kunnat styrka denna positiva 

särbehandling av minderåriga. Även självrapporterade studier av BRÅ (2010) har visat att 

unga personer får mer information inom rättsväsendet än vad äldre brottsoffer får. I en 

förhandling har det framgått att det etniska ursprunget lyfts upp vilket kan diskuteras om det 

verkligen har varit av relevans i målet. Därmed kan det lyftas upp ifall personen med annan 

etnisk bakgrund har blivit annorlunda behandlad på grund detta. Detta kan jämföras med 

Petterssons (2005) forskning som menar att personer med utländsk bakgrund behandlas 

annorlunda, och därmed diskrimineras inom rättsväsendet. 

 

Eventuella brister som vi konstaterat i studien, utöver de invändningar vi har lyft upp i 

metodavsnittet, är att materialet har varit av för liten omfattning för att kunna göra en 

jämförelse mellan olika mål där vi har kunnat sett ett visst beteende mot vissa grupper t.ex. de 

med tolk, gällande tilltalade med annan etnisk bakgrund än svensk, ålder etc. Däremot ändå 

kunnat se en viss antydning till diskriminering som skulle vara av relevans att studera närmre 



 33 

i en utvidgad studie. Denna antydning stödjs även av tidigare forskning. I studien har vi inte 

intervjuat de professionella aktörerna vilket har gjort att vi inte kunnat ta del av aktörernas 

egna upplevelser. Exempelvis när de har ”räddat varandras ansikten”.  

 

5.1 Förslag på framtida forskning 

I denna studie har vi helt uteslutit bemötande från nämndemän för de inte ämnas att anses 

ingå i kategorin för professionell aktör. Eftersom nämndemän inte behöver ha en juridisk 

utbildning, men ändå har en så pass viktig roll i rättsväsendet, skulle det däremot vara av 

intresse i framtida forskning att inkludera nämndemän i en studie om domarpanelens 

bemötande. I tidigare forskning påpekas det ofta om nämndemännens ointresse och dess 

oengagemang (Dahlberg, 2009). En fundering som uppkommit under analysens lopp är 

huruvida bemötande kan kopplas till hur den fällande domen ser ut. Då vi inte har information 

gällande domen i materialet har vi inte kunnat analyserat detta. I och med detta hade det 

kunnat studeras huruvida ett bemötande kunnat påverka en dom. Avslutningsvis har resultatet 

i denna studie visat att de flesta brukare blir bra bemötta av de professionella aktörerna i 

förhandlingar. Däremot har vi kunnat se olika mönster för hur de professionella aktörerna har 

hanterat och bemött brukare i olika situationer. Vi har kunnat se vissa skillnader i bemötanden 

mot olika brukare, speciellt vad gäller tilltalad och målsägande. Interaktionen mellan de 

professionella aktörerna har visat på tydliga mönster där de tillsammans tycks agera som ett 

team. Aktörerna har förmildrat situationer där de har missuppfattat eller misstagit sig i 

förhandlingen. Vi har även kunnat se hur de professionella aktörerna interagerar på olika sätt i 

rättssalen och utanför salen. Det tycks erhållas en spänd atmosfär i rättssalen där aktörerna 

inte uttrycker sig på samma sätt som utanför salen. 
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