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Förord
I denna studie analyseras hur olika brukare upplever domstolars 
bemötande och hantering av ärenden. Hur domstolens arbetssätt 
upplevs har bland annat betydelse för en rättssäker prövning och 
för rättsväsendets legitimitet. Syftet med studien är att få en djupa-
re kunskap om hur domstolarna uppfattas av vittnen, målsägande 
och tilltalade samt förvaltningsdomstolarnas parter. Även profes-
sionella brukares erfarenheter – advokater, åklagare och domare – 
ingår i analysen. Det övergripande syftet är att öka kunskapen om 
hur bemötande samverkar med rättssäkerhet och effektivitet samt 
föreslå konkreta åtgärdsförslag.

Sveriges Domstolar har sedan 2010 en särskild bemötandestrate-
gi som innefattar en rad åtgärder. Föreliggande studie utgör ett led i 
denna strategi. Brå har samtidigt en roll i att ge metodstöd till rätts-
väsendets myndigheter. Brå och Sveriges Domstolar har således ge-
mensamma intressen som i denna studie har kunnat mötas. 

Rapporten har författats av Olle Westlund och Annika Eriksson 
vid Brå. Kerstin Nelander och David Shannon, Brå, har också del-
tagit i arbetet. Rapporten har vetenskapligt granskats av professor 
Eva Tiby, Stockholms universitet. 

Ett tack riktas till Agneta Eberhardt och Lena Pokosta vid För-
valtningsrätten i Stockholm samt till Britt Björneke och Seppo Pel-
tonen vid Södertörns tingsrätt som på olika sätt varit behjälpliga i 
arbetet. Ett stort tack riktas också till de advokater, åklagare och 
domare som intervjuats, samt de vittnen, målsägande, tilltalade 
och parter i förvaltningsrätten som delat med sig av sina erfarenhe-
ter och synpunkter. 

Stockholm i april 2013

Erik Wennerström
Generaldirektör Annika Eriksson
  Enhetschef
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Sammanfattning
I föreliggande studie analyseras hur olika brukare upplever dom-
stolars bemötande och hantering av ärenden. Detta visar sig ha be-
tydelse för både rättssäkerheten och effektiviteten i processen. 

Syftet med studien är att få en djupare och mer systematisk kun-
skap om hur domstolarna uppfattas av olika brukare: vittnen, mål-
sägande och tilltalade samt förvaltningsdomstolarnas parter. Även 
professionella brukares erfarenheter – advokater, åklagare och do-
mare – ingår i analysen. Ett övergripande syfte är att utifrån de 
empiriska materialen föreslå konkreta förbättrings- och åtgärds-
förslag för att domstolarna genom ett fortsatt utvecklat bemötan-
dearbete ska uppnå såväl en högre grad av rättssäkerhet som en 
ökad effektivitet. Den bärande tanken här är att ett väl avvägt be-
mötande ger det stöd som kan behövas för icke-professionella att 
lämna sina berättelser på ett sammanhängande, nyanserat och de-
taljerat sätt. Det ger rätten ett bättre beslutsunderlag, smidigare 
förhör samt ökade möjligheter för brukare att inte på felaktiga 
grunder diskvalificeras som trovärdiga i rättens ögon.

Metod 
Som en del i studien har Brå gjort en kunskapsgenomgång och sam-
manställt befintlig forskning och andra relevanta underlag kring 
olika aspekter av bemötande i domstolen.

En semistrukturerad intervjuundersökning har genomförts med 
brukare i tingsrätt (vittnen, målsägande och tilltalade) och i för-
valtningsrätt (klagande och sökande). Utöver dessa brukare har 
advokater, åklagare och domare verksamma i tings- och förvalt-
ningsrätt intervjuats i fokusgrupper och enskilt.

Brå har vidare haft tillgång till tidigare svenska brukarundersök-
ningar som genomförts vid olika tings- och hovrätter. Dessa sam-
manställs och analyseras i denna studie. Totalt ingår cirka 800 in-
tervjuer med vittnen, målsägande och tilltalade i dessa studier.
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Tidigare svenska brukarundersökningar
Sedan mitten av 00-talet har det gjorts ett antal brukarundersök-
ningar i Sverige, där domstolar med hjälp av enkäter och intervjuer 
tillfrågat sina brukare om deras erfarenheter av domstolen. Brå har 
sammanställt åtta av dessa, varav fyra vid tingsrätter och resteran-
de vid hovrätter. Frågorna som ingår i dessa brukarundersökningar 
kretsar i huvudsak kring teman som information inför rättegången, 
bemötande, trygghet och säkerhet. 

I studierna framkommer att brukarna efterlyser information om 
alltifrån konkreta praktiska spörsmål – såsom hur man hittar till 
och i lokalerna – till hur själva rättegången går till och vilka som 
kommer att närvara. 

Enligt studierna har ledamöternas uppträdande betydelse för hu-
ruvida man upplever sig ha blivit rättvist behandlad eller inte. Det 
anses exempelvis lättare att uttrycka det man vill ha sagt då do-
maren ställer följd- och kontrollfrågor. Det har också inneburit att 
domaren uppfattats som både neutral och engagerad och att stäm-
ningen i rättssalen känts bra. 

Det finns också exempel på det man upplevt som negativt i be-
mötandet. En sådan synpunkt är att en del nämndemän uppfattats 
som oengagerade eller ointresserade. 

I de tidigare studierna framkommer vidare att en del brukare kan 
ha svårt att förstå det som sägs under förhandlingen. Man säger ex-
empelvis att rätten har använt konstiga ord, vanligtvis då juristerna 
talat sinsemellan. 

Studiernas resultat mynnar ut i en rad förbättringsförslag, exem-
pelvis att domaren presenterar sig och övriga aktörer i inledning-
en av förhandlingen samt kort informerar om hur förhandlingen 
går till. Detta är också något som framhålls som viktigt av de pro-
fessionella brukare som intervjuats i samband med vissa tidigare 
brukarundersökningar. Ett annat förslag är att man använder ett 
mindre formellt språk i rätten så att samtliga brukare förstår vad 
som sägs. Anpassning av information efter brukarnas behov kan 
bidra till att de känner sig lugnare och därmed kan fokusera på sin 
uppgift vid rättegången. Detta kan åstadkommas främst genom att 
information ges vid flera tillfällen och på olika sätt. Brukare med 
olika förutsättningar ges på så sätt större möjligheter att uppnå 
samma grad av kunskap under ärendets gång. Detta bidrar i sin tur 
även till fler brukare med adekvata förväntningar och förberedelser 
vilket kan antas underlätta kommunikationen och samarbetet mel-
lan brukare och domstol. Ett sådant hänsynstagande till brukarnas 
behov ger möjlighet för brukarna att lämna friare, fylligare och 
därmed mer korrekta berättelser. Det bidrar i sin tur till ett bättre 
beslutsunderlag för domstolen och därmed ökad rättssäkerhet.
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Brås intervjuundersökning – tingsrätten
Brå har intervjuat 45 icke-professionella brukare vid Södertörns 
tingsrätt – målsägande, vittnen samt tilltalade. Hälften av dessa 
hade tidigare erfarenhet av huvudförhandling i tingsrätt. 

Vikten av information
Väl förberedda brukare antas kunna bidra till högre effektivitet 
och ett bättre beslutsunderlag för domstolens avgörande. Bristande 
information om hur en huvudförhandling går till kan leda till att 
man inte lämnar all den information som man faktiskt har, exem-
pelvis på grund av stress, oro eller att man förväntar sig att få tala 
vid flera tillfällen.  

En knapp majoritet av de intervjuade uppgav att de hade tillräck-
ligt med information om vad som skulle hända under förhandling-
en. Andelen som beskriver sig själva som tillräckligt informerade 
är ungefär densamma i alla tre brukargrupper. Dock hade bara en 
liten del av de målsägande och tilltalade informerats av sina juridis-
ka ombud respektive åklagare (främst bland målsägande). Bland 
övriga målsägande och tilltalade var tidigare erfarenheter av rätte-
gångar (särskilt bland tilltalade) den främsta informationskällan. 

Intervjusvaren pekar på att det behövs ytterligare information 
utöver den som vissa brukare får av sina ombud. Det kan exem-
pelvis röra sig om att förtydliga kallelsen till huvudförhandlingen 
och att rättens ordförande informerar om vissa aspekter i samband 
med att förhandlingen inleds. Det är viktigt att information till-
gängliggörs på olika sätt och vid flera tillfällen.

Bemötande under förhandlingen
Brukarnas upplevelser av rättens ordförande är mestadels positiva. 
Ordföranden beskrivs bland annat som lugn och trevlig, men också 
med ord som respektfull, saklig och professionell. Samtliga inter-
vjuade målsägande och tilltalade upplevde också att ordföranden 
bemötte alla parter lika. 

De intervjuade hade också en mestadels positiv upplevelse av de 
juridiska ombuden och åklagare även om det, i synnerhet bland 
målsägande, finns exempel på att ombuden uppfattas som aggres-
siva, otrevliga och ifrågasättande. 

Det flesta upplever att de fått komma till tals under förhandling-
en, även om det också finns exempel på brukare som menar att de 
inte getts tillfälle att berätta på det sätt som de önskar. Detta kan 
ibland kännas starkt frustrerande i den mån man tycker att man 
blir avbruten eller anser att motparten far med osanning. 

En central del i bemötandet, som också har bäring på rättssäker-
het, är att parterna förstår vad som sägs under förhandlingen. Så är 
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inte alltid fallet, enligt de intervjuade. Många (cirka hälften) upp-
ger att de inte förstått allt som domaren, åklagaren och ombudet 
sade under förhandlingen. Det dominerande skälet var att man inte 
förstått ord som användes av ombuden och rättens ordförande.

I intervjuerna med brukarna ställdes en direkt fråga om vilka för-
bättringar de ville föreslå. Bland annat föreslås följande: 

•	Mer	information	och	mindre	hotfull	ton	i	kallelsen. Att kallelsen 
beskriver vad vittnesmålet avser och hur huvudförhandlingen 
kommer att gå till. 

•	Stöd	före	förhandling. Att bli mött och få personlig information 
eller personligt stöd innan man går in i rättssalen.

•	 Inledande	presentation. Att domaren hälsar alla välkomna och 
presenterar närvarande aktörer och deras roll. 

•	Ombudens	bemötande. Att ombuden agerar med samma neu-
tralitet som domaren, då ombudet ibland upplevs brista i respekt 
och artighet. 

•	Förståelse. Att aktörerna talar långsammare och med enklare 
ord, exempelvis i de fall det finns parter som har annat moders-
mål än svenska.

Brås intervjuundersökning –  
förvaltningsrätten
Även ett antal av förvaltningsrättens brukare har intervjuats. Det 
gäller dels brukare i ärenden som rör socialförsäkringar, dels om-
händertaganden enligt lagen om vård av unga (LVU). 

En viktig skillnad mot tingsrätten är att förvaltningsrättens han-
tering av mål och ärenden i huvudsak är skriftlig. Det gäller exem-
pelvis socialförsäkringsmålen. Kontakterna med rätten är i dessa 
fall inte sällan begränsade till att man skickar in överklagan samt 
läkarintyg till förvaltningsrätten och därefter inväntar beslut. Det 
finns en återkommande upplevelse av brist på återkoppling, som 
för flertalet har skapat känslor av ovisshet och frustration.

Flertalet uttrycker också ovisshet inför förvaltningsrättens hante-
ring av deras ärenden, som beror på bristande referensramar. Man 
vet helt enkelt inte vad man ska förvänta sig av förvaltningsrätten 
eller vad som förväntas av dem själva.

De intervjuade brukarna med socialförsäkringsmål efterlyser 
mer information, framför allt om hur domstolen arbetar och infor-
mation och återkoppling kring det egna ärendet: att förvaltnings-
rätten tagit emot relevanta handlingar, uppgifter om vem som är 
ens handläggare och upplysningar om hur hanteringen av ärendet 
fortskrider samt handläggningstider.
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Den muntliga förhandligen i förvaltningssrätten 
Även de intervjuade med pågående LVU-mål efterlyser mer infor-
mation, i dessa fall om den muntliga förhandlingen, som är det 
vanliga vid denna typ av mål. Man var dock i huvudsak positiv till 
hur man hade blivit bemött under förhandlingen. Ordföranden var 
neutral, saklig och samtidigt uppmärksam under förhandlingen. 
Exempel på detta är att brukarna uttryckt att domaren behandlade 
parterna på samma sätt, fokuserade på relevanta frågor och svar 
samt höll ögonkontakt. Man upplevde i stort att man fått möjlighet 
att framföra det man ville ha sagt under förhandlingen. 

Intervjuer med professioner
Brå har även intervjuat några personer i de professioner som är 
verksamma i domstolarna: domare vid tingsrätt och förvaltnings-
rätt, advokater med erfarenhet av mål i förvaltningsrätt respektive 
brottsmål samt åklagare. Intervjuerna med domare gjordes i form 
av fokusgrupper – en vid Södertörns tingsrätt och en vid Förvalt-
ningsrätten i Stockholm. Ytterligare fokusgrupper hölls med res-
pektive grupp av advokater, och utöver detta har ett antal enskilda 
intervjuer ägt rum med advokater och åklagare. 

De skriftliga bemötandet
Det som domstolarna förmedlar i skrift kan vara en central del 
av bemötandearbetet. Så är fallet inte minst för förvaltningsrätten, 
som i huvudsak arbetar med en skriftig handläggning av målen. De 
intervjuade domarna i förvaltningsrätten nämner också uttryckli-
gen domskrivningen som en bemötandefråga. Där har man haft ett 
särskilt utvecklingsarbete för att göra de skriftliga domarna mer 
lättillgängliga. Advokater med erfarenhet av förvaltningsrättsmål 
delar också synen på att domskälen är en viktig bemötandefråga. 
Genom att kunna se hur rätten har resonerat ges klienten bättre 
förutsättningar att förstå beslutet. 

I tingsrätten har man arbetat med utformningen av den skriftliga 
kallelsen som en del av bemötandearbetet. Som framkom i brukar-
intervjuerna kan denna uppfattas som hotfull och kall i tonen. Här 
framhåller domarna dock att det finns en balansgång mellan en 
mer vänlig ton och det allvar en förhandling innebär. 

Bemötandefrågor i anslutning till förhandlingen 
Vikten av att ordföranden presenterar sig och övriga aktörer är nå-
got som framkommit såväl i denna som i tidigare brukarundersök-
ningar. Åsikterna i de båda domargrupperna skiljer sig något när 
det gäller huruvida man som domare ska presentera sig och den 
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övriga rätten i inledningen av förhandlingen. Domarna vid tings-
rätten framhåller betydelsen av detta och menar att detta kanske är 
det mest avgörande resultatet av bemötandearbetet och den policy 
för bemötande som nu finns vid tingsrätten. Däremot är det inte 
lika självklart i förvaltningsrätten, där man lyfter en tanke om att 
rättens auktoritet kan försvagas om man blir för personlig. Från 
åklagarhåll hörs också farhågor kring detta, inte minst ur säker-
hetssynpunkt. Överlag tycks det finnas en balansakt mellan att hål-
la en vänlig ton utan att bli för personlig.

Det centrala i att brukarna har goda möjligheter att komma till 
tals genom ett väl avvägt och trygghetsskapande bemötande lyfts 
också fram av domare och advokater. Förutsättningarna och möj-
ligheten att kunna ge sin berättelse relateras också direkt till rätts-
säkerhet. 

I intervjuerna diskuteras också ett antal problem i relation till tol-
karna. Ett sådant är en önskan om bättre kontroll av deras lämplig-
het och kompetens. De intervjuade menar att det kan vara svårt att 
veta om översättningen är korrekt och hur stor andel av utsagorna 
som översatts. Det finns exempel på att man fått vetskap om att 
översättningar inte varit korrekta. 

Ett annat problem som nämns av brottmålsadvokater och åkla-
gare – som har erfarenhet av flera olika domstolar – är att det finns 
enskilda domare med ett respektlöst bemötande. Detta sker genom 
ett agerande som av professionella brukare uppfattas som otillbör-
ligt otrevligt, nonchalant eller som att processen forceras fram. Ad-
vokaterna uttrycker en farhåga om att möten med sådana domare, 
även om de utgör undantagen, påverkar målsägandes och vittnens 
vilja att medverka i pågående och eventuella framtida förhandling-
ar på ett negativt sätt. Detta har inte alls nämnts i intervjuerna med 
brukarna, vilket pekar på svårigheten att fånga upp detta i sedvan-
liga brukarundersökningar.

Ordning i rättssalen framhålls av professionerna som en bety-
delsefull del av bemötandet. Detta ses som viktigt för att skapa det 
lugn som krävs för att brukarna fritt ska kunna föra fram sin berät-
telse, vilket har betydelse för rättssäkerheten.

Lyhördheten inför rättens aktörer
Brås intervjuer med domstolarnas brukare visar att dessa är myck-
et lyhörda inför rättens aktörer – man iakttar, uppmärksammar 
och tolkar rörelser. De intervjuade domarna är också medvetna om 
detta. Även de intervjuade advokaterna pekar på att denna subtila 
del av bemötandet – kroppsrörelser, visat engagemang med mera – 
är väl så viktig för deras klienter och hur de upplever situationen. 
Advokater med erfarenhet av mål såväl i förvaltningsrätten som 
i tingsrätten pekar specifikt på nämndemännens roll och hur de 
uppfattas. Det finns erfarenhet av nämndemän som är alltför oen-
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gagerade och som ”i värsta fall, rentav somnar”. Denna upplevelse 
av (vissa) nämndemän känns igen från intervjuerna med målsägan-
de, vittnen och tilltalade, där det också förekommer exempel på 
nämndemän som upplevts slumra till. Problemet med oengagerade 
nämndemän finns också, som tidigare redovisats, dokumenterat i 
andra brukarundersökningar. Det pekar mot att problemet inte är 
begränsat till enstaka fall vid enstaka domstolar. 

Förslag till åtgärder 
I rapportens sista kapitel sammanfattas ett antal centrala resultat 
med fokus på att omvandla dem till några konkreta förslag till åt-
gärder och till domstolarnas fortsatta arbete med bemötandefrå-
gor. Förslagen kretsar kring a) en modell för domstolarnas bemö-
tandearbete, b) vilkas erfarenheter som måste tas till vara i arbetet, 
c) lämplig organisationsstruktur för bemötandearbetet samt d) 
några särskilt viktiga problem som uppmärksammats i samband 
med föreliggande studie.

Domstolarnas fortsatta bemötandearbete
Brå vill utifrån resultaten i denna studie understryka vikten av be-
mötandearbetet som en pågående process, snarare än något som 
har ett tydligt avslut. Detta är också något som poängteras i den 
internationella litteraturen, som konstaterar att utvärderingar inte 
alltid leder till praktiska konsekvenser. Att bemötandearbetet ska 
vara en pågående process är också tydligt uttryckt i strategin och 
handlingsplanen som landets domstolar har ställt sig bakom och 
arbetar i enlighet med. I Domstolsverkets regi har en handbok med 
Råd och tips för bemötande tagits fram för att stötta domstolarna 
i ett systematiskt genomförande av aktiviteterna i handlingsplanen 
(Sveriges Domstolar 2011).  

Processen för arbetet med bemötandefrågor låter sig enklast be-
skrivas enligt följande: 

•	 inledande mätning där olika problem identifieras
•	planera och implementera åtgärder
•	 följa upp åtgärder samt identifiera dels kvarstående problem, 

dels eventuella nya problem
•	planera och implementera åtgärder 
•	 följa upp åtgärder samt identifiera dels kvarstående problem, 

dels eventuella nya problem
•	etc.

Enkätstudier bör kompletteras med fokusgrupper med olika bru-
kare för att fånga upp eventuella nya problem samt för att få en 
mer detaljerad och sammansatt bild. Sådana fokusgrupper är kost-
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nadseffektiva och en förhållandevis snabb och enkel metod för att 
komma djupare in på en viss grupps tankar och erfarenheter. 

Flera olika grupper i bemötandearbetet
Brå anser att det är viktigt att erfarenheterna från flera olika grup-
per tas tillvara – så väl de icke-professionella brukarna som dom-
stolens egen personal. Medan de icke-professionellas kontakter 
med domstolarna i många fall är engångsföreteelser och personli-
ga, har andra brukare fortlöpande kontakter, och deras erfarenhe-
ter är snarare professionella än personliga. Forskningen visar också 
att den brukarupplevda och den professionella kvaliteten inte all-
tid stämmer överens. Advokater och åklagare har exempelvis erfa-
renheter av olika slags förhandlingar, av olika domstolar, av olika 
domare etc. De har därmed en unik position där de kan bidra med 
information om mindre vanliga, men icke desto mindre viktiga, 
missförhållanden i domstolarnas bemötande. Sådana situationer 
torde vara mycket svåra att upptäcka i brukarundersökningar där 
bara icke-professionella brukare ingår.

I likhet med annan forskning visar Brås studie att de icke-profes-
sionella brukarna har olika typer av behov – exempelvis uppfattas 
behovet av information olika bland individer och grupper. Med ut-
gångspunkt i att ”en storlek passar inte alla” vill Brå framhålla att 
det är viktigt att i ett bemötandearbete – exempelvis en brukarun-
dersökning – fånga upp en så bred grupp av brukare som möjligt. 
Olika, mångfacetterade behov och erfarenheter behöver få möjlig-
het att komma till uttryck för att bemötandearbetet ska kunna an-
passas till samtliga såväl rättssökande som professionella brukare. 
Det är därför viktigt att enkätmetoden kombineras med fördjupan-
de intervjuer, det vill säga en kvalitativ metod. Denna metod ger 
intervjuaren möjlighet att formulera följdfrågor utifrån varje spe-
cifik intervjusituation och öppnar för en relativt djup förståelse av 
hur brukarna uppfattar domstolarnas bemötande till skillnad från 
kvantitativa metoder med strikta standardformulär.

Struktur för arbetet
Ett fortlöpande kvalitetsarbete kräver en viss struktur. Tid och re-
surser måste avsättas och någon måste vara beredd att ta ett hu-
vudansvar för de olika insatserna i organisationen.

Brå föreslår här inga specifika former för att organisera arbetet 
med bemötandefrågor. Det görs bäst efter respektive domstols för-
utsättningar, prioriteringar med mera. Utifrån resultaten i förelig-
gande studie samt tidigare forskning, vill Brå dock framhålla vik-
ten av att domare och andra grupper av domstolsanställda träffas 
i olika forum med den specifika uppgiften att diskutera och lära 
sig av varandras erfarenheter i mötet med vittnen, målsägande och 
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tilltalade. Som nämnts ovan är det emellertid viktigt att effekter-
na av bemötandet i domstolarna utvärderas regelbundet och syste-
matiskt och att resultaten sammanställs och analyseras på ett sätt 
som bidrar till att driva bemötandearbetet framåt. Det ökar i för-
längningen både rättssäkerheten och effektiviteten i domstolarnas 
verksamhet. 

Några särskilda problem 
Ordning i och utanför rättssalen 
Ett problem som framför allt de professionella brukarna med erfa-
renhet av brottmål nämner är att domaren ibland inte håller ord-
ning i förhandlingssalen. Det är också viktigt att otillbörlig påver-
kan inte sker i andra utrymmen i domstolen. Detta ses som en viktig 
del i att ge de olika parterna så bra förutsättningar som möjligt att 
lämna sin berättelse. 

En lösning på problemet är att arbeta fram en tydlig rutin om 
ordningsfrågor. En sådan kan hantera en rad övergripande frågor 
och rutiner som kan kopplas till ordning i och utanför rättssalen. I 
Södertörns tingsrätt i Huddinge kommun har man exempelvis ut-
arbetat en rutin för hur och när man har möjlighet att ta emot stu-
diebesök från skolor. I arbetet med lokala bemötandepolicyer på 
enskilda domstolar skulle denna rutin kunna vara en del.  

De subtila signalerna
Intervjuerna visar på vikten av att de professionella aktörerna upp-
visar respekt, engagemang och neutralitet inför dem som kommer 
till domstolen.

Som ett led i detta kan det vara en god idé att inom domstolarna 
och nämndemannakåren diskutera de mer subtila aspekterna av 
bemötande – miner, gester, vaksamhet etc. – och hur man utifrån 
detta uppfattas av brukarna. I vissa fall kan det röra sig om mer 
praktiska åtgärder – hur hanterar man exempelvis problemet med 
att sitta och lyssna länge utan att få röra på sig? Det kan också fin-
nas ett behov av att medvetandegöra fler professionella brukare 
om vilken betydelse dessa i mångt och mycket icke-verbala signaler 
kan ha. Till syvende och sist bottnar det i ett bibehållet förtroende 
för domstolarna och rättsprocessen. 

När domaren brister i respekt 
I intervjuerna med åklagare och advokater framkommer att det 
finns enskilda domare som mer eller mindre generellt upplevs som 
otrevliga, nonchalanta och att de forcerar fram processen på ett 
mindre lyckat sätt. Samtidigt kan det noteras att detta inte är ett 
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resultat som var framträdande i intervjuerna med vittnen, målsä-
gande och tilltalade. Det kan sannolikt bero på flera faktorer, inte 
minst på den begränsade omfattningen av intervjuer, att det bland 
de intervjuade inte fanns någon som hade haft en förhandling med 
en sådan domare, eller bristen på erfarenheter att jämföra med. I 
detta sammanhang kan man knyta an till resonemanget ovan om 
betydelsen av att inkludera flera grupper i brukarundersökningar 
för att öka möjligheterna att hitta mindre vanliga missförhållanden 
och missförhållanden som av andra anledningar är svåra att synlig-
göra utanför domarens rättssal.

Förvaltningsrättens återkoppling
Ett genomgående tema som framträder i intervjuerna med pågå-
ende socialförsäkringsmål i förvaltningsrätten är bristen på åter-
koppling. Man efterlyser en tydligare bekräftelse från förvaltnings-
rätten om att rätten har mottagit underlaget och i samband med det 
information om ungefärlig handläggningstid. Ur brukarsynpunkt 
skulle det vara värdefullt om domstolen upplyser om vilket slags 
information den får ge och inte får ge. Det är särskilt viktigt i den 
här typen av mål eftersom de flesta brukare inte har något juridiskt 
ombud som kan klargöra vad de ska skriva och lämna in. Under 
alla förhållanden borde domstolen i allmänna ordalag kunna infor-
mera om hur den enskildes mål kommer att handläggas. I samband 
med de många gånger ganska långa handläggningstiderna förstär-
ker bristen på återkoppling den vanmaktskänsla inför rätten som 
kommer till uttryck i intervjuerna.

Till detta kan läggas att förvaltningsrättens roll kan upplevas 
som diffus då det många gånger saknas referensramar till denna in-
stans. Ett av målen i Sveriges Domstolars bemötandestrategi är att 
alla som deltar i en domstolsprocess ska veta vad som förväntas av 
dem och känna till domstolens roll och samhällsuppgift. Här tycks 
förvaltningsrätten ha ett visst arbete kvar att utföra. Exempel på 
relativt enkla åtgärder som kan vidtas är att skicka ett kvitto på att 
handlingar mottagits, att meddela när en handläggare utsetts och 
kontaktuppgifter till denne samt en underbyggd uppskattning om 
den ungefärliga handläggningstiden för det aktuella ärendet.
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Inledning
I föreliggande studie analyseras hur olika brukare upplever dom-
stolars bemötande och hantering av ärenden. Till brukare hör såväl 
målsägande, tilltalade och vittnen, men även olika professioner, så-
som åklagare, advokater och domare. Hur dessa upplever och på-
verkas av domstolens bemötande har betydelse för rättssäkerheten. 
Icke professionella brukare måste exempelvis ges goda förutsätt-
ningar att under förhandlingar kunna berätta utförligt och upp-
riktigt om den situation som föranleder den rättsliga prövningen. I 
ett vidare perspektiv kan dåliga erfarenheter av en domstol leda till 
minskat förtroende och minskad benägenhet att medverka i fram-
tida rättsprocesser (Brå 2010:1). Det är också viktigt att brukarna 
ges goda möjligheter att förstå den information som domstolarna 
ger för att kunna medverka i domstolsförhandlingen. Ett förbätt-
rat bemötande från domstolarnas sida kan alltså bidra till att öka 
brukarnas medverkan i och förståelse av rättsprocessen. Det bidrar 
i sin tur till att öka rättssäkerheten och effektiviteten i domstolar-
nas arbete.

Bakgrund
Det har under senare år publicerats flera rapporter som på olika 
sätt berör bemötande i de svenska domstolarna. Dels har man ge-
nomfört brukarundersökningar vid såväl tings- som hovrätter, dels 
finns ett mindre antal studier, bland annat av Brå, där bemötande 
ingått som en del eller där särskilda aspekter av bemötande har 
stått i fokus.1 Sveriges Domstolar har också sedan 2010 en särskild 
bemötandestrategi som innefattar en rad åtgärder. Föreliggande 
studie är ett led i denna strategi. Brå har samtidigt en roll i att ge 
metodstöd till rättsväsendets myndigheter så att dessa kan utveckla 
sina arbetssätt. Brå och Sveriges Domstolar har således gemensam-

1 Se exempelvis Diskriminering i rättsprocessen (Brå 2008:4) och Brottsoffers 
kontakter med rättsprocessen (2010:1).  
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ma intressen, och denna studie är ett resultat av ett samarbete mel-
lan dessa båda myndigheter. 

Sveriges Domstolars bemötandestrategi
År 2010 antog Sveriges domstolar en för samtliga domstolar ge-
mensam bemötandestrategi. Bakgrunden var regeringens Uppdrag	
till	Domstolsverket	angående	strategier	för	Sveriges	Domstolars	ar-
bete	med	vissa	förtroendefrågor	(Ju2008/10177/DOM). Här upp-
dras åt Domstolsverket att påbörja, stödja och hålla samman ett 
strategiskt arbete på tre områden: bemötandet av parter och andra 
personer som kommer i kontakt med domstolarna, domstolarnas 
utformning av domar och beslut samt domstolarnas kontakter med 
media. I samband med detta har Sveriges Domstolar tagit fram en 
handlingsplan för perioden 2011–2014 (Sveriges Domstolar, dnr 
783-2010). I denna ingår bland annat åtgärder rörande brukarun-
dersökningar, bemötandepolicy (se nedan), kompetensutveckling, 
internt bemötande, telefon- och öppettider samt e-postkontakter, 
en gemensam domstolarnas dag för allmänheten (”öppen dom-
stol”), uppföljning av bemötandestrategin samt framtagande av en 
ny handlingsplan.

Policyn för bemötande som ingår i det strategiska arbetet inne-
håller såväl målsättningar som verktyg och en ansvarsfördelning2. 
Bemötandestrategin har två mål. För det första: alla som deltar i 
en domstolsprocess ska veta vad som förväntas av dem och känna 
till domstolens roll och samhällsuppgift. För det andra: alla som 
kommer i kontakt med en domstol ska uppleva att domstolen är 
intresserad och har förståelse för deras specifika behov och förut-
sättningar. De tre ledmotiven för att uppfylla dessa målsättningar 
är följande: 1) engagemang och lyhördhet, 2) vänligt och tydligt 
uppträdande samt återkoppling och 3) systematiskt arbete för att 
förbättra bemötandet. I denna tredje kategori ingår bland annat att 
varje domstol under perioden 2011–2014 genomför en brukarun-
dersökning samt rapporterar resultat, åtgärder och åtgärdsplaner 
till Domstolsverket.

De brukarundersökningar som genomförts under senare år är 
alltför få och saknar den standardisering som krävs för att det ska 
vara möjligt att på ett säkert sätt dra slutsatser om var och hur 
bemötandearbetet utvecklats och de eventuella effekterna av det 
arbete som bedrivits. Däremot kan den återkommande och lands-
omfattande enkätundersökning som enligt handlingsstrategin ska 
genomföras vart femte år komma att tjäna ett sådant syfte. De bru-

2 Här anges att domstolschefen har det yttersta ansvaret, samt att samtliga 
medarbetare härutöver ”ansvarar för hur de uppträder i direkta kontakter med 
alla de personer som de kommer i kontakt med inom ramen för sitt arbete och 
för att bidra till det arbete som bedrivs på domstolen med att ständigt förbättra 
bemötandet”.
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karundersökningar som hitintills genomförts sammanfattas i ka-
pitlet De	svenska	brukarundersökningarna och i bilaga 2. Brukar-
undersökningarna kan tjäna som en utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet inom ramen för domstolarnas handlingsstrategi.

EMR-reformen
Det kan i detta inledande skede också vara på sin plats att näm-
na den så kallade EMR-reformen – En modernare rättegång. Den 
trädde i kraft den 1 november 2008 med det övergripande syftet att 
i allmän domstol skapa en modernare rättegång som uppfyller kra-
ven på en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handläggning av 
ärenden. Reformen bestod av tre delar: 

•	Ett	bättre	utnyttjande	av	modern	teknik	–	bland	annat	infördes	
bestämmelser om att berättelser som lämnas i bevissyfte i tings-
rätt som regel ska dokumenteras genom ljud- och bildupptag-
ning.  

•	Flexiblare	regler	–	kravet	på	muntlighet	mjukades	upp,	och	be-
stämmelser som betonade parternas ansvar för att driva målet 
framåt infördes. 

•	En	mer	ändamålsenlig	hovrättsprocess	–	bland	annat	infördes	be-
stämmelser om att hovrätten i större utsträckning ska bygga sin 
prövning på samma material som legat till grund för tingsrättens 
avgörande. Det innebär exempelvis att förhör inte hålls på nytt i 
hovrätten utan förhören från tingsrätten spelas upp med ljud och 
bild. Målsägande och vittnen är endast närvarande i hovrätten 
om kompletterande frågor ska ställas. På så sätt tydliggörs att 
tyngdpunkten i rättsskipningen ligger i första instans. 

En lokal utvärdering som gjordes 2010 pekar på en rad positiva 
konsekvenser av reformen, men också på en del upplevda brister 
(Hovrätten för Västra Sverige 2010). Advokater och åklagare som 
intervjuades förde fram synpunkter på brister som påverkar rätts-
säkerheten, såsom den tilltalades möjlighet att komma till tals. 
Bland tilltalade gavs också uttryck för att man inte fått tillräcklig 
möjlighet att komma till tals. Bland målsägande fanns de som inte 
ville hållas utanför delar av processen. 

Sedan den studien gjordes har regeringen tillsatt en särskild ut-
redning med syfte att utvärdera EMR-reformen (dir. 2011:79 samt 
tilläggsdir. 2012:45). Resultaten publicerades i En	modernare	rät-
tegång	II	–	en	uppföljning (SOU 2012:93). Här drar man – lite i 
motsats till hovrättens studie – bland annat slutsatsen att det finns 
stora fördelar med att återanvända redan hållna förhör (via ljud- 
och bildupptagningar), inte minst ur ett brottsoffer- och medbor-
garperspektiv. ”Nya förhör innebär olägenheter och påfrestningar 
för förhörspersonerna. De som lojalt inställer sig vid en huvud-
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förhandling i domstol bör kunna utgå från att man får lämna sina 
uppgifter vid det tillfället och normalt slipper komma tillbaka för 
nya förhör. Att hålla nya förhör innebär stora kostnader för staten 
och kan i vissa fall påverka förtroendet för rättsväsendet negativt” 
(SOU 2012:93, s. 149). Sammanfattningsvis menar utredningen 
att EMR-reformen fallit ut mycket väl. Den moderna tekniken har 
kommit till stor nytta, och handläggningen anpassas bättre efter 
vad som behövs i det enskilda fallet. Domstolsprocessen har blivit 
smidigare och snabbare, och rättssäkerheten är väl tillgodosedd, 
enligt utredningen. 

Syfte
Bemötande i domstolen kan påverka de olika parternas vilja att 
medverka i domstolsprövningen och deras förutsättningar för att 
ge en utförlig berättelse. Ytterst handlar det om att säkerställa att 
domstolen får bästa möjliga underlag för sin bedömning i målen. 
 Syftet med denna studie är att få en djupare och mer systematisk 
kunskap om hur domstolarna uppfattas av olika brukare: vittnen, 
målsägande och tilltalade samt förvaltningsdomstolarnas parter. 
Det gäller både personbemötande och institutionellt bemötande. 
Av särskild betydelse är att undersöka vilken betydelse bemötandet 
har för rättssäkerhet3 och effektivitet. Frågeställningar i denna stu-
die rör således olika aspekter som kan påverka brukarnas medver-
kan och möjlighet att ge sin berättelse i domstolen, exempelvis: 

•	Får	brukarna	tillräckligt	med	information	inför	förhandlingen?
•	Får	brukarna	komma	tillräckligt	till	tals?
•	Känner	brukarna	sig	säkra	och	trygga?	
•	Hur	upplevs	mötet	med	domstolens	olika	aktörer?

Det övergripande syftet är att utifrån de empiriska materialen fö-
reslå konkreta förbättrings- och åtgärdsförslag. Vissa reflektio-
ner kring framtida brukarundersökningar inom domstolsväsendet 
lämnas också. 

3 Någon entydig definition av vad som ingår i begreppet rättssäkerhet finns inte,  
men i allmänt språkbruk brukar benämningen innebära att ett land har en lag
stiftning och ett system i övrigt som skyddar den enskilde medborgaren mot 
godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms 
utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tydligt stöd i lag och att alla 
medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat 
sätt. Den enskilde medborgaren är även tillförsäkrad juridisk trygghet för sin 
person och egendom samt att rättsreglerna ska tillämpas på ett förutsebart och 
effektivt sätt. Begreppet innefattar också att det säkerställs att parter och vittnen 
förstår sin roll och uppgift och att de upplever att de fått komma till tals och att 
de blivit lyssnade på.
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Metod
I de följande avsnitten redovisas kortfattat de empiriska material 
och metodansatser som ligger till grund för studien. För en utförli-
gare metodredovisning, se Bilaga1. 

Kunskapssammanställning
Som en del i studien har Brå gjort en kunskapsöversikt. Befintlig 
forskning och andra relevanta underlag kring olika aspekter av 
bemötande i domstolen har eftersökts. Exempel på brukarunder-
sökningar från andra länder har inhämtats, tillika metodreflektio-
ner om hur denna typ av undersökningar bäst låter sig göras. Oli-
ka aspekter av och reflektioner kring bemötande i förhållande till 
rättssäkerhet och effektivitet belyses också. 
 Litteratursökningarna har gjorts med hjälp av informationsspe-
cialister på Polishögskolans bibliotek. Sökningarna har avgränsats 
till att gälla litteratur publicerad efter 1995. En geografisk precise-
ring innebär att litteraturen primärt täcker in förhållanden i Nor-
den, Västeuropa, Nordamerika samt Australien och Nya Zeeland. 
Olika sökbegrepp har använts, och en rad databaser har genom-
sökts. Utöver detta har också ett antal hemsidor genomsökts. De 
aktuella referenserna återfinns löpande i kapitlet Bemötande	 i	
domstol	–	kunskapsläget. 

Intervjuundersökningar
En semistrukturerad intervjuundersökning har genomförts med 
brukare i tingsrätt (vittnen, målsägande och tilltalade) och i för-
valtningsrätt (klagande och sökande). En sådan kvalitativ intervju-
undersökning medger en djupare förståelse av negativa upplevelser, 
som är viktiga ut ett förbättringsperspektiv och positiva erfarenhe-
ter som är viktiga för att kunna belysa framgångsfaktorer. De in-
tervjuade kan inte ses som representativa för samtliga de personer 
som går igenom Sveriges domstolsprövningar, vilket heller inte är 
syftet med en kvalitativ metodansats. Här är avsikten i första hand 
att fånga upp olika typer av perspektiv och erfarenheter, snarare 
än att undersöka hur vanliga vissa förhållanden är. Omfattningen 
på sådana studier avgörs huvudsakligen av att nya intervjuer inte 
tillför kvalitativt nya data (så kallad ”teoretisk mättnad”). Utöver 
dessa brukare intervjuades också advokater, åklagare och domare 
verksamma i tingsrätterna i fokusgrupper och enskilt. Respektive 
kategori träffades var för sig. En fokusgrupp hölls med domare 
verksamma i förvaltningsrätten och en med advokater som huvud-
sakligen arbetar med förvaltningsrättsliga ärenden samt en enskild 
intervju med en förvaltningsrättsadvokat (se bilaga 1. Metod). Till 
skillnad mot merparten av målsägande, tilltalade och vittnen har 
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dessa yrkesgrupper mer fortlöpande kontakter med domstolen, 
och erfarenheterna kan speglas mer professionellt än personligt. 
Professionellas upplevelser skiljer sig från allmänhetens, vilket gör 
det viktigt att få en kompletterande bild från dessa yrkeskategorier 
(Ministry of Justice 2010). 

Brås intervjuare deltog som åhörare i de rättegångar där inter-
vjuer sedan genomfördes. Det innebar rika tillfällen till observa-
tioner i rättegångssalen som kommit studien till nytta, inte minst 
under intervjuerna med brukarna (som strax dessförinnan deltagit 
i de observerade förhandlingarna). Det underlättade dels formule-
randet av situationsspecifika följdfrågor men även förståelsen av de 
upplevelser som framkom i intervjuerna.

Övrigt material
Brå har haft tillgång till tidigare svenska brukarundersökningar 
som genomförts vid olika tings- och hovrätter. Dessa sammanställs 
och analyseras i föreliggande studie. Totalt ingår cirka 800 inter-
vjuer med vittnen, målsägande och tilltalade i dessa studier. De har 
tidigare inte sammanställts och analyserats i ett sammanhang, vil-
ket ger nya möjligheter till kunskap om domstolars bemötande av 
brukare.

Disposition 
Närmast följer ett kapitel där framväxten av intresset för att mäta 
olika aspekter av domstolarnas arbete och nuvarande kunskaps-
läge beskrivs. I detta ingår också en återgivning av vissa metod-
diskussioner i tidigare gjorda brukarundersökningar från andra 
länder. Därefter följer ett kapitel där tidigare svenska brukarun-
dersökningar sammanfattas (en utförligare sammanfattning av 
dessa återfinns också i bilaga 2). Efter detta följer analyserna av 
Brås intervjuer med brukare, inledningsvis de i tingsrätten, följt av 
intervjuerna med förvaltningsrättens parter. I det därpå följande 
kapitlet analyseras intervjuerna med de professionella brukarna 
vid domstolarna. Rapporten avslutas med ett kapitel där resultaten 
sammanfattas och där några förslag på åtgärder presenteras. 



22

Brå rapport 2013:11

Bemötande i domstol – 
kunskapsläget

Intresset för bemötandefrågor växer fram
Intresset för att försöka mäta olika aspekter av domstolarnas ar-
bete och resultat växte fram i USA under 1990-talet. Då introduce-
rades exempelvis The	Trial	Court	Performance	Standards (TCPS). 
Syftet var att få ett mått på domstolarnas resultat och kvalitet som 
organisation betraktat, och inte utifrån enskilda individers presta-
tioner. Referenspunkten var domstolarnas brukare, med målet att 
förbättra servicen (Shauffler 2007). Även i Singapore påbörjades 
vid den tiden ett liknande kvalitetsarbete bland landets domstolar. 
Cirka tio år senare började ett antal europeiska länder arbeta med 
att föra in kvalitetssystem för domstolarna. Nederländerna och 
Finland räknas till de länder som tidigast utvecklade mer omfattan-
de modeller. Albers (2009) menar att kvalitetssystem inom dom-
stolarna nu har nått en mognad, efter ett antal år av pionjärsanda 
med experiment och tester. Alla domstolar har i stort sett samma 
mål vad gäller att garantera rättvisa, lösa tvister, garantera rättssä-
kerhet med mera, men de skiljer sig åt i hur man organiserar sig och 
hanterar sätten att nå dessa mål. Allt mer poängteras dock vikten 
av att ha resultatindikatorer som direkt knyter an till hur man han-
terar bemötande och de olika parternas intressen i rättsprocessen 
(Ostrom & Hanson 2007), det vill säga det som kan betecknas som 
brukarupplevd kvalitet (SOU 2008:106). 

Effekter av bemötandet 
Medborgarnas förtroende för domstolarna är av central vikt i en 
demokratisk rättsstat. Det finns ett antal faktorer som har särskilt 
stor betydelse för detta förtroende. Utredningen Ökat	förtroende	
för	domstolarna (SOU 2008:106) sammanfattar dem enligt följan-
de: 
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•	Domstolarnas	och	domstolspersonalens	tillgänglighet	för	parter	
och bevispersoner. 

•	Domstolarnas	bemötande	av	parter	och	bevispersoner.
•	Domstolarnas	handläggningstider.
•	Transparensen	i	domstolarnas	beslutprocesser.
•	Utformningen	av	domar	och	beslut.
•	Den	bild	som	medierna	förmedlar	av	domstolarnas	verksamheter.
•	Allmänhetens	kunskap	om	domstolarnas	verksamhet.
•	Domarnas	uppträdande.	

Flera av ovanstående punkter är av direkt relevans för denna stu-
die. 
 I studier om bemötandefrågor och upplevelsen av domstolar be-
skrivs även olika perspektiv på rättvisa. Enligt Holbrook (1999) 
finns det inom forskningen på detta område tre strömmar, som var 
och en blottlägger faktorer som påverkar individens upplevelser. 
Distributiv	rättsvisa fokuserar på hur rättvisan och utfallen förde-
lar sig. Processuell	rättvisa fokuserar på hur rättens förfarande på-
verkar hur rättvisa domsluten upplevs vara. Inom detta perspektiv 
är möjligheten att komma till tals centralt (voice i forskningslitte-
raturen). Interaktionell	rättvisa är ett tredje perspektiv. Här är det 
inte bara utfallen (distributiv rättvisa) och sättet att nå dem (pro-
cessuell rättvisa), utan även motiveringen och grunden för beslu-
ten, som är viktiga för hur rättegången upplevs. 

Processuell rättvisa central
I forskningen som knyter an till bemötande i domstolen framstår 
den processuella rättvisan som central. Tankarna om och operatio-
naliseringen av processuell rättvisa introduceras 1975 av Thibaut 
och Walker (Colquitt m.fl. 2001). Denna typ av rättvisa präglas av 
att parterna som möts i rättegång har möjlighet att föra fram sin 
version och berättelse (voice), att de känner att domarna och öv-
rig personal behandlar dem med respekt samt att beslutsprocessen 
är neutral, det vill säga trovärdig och opartisk (se t.ex. Tyler 1990, 
1997). När parterna i en rättegång känner att de fått komma till 
tals och fått delta i rättsprocessen, har de enligt forskningen lät-
tare att förstå och acceptera det beslut som rätten kommer fram 
till (se t.ex. Center for Court Innovation 2011, Ruback m.fl. 2008 
och Frazer 2006). Forskningen visar konsekvent att upplevelsen av 
domstolen i högre grad präglas av hur man som part blir bemött 
och om processen uppfattas som rättvis, än vad själva utgången blir 
(se t.ex. Rottman 2007 och Moorhead 2008). Tom Tyler (1990) 
beskriver att upplevelsen, i enlighet med det som ryms inom kon-
ceptet med processuell rättvisa, kan utgöra en ”krockkudde” när 
negativa beslut meddelas, som gör att legitimiteten av rättssyste-
met inte hotas. Enligt forskningen medverkar en sådan upplevelse 
också till att man är mer benägen att respektera domstolen och att 
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följa och acceptera domstolens beslut. (Ostrom och Hanson 2010). 
Frazer (2006) menar mot denna bakgrund att domstolen med små 
medel – såsom tydligare kommunikation, respektfullt uppträdande 
och ögonkontakt – kan få parterna i en rättsprocess att uppfatta 
och uppleva domstolen som mer positiv och rättvis. Mot bakgrund 
av det ovan skrivna kan den processuella rättvisan också länkas till 
tankar om rättssäkerhet: För att de personer som hörs i domsto-
len ska kunna lämna en fri och fyllig men också korrekt berättelse 
krävs att de känner sig trygga. Det är under dessa förutsättningar 
som domstolen kan få bästa möjliga underlag för sin bedömning i 
målen (SOU 2008:106).

I olika länder har man under åren gjort ett antal studier om be-
mötandet i domstol. Fokus och målgrupper skiftar, och nedan 
kommer några studier att nämnas för att exemplifiera och illustre-
ra denna bredd.4 Mycket knyter dock an till det som ovan beskri-
vits som centralt inom ramen för den processuella rättvisan. 

Vikten av information
Brittiska Home Office gjorde år 2000 en stor undersökning om hur 
vittnen upplever domstolarna (Whitehead 2001). 2 500 vittnen in-
tervjuades. Studien visar att deras upplevelse av rättsväsendet var 
starkt kopplad till hur pass väl polisen hade informerat dem. Oav-
sett brott kände kvinnliga vittnen större oro inför att vittna i dom-
stol jämfört med manliga vittnen.  Kunskap om domstolen och rät-
tegångsprocessen är enligt studien en central faktor för hur pass 
bekväm man känner sig inför en rättegång. De som hade vittnat 
förut och de som kände sig bekanta med rättegångsprocessen var 
mindre oroliga inför att komma till domstolen. Studien visar också 
att nöjdheten kan relateras till vittnens förväntningar, vilket i sin 
tur visar på vikten av information före rättegången. En senare stör-
re brittisk studie, där 38 000 vittnen och målsägande fick besvara 
en enkät, visar också på vikten av information, såväl om hur det 
egna ärendet utvecklar sig som om rättegångsprocessen generellt 
(Franklyn 2012). 

Stödbehoven varierar
En annan studie som fokuserar på vittnen och målsägande delar 
in dessa i fyra kategorier efter deras stödbehov och upplevelse av 
domstolen (MORI Social Research Institute 2003). Kategorisering-
en kan vara behjälplig i ett bemötandearbete: 

•	De	mycket	sårbara.	För	denna	grupp	har	vetskapen	om	att	de	ska	
delta i en rättegång en stor negativ inverkan på stress och hälsa. 
Offer och vittnen i denna kategori har i regel varit utsatta för 
mycket allvarliga brott. 

4 För fler studier, se t.ex. Staes och Thijs (2008).
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•	De	nervösa.	Till	nervösa	målsägande	och	vittnen	räknas	de	som	
är oroliga och ängsliga inför sin medverkan i rättegången. De 
flesta har ingen tidigare erfarenhet av en rättegång, och klivet in 
i domstolen är ett steg in i det okända. De kan också vara påver-
kade av de brott som rättegången avser, men inte i samma grad 
som den ovan beskrivna gruppen.

•	De	obekymrade.	Dessa	vittnen	och	målsägande	har	i	regel	varit	
utsatta för mindre allvarliga brott som inte orsakat så mycket 
personlig skada. Det rör sig också om personer som fått bra stöd 
och information inför rättegången och inte sällan har bra stöd 
från familj och vänner.

•	De	säkra.	Dessa	har	i	stor	utsträckning	tidigare	erfarenheter	från	
rättssystemet. Osäkerheten är betydligt mindre i denna grupp 
jämfört med de tre andra, och de har ofta en klar bild av vad de 
har att förvänta sig. Ofta rör det sig om mindre allvarliga brott. 
Författarna pekar dock på risken att blanda ihop denna grupp 
med en del målsägande och vittnen som uppträder betydligt mer 
säkra än vad de egentligen är. 

I detta sammanhang ska det påpekas att skillnader i stödbehov kan 
bero på en rad olika omständigheter. Exempel på sådana förutsätt-
ningar är typ av brottsutsatthet, tidigare erfarenheter av det svens-
ka eller annat lands rättsväsende, tillgång till rättshjälp, egen rela-
tion till rättens sammansättning ifråga om exempelvis ålder, kön, 
utbildningsgrad och etnicitet. En ytterligare omständighet är att 
kontakter med och inom domstolen för en icke-professionell bru-
kare ofta är en unik och livspåverkande händelse, medan det för 
professionella brukare är en arbetsdag (Brå 2010:1). 

Olika faktorer påverkar nöjdheten
I en genomgång av brukarundersökningar från år 2000 och framåt 
redogörs för vilka faktorer som kan ha betydelse för allmänhetens 
och olika brukargruppers upplevelse av och nöjdhet med domsto-
larna (Moorhead m.fl. 2008). Översikten visar att de flesta studier 
enbart relaterar till brottmål eller att de inte tar hänsyn till skillna-
den mellan brottmål och civilmål. Domsluten och upplevelsen av 
hur rättvisa dessa är samt upplevelsen av hur rättvis själva dom-
stolsprocessen är påverkar enligt de genomgångna studierna hur 
nöjda allmänheten och brukarna är med domstolarna. Däremot är 
olika demografiska faktorers påverkan inte lika entydig i studierna. 
Ett genomgående resultat var, som tidigare nämnts, att brukarnas 
upplevelser av hur rättvis själva rättegången är hade större påver-
kan på graden av nöjdhet än själva utgången. 

En brukarundersökning från Danmark (Brukarundersøgelse av 
Danmarks domstole 2010) visar att nöjdheten är relativt hög, 78 
procent är generellt nöjda. Domarna upplevs som mycket profes-
sionella. Samtidigt påverkas nöjdheten av utfallet i domen. De som 
fått ett utslag emot sig är generellt lite mindre nöjda än de som 
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fått ett beslut med sig eller blivit frikända. Störst är missnöjet med 
handläggningstider, särskilt bland de professionella brukarna. 52 
procent är direkt missnöjda. Förutom kortare handläggningstider 
går det att urskilja ytterligare några önskemål om förbättringar 
bland brukarna: mer användning av modern teknik såsom e-post, 
bättre telefonservice, avskilda väntrum med tillgång till vatten och 
kaffe samt tydligare redogörelser för domsluten. Förutom detta 
framhåller de professionella brukarna att de olika domstolarna 
borde vara mer enhetliga.

Internationella samarbeten
Förutom i enskilda studier har kvalitet inom domstolar diskuterats 
på en mer övergripande internationell nivå. Inom ramen för olika 
internationella samarbeten har man utvecklat verktyg och stöd för 
att mäta olika kvalitetsaspekter inom domstolarnas arbete. The In-
ternational Consortium for Court Excellence lanserade exempelvis 
International Framework for Court Excellence år 2008. Detta ram-
verk innehåller en metod för att mäta olika aspekter av domstolar-
nas kapacitet samt förbättringsförslag.5 Sju olika kvalitetsområden 
urskiljs, bland annat brukarnöjdhet och allmänhetens förtroende. 
Man menar också att de domstolar som värderas som högkvalita-
tiva utmärks av att de systematiskt mäter brukarnas uppfattning 
och behov. 
 På europeisk nivå är arbetet också etablerat, bland annat genom 
CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) som se-
dan 2007 har en särskild kvalitetsarbetsgrupp (CEPEJ-GT-QUAL). 
Arbetsgruppen samlar in information och utvärderingar av de kva-
litetsmodeller som används i medlemsstaterna. En av gruppens för-
sta aktiviteter var att ta fram en checklista för kvalitet på tre olika 
nivåer: nationell nivå, domstolsnivå samt domarnivå. 
 Elva europiska länder6 samt Quebec i Kanada ingick åren 2001–
2003 i ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i domstolar. Här 
urskiljs en rad kvalitetskategorier på olika nivåer, exempelvis för-
fattningsmässig kvalitet och kvalitet vad gäller ledningen för dom-
stolen. En slutsats i projektet är att medan professionernas egenut-
värderingar är centrala för kvalitetsarbetet i vissa länder, fokuseras 
det i allt högre grad på brukarnas förväntningar och upplevelse 
av kvalitet. Det är inte alltid symmetri mellan den professionella 
och den brukarupplevda kvaliteten (Kvalitetesarbeid i Domstolene 
2008). 

5 Huvudaktörerna i konsortiet utgörs av the Australasian Institute of Judicial Admi-
nistration - AIJA, Federal Justice Centre USA, National Centre for State Courts 
USA och Subordinate Courts of Singapore. I arbetet med kvalitetsramverket 
samarbetade man bland annat med europeiska CEPEJ.

6 Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Italien, Portugal, Rumä-
nien, Spanien och Österrike.
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Att mäta domstolarnas kvalitet –  
till frågan om metoden
Det finns ett antal sätt att närma sig kvalitet och mäta aspekter av 
domstolarnas bemötande. Metoderna och frekvensen skiftar, bland 
annat mot bakgrund av målet med undersökningen, omfattning 
(en domstol, ett visst område etc.), målgrupper och tillgängliga re-
surser. Olika typer av enkäter är vanliga, även om mer kvalitativa 
intervjuer och fokusgrupper också förekommer, tillika kollegiala 
observationer. En självadministrerande enkät som delas ut till alla 
besökare i en domstol vid ett givet tillfälle är den billigaste metoden 
för att få en omfattande respons. Med kvalitativa intervjuer når 
man i regel färre, men man vinner andra fördelar, beroende på må-
let (CEPEJ 2010a, 2010b). Enligt CEPEJ, som tagit del av ett stort 
antal studier, är det också vanligast att domstolen anlitar någon 
utomstående part för att analysera resultaten och i förekommande 
fall ge rekommendationer. 
 På senare år har debatten om domstolarnas kvalitet, vad den 
egentligen innebär och hur den ska mätas intensifierats (Contini 
och Carnevali 2009). Även om åsikterna går något isär, går det att 
urskilja vissa gemensamma trender:

•	Kvaliteten	mäts	i	allt	högre	grad	med	kvantitativa	mått.	
•	Det	finns	en	viss	spänning	mellan	det	som	kan	identifieras	som	

olika aspekter av förvaltningsfrågor (eller ekonomiska och orga-
nisatoriska frågor) och det mer traditionella rättsliga och juridis-
ka området. 

•	Det	görs	försök	i	de	olika	mätningarna	att	inkludera	allmänheten	
och deras förväntningar på domstolen.

•	Sambandet	mellan	en	utvärdering	och	försöken	att	förbättra	kva-
liteten är alla gånger inte så tydlig, vilket gör att utvärderingen 
inte alltid leder till några praktiska konsekvenser (Contini och 
Carnevali 2009). 

Albers (2008) menar att kvalitet är svårdefinierat, och detta sär-
skilt inom det rättsliga området. Enligt Albers (2009) har kvalitet 
i diskussioner inom domstolarna traditionellt också varit ganska 
snävt definierad till att gälla frågor om de juridiska besluten och 
domarnas oberoende i beslutandeprocessen. Brukarperspektivet 
fanns knappt. Detta kom att förändras då den tidigare nämnda 
Trial Court Performance Standards (TCPS) introducerades i USA 
i början av 90-talet. Enligt Albers (2009) innebar detta de första 
stegen i en förändring av förståelsen av kvalitet: från kvalitet gäl-
lande rent rättsliga aspekter till att omfatta kvalitetsprinciper för 
domstolarna i sig. Parallellt med att TCPS introducerades i USA ut-
fördes också ett liknande kvalitetsarbete i Singapore – The	Justice	
Scorecard (Albers 2008, 2009). Där implementerades en rad refor-
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mer under 1990-talet. Detta arbete hade sin grund i en ökande ef-
tersläpning i ärendehanteringen. I dag sker mätningen elektroniskt 
(eJustice Scorecard) och täcker aspekter kopplade till olika definie-
rade resultatmål. 

Kvalitetsarbetet i Finland – en föregångare
Finland har bedrivit ett systematiskt och långsiktigt kvalitetsarbete 
för domstolar sedan 1998 och nämns ofta som en föregångare (Sa-
vela 2006). I detta arbete spänner kvaliteten över fyra övergripande 
områden: förhandlingarna, domsluten (avgöranden), service samt 
organisation. Standarden för kvalitet formulerades efter följande 
målbild för rättskipningen: 

•	Domstolarna	finns	till	för	människorna.	Deltagarna	i	en	rätte-
gång har lika värde oberoende av deras roll i rätten. Alla bemöts 
med respekt och tjänstvillighet samt på ett jämlikt och opartiskt 
sätt.

•	Rättegången	genomförs	med	hög	kvalitet	och	utnyttjande	av	mo-
dern teknik. Ärendet behandlas snabbt och utan att orsaka orim-
liga kostnader för rättegångsdeltagarna. Avgöranden är rättvisa 
och lagenliga och de har motiverats på ett övertygande och be-
gripligt sätt.  

•	Människorna	upplever	att	domstolarna	bedriver	sin	verksamhet	
rättvist och sakkunnigt och har förtroende för att domstolen be-
handlar deras sak på ett oberoende och opartiskt sätt.

•	Domarkåren	äger	det	bästa	juridiska	kunnandet	i	samhället	samt	
den sakkunskap som behövs för att lösa tvister och konflikter. 

Mot dessa ideala mål korresponderar sex olika kvalitetsmål, som 
i sin tur operationaliseras till 40 olika kvalitetskriterier (Määttä 
2008).7 De sex olika kvalitetsmålen är a) rättegångsprocessen, b) 
domsluten, c) bemötande av rättegångsdeltagare och allmänhet, d) 
effektivitet, e) domarnas kunskap och skicklighet samt f) organise-
ring och ledning av domstolen. 
 I föreliggande studie är framför allt mål c av intresse, bemötande 
av rättegångsdeltagare och allmänhet. Detta mål har operationali-
serats till sex kvalitetskriterier: 

•	Rättegångsdeltagarna	bör	bemötas	med	respekt	för	deras	män-
niskovärde (detta utgör en grundförutsättning för samtliga krite-
rier inom detta område). 

•	Det	bör	ordnas	saklig	rådgivning	för	rättegångsdeltagarna	utan	
att detta äventyrar domstolens opartiskhet och jämlikhet. 

•	 Information	och	rådgivning	för	rättegångsdeltagarna	bör	ordnas	
direkt när de kommer till förhandlingsplatsen (t.ex. tingshuset).

7 De olika kvalitetsmålen testades 2006 i ett pilotprojekt.  
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•	Domstolen	bör	ge	all	behövlig	information	om	rättegången	till	
rättegångsdeltagarna.

•	Domstolen	bör	vid	behov	ge	information	om	sin	verksamhet.
•	Olika	gruppers	särskilda	behov	bör	beaktas	i	domstolens	vänt-

rum.  

Varje kriterium svarar i sin tur mot en rad olika egenskaper, som 
ytterligare konkretiserar kvaliteten. Respektive kriterium mäts på 
lite olika sätt. Domares självvärdering används i flertalet fall. I en 
sådan värderar domarna själva sin egen och domstolens verksam-
het efter de fastställda kvalitetskriterierna. Enligt Savela (2006) 
är denna information visserligen subjektiv, men ger som helhet en 
bra och sakkunnig utgångspunkt för bedömningen av kvaliteten 
på kvalitetskriteriet. Även en omfattande enkät till rättegångsbiträ-
dena, åklagarna och parterna samt bedömningar av en sakkunnig-
grupp har använts för att mäta detta kvalitetsmål. Sakkunniggrup-
pen består av en domare, en advokat, en åklagare, en professor i 
juridik och en kommunikationsexpert. Dock framgår att bortfallet 
i enkätundersökningen var överraskande stort bland både profes-
sionella och icke-professionella brukare. I en uppföljning dras slut-
satsen att intervjuerna med dessa grupper i större utsträckning bör 
genomföras i dialogbaserade intervjuer (Kvalitetsarbeid i Dom-
stolene 2008). 

Kollegieobservation i Nederländerna 
Även Nederländerna har sedan ett antal år tillbaka ett systema-
tiskt kvalitetsarbete med utvärderingar. Alla domstolar genomför 
egenutvärderingar vart annat år. Man använder ett system som kal-
las för RechtspraaQ. I detta ingår kollegieobservation där interak-
tionen mellan domarna och andra aktörer fokuseras. Vart fjärde 
år görs också brukarundersökningar och fokusgrupper med ett be-
gränsat antal deltagare, bestående av rättsväsendets aktörer och 
brukare (Kvalitetsarbeid i Domstolene 2008). 

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar i Danmark
I Danmark används en dansk variant av den så kallade CAF-mo-
dellen8 som kallas för KVIK. Det har också gjorts omfattande bru-
karundersökningar vid ett antal tillfällen, 2001, 2005 och 2009 
(Dokumentation og måling af kvalitet ved domstolene 2005, Bru-
karundersøgelse av Danmarks domstole 2010). Såväl kvantitativ 
som kvalitativ metod har använts. I den kvantitativa delen ingick 
två brukargrupper: Å ena sidan de professionella brukarna (do-
mare, advokater, åklagare etc., 2 086 st.), å den andra domstolens 
brukare (parter och vittnen etc., 1 770 st). De professionella bru-
karna fick svara på en elektronisk enkät, som gick ut till samtliga, 

8 Common Assessment Framework används flitigt i statlig verksamhet i Europas 
länder. Modellen baseras på självutvärdering. Se http://www.eipa.eu 
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medan övriga brukare fick svara på en kortare pappersenkät. Här 
gjordes ett urval. Svarsprocenten sammantaget var cirka 39 pro-
cent (medan exempelvis 80 procent av advokaterna svarade, var 
motsvarande siffra för åklagare 14 procent). Den kvalitativa delen 
bestod dels av fokusgrupper med anställda på domstolar samt bru-
kare från allmänheten, dels av 40 kvalitativa intervjuer med perso-
ner från samtliga grupper.
 Danska Domstolsstyrelsen har i en rapport också utförligt redo-
gjort för kvalitetsarbetet i domstolarna och metoder för att mäta 
kvalitet (Dokumentation og måling af kvalitet ved domstolene 
2005). Här tar man avstamp i brukarundersökningen från 2005 
där brukarna fick ta ställning till hur pass enig man var med en 
mängd olika påståenden om olika kvalitetsaspekter. I rapporten 
föreslås bland annat gränsvärden för olika intervaller med vilkas 
hjälp kvaliteten kan värderas. 

Amerikanska CourTools – ett etablerat verktyg
Det tidigare nämnda TCPS, som lanserades 1990, testades i 12 ame-
rikanska domstolar men fick aldrig något genomslag. Användning-
en begränsades av att TCPS bara var till för internt bruk, och inte 
ett verktyg för jämförelser domstolar emellan. Inte minst var TCPS 
också ett stort och otympligt system. Senare återupptogs dock in-
tresset för kvalitetsmått av domstolarnas arbete i USA, och TCPS 
kom att ersättas av det mer behändigare CourTools. Till skillnad 
mot TCPS framhålls det att CourTools kan användas för att jäm-
föra domstolarna med varandra. Verktyget har tagits fram och för-
valtas av National Center for State Courts. CourTools mäter tio 
olika områden, som exempelvis förhandlingseffektivitet, handlägg-
ningstider, kostnadsaspekter och medarbetarnas nöjdhet. Det för-
sta området handlar om tillgänglighet och bemötande och är såle-
des det som är mest relevant för föreliggande studie. Tillgänglighet 
och bemötande definieras som ”användarnas bedömning av rät-
tens tillgänglighet och dess bemötande av kunder i termer av rätt-
visa, jämlikhet och respekt”.9 Detta mäts genom att alla – exklusive 
anställda vid domstolen – som passerar rätten under en slumpmäs-
sig dag får fylla i en kortare enkät. Den innehåller 10 frågeområden 
som ska fånga informanternas åsikter om tillgänglighet. Begreppet 
definieras brett, och här ingår frågor om det var lätt att hitta till och 
i domstolen, om man upplevde att domstolspersonalen bemötte en 
med respekt, om de uppmärksammade olika behov och om dom-
stolens hemsida var användbar. Fem frågor gäller processuell rätt-
visa, exempelvis om man tyckte att ens mål behandlades rättvist, 
om domaren lyssnade till ens syn på saken innan beslut fattades 
och om domaren hade tillräckligt med information för att fatta 
beslut. Ytterligare fem områden fångar bakgrundsinformation om 

9 http://www.courtools.org/Trial-Court-Performance-Measures.aspx
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informanten. En första baslinjemätning utgör en utgångspunkt för 
respektive domstol för att kunna mäta implementerade strategier 
och förbättringar. Utifrån dessa korta enkäter kan också uppfölj-
ningsstudier göras med teman som man vill gå vidare med. 

Ett gemensamt utvärderingssystem har flera fördelar
I flera länder har det alltså skett ett arbete med att ta fram en ge-
mensam metod som kan användas i landets alla domstolar. Det 
kan i detta sammanhang vara värt att notera att ett gemensamt och 
samkört kvalitetsutvärderingssystem inte betyder att kvalitetsför-
bättringsarbetet utförs lika och samtidigt på alla domstolar. Själ-
va utvärderingsverktyget och processen kan vara gemensam, men 
domstolarna väljer när utvärderingen görs och hur svaren tas till-
vara. Ett gemensamt system innebär dock att utvärderingen kan 
genomföras med ett gemensamt språk och mot bakgrund av ge-
mensamma kriterier. Ett gemensamt system innebär också att man 
exempelvis kan utveckla tekniska och gemensamma lösningar som 
förenklar processen (Kvalitetsarbeid i Domstolene 2008. Se även 
Att	arbeta	med	kvalitet	i	Domstolsväsendet 2005). 
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De svenska  
brukarundersökningarna
Det har under senare hälften av 00-talet gjorts ett antal brukarun-
dersökningar i Sverige, där domstolar med hjälp av enkäter och 
intervjuer tillfrågat sina brukare om deras erfarenheter av domsto-
len. Syftena med dessa studier har i huvudsak varit att höja kvalite-
ten i domstolarnas arbete. I detta kapitel sammanfattas dessa stu-
dier. För en utförligare redovisning, se bilaga 2.  
 Totalt ingår åtta brukarundersökningar i Brås genomgång. Fyra 
har genomförts vid tingsrätter och resterande vid hovrätter. Stu-
dierna har gjorts vid Hovrätten för Västra Sverige åren 2006 och 
2008, Göteborgs tingsrätt år 2008, Hovrätten över Skåne och Ble-
kinge år 2010, Södertörns tingsrätt 2009 och 2011, Svea hovrätt 
2009 samt Lunds tingsrätt 2011. Sammanlagt har drygt 800 per-
soner intervjuats. Av dessa är den absoluta merparten icke profes-
sionella brukare, men åtminstone 30 intervjuer med advokater, 
åklagare, nämndemän, domare och vittnesstödjare återfinns i ma-
terialet.10

Frågeområden
De frågor som ingår i dessa brukarundersökningar kretsar kring ett 
mindre antal teman som kan grovt sett indelas i följande områden: 
information	inför	rättegången	(här ingår frågor kring hur kallelsen 
uppfattats, huruvida man hittat till och i domstolsbyggnaden samt 
domstolens hemsida), bemötande (inkluderar huvudsakligen frå-

10 Redovisningen och analysen av brukarstudiernas resultat baseras inte på grund-
data, eftersom dessa (med undantag för 20 intervjuer från Svea hovrätt) inte 
har sparats av domstolarna. Det är därför heller inte möjligt att redovisa resultat 
utifrån exempelvis kön, ålder och modersmål annat än i de enstaka fall då detta 
redovisas i föreliggande rapporter. De huvudsakliga analysenheterna utgörs i rap-
porterna i stället av huruvida brukarna varit målsägande, vittne eller tilltalad (samt 
åklagare och advokater i två studier).
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gor kring kontakter med olika personalgrupper före och under hu-
vudförhandlingen), trygghet	och	säkerhet (frågor rörande upplevel-
ser av otrygghet i och utanför rättegångssalen). Ibland förekommer 
även frågor kring bemötande i samband med ersättningsutbetal-
ning, handläggningstider, EMR-reformen och frågeställningar rö-
rande tolktjänst.

Information inför rättegången
Kallelsen uppfattas som tydlig av de flesta,  
men också hotfull av några 
Samtliga brukarundersökningar har ställt frågor kring hur bru-
karna uppfattat kallelsen till huvudförhandlingen. Som tidigare 
nämnts framhålls information inför rättegången som centralt. Väl 
förberedda brukare antas kunna bidra till en högre grad av effek-
tivitet och ett bättre beslutsunderlag för domstolens beslut (se t.ex. 
Hovrätten för Västra Sverige 2006). I studierna framkommer en 
rad uppgifter som brukarna önskar information om i kallelsen, all-
tifrån konkreta, praktiska spörsmål – såsom hur man hittar till och 
i lokalerna – till hur själva rättegången går till och vilka som kom-
mer att närvara.11 
 I studien vid Lunds tingsrätt (2011) framgår också att målsägan-
den är den grupp som oftare än andra grupper saknar information 
i kallelsen. I studien från Södertörn (2011) var det vidare vanligare 
bland svenskfödda att man upplevde att kallelsen saknade infor-
mation, jämfört med dem som var födda utanför Sverige. 
 Brukare som har haft ett juridiskt ombud har inte i samma ut-
sträckning som andra saknat information (Hovrätten för Västra 
Sverige 2006). Det synes också vara så att målsägande och vittnen 
har större behov av information än tilltalade, både när det gäller 
praktisk information som information om hur huvudförhandling-
en går till. Anledningen till detta förmodas vara att tilltalade i stör-
re utsträckning har tidigare erfarenhet av rättegångar.
 Ett genomgående tema i resultatredovisningarna är att de flesta 
brukare, om än inte alla, har förstått informationen i kallelsen. I 
studierna från Göteborgs, Lunds och Södertörns tingsrätter (2008, 
2011 respektive 2011) framgår att närmare nio av tio ansåg att 
kallelsen var lätt att förstå. Det finns dock grupper som har något 
svårare att förstå innehållet, främst bland personer med annat mo-
dersmål än svenska (Södertörns tingsrätt 2011).
 När det gäller tonen i kallelsen visar brukarundersökningarna att 
det finns en mindre, men inte obetydlig, andel brukare som uppfat-
tar kallelsen som otrevlig och i vissa fall rentav som hotfull. Detta 
gäller särskilt vittnen (Göteborgs tingsrätt 2008, Svea hovrätt 2009 

11 Dessa uppgifter redovisas i följande rapporter: Hovrätten för Västra Sverige 
2006, Hovrätten för Västra Sverige 2010, Södertörn 2009, Svea hovrätt 2009.
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samt Lunds tingsrätt 2011). Det man syftar på är skrivningarna om 
de juridiska konsekvenserna av att utebli från huvudförhandling-
en.12 Det finns också exempel på att språket uppfattas som högdra-
get och som abstrakt (Södertörn 2011).

Domstolarnas hemsidor besöks sällan
Så gott som samtliga brukarundersökningar konstaterar att dom-
stolarnas hemsidor används i liten utsträckning. Ett par studier lyf-
ter fram önskemål från brukare om tydligare hänvisningar till hem-
sidan i kallelsen (Södertörn 2009 och Svea hovrätt 2009). Studierna 
visar också att det finns en relativt stor andel brukare (en tredjedel 
vid Göteborgs tingsrätt 2008 och en femtedel vid Södertörns tings-
rätt 2011) som uppger att de inte kände till dessa hemsidor.

Ett stressmoment: att hitta till och i lokalerna 
Vilka förutsättningar man ges för att hitta till och i lokalerna är 
viktigt i en situation av stress och osäkerhet som en rättegång kan 
innebära. På grund av geografiska omständigheter och hur dom-
stolarna är placerade i sin omgivning kan det råda skillnader i hur 
lätt eller svårt det är att hitta till domstolen. Vid Södertörns tings-
rätt (2011) fann man exempelvis att fyra femtedelar uppfattade det 
som lätt att hitta till lokalerna. Denna tingsrätt ligger också avskilt 
i sin omgivande miljö och är väl synlig från pendeltågsstationen. 
Fasaden rymmer en stor skylt som vetter mot pendeltågsstationen. 
Ett annat exempel är Svea hovrätt, som ligger placerad i ett område 
som man normalt sett inte passerar och heller inte är synligt för 
vare sig bilburen eller kollektiv trafik. I brukarundersökningen vid 
Svea hovrätt konstateras att en majoritet upplevde det som svårt 
att hitta till domstolen.

Brukarnas upplevelser av att hitta i lokalerna är även de i viss 
mån beroende av lokala omständigheter i form av domstolsbygg-
naden. Så gott som samtliga studier visar dock på att skyltningen i 
domstolarna kunde förbättras. Studierna redovisar ett antal åtgär-
der som enligt brukarna kan underlätta för dem. Det gäller exem-
pelvis skyltning i entrén, en tydlig planskiss över byggnaden och 
uppsökande personal (exempelvis värdar, vittnesstödjare eller ord-
ningsvakter) som kan fånga upp brukare som av olika anledningar 
inte själva förmår ta kontakt.

Information som brukarna uppger att de fått har i flera studier er-
hållits från receptionen eller från tavlor. Ordningsvakter och vittnes-
stödjare uppges också vara en källa till information för många. I en av 
de senare studierna (Södertörns tingsrätt 2011) framkom att en majo-
ritet använde sig av och var nöjda med de elektroniska skyltarna. 

12 Om man inte inställer sig vid rätt tid och plats kan det innebära böter och hämt-
ning av polis. Rättegångsbalken (1942:740) kap. 9. Enligt Sveriges Domstolar 
kan det också leda till att man får betala kostnader som andra haft för att inställa 
sig (www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Till-vittne/).
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Domstolspersonalens bemötande
Bemötandet från domstolens personal före huvudförhandlingen 
var överlag bra 
Andelen brukare som haft kontakt med domstolspersonal före hu-
vudförhandlingen varierar något mellan de olika studierna, från 
mycket få (Svea hovrätt 2009 och Hovrätten över Skåne och Ble-
kinge 2010) till en tredjedel av de tillfrågade brukarna (Göteborgs 
tingsrätt 2008). 
 Kontakterna med domstolen inför huvudförhandlingen handlar 
framför allt om att man söker information om hur själva rättegång-
en går till, samt att man vill meddela förhinder att närvara. Vittnen 
är den brukargrupp som oftast kontaktar domstolen inför huvud-
förhandling. 
 Själva bemötandet av domstolens personal inför huvudförhand-
lingen uppges av så gott som samtliga brukare som positivt. Vid 
exempelvis Göteborgs tingsrätt (2008) och Lunds tingsrätt (2011) 
uppgav åtta till nio av tio att de fått ett bra bemötande (hjälpsam-
ma och trevliga). I studien vid Södertörns tingsrätt 2011 framgår 
vidare att det inte rådde några större skillnader mellan könen eller 
olika åldersgrupper.
 En majoritet upplever på det hela taget sig kunskapsmässigt för-
beredda på vad som kommer att ske under huvudförhandlingen. 
Olika brukare kan dock önska sig skilda saker i bemötandet (Hov-
rätten för Västra Sverige 2006). Vittnen och målsägande, särskilt 
de som saknar ombud, kan ha större behov av ett personligt be-
mötande, liksom ett större behov av information i olika avseen-
den. Det finns också exempel på felaktiga förväntningar, vilket kan 
bidra till negativa erfarenheter. Bland vittnen och målsägande har 
många trott att de skulle få möjlighet att komplettera sina svar och 
bemöta det någon annan hade sagt (Göteborgs tingsrätt 2008). 
Bland tilltalade fanns det också en del som hade önskat att de fått 
berätta varför de begått brottet ifråga.
 Resultaten i studierna indikerar också att man inte kan utgå från 
att de juridiska ombuden upplyser sin klient om hur huvudför-
handlingen kommer att gå till – eller vem som är vem i rättssalen. 
Önskemål om att rättens aktörer presenteras på ett eller annat sätt, 
exempelvis genom att rättens ordförande presenterar dem eller via 
namnskyltar framkommer i flera av studierna.13

Majoriteten är nöjd med bemötandet under huvudförhandlingen
Ledamöternas uppträdande har stor betydelse för huruvida man 
upplever sig blivit rättvist behandlad eller inte (Göteborgs tingsrätt 
2008). I studien vid Hovrätten för Västra Sverige 2006 fann man 
exempelvis att brukare upplevde att det blir lättare att uttrycka det 

13 Göteborgs tingsrätt 2008, Svea hovrätt 2009 och Hovrätten över Skåne och Ble-
kinge 2010. 
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man som part vill ha sagt då domaren ställer följd- och kontrollfrå-
gor. Det har också inneburit att domaren uppfattats som både neu-
tral och engagerad och att stämningen i rättssalen känts bra. Här 
anges också att en omständighet som skapar osäkerhet hos brukare 
i rättssalen är aktörer som inte säger något. 

Det finns negativa upplevelser
Det finns också exempel på sådant som man uppfattat som negativt 
i bemötande. Den vanligaste negativa synpunkten tycks vara att 
nämndemännen uppfattats som oengagerade eller ointresserade. I 
studien från Södertörn 2011 upplevde exempelvis så många som en 
fjärdedel av de intervjuade att nämndemännen var ointresserade. 

Ytterligare en situation som kan upplevas som obehaglig under 
huvudförhandlingen är förhöret. En femtedel har haft svårt att för-
stå det som sagts. Vid sidan av att vissa brukare uppger att de ib-
land har haft svårt att höra förekommer det att man inte förstått 
av språkrelaterade skäl. Man tycker exempelvis att rätten använt 
konstiga ord, vanligtvis då juristerna talat sinsemellan. Enligt stu-
dien vid Lunds tingsrätt (2011) finns det också variationer mellan 
olika grupper av brukare. Medan 86 procent av vittnena förstod 
vad som sagts var motsvarande andel bland de målsägande endast 
57 procent.

Det finns också andra variationer. Yngre personer och personer 
med annat modersmål än svenska uppger i något högre utsträck-
ning än andra att de inte förstått vad som sagts under förhandling-
en (Hovrätten för Västra Sverige 2006, Södertörn 2011). I studien 
vid Lunds tingsrätt 2011 återfanns dock inga skillnader mellan 
personer med svenska som modersmål och övriga. Däremot upp-
gav personer med kortare utbildning oftare att ”konstiga ord” an-
vänts under förhandlingen.
 Flertalet av brukarundersökningarna innehåller också uppgifter 
som tyder på att förseningar är relativt vanliga och att många bru-
kare önskat att de fått information om detta. Enligt studien vid 
Lunds tingsrätt (2011) kan den bristande informationen kring för-
seningar variera mellan olika brukargrupper. Tilltalade uppgav i 
högre utsträckning att de inte informerats jämfört med vittnen och 
målsägande.

Tryggheten i domstolen varierar  
beroende på sammanhang och brukargrupp
Det tredje frågeområdet i brukarundersökningarna rör trygghet 
och säkerhet. Studierna visar att de flesta brukare känner sig trygga 
i domstolen, både före och under huvudförhandlingen. I den mån 
man kände otrygghet, bestod detta i obehag av att inte veta vilka 
som satt och väntade utanför salen, att bli igenkända under för-
handling och därmed riskera repressalier, att sitta nära andra par-
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ter i målet14 och att sitta på ett sådant sätt att man ser åhörare (se 
t.ex. Göteborgs tingsrätt 2008). Några brukare menade att med-
hörning15 hade inneburit att de haft lättare att under förhandlingen 
fritt berätta vad som hänt.
 Det finns även skillnader mellan olika brukargrupper i fråga 
om trygghet i domstolens väntrum och korridorer (Lunds tings-
rätt 2011, Södertörns tingsrätt 2011). En högre andel målsägande 
uppger att de känt sig otrygga, jämfört med vittnen och i synner-
het jämfört med tilltalade. Det är också framför allt målsägande 
och vittnen som i störst utsträckning känner sig hotade (Södertörns 
tingsrätt 2001).16 

Sammanfattning av brukarnas erfarenheter
Brukarundersökningarnas frågor och svar visar i sig på en rad olika 
områden som man anser viktiga för domstolarnas förutsättningar 
och möjligheter att utföra sitt uppdrag. Två genomgående teman i 
undersökningarna är information och bemötande, såväl före som 
under förhandlingen. 
 Den bild som framkommer är att brukare överlag är nöjda med 
den information och det bemötande de fått. Det betyder emellertid 
inte att alla är nöjda. Missnöjet gäller områden som hotfull ton och 
bristande information i kallelsen, bristande information om förse-
ningar före huvudförhandlingen, domarens bristande presentation 
av rätten och informationen inför huvudförhandlingen, pressande 
bemötande från åklagare och advokater under förhör vid huvud-
förhandlingen och ointresse från i första hand nämndemännen. Vid 
sidan av synpunkterna som rör information och bemötande fram-
kommer även uppgifter om otrygghet, främst i form av obehag och 
i vissa fall rädsla i samband med att träffa den tilltalade i domsto-
lens lokaler. I studierna presenteras följande förbättringsförslag:  

•	Domaren	bör	hälsa	brukarna	välkomna	till	huvudförhandlingen	
för att signalera hövlighet.17

•	Aktörerna	(advokater,	åklagare	etc.)	bör	presenteras	för	att	mins-
ka osäkerhet. (Flera sätt föreslås: av domaren, genom namnskyl-
tar och fotografi eller ritning av rättssalen vid ingången där det 
framgår vem som sitter var).

•	Domaren	bör	kort	redogöra	för	de	olika	momenten	i	huvudför-
handlingen för att korrigera eventuellt felaktiga förväntningar 
och motverka upplevelser av negativ särbehandling.

14 Detta framkom även i studien vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010.
15 Medhörning innebär att en part kan delta i förhandlingen via ljudupptagning från 

ett särskilt rum i domstolen.
16 Bland samtliga tillfrågade uppgav en knapp tiondel att de känt sig hotade (Söder-

törns tingsrätt 2011). Ungefär samma resultat framkom vid Lunds tingsrätt 2011.
17 Vid studien i Södertörn 2011 uppgav mindre än två tredjedelar av brukarna att 

ordföranden presenterade sig och de övriga i salen. 
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•	Domaren	bör	visa	intresse	och	signalera	neutralitet,	exempelvis	
genom att ställa följd- och kontrollfrågor, för att undvika upple-
velser av ointresse och partiskhet.

•	Aktörerna	bör	visa	intresse	(främst	nämndemännen),	exempelvis	
genom att föra anteckningar.

•	Aktörerna	bör	använda	ett	mindre	formellt	ordval	för	att	und-
vika att brukare inte förstår vad som sägs.

•	Domstolen	bör	erbjuda	eller	tillhandahålla	vattenglas	då	en	bety-
dande andel brukare är mycket stressade och därför kan uppleva 
svårigheter att tala.

•	Brukare	bör	erbjudas	möjlighet	att	sitta	på	ett	sådant	sätt	att	de	
inte behöver se åhörarna eller sitta nära en motpart.

•	Domstolen	bör	informera	om	förseningar.

Det framstår som särskilt angeläget att sträva efter en ”nollvision” 
i fråga om andelen brukare som stiger in i rättssalen utan att veta 
hur en rättegång går till, vilka som närvarar och vilka roller och 
uppgifter de olika aktörerna har. Anpassning av informationen till 
brukare som många gånger är stressade kan bidra till bättre för-
beredelser och bättre beslutsunderlag för domstolen och därmed 
ökad rättsäkerhet.

Synpunkter och förslag från professionella brukare 
Som tidigare nämnts innehåller dessa brukarundersökningar ock-
så ett 30-tal intervjuer med professionella brukare. Flera av dem 
framhåller vikten av att rätten presenterar sig: En knapp majoritet 
av advokaterna och åklagarna anser att rätten bör presentera sig på 
ett eller annat sätt, med motiveringen att det handlar om sedvanlig 
hövlighet (Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010, Södertörns 
tingsrätt 2009).
 De professionella brukarna föreslår att åklagarna bör gå in till 
rättssalen genom samma dörr som övriga aktörer och parter. På så 
vis kan man undvika att brukare upplever att åklagarna är ”i mas-
kopi med” rätten. Rätten bör också använda samma förhållnings-
sätt till samtliga parter och inte sucka, viska eller på annat sätt visa 
ointresse. Det finns också önskemål om fylligare domskrivningar 
så att alla förstår hur tingsrätten resonerat (Södertörns tingsrätt 
2009).
 Flera efterlyser också bättre ordning i rättssalen, exempelvis på 
åhörarbänkarna och att häktade inte tillåts tala med varandra el-
ler åhörare. Denna sista synpunkt lämnas även av nämndemännen 
(Södertörns tingsrätt 2009). 
 En majoritet av de intervjuade advokaterna och åklagarna anser 
vidare att handläggningstiden är alltför lång och att målet bör vara 
avgjort i överrätten inom sex månader från tingsrättens dom (Hov-
rätten över Skåne och Blekinge 2010).
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Brukarundersökningarna har påverkat 
I vissa fall är det tydligt att domstolarna har tagit intryck av re-
sultaten från studierna och använt dem som grund för ett förbätt-
ringsarbete. Hovrätten för Västra Sverige, Hovrätten över Skåne 
och Blekinge samt Svea hovrätt är exempel. Dessa hovrätter har 
med utgångspunkt i brukarundersökningarna genomfört en rad 
åtgärder, bland annat när det gäller kallelsen. Hovrätten för Väs-
tra Sverige framhåller utifrån sina studier (2006 och 2008) vikten 
av att upprätta en policy, riktlinjer eller en checklista för ett gott 
personbemötande. I den senare undersökningen förslår man också 
regelbundet återkommande ”minibrukarundersökningar” som ett 
sätt att hålla bemötandefrågorna vid liv, liksom att eventuellt inrät-
ta en bemötandegrupp. Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010 
framför behovet av att utvärdera insatserna. 

Med EMR-reformen har säkerligen antalet brukare som besö-
ker just hovrätterna minskat, men icke desto mindre belyser dessa 
beskrivningar hur brukarundersökningar kan komma till använd-
ning. 
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Tingsrättens icke- 
professionella brukare 
I följande kapitel redovisas resultaten från de intervjuer som Brå 
gjort med tingsrättens olika icke professionella brukare. Intervjuer-
na fokuserar på samma teman som tidigare brukarundersökning-
ar, då dessa är centrala för hur man upplever bemötandet. Brå tar 
dock ytterligare ett steg i analysen och försöker fånga hur olika 
aspekter påverkar brukarna i mötet med domstolen, som i sin tur 
kan relatera till aspekter av rättssäkerhet och effektivitet. 

Inledningsvis presenteras intervjuerna från tingsrätten, i näst-
kommande kapitel intervjuerna från förvaltningsrätten. 

Intervjupersonerna
Brå har intervjuat sammanlagt 45 icke professionella brukare vid 
Södertörns tingsrätt (maj–juni 2012). I denna grupp ingår tre typer 
av brukare: målsägande, vittnen och tilltalade. Närmare uppgifter 
kring dessa brukare redovisas i tabell 1.

Som framgår av sammanställningen är medelåldern densamma i 
de tre brukargrupperna, och antalet intervjuade kvinnor är avsevärt 
mindre än antalet män. Detta gäller i synnerhet bland målsägande 
och tilltalade. Detta hänger samman med att män oftare såväl begår 
som utsätts för åtminstone två av de valda brottstyperna (misshandel 
och rån). Sammanlagt tackade 27 tillfrågade brukare nej till att inter-
vjuas. En större andel kvinnor avböjde intervju. Bortfallsanalysen (se 
även tabell B1 i bilaga 1) visar också att det var vanligare att kvinnor 
avböjde intervju med hänvisning till känslomässiga skäl. Andra skäl 
var att man hade bråttom eller var utmattad efter rättegången. Ytter-
ligare en grupp, främst bland tilltalade, uppgav inte något skäl.

Fyra av intervjuerna genomfördes med hjälp av tolk. Samtliga des-
sa intervjuer avsåg en tilltalad. I övrigt närvarade en annan person 
(närstående eller vän) vid sammanlagt fem intervjuer (fyra i sam-
band med intervjuer av målsägande och en vid intervju med vittne). 
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Tidigare erfarenheter av huvudförhandling i tingsrätt
Hälften av de intervjuade brukarna hade tidigare erfarenhet av hu-
vudförhandling i tingsrätt (23 personer). Detta kan åtminstone del-
vis vara en effekt av ett selektivt urval, på så sätt att dessa personer 
inte reagerat lika negativt eller starkt som oerfarna brukare och 
därför i högre utsträckning tackat ja till att medverka.

Inför huvudförhandlingen
Som tidigare nämnts antas väl förberedda brukare kunna bidra 
till en högre grad av effektivitet och ett bättre beslutsunderlag för 
domstolens avgörande. Bristande information om hur en huvud-
förhandling går till kan leda till att man inte lämnar all den infor-
mation som man faktiskt har. 

En majoritet har tillräckligt med information om förloppet
En knapp majoritet  av de intervjuade uppgav att de hade tillräck-
ligt med information om vad som skulle hända under förhandling-

Tabell 1. Intervjuade brukare vid Södertörns tingsrätt.

Samtliga Målsägande Vittnen Tilltalade

Misshandel 25 8 9 8

Rån 5 1 4 0

Narkotika 5 0 1 4

Stöld 10 3 4 3

Medelålder 35 år 36 år 36 år 34 år

Tid sedan brott (snitt) 7 mån 6 mån 8 mån 8 mån

Antal 45 12 18 15

Antal män/kvinnor 36/9 11/1 13/5 12/3

Tidigare erfarenhet 23 5 10 9

Svenskt modersmål 26 8 12 6

Utbildning

   Grundskola 6 1 4 1

   Gymnasium 26 8 9 9

   Eftergymnasial 10 3 5 2

   Annan 3 3

Första rättegången 22 7 8 7

Intervju före dom 39 11 18 10*

* En intervju påbörjades före meddelad dom, avbröts och återupptogs efter meddelad 
dom.
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en. Andelen som beskriver sig själva som tillräckligt informerade är 
ungefär densamma i samtliga tre brukargrupper. 

En närmare granskning av svaren visar dock att få av målsägan-
de och tilltalade hade informerats av sina juridiska ombud respek-
tive åklagare (främst bland målsägande). Istället utgjorde framför 
allt tidigare erfarenheter av rättegångar (särskilt bland tilltalade) 
den främsta informationskällan. Några har också fått information 
i kallelsen, av tolkar eller bekanta. 

Bland vittnena ser det lite annorlunda ut, eftersom dessa inte har 
tillgång till juridiska ombud. Tidigare erfarenheter av rättegångar 
är även här en vanlig informationskälla, men vittnesstödjare före-
kommer också bland svaren. Det är endast i denna brukargrupp 
som man anger rättens ordförande som informationskälla, även 
om det endast gäller ett fåtal vittnen. 

Vad är det då man önskar ytterligare information om? Svaren 
skiftar mellan de olika brukargrupperna.

Målsägande och tilltalade för fram följande:

•	 Information	om	typen	av	frågor. Ett samtal med ombudet om 
vilka frågor som kan komma att ställas för att ge förutsättningar 
för att förbereda sig mentalt på huvudförhandlingen.18

•	Huvudförhandlingens	moment. Hur går en rättegång till, vilka 
närvarar, vilka roller har olika närvarande i rätten, får man möj-
lighet att fritt berätta sin version och när får man den möjlighe-
ten, när blir man utfrågad och av vem eller vilka, när avkunnas/
meddelas domen? Vid sidan av detta önskar man bli informerad 
om i vilken ordning de olika momenten kommer att ske. 

•	Kamera.	Information om att förhandlingen spelas in med video-
kamera. 

Bland de intervjuade vittnena uppger man följande: 

•	Hur	ett	vittnesmål	går	till. Att man som vittne informeras om hur 
ett vittnesmål går till och vilka som närvarar.

•	Vad	vittnesmålet	avser. Att det i kallelsen framgår vilken eller 
vilka händelser som vittnesmålet avser att belysa.19 

•	När	man	ska	vittna. Att det på kallelsen framgår att man som 
vittne kommer att kallas in i rättssalen under pågående förhand-
ling och inte endast den tidpunkt då huvudförhandlingen inleds.

•	Vittnesmål	av	närstående. Att man som närstående till en av par-
terna i ett tidigt skede informeras om att man inte behöver vittna.

18 Detta är dock något som intervjuade åklagare ogillar. De menar att ett sådant 
förfarande utgör en rättsosäkerhet, då det skulle innebära en risk för att berät-
telserna tillrättaläggs. Det är viktigt att de personer som hörs ger sina berättelser 
spontant, enligt intervjuade åklagare.

19 Bland de vittnen som intervjuats återfinns exempelvis poliser och ordningsvakter 
som ofta blir kallade som vittnen. Det kan vara svårt för dem att veta vilken händel-
se förhandlingen handlar om, då detta inte med tydlighet framkommer i kallelsen. 
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Sammantaget talar intervjusvaren för att det behövs ytterligare in-
formation utöver den som brukare får av sina ombud. Beroende på 
typ av information kan det exempelvis röra sig om att förtydliga 
kallelsen till huvudförhandlingen, tillika kan rättens ordförande 
informera om vissa aspekter i samband med att förhandlingen in-
leds. Det kan också vara lättare för brukarna att förstå vissa delar 
av informationen när de väl befinner sig i rättssalen då informatio-
nen kan kopplas till konkreta synintryck. 

Det behövs upprepade och alternativa  
informationskällor 
Den ovanstående listningen av önskemål från brukare ska inte läsas 
som att information om de nämnda förhållandena inte ges av do-
mare eller andra aktörer. I dagens domstolar används en rad olika 
verktyg för information: via domstolars hemsidor, via kallelsen, via 
möten med ombud och vittnesstödjare före och efter huvudförhand-
lingen och när domaren inleder huvudförhandlingen. Önskemålen 
tyder snarast på att informationen inte alltid når fram. I intervjuerna 
framkommer några olika skäl till att brukare inte getts tillräckligt 
goda möjligheter att ”ta in” information, såsom språkliga hinder, 
tidsbrist samt att brukaren på grund av stress eller nervositet inte 
kunnat ta till sig information. Det framstår därför som viktigt att in-
formation inte bara tillgängliggörs på olika sätt och vid flera tillfäl-
len, utan också att de professionella brukarna i högre grad vinnläg-
ger sig om att säkerställa att informationen också har förståtts. 

Kontakter med domstolen före huvudförhandlingen
Ovan beskrevs att många av de intervjuade brukarna önskade mer 
information om den rättegång de ska delta i. Trots detta är det 
enligt intervjuerna relativt ovanligt att man själv tar kontakt med 
domstolen före förhandlingen. Endast ett fåtal hade själva kontak-
tat domstolen i syfte att ställa frågor. 

De brukare som hade haft kontakt med domstolen före huvud-
förhandlingen var emellertid nöjda med det bemötande och den 
information de fick.

Brå frågade också om någon personal hade kontaktat brukarna 
i domstolens lokaler under rättegångsdagen. Svaren visar att unge-
fär hälften i samtliga tre brukargrupper blivit kontaktade av perso-
nal (domstolsvärdar, vittnesstödjare, åklagare, advokater och mål-
sägandebiträden), antingen i entrén eller på väg till eller utanför 
rättegångssalen. Med ett undantag20 var samtliga brukare nöjda el-
ler mycket nöjda med bemötandet. Ett vittne berättar om vittnes-
stödjaren:

20 I detta fall upplevde den målsägande att bemötandet från åklagaren var ”oper-
sonligt som vanligt” och som ”en sak i mängden” (för åklagaren).
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Ja, hon kom själv till mig och frågade om jag skulle vittna. Vi 
satt och pratade och hon frågade mig: ”Vill du hålla min hand? 
Vill du göra det så gör det”. Det var jättebra med henne. Hon 
var ett stort stöd för mig, hon hjälpte mig mycket. Jag var jät-
terädd och jättenervös men hon lugnade ner mig.

Bland dem som inte kontaktats av personal var det framför allt 
vittnen som saknade en sådan kontakt. De hade önskat få informa-
tion om vilken sal som förhandlingen skulle hållas i samt få möj-
lighet att ”anmäla sig” som närvarande. De som inte efterfrågade 
kontakt uppgav att de hade tidigare erfarenhet av rättegångar och 
att de på den elektroniska tavlan i entrén kunde läsa sig till vilken 
sal de skulle gå till. 

Information om hur förhandlingen går till  
Ovan berördes vikten av information om hur förhandlingen går 
till. Även information om brukarens egen roll, inte minst hur och 
när man får tala, är betydelsefull. Detta poängteras återkommande 
i intervjuerna. Bland de intervjuade återfinns bland annat de som 
inte kände till att de hade ett specifikt tillfälle under förhandlingen 
att föra fram sin berättelse. En målsägande ansåg exempelvis att 
detta var den mest betydelsefulla informationen inför förhandling-
en: 

Hon [åklagaren] förklarade hur jag skulle prata. Att jag bara 
skulle prata en gång och lite mer om vad som kommer att hand-
la om mig så att säga. Att jag bara fick prata en gång och inte 
lite hela tiden. Intervjuare: Så du förstod att det var viktigt att 
du berättade allt du kan under det tillfället? Svar: Exakt!

En annan målsägande berättar följande om betydelsen av att åkla-
garen före förhandlingen och ordföranden i inledningen av för-
handlingen orienterar brukaren i vad som kommer att ske, hur och 
i vilken ordning:

Ja, det skulle vara att ha någon typ av briefing före ... att åkla-
garen har haft en kontakt med mig och ”pratat mig till rätta”, 
det vill säga vad som ska hända och hur vi ska bete oss. Det 
andra är att det nog hade varit trevligt att bli presenterad. 

Samma målsägande berättar vidare att den saknat möjlighet att 
förbereda sig på det muntliga förhöret:

Mitt förtroende för polissystemet har ökat men jag hade ju 
kunnat uppskatta om åklagaren hade kontaktat mig före [för-
handlingen] och gjort någon typ av briefing … orientering … 
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det hade stärkt processen betydligt. Att jag hade varit förbe-
redd på att jag skulle ha en muntlig presentation i dag. Jag var 
alldeles säker på att den skriftliga inlämningen jag har gjort för 
tre–fyra månader sedan låg till grund för domstolens beslut i 
dag. Så var inte fallet, utan jag fick göra en muntlig presenta-
tion […] Som jag inte var beredd på.

Information om att man ska föra fram sin berättelse muntligen och 
därigenom ges möjlighet att förbereda sig på detta är väsentlig. Det 
hänger inte minst samman med vikten av att få komma till tals, 
som tidigare beskrivits. Att vara trygg och förberedd ökar möjlig-
heten att kunna lämna en fyllig och korrekt berättelse, vilket också 
utgör en förutsättning för att domstolen ska få bästa tänkbara un-
derlag för sin bedömning. 

Under huvudförhandling
I det följande beskrivs olika relevanta aspekter på bemötande un-
der själva förhandlingen. Det handlar bland annat om erfarenheter 
av mötet med rättens ordförande samt ombud och om möjlighe-
terna att komma till tals. 

De flesta intervjuade är positiva till rättens ordförande 
De intervjuade brukarnas upplevelser av rättens ordförande är 
mestadels positiva. Med få undantag är man antingen positiv eller 
neutral. Ordföranden beskrivs bland annat som lugn och trevlig, 
men också med ord som respektfull, saklig och professionell. Ingen 
beskrev ordföranden med ord som utifrån sammanhanget kan be-
tecknas som negativa. Vissa uppger också att det goda bemötandet 
hade en direkt positiv effekt på dem:

Det var ju skönare. Det kändes som om man får en större tillit 
till någon. Om någon säger att ”det här kommer att gå bra!”, i 
stället för om de sitter där inne och är mer otrevliga. Men alla 
var ju jättetrevliga!

Vissa skillnader mellan de olika brukargrupperna går att urskilja. 
I jämförelse med vittnena gav målsägandena, även om de överlag 
är positiva, en något mer distanserad bild av ordföranden. I det-
ta sammanhang kan det upprepas att samtliga intervjuer genom-
fördes omedelbart efter avslutad huvudförhandling och att så gott 
som alla målsägande ännu avvaktade dom i målet. I likhet med 
vittnena framkommer även här att det goda bemötandet tycks öka 
tilliten till rätten:

Det skapar trygghet och tillit.
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En samlad bedömning av de tilltalades beskrivningar av ordföran-
dens bemötande visar att även dessa brukare ger en så gott som 
genomgående positiv bild. De flesta beskriver ordföranden som 
”bra”, men många använder också formuleringar med innebörden 
att bemötandet inte gett något särskilt intryck. De tilltalade var den 
grupp som var särskilt utförliga i sina svar på en följdfråga om hur 
ordförandens bemötande hade påverkat dem under förhandlingen. 
En tilltalad berättar:

Alltså, jag blev lugnare, det blev jag ju, jag blev mycket lugnare. 
Då kände jag att jag fick fram allting, de hörde ju mig nu! [sagt 
i jämförelse med tidigare rättegångar som tilltalad] Det känns 
som om jag fick fram allt.

En annan tilltalad säger:

Ja, alltså det påverkade mig positivt det här när de behandlade 
mig på det här sättet, när de är trevliga sådär. När man har 
begått något misstag så börjar man att tänka om liksom, man 
börjar skämmas, man börjar tänka på sitt liv – ”varför gör jag 
såhär?” –   och försöker ändra på sig, medan när man träffar 
andra domare som bara är hårda, stränga och aggressiva så 
börjar man liksom hitta någon ursäkt. Man börjar tänka sådär 
– ”men om de är så aggressiva mot mig, varför ska jag liksom 
ändra på mig?” – då blir man lite envis och känner hat och il-
ska.

Samtliga intervjuade målsägande och tilltalade upplevde också att 
ordföranden bemötte alla parter lika. En tilltalad utvecklar svaret:

Ja, det kändes ju bra, tycker jag, att han i alla fall utåt verkade 
vara neutral. Det tycker jag en domare ska vara. Man ska inte 
vara dömd förrän man blivit dömd, så att säga. Och inte ens då 
alla gånger, för man kan ju överklaga. Jag tyckte att domaren 
verkade bra, även om jag inte gillar domen.

Detta ligger också i linje med den forskning på området som visat 
att bemötandet är väsentligt för att rättegången ska upplevas som 
rättvis och därmed ingjuta förtroende i det beslut som fattas (se av-
snittet Bemötande i domstol – kunskapsläget).

Ombudens bemötande
De intervjuade vittnena upplevde överlag att bemötandet från de 
målsägandes och tilltalades ombud samt åklagare varit positivt. De 
flesta beskrev ombudens sätt att tilltala dem som bra, medan några 
menade att ombuden varit hjälpsamma, koncisa och korrekta. Ett 
vittne berättar:
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Artig, korrekt. Absolut inte något forcerande, alltså det var ju 
inte någon ... en god ton skulle jag vilja säga. Jag förstod väl 
vad han var ute efter så där, men han hade ett bra sätt så jag 
kände mig inte otillfreds med hans frågor så att säga. Hans frå-
gor var begripliga och han ställde dem på ett korrekt sätt.  

Några vittnen hade dock en negativ upplevelse av ett eller båda 
ombuden. Någon gav exempelvis uttryck för att ett ombud varit 
kränkande, en annan hade känt sig misstrodd. 

Bland målsägandena var det vanligare med en mer negativ upple-
velse av motpartens ombud. Man upplevde bland annat dessa om-
bud som aggressiva, otrevliga och ifrågasättande. 

Advokaten, han gillade inte mig. När han ställde frågor kunde 
han kolla och le väldigt konstigt. Han var väldigt dryg. Jag gil-
lade inte honom så mycket om jag ska vara ärlig. Men det är så 
det är. Han tilltalade mig väldigt otrevligt. Han pratade starkt. 
Som att man var dum eller något.

Samtidigt ska det nämnas att vissa målsägande i sina svar tillade 
att de förstod att det ligger i advokatens roll och arbetsuppgift att 
försvara den tilltalade. Likväl kan upplevelser som den ovan be-
skrivna undvikas genom att öka brukarnas förståelse för de olika 
aktörernas roller under förhandlingen. Exempelvis genom att in-
formera om att motpartens ombud förväntas ifrågasätta påståen-
den som har betydelse för dennes klient.

Bland de tilltalade var upplevelsen av bemötandet från åklaga-
re något oftare positivt än negativt. Åklagaren kunde exempelvis 
upplevas som korrekt, tydlig och respektfull. De som hade negativa 
upplevelser menade bland annat att åklagaren hade varit pressan-
de. En tilltalad med positiva erfarenheter av åklagarens bemötande 
berättar:

Med respekt som människa, jättebra! Jättebra, hon fick ju det 
tillbaka. Det är ömsesidigt! Kommer man som en pajas kan jag 
förstå att man är lite dryg, men jag tyckte att jag var jättetrev-
lig mot allihop. Jag fick detsamma tillbaka, oavsett vad jag har 
gjort tidigare.

Vid de förhandlingar som Brå närvarade vid, observerades också 
olikheter i ombudens sätt att bemöta motparten (målsägande res-
pektive tilltalad). Medan vissa ombud lade stor vikt vid att se mot-
parten i ögonen då de ställde frågor och då motparten svarade, 
tenderade andra ombud att ha blicken fäst i sina papper – även 
då motparten svarade. Andra skillnader bestod i att vissa talade 
mycket snabbt medan andra talade i ett mera normalt samtalstem-
po. Vissa valde mer juridiska termer än andra. Flera brukare hade 
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också uppfattat att motpartens ombud använde sig av outtalade 
antydningar. 

Som tidigare nämnts ligger det i domstolens intresse att skapa 
goda förutsättningar för brukare att kunna lämna sina berättelser. 
Av intervjuerna framgår att brukare som upplever sig bli bemötta 
på ett negativt sätt också uppger att det haft negativa konsekvenser 
för deras förmåga att berätta. Som svar på frågan hur ombudens 
bemötande påverkade dem under förhandlingar berättas bland an-
nat följande: 

Jag var ju irriterad och okoncentrerad.

Man känner sig liksom ensam och det blir nervöst.

Alltså hans sätt hur han tilltalade, hur han pratade, allt det där. 
Det kändes som att jag hade problem med honom [advokaten] 
och inte med [den tilltalade].

Det är det som folk missar när man stressar en människa, han 
kommer ju att förklara så mycket han kan, men det är mycket 
som missas då. Det är mycket som ... när han går hem sen och 
så blir det så här: ”Fan, tänk om jag skulle sagt så, jag glömde 
att säga det där”.

Sammantaget ger intervjuerna en bild av att vissa brukare förstår 
ombudens arbetsuppgifter och att den ibland ”pressande” utfråg-
ningen är en del av deras roll i huvudförhandlingen. Men det finns 
också brukare som, även om de förstår denna yrkesroll, ändå anser 
att vissa ombud använder en otillbörligt aggressiv, insinuant eller 
nedlåtande ton. Av intervjuerna att döma förefaller målsägandena 
vara särskilt känsliga för hur de tilltalas av motpartens ombud.

Brukarna upplever oftast att de får komma till tals
Det ligger i huvudförhandlingens form att var och en av parterna 
och vittnena ges tillfälle att berätta om brottshändelsen och om-
ständigheter kring den i en förutbestämd ordning. Det innebär 
bland annat att det inte ges möjlighet till en direkt dialog mellan 
parterna, något som vanligtvis kännetecknar möten och andra for-
mer av kommunikation. 

Alltså det är ju ett sätt för ordföranden att visa hans eller hen-
nes roll, att de äger processen och då också berätta om proces-
sen. […] Och då hade han också nämnt något i stil med ”är det 
någon som vill något och kommentera eller yttra sig något så 
får man signalera, eller höja handen eller tillägga det i efter-
hand. Då har han kunnat beskriva att det finns ett utrymme 
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för det här att kommentera och reagera på det som händer och 
sägs.

Det finns exempel i intervjuerna på brukare som menar att man 
inte ges tillfälle att komma till tals på det sätt man önskar. Detta 
kan ibland upplevas som starkt frustrerande i den mån man känner 
att man blir avbruten eller upplever att motparten far med osan-
ning. Det stora flertalet tyckte dock att de fick komma till tals, även 
om det också förekommer att man på grund av stress och nervosi-
tet inte berättat allt man hade önskat. En tilltalad berättar:

Det var så mycket som jag ville få säga, det var så fel! Det var så 
mycket som var fel! Det var mycket jag ville säga. Men när man 
är nervös så vet man inte vad som ska hända. Så då valde jag fel 
att vara tyst. Jag ville säga en massa.

Samtliga intervjuade brukare uppfattade vidare att rätten lyssnade 
på dem under förhören. Flera – särskilt bland målsägande och till-
talade – lägger dock till att de inte var helt säkra på det. Samtidigt 
menade många att rättens och ombudens följdfrågor var tydliga 
tecken på just detta.

Jag kände på mig att de lyssnade, för de svarade tillbaks och 
ställde en massa frågor. Och någon gång tänkte jag att ”ja, de 
lyssnar”.

Betydelsen av att brukare känner att de får komma till tals har bland 
annat att göra med att domstolen i huvudsak arbetar utifrån en så 
kallad muntlighetsprincip. Det betyder att rätten ska fatta beslut i 
första hand på det som läggs fram muntligt under huvudförhand-
lingen. Med EMR-reformen har muntlighetskravet dock mjukats 
upp. Om rätten finner det lämpligt får parterna vid en huvudför-
handling nu också presentera processmaterial genom att hänvisa 
till skriftliga handlingar eller ljud- och bildupptagningar i målet i 
stället för att redovisa uppgifterna muntligen. De brottshändelser 
som rätten har att ta ställning till beskrivs också huvudsakligen av 
brukarna själva: målsägande, tilltalad samt eventuella vittnen, och 
förtydligas utifrån ombudens frågor till brukarna. Även med det 
uppmjukade muntlighetskravet i åtanke ligger det i såväl brukar-
nas som rättens intresse att förutsättningarna för brukarna att avge 
sina berättelser är så goda som möjligt. 

Begränsad förståelse av vad som sägs  
under huvudförhandlingen
Besluten som fattas i samband med en huvudförhandling kan ha 
stora konsekvenser för den enskildes framtid. En central del i be-
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mötandet, som också har bäring på rättssäkerhet, är att parterna 
förstår vad som sägs under förhandlingen. Så är inte alltid fallet, 
enligt de intervjuade, då långt ifrån alla uppger att de förstått allt 
som domaren, åklagaren och ombudet sade under förhandlingen. 
Det dominerande skälet till detta var att man inte förstått ord som 
användes av ombuden och rättens ordförande.

Brukares förståelse av vad som sägs kan också påverkas negativt 
av andra omständigheter än att man inte förstår de ord eller det 
språk som används. Minnen och farhågor kan göra sig påminda 
under förhandlingen och försvåra för brukare att ta till sig vad som 
sägs. En tilltalad berättar:

Jag var någon annanstans, kanske hörde jag inte eller så fattade 
jag inte ... jag vet inte, jag tänkte alltid ”vad händer här?” De 
satt och pratade om mig, men jag satt och tänkte på andra sa-
ker. Det här att han satt och läste om fängelse, och då började 
jag tänka på fängelset när jag var där och vad som hände med 
mig där.

Det var framför allt de tilltalade som upplevde att de inte förstått 
allt som sades (två tredjedelar). Bland vittnen uppgav ett mindre 
antal att de inte förstått allt som sades. De allra flesta målsägande 
och tilltalade uppgav att de i situationer då de inte förstod frågade 
sitt ombud (i de fall de hade ett). Det fanns emellertid en liten an-
del brukare som inte vågade fråga då de inte förstod. Att medge att 
man inte förstår kan också upplevas som besvärande, och det kan 
inte uteslutas att sådana situationer uppstod även i intervjusitua-
tionen. Det kan därför inte uteslutas att det är fler som inte förstått 
ord eller sammanhang än de som uppgett detta. 

Utifrån de observationer som Brå gjorde av rättegångar står det 
också klart att bristande förståelse kan vara tidskrävande och där-
med tålamodsprövande. Detta kan i vissa fall resultera i ett be-
mötande som annars inte hade förekommit, liksom att det kan 
innebära att brukares svar blir ofullständiga eller på annat sätt 
missvisande.

Det är inte realistiskt att rättens ordförande och de juridiska om-
buden helt och hållet avstår från att använda juridiska termer och 
formuleringar under pågående huvudförhandling. Däremot kan 
det vara värdefullt att i samband med huvudförhandlingens avslu-
tande, eller strax därefter, vid behov ägna tid till att besvara kvar-
varande eller uppkomna frågor med ett språk som är begripligt 
för de brukare som påverkas av huvudförhandlingen. Brås inter-
vjuare hade goda möjligheter att observera om, och hur, ombud 
talade med sin klient omedelbart efter huvudförhandlingen och i 
samband med detta förklara vad som hänt. Vissa ordförande tog 
sig också tid, i de fall dom avkunnades, att med enkla, respektfulla 
och raka formuleringar beskriva domens innebörd och de skäl som 
föranlett den. 
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Den tolkade förhandlingen inte problemfri
I samband med att Brå närvarade vid ett stort antal rättegångar 
gavs ett flertal möjligheter att observera situationer då tolk använ-
des. En av de erfarenheter som gjordes var att mängden informa-
tion som översattes varierade. Medan vissa tolkar tycktes översätta 
så gott som allting och oberoende av vem som talade, begränsade 
sig vissa tolkar till att bara översätta vad vissa närvarande sade. I 
det senare fallet kan detta antas ge upphov till svårigheter att förstå 
sammanhang för den tolkbehövande, och därmed även händelse-
förloppet i rättssalen. Det faktum att man behöver tolk kan också 
signalera att man har en begränsad kännedom om hur svenska hu-
vudförhandlingar går till och att det i dessa mål är särskilt viktigt 
att den tolkbehövande ges stöd att förstå händelseförloppet i rätts-
salen.21 

Bortsett från de svårigheter som nämnts ovan kan ytterligare två 
situationer förtjäna att nämnas. Den ena rör den omständigheten 
att tolköversättning innebär en fragmentering av kommunikatio-
nen. 

Intervjuare: Du kände att du sa mindre än vad du annars skulle 
ha gjort? Svar: Ja, eftersom det var bara att säga några ord, och 
sen måste jag stoppa där så att tolken kan ta över. Och sen mås-
te jag fortsätta där jag hade stoppat och fortsätta därifrån.  

Detta gör det viktigt att rätten – liksom åklagare och ombud – tar 
hänsyn till personer som kommunicerar via tolk och hur det påver-
kar berättelsen, och även beaktar brukarens förståelse eller brist på 
förståelse av det sammanhang som rättens frågor och brukarens 
svar sker i. 

Ett annat problem uppstår då brukare har behov av tolk, men 
där tolk av olika anledningar inte utsetts. Ett vittne berättar om 
sin förståelse av rättens ordförande och ombuden i frånvaron av 
tolk:22

Om jag inte förstod kanske jag säger något som inte stämmer. 
Jag frågade och fick säga [vittneseden] gång på gång, 3–4 gång-
er. Intervjuare: Hur kändes det att det blev så? Svar: Det kändes 
ganska jobbigt. Så jag fick prata ... vad heter det ... säga om och 
om tills dom förstod vad jag menade. Intervjuare: Blev du arg, 
ledsen, nervös eller kändes det obehagligt? Svar: Bara obehag-

21 Vid ett par tillfällen under intervjuer med tolkbehövande stod det klart att vissa 
brukare vistats i Sverige under kort tid och att hade mycket begränsad kunskap 
om det svenska rättssystemet och hur förhandlingar i domstol går till.

22 I det här fallet förstod inte vittnet innebörden av orden i vittneseden eller de 
frågor som rättens ordförande och ombuden ställde. I samband med vittneseden 
fick rättens ordförande använda enklare synonymer för nyckelorden. Intervjun, 
liksom rättegången, genomfördes med svårighet.
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ligt, och sen ganska nervöst, för de förstod inte vad jag menade 
och jag förstod inte vad dom menade på riktigt.23

Den fragmentering av berättelsen som med nödvändighet uppstår 
då man kommunicerar via tolk ställer krav på såväl brukaren, om-
buden och rättens ledamöter. Inte endast i form av tålamod, men 
också på så sätt att förutsättningarna för att berätta på ett nyanse-
rat, självständigt och sammanhängande sätt skiljer sig från brukare 
med svenska som modersmål. Det vill säga, det påverkar negativt 
de kvalitéer som ligger till grund för rättens trovärdighetsbedöm-
ning av brukarna.

Att känna obehag under förhandlingen
Oavsett brukargrupp uppger hälften att de kände olika grader 
av obehag under huvudförhandlingen. De känslor som nämns är 
bland annat olust, stress, osäkerhet och nervositet. Den övriga 
hälften svarar att de inte kände något särskilt eller åtminstone inte 
något så starkt eller påtagligt att man vill använda något specifikt 
ord för att beskriva känslan. I detta sammanhang kan det också 
vara värt att påpeka att flera av dem som avböjde intervjun gjorde 
detta med anledning av att de kände starkt obehag och utmattning 
efter förhandlingen. 

Anledningarna till att man kände olika former av obehag var fle-
ra. Bland vittnen uppgavs bland annat att man kände att det man 
berättade hade stor betydelse för rättens bedömning. Här avses 
vanligen den tilltalade och hur han eller hon kan komma att reage-
ra på vittnesmålet emot sig, även om man många gånger inte kän-
ner eller känner till varandra sedan tidigare. Särskilt påtagligt blir 
det i de fall där man har någon form av relation (exempelvis gran-
ne, före detta partner, då man har gemensamma bekanta eller till 
vardags befinner sig i samma område eller i varandras närhet).

Bland målsägande är det framför allt den kontakt som förhand-
lingen innebär med den tilltalade som uppges vara källan till obe-
haget. Det förekommer även att man har eller har haft en mer eller 
mindre nära relation till den tilltalade och att det känns påfrestan-
de att det man säger läggs den tilltalade till last. 

Den tilltalades obehag under förhandlingen varierar på ett mer 
påtagligt sätt mellan olika personer. Här fanns oro som bottnade i 
att de avvaktade rättens dom, vilket i flera fall kunde innebära kraf-
tiga förändringar i livssituationen. Här fanns också de som kände 
att det som lagts dem till last var osanningar och de som i vissa fall 
sedan tidigare hade dåliga erfarenheter av polisen (som ofta befin-
ner sig i och utanför tingsrättens lokaler av olika anledningar) och 
domstolar.

23 Brå har här formulerat om uttalandet så att det blir lättare att läsa och förstå.
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Efter huvudförhandling
Nedan beskrivs de känslor som brukarna ger uttryck för efter ge-
nomförd huvudförhandling. Dessa varierar, men trots allt finns en 
bibehållen tillit till domstolen. 

Omedelbart efter rättegång: “Aldrig mer!”
Hur de intervjuade känner direkt efter huvudförhandlingen varie-
rar. Det finns de som antingen har tidigare erfarenheter av förhand-
lingar eller som av olika skäl lagt händelsen ”bakom sig” och som 
känner lugn både under och efter huvudförhandlingen. Men detta 
gäller ett fåtal. Med några enstaka undantag beskriver man olika 
grader av anspänning. Ett uttryck som återkommer flera gånger, i 
samtliga brukargrupper, bland bägge könen och i varierande åld-
rar, är ”aldrig mer!”.

Det är första gången och jag hoppas aldrig det händer igen!

Den generella bilden av brukarnas känslor efter huvudförhandling-
en är att man antingen är lättad eller att man av olika anledningar 
är eller har känt sig nervös, men även orolig eller rädd. Bland vitt-
nen kan upplevelserna variera, kanske främst beroende på händel-
sens art och deras relation till den målsägande och tilltalade. Här 
återfinns exempelvis poliser som vittnat vid flera hundra rättegång-
ar och som vittnar flera gånger i månaden. I dessa fall sker vittnes-
målet som en del av arbetet. I andra fall kan vittnen ställas inför 
mycket laddade situationer, exempelvis att man bevittnat en allvar-
lig misshandel mellan en närstående och en granne. Att i detta läge 
bokstavligen sitta mitt emellan parterna kan innebära en mycket 
stark oro för vad som kan komma att hända efteråt, beroende på 
vad man återger.

Merparten av samtliga intervjuade vittnen uppger dock att de 
känner sig nöjda med domstolen efter förhandlingen. Ett par av 
de intervjuade menar att ”det är väl kanske lite lättare när man är 
vittne”, i jämförelse med målsägande och tilltalade. Några känner 
sig missnöjda då de upplever att de blivit ifrågasatta på felaktiga 
grunder. 

Bland målsägande är det framför allt känslor av lättnad och lugn 
som kommer till uttryck. Men det finns också de som anser att de 
blivit ifrågasatta, som känner sig utsatta och ledsna. När det gäl-
ler huruvida man känner sig nöjd eller missnöjd med domstolen 
efter huvudförhandlingen skiljer sig de målsägandes svar markant 
från vittnenas omdömen: Man är varken särskilt nöjd eller särskilt 
missnöjd. Flera nämner också att det är svårt att svara på det för-
rän dom har meddelats. 

Med enstaka undantag beskrev de tilltalade sina känslor anting-
en som mer eller mindre positiva (exempelvis nöjd, lugn och lättad) 
eller som mer eller mindre negativa (exempelvis orolig, besviken, 
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rädd samt ledsen). Några av de tilltalade hade kluvna känslor där 
det positiva avsåg domarens agerande och det negativa oro för att 
bli fälld och den därpå följande påföljden. Att man uppger positiva 
känslor behöver inte alltid betyda att man är hoppfull om att frias. 
Några av de tilltalade är övertygade om att de kommer att fällas, 
men uppger ändå att de är nöjda, lugna eller lättade efter huvud-
förhandlingen. Bland de tilltalade uppger två tredjedelar att de är 
nöjda med hur huvudförhandlingen gick till, även om vissa av dem 
befarar att de kommer att bli missnöjda med själva domen. Några 
av skälen till att man känner sig nöjd är att man anser att rätten 
varit saklig och neutral och att man fått komma till tals på ett bra 
sätt. Vissa tillägger också att de hade negativa förväntningar som 
baserades på tidigare erfarenheter i andra tingsrätter. Endast en av 
de tilltalade uppger sig vara missnöjd med hur förhandlingen gick 
till.24 

Bibehållen tillit
Samtliga brukargrupper har huvudsakligen ett oförändrat positivt 
förtroende för domstolen efter huvudförhandlingen. Några vittnen 
har blandade upplevelser. Något som medverkat till negativa del-
bilder är nämndemän som verkade sova.

Domstolen, är det de som sitter där framme? Intervjuare: Ja, 
precis. Svar: Ok, jaha! Ja, de gör väl sitt jobb. […] Förutom han 
som satt och sov längst till vänster.

Bland målsäganden uppger endast en att förtroendet minskat, vil-
ket berodde på att det var ett ojämnt antal män och kvinnor bland 
rättens fyra deltagare (en kvinna och tre män). De målsägande som 
uppger att förtroendet ökat upplevde att rätten hade lyssnat på 
dem och var saklig. 

Bland de tilltalade uppgav några att förtroendet hade ökat. Skä-
len till detta handlar om kommunikation: att rätten och åklagaren 
gett de tilltalade utrymme att komma till tals, att rätten lyssnat och 
att de blivit tilltalade på ett rakt, men samtidigt respektfullt, sätt.

Alltså den här förhandlingen skiljer sig från andra förhandling-
ar. Trots att jag ska betala böter har domaren pratat med mig 
och påverkat mig! Jag skämdes faktiskt när han pratade med 
mig och hur jag ska sköta mitt liv. De andra domarna var bara 
hårda, stränga.

24 Skälet till detta var att en skolklass tillåtits närvara under huvudförhandlingen.
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Brukarnas förslag på förbättringar i tingsrätt
I intervjuerna med brukarna ställdes en direkt fråga om vilka för-
bättringar de hade att föreslå. Dessa förslag redovisas nedan. Vissa 
förslag utgör önskemål om åtgärder som förekommer i vissa sam-
manhang men inte i andra, vilket visar att det finns variationer i 
verksamheten. Förslagen är uppdelade efter de tre brukargrupper-
na och är därefter ordnade utifrån en i möjligaste mån kronologisk 
följd.

Vittnen:

•	Mer	information	och	mindre	hotfull	ton	i	kallelsen. Att kallelsen 
beskriver vad vittnesmålet avser, hur huvudförhandlingen kom-
mer att gå till, att man som vittne kommer att ropas in under på-
gående förhandling och att man inte får närvara innan man av-
lagt sitt vittnesmål.

•	Påminnelse. Att domstolen påminner en dag innan, snarare än en 
kvart innan förhandling (med tanke på vite om 2 000 kronor vid 
frånvaro).

•	 Stöd	före	förhandling. Behov av att bli mött och få personlig in-
formation eller personligt stöd innan man går in i rättssalen.25

•	 Säkerhet. Ökade möjligheter att inte behöva möta den tilltalade 
utanför rättssalen, samt större möjligheter till anonymitet.

•	Bemötande	från	ombud	och	åklagare. En mindre aggressiv ton 
vid vittnesförhör. 

•	Nämndemäns	 agerande. Det finns förståelse för att man som 
nämndeman kan bli trött, men det uppfattas ändå som negativt 
då nämndemän ser ut att slumra till. 

•	Dölja	kameran. Man kan påtala att det finns en kamera, men ka-
meran kan upplevas som stressande där den sitter (rakt framför 
vittnesbåset).

•	Hålla	tiden. Senareläggningar och förseningar kan innebära pro-
blem för dem som tagit ledigt från sitt arbete.

•	Tillägg. Att rätten efter det att frågorna besvarats frågar vittnet 
om man har något att tillägga, i händelse av att man kommit på 
något i efterhand gällande en tidigare fråga.

Målsägande:

•	Förkorta	 tiden	 till	 huvudförhandling. Det dröjer alltför länge 
från det att brottet skedde fram till huvudförhandling.

•	Förberedelser. Bättre förberedelser, exempelvis: en förbokad 
träff med stödperson före huvudförhandlingen, ett obligatoriskt 

25 Det fanns vid tiden för intervjuerna vittnesstödspersonal vid Södertörns tingsrätt 
med eget kontor och särskilt inredda samtalsrum. Det kan emellertid hända att 
det vid olika tidpunkter finns fler brukare med stödbehov än tillgänglig personal.
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möte med åklagare före huvudförhandling, ett längre möte med 
ombud före huvudförhandling. 

•	Tydligare	information	om	sal. Eftersom målsägandens namn inte 
anges på skyltarna har vissa målsägande svårt att hitta den aktu-
ella salen och vill ha hjälp med detta.

•	 Inledande	presentation. Att domaren hälsar alla välkomna och 
presenterar närvarande aktörer och deras roll samt kort beskri-
ver de olika delarna och deras följd i huvudförhandlingen.

•	Ombudens	bemötande. Att motpartens ombud agerar med sam-
ma neutralitet som domaren, då ombudet ibland upplevs brista i 
respekt och artighet. 26 

•	Beslut. Att dom avkunnas i samband med huvudförhandlingen 
snarare än meddelas vid senare tillfälle.

Tilltalade:

•	 Information	om	studiebesök. Att rätten informerar i förväg om 
skolklasser som närvarar i studiesyfte.

•	Tillgång	till	dokument. Att säkerställa att dokument skickas till 
berörda parter före huvudförhandlingen samt att man som bru-
kare får möjlighet att sätta sig in i dessa med hjälp av sitt om-
bud.

•	Förståelse. Att aktörerna talar långsammare och med enklare ord 
i de fall det finns parter som har annat modersmål än svenska.

•	Tillägg	i	slutet	av	huvudförhandlingen. Att rätten i slutet av hu-
vudförhandlingen ställer frågan om man har något att tillägga i 
händelse av att man glömt något under förhöret.

•	Utbetalning	av	ersättning. Att domstolen avskiljer hanteringen 
av utbetalning av ersättning till vittnen från själva huvudför-
handlingen.

26 Här är det viktigt att påpeka att ombudens uppgift är att företräda huvudman-
nen. Att agera neutralt kan alltså förväntas stå i konflikt med ombudens uppgift. 
Det är därför viktigt att brukare ges information om detta på ett sätt som de kan 
förstå och själva agera utifrån.
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Förvaltningsrättens  
icke-professionella brukare 
Ett antal (17 stycken) av förvaltningsrättens brukare har intervju-
ats. Det gäller dels brukare i ärenden som rör socialförsäkring-
ar, dels omhändertaganden enligt LVU.27 Intervjuerna har kretsat 
kring samma teman som de i tingsrätten, även om frågorna har jus-
terats något för att bättre svara mot förvaltningsrättens arbetssätt 
och de mål den hanterar. Förvaltningsrättens hantering av mål och 
ärenden är exempelvis i huvudsak skriftlig. Det gäller inte minst so-
cialförsäkringsmålen, vilka redovisas inledningsvis. 

Intervjupersonerna – socialförsäkringsmål
Brå har intervjuat tio personer som haft ett pågående socialför-
säkringsärende i Förvaltningsrätten i Stockholm. Urvalet har skett 
slumpmässigt utifrån en lista med alla socialförsäkringsmål där av-
görande är nära förestående (cirka två veckor). Information om 
Brås studie har skickats till samtliga personer på denna lista. 

De intervjuade är i övre medelåldern, de flesta har högskoleut-
bildning och har i stort sett ingen tidigare erfarenhet av mål i för-
valtningsrätten. De har i genomsnitt väntat på beslut i åtta till nio 
månader. Under denna tid har de stått utan ersättning från Försäk-
ringskassan. Vissa har under denna tid lånat pengar av familj eller 
släkt, medan andra har försörjts av sin partner. 

I intervjuerna framträder en rad olika områden som upplevs som 
problematiska, såsom långa handläggningstider, förvaltningsrät-
tens diffusa roll och bristande information. Områdena behandlas 
utförligare nedan. 

27 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
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Oklar bild av förvaltningsrätten överskuggas av  
Försäkringskassan och väntetiden
De intervjuade har inledningsvis informerats om att intervjun inte 
innehåller frågor som rör Försäkringskassan, utan endast förvalt-
ningsrätten. Trots detta har intervjuerna delvis kommit att beröra 
erfarenheter av och synpunkter på Försäkringskassan. Så gott som 
samtliga av de intervjuade har starkt negativa känslor gentemot 
Försäkringskassan och dess beslut. Samtidigt visar intervjuerna att 
upplevelser förknippade med förvaltningsrätten är påtagligt mer 
diffusa. 

Nej. Det kanske man skulle vara tydligare med, vad förvalt-
ningsrätten är och vad de står för.

Kontakterna med rätten är inte sällan begränsade till att man skick-
at in överklagan samt läkarintyg till förvaltningsrätten och därefter 
inväntat beslut. Det finns en återkommande upplevelse av brist på 
återkoppling, som för flertalet har skapat känslor av ovisshet och 
frustration.

Jag har ingen känsla alls. Det är som att titta in i ett svart hål 
för man vet ju ingenting. Man hoppas väl att det går. Man har 
ju inte riktigt orken. Det är ju därför jag är sjukskriven och sö-
ker sjukersättning.

För vissa har den långa väntetiden utan besked närmast kommit att 
innebära något positivt, eftersom man åtminstone inte fått avslag. 
Inga nyheter kan i det här sammanhanget uppfattas som goda ny-
heter. En kvinna som levt utan egen ekonomisk försörjning i när-
mare ett och ett halvt år illustrerar balansgången mellan hopp och 
förtvivlan:

Jag är väl nöjd, för det har inte hänt så mycket. Haha.

Flertalet uttrycker en ovisshet inför förvaltningsrättens hantering 
av deras ärenden. Oron härrör från en frånvaro av referensramar, 
man vet helt enkelt inte vad man ska förvänta sig av förvaltnings-
rätten: hur lång tid tar handläggningen, hur fortskrider ärendet, 
vem eller vilka handlägger ärendet, har man skickat in alla de do-
kument som kan ha betydelse för domstolens bedömning, kan man 
påverka och i så fall hur?

Jag är kluven. Jag har inga erfarenheter. Jag vet inte vad man 
ska förvänta sig av förvaltningsrätten, vad som är korrekt och 
inkorrekt behandling.
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Avsaknaden av referensramar gör också att man har svårt att uppge 
om man är nöjd eller missnöjd med hanteringen av ärendet. Även 
om man inte vet vad förvaltningsrätten gör och hur den arbetar, rå-
der missnöje med väntetiden.

Det har tagit för lång tid, det kan jag säga. Väldigt lång tid […] 
Det här överklagandet började i januari 2011. Det var väldigt 
bråttom att komplettera. Det skulle jag knappast få någon tid 
till. Nu är det juni, så det var väl inte så himla bråttom? Det är 
jag inte nöjd med.

Synpunkter på väntetiden framkommer i flera sammanhang under 
intervjuerna och tycks vara en av de mer påtagliga erfarenheterna 
av förvaltningsrätten.

Bristande information då överklagan gjordes
De intervjuade säger att de inte hade tillräckligt med information 
om hur ärendet skulle hanteras av domstolen när de överklagade 
Försäkringskassans beslut. Flera uppger att de har fått ett doku-
ment med information i ett tidigt skede, men att den inte var till-
räcklig. Några hade kontaktat förvaltningsrätten via telefon eller 
e-post för att få ytterligare information, främst gällande återkopp-
ling på inskickade handlingar samt väntetiden. Andra menar att de 
önskat få en bekräftelse på att förvaltningsrätten mottagit deras 
handlingar (förvaltningsrätten ska inom en vecka skicka en förenk-
lad delgivning28 till parten med målnummer, men uppenbarligen 
uppfattas inte detta som tillräckligt). Ytterligare synpunkter som 
återkom i denna del var att man saknade kunskap om vilka doku-
ment som ska och kan bifogas överklagan och hur man formulerar 
själva överklagandet.

Det är svårt att veta hur mycket man behöver skriva ned. Om 
man inte är van i situationen, hur går det till, hur mycket behö-
ver man skriva ned?

Vad skulle jag bli informerad om? Jag är lite handfallen i det 
här fallet. Hur ska domstolen uppträda i det ena eller andra fal-
let? Jag har ingen erfarenhet som jag kan referera till.

Ett par av de intervjuade har därför på egen hand skaffat sig infor-
mation och stöd av inofficiella ombud under ärendets gång.

28 Myndigheten/domstolen skickar handlingar med post utan krav på mottag-
ningsbevis eller liknande och den sökte förväntas bevaka sin post under den tid 
ärendet pågår. En handling skickas med post, minst en dag senare skickas ett 
meddelande om att handlingen har skickats. Delgivning anses ha skett ett visst 
antal dagar efter det att handlingen skickades. 
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Nej, jag tog reda på saker genom ett personligt ombud. 

Nej. Jag har en jurist till hjälp. Hade jag inte haft honom så 
hade jag känt mig ganska lost. Då hade jag nog behövt kon-
takta förvaltningsrätten flera gånger.

Kontakter med förvaltningsrätten huvudsakligen 
egeninitierade
Drygt hälften av de intervjuade hade själva tagit kontakt med för-
valtningsrätten, vanligen per telefon. Ett fåtal intervjuade uppger 
att förvaltningsrätten tagit kontakt med dem.

Erfarenheterna av domstolens bemötande i de personliga kon-
takterna har i de flesta fall beskrivits som bra, om än också oper-
sonligt och ”kort i tonen”. 

Det är väldigt hårt och sakligt. Men det är inget fel.

Det kändes som att jag är en bland många tusen och sedan blev 
jag bortkopplad.

Merparten av de intervjuade känner maktlöshet gentemot såväl 
förvaltningsrätten som Försäkringskassan. Med tanke på att ären-
dena fortgår under lång tid och att besluten har stor praktisk och 
ekonomisk betydelse kan man anta att behovet av kontakt är be-
tydande. Man önskar också att förvaltningsrätten tagit initiativ till 
kontakt under ärendets gång.

Med tanke på hur lång tid ärendet tar, så tycker jag att de borde 
kunna höra av sig och säga: ”Ja, det tar lång tid, men du ligger 
här i kön”, eller ”Vi räknar med att ta beslut då och då”. Inte 
bara vara tysta.

Kanske för tydligheten, att visa att vi har tagit emot ditt ärende 
och att man känner att det är någon som hjälper en. […] Jag 
känner att jag är väldigt liten här.

Ett ytterligare skäl till att man önskat kontakt med förvaltningsrät-
ten är att man inte riktigt förstått ärendets gång. 

Jag vet ju inte vad som har hänt. Det ligger på deras skrivbord 
och väntar på att de ska ta beslut. Jag vet ju inte vad de gör med 
mina papper och vad som händer under tiden.

Det fåtal som uppger sig mer informerade om vad som hänt i deras 
ärenden är också de som blivit kontaktade av domstolen. Det ska 
samtidigt understrykas att intervjuer endast skett med tio perso-
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ner och att detta förhållande kan vara ett slumpmässigt samman-
träffande. Men det föranleder frågan om i vilken mån handlägga-
res egna initiativ till kontakt påverkar de klagandes upplevelse och 
förståelse av ärendets hantering. Även önskemål om en mer per-
sonlig kontakt med domstolen pekar i denna riktning.

Att man inte förstår vad som händer med ens ärende upplevs 
av flera som påfrestande, eftersom beslutet har stor betydelse för 
ens livsomständigheter. Påfrestningen förstärks också av vänteti-
den. Till detta kommer också att redan skälet (sjukdom, skada el-
ler motsvarande) till att man sökt sjukersättning är en betungande 
livsomständighet. I flera intervjuer, även bland dem med fysiska 
besvär, framkommer en nedsatt psykisk förmåga (främst minne, 
energi och koncentrationsförmåga) att hantera kontakterna med 
såväl Försäkringskassan som domstolen. 

Man har fått föra sin talan, sedan är det tyst
De flesta menar att de fått föra fram det de ville under ärendets 
gång. Så gott som genomgående beskriver man detta som att man 
skickat in ”sina papper” och konstaterar i flera fall att det därefter 
uppstått en tystnad i kommunikationen. 

Vi skickade ju in överklagandet. Vet inte om det blir möjlighet 
till dialog framöver. Jag kan inte förändra det som rullar.

Vissa lägger också till att det efter den första kontakten som består 
i att man skickar in överklagan och tillhörande läkarintyg uppstår 
en ovisshet om vad som förväntas av dem.

Ja, man har ju skrivit ett papper, men man vet inte om man 
skriver rätt eller skriver fel, om man säger.

Ja, jag har ju skrivit det jag har velat. Sedan vet jag ju inte om 
det räcker. Om de vill ha mer intyg från läkare eller så.

Även i denna del återkommer alltså de intervjuade till bristen på 
respons från förvaltningsrätten. De upplever att de själva fått kom-
ma till tals, men att förvaltningsrätten inte svarar. Vid sidan av den 
ovisshet som skapas, reser sig också frågan i vilken mån de inter-
vjuade ges anledning att känna sig trygga i att ärendet hanteras på 
ett rättssäkert och effektivt sätt.

Skulle man agera annorlunda i ett framtida ärende?
De intervjuade fick även ta ställning till om de skulle agera annor-
lunda i händelse av att de i framtiden åter skulle ha ett ärende i för-
valtningsrätten. Här delar sig svaren i en rad olika perspektiv. Ett 
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par säger att de i samband med intervjun börjat fundera på om de 
inte borde varit mer aktiva och själva tagit mer kontakt och efter-
frågat mer information.

Det beror på vad jag lär mig av det här ärendet. ”Borde jag 
själv ha ringt FV?” tänker jag nu under den här intervjun.

Andra menar att de inte skulle agera annorlunda, främst med hän-
visning till att handlingsutrymmet är begränsat till att skicka in sin 
överklagan samt lämpliga läkarintyg.

Man kan egentligen inte göra på något annat sätt vad jag vet. 
En överklagan är en överklagan. […] Det är ett papper man 
skickar in och de tar beslut på det.

En tredje kategori utgörs av svar där man hänvisar till behovet av 
juridisk hjälp under ärendet, antingen i form av att man säger att 
man skulle se till att skaffa ett personligt ombud igen eller att man 
skulle göra det i händelse av att man åter skulle bli aktuell i ett sjuk-
försäkringsärende.

Tilliten till förvaltningsrätten befinner sig i limbo
Eftersom dessa mål rör försörjning, är väntetiden fram till avgö-
rande särskilt påfrestande. De intervjuade har en begränsad arbets-
kapacitet och känner sig utlämnade inför en myndighet vars verk-
samhet man har en mycket begränsad kunskap om och insyn i. I 
den mån som dessa ärenden dessutom drar ut på tiden, under vil-
ken de saknar egen försörjning, utmanas deras tilltro.

Jag känner mig inte alls säker på förvaltningsrätten. […] Det är 
skillnad om man har hjälp av advokat, men som lekman vet jag 
inte om den lilla människan tas på allvar, så upplever jag det. 
Jag hoppas att tilliten vore högre.

De intervjuade har, som tidigare framkommit, inte någon klar bild 
av förvaltningsrätten och heller ingenting att jämföra med. Vad 
man lyfter fram är i stället förhoppningar, och däribland även bris-
tande förhoppningar.

Egentligen har det minskat, men inte så mycket på grund av det 
de sagt eller gjort, utan för att jag såg statistik på hur sällan de 
ändrar beslut till privatpersoners fördel här i Stockholm.

Brukarnas förslag på förbättringar
De intervjuade fick tillfälle att komma med förslag på förändringar 
i förvaltningsrättens arbetssätt. Det är framför allt inom tre områ-
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den som de ger förslag på förändringar: ökad information och/el-
ler transparens, snabbare handläggning och en personlig kontakt. 
Så gott som samtliga hade negativa upplevelser av den långa vän-
tetiden och flera önskade en mer personlig kontakt med den som 
handlägger deras ärenden.

När det gäller vilken typ av information man önskar, är det fram-
för allt två områden som framhålls. 

• Mer omfattande information om hur domstolen arbetar – få har 
tidigare erfarenhet av förvaltningsrätten. 

• Information och återkoppling kring det egna ärendet: att förvalt-
ningsrätten tagit emot handlingen, uppgifter om vem som är ens 
handläggare och upplysningar om hur hanteringen av ärendet 
fortskrider samt handläggningstider.

Intervjupersoner – LVU-mål
Brå har intervjuat sju personer med pågående LVU-mål, fördelat på 
tre fäder, tre mödrar (23–50 år) och en ungdom (närmare 18 år). 
LVU-målen gäller dels beteendefall, där kommunens socialnämnd 
har lämnat in en ansökan om tvångsvård med anledning av den 
unges eget beteende (enligt 3 § LVU), dels miljöfall där barn är före-
mål för tvångsvård med bakgrund i den situation som råder i hem-
met (enligt 2 § LVU). Till skillnad mot de tidigare beskrivna social-
försäkringsmålen, sker här en muntlig förhandling. 
 En LVU-förhandling är en ytterst känslig och integritetsingripan-
de situation, och såväl föräldrarnas som barnens förutsättningar 
att hantera den känslomässigt kan variera kraftigt från person till 
person. Mål som bedömdes vara av särskilt känslig karaktär exklu-
derades också från urvalet. Det handlade exempelvis om mål som 
rörde sexuella övergrepp, hedersrelaterad problematik och psykis-
ka funktionshinder. Vidare exkluderades av praktiska skäl LVU-
mål där den unge kom till förvaltningsrätten med transporttjänst 
från ett särskilt ungdomshem. 
 Intervjuerna hölls i nära anslutning till avslutad förhandling, men 
innan rättens dom hade meddelats. Frågorna kretsar kring samma 
områden som i intervjuerna med övriga brukare. 

Information inför förhandlingen 
Knappast någon av de intervjuade föräldrarna hade haft kontakt 
med förvaltningsrätten inför den förhandling som var aktuell vid 
intervjutillfället. De flesta intervjupersonerna hade emellertid träf-
fat och samtalat med sin advokat inför förhandlingen, något man 
var behjälpt av och nöjd med. 

Hälften av de intervjuade föräldrarna uppger att de inte hade 
tillräcklig information när de steg in i rättssalen. Den information 
som efterfrågades var i första hand information om socialtjänstens 
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resonemang och skäl för ansökan om LVU. Man hade önskat att 
man fått socialtjänstens dokumentation och bedömningar i god tid 
så att man hade kunnat förbereda sig. En förälder berättar:

Det är ju väldigt negativt. Du kan ju inte försvara dig. Du sitter 
ensam som en liten ynkling mot myndighetspersoner. Du kan 
inte bevisa motsatsen.

Den information man hade fått begränsade sig till själva kallelsen 
till förvaltningsrättens förhandling. I intervjuerna framkom önske-
mål om mer information om förhandlingen från förvaltningsrät-
ten, utöver tid och plats för förhandlingen. De som uppgav sig vara 
informerade hade fått den information de behövde av sin advokat. 
Det finns också exempel i intervjuerna på att man inte förstått vilka 
personerna i rätten var. De flesta hade dock blivit informerade om 
detta av ordföranden i början av förhandlingen.

Förståelsen av vad som sades under förhandlingen
Endast ett par av föräldrarna uppgav att de förstått allt som sa-
des under förhandlingen. Övriga menade antingen att vissa ord var 
okända för dem eller att de inte förstod då ordföranden eller något 
av ombuden talade om lagstiftningen. Den ungdom som intervjua-
des utvecklar ett svar kring frågan om man hade förstått allt som 
sades under förhandlingen:
 

Ja, fast jag skulle kunna tänka mig att … om man inte är så 
allmänbildad och förstår det svenska språket lika bra … de an-
vänder väldigt svåra ord. Personligen förstod jag allt, men jag 
skulle kunna tänka mig att någon annan i min ålder inte skulle 
förstå lika bra vad som hände. 

De föräldrar som inte förstod vad som sades uppger att de frågade 
sin advokat om enskilda ords betydelse under förhandlingen. De 
intervjuade menar dock att sådana förklarande samtal under för-
handlingen samtidigt gör det svårt att uppfatta vad övriga parter 
talar om under tiden förklaringen ges.

Brukarna i huvudsak nöjda med ordförandens  
bemötande
De intervjuade var väsentligen direkt positiva till hur ordföranden 
hade bemött dem under förhandlingen. Skälen till detta låg huvud-
sakligen i att man upplevde att ordföranden var neutral, saklig och 
samtidigt uppmärksam under förhandlingen. Den intervjuade ung-
domen utvecklar detta på följande sätt:
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Intervjuad: Det kändes som att han [domaren] var med i målet 
liksom. Jag har varit med en annan som inte var det. 
Intervjuare: Hur visar sig det? 
Intervjuad: Han kollade på annat. Det var inte här. Det var i 
[…] tingsrätt. 
Intervjuare: När du säger att domaren i dag bemötte dig bra, 
vad betyder det? 
Intervjuad: Han pratade inte mycket, men jag fick kontakt med 
honom. Det kändes som att det var han man skulle prata till. 
Ja, han var bra.

En far var emellertid direkt negativ och menade att domaren i må-
let inte lyssnade på vad han hade att säga.

Domaren ser ju inte ut att bry sig om någonting du säger. Hade 
hon lyssnat – jag har ju papper på allting – skulle hon ju ha 
undersökt vidare. Men det gjorde hon inte och då är det ju ett 
uppgjort fall.

Möjligheter att komma till tals
De intervjuade upplevde i stort sett att de fått möjlighet att fram-
föra det de ville ha sagt under förhandlingen. Ett par föräldrar til-
lägger att det viktigaste hade kommit fram under förhandlingen, 
medan den intervjuade ungdomen underströk att ordföranden frå-
gade honom tre gånger om han ville tillägga något. Undantaget 
från denna positiva bild var en förälder som genomgående var kri-
tisk till såväl förvaltningsrätten som socialtjänsten. Hans huvud-
sakliga synpunkt gällande möjligheterna att komma till tals avsåg 
att han inte fick möjlighet att bemöta påståenden som socialtjäns-
tens ombud gjorde i sin slutplädering. 

När de ska ha en sådan här slutplädering till exempel, då ville 
ju jag säga saker och bemöta olika saker som de sa. Men det 
fick jag inte.

En sådan synpunkt kan emellertid snarast ses som ett tecken på att 
det ibland kan råda en ovisshet bland brukare om hur en förhand-
ling går till (en slutplädering är inte en diskussion mellan två parter 
utan en avslutande sammanfattning av en parts ståndpunkt). Det 
är också möjligt att detta visar att brukaren inte är säker på att 
hans eller hennes intressen och frågor beaktats under huvudför-
handlingen.

I linje med att så gott som samtliga tyckte att de fick komma till 
tals, upplevde också de flesta att rätten lyssnade på det de berät-
tade. Detta har man antagit utifrån bland annat ögonkontakt med 
ordföranden när man talade, att man fått följdfrågor och att man 
inte blivit avbruten.
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Känslor av obehag och utsatthet under förhandlingen
I linje med studiens övriga intervjuer ställdes även här frågan hur 
brukarna uppfattat sig ha blivit bemötta av motpartens ombud un-
der förhandlingen. Detta visade sig vara den fråga i vilken man 
hade mest att berätta. Samtliga är negativa till hur man upplever 
sig blivit tilltalad, och svaren rymmer samtidigt en rad olika kon-
kretiseringar. Man har exempelvis upplevt tilltalet som kyligt, ste-
rilt, lögnaktigt eller kränkande. Den intervjuade ungdomen upp-
fattade socialtjänstens representanter i rätten som ”jobbiga” och 
”klängiga”. 

Föräldrarnas svar pekar mot att det upplevda förringandet och 
kritiken som riktas mot dem kan inverka negativt såväl på deras 
möjligheter att berätta sina berättelser som på förhandlingen i sig 
främst genom att det väcker starka känslor. Detta gäller dock inte 
samtliga föräldrar. Vissa intar ett mer opersonligt förhållningssätt 
till socialtjänsten och menar att det är en förhandling med olika in-
tressen, utgångspunkter och yrkesroller.

De intervjuade uppger också olika erfarenheter ifråga om otrygg-
hetskänslor, som obehag, rädsla eller hot under förhandlingen. 
Medan några föräldrar uppger att de inte hade några sådana käns-
lor alls under förhandlingen berättar andra om alltifrån obehag 
”eftersom de förhandlar om LVU” och känslan av att vara ”illa till 
mods för att socialtjänsten kränkte mig” till att man ”känner sig 
hotad … de kommer in alla där i rummet och sätter sig emot och 
jag har inget att säga”. 

Stark känsla av oro efter förhandlingen
De intervjuade uppger en stark känsla av oro efter förhandlingen. 
Oron uttrycks på olika sätt. En pappa säger helt enkelt att han är 
orolig för vad domstolen kommer att komma fram till och en mor 
svarar med att önska att hon blivit hörd. Andra föräldrar mena-
de att de var oroliga för eller förvissade om att domstolen var ”i 
maskopi” med socialtjänsten, det vill säga att myndigheterna stod 
på samma sida gentemot föräldern på så sätt att de samarbetade 
utifrån en gemensam målsättning (alternativt att förvaltningsrät-
ten följer socialtjänstens rekommendationer). Det går här att dra 
en parallell till socialförsäkringsmålen. På samma sätt som förvalt-
ningsrätten uppfattades som oklar och mycket kom att överskug-
gas av negativa känslor gentemot Försäkringskassan, överskuggas 
mycket i denna situation av negativa upplevelser av socialtjänsten 
och en oklarhet över förvaltningsrättens roll. Ofta har alltså bruka-
ren starkare och tydligare upplevelser av den myndighet vars beslut 
förvaltningsrätten ska överpröva än av förvaltningsrätten. Förvalt-
ningsrättens diffusa roll för brukaren kan i detta sammanhang ska-
pa upplevelser hos brukaren av att domstolen är i maskopi med 
myndigheten.   
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Den här känslan av oro kopplades inte samman med något sär-
skilt agerande från rättens sida under själva förhandlingen. Tvärt-
om har samtliga föräldrar, med ett undantag, upplevt rätten som 
neutral och korrekt i positiv bemärkelse. Däremot har socialtjäns-
tens representanter hos flertalet föräldrar väckt känslor som ilska, 
besvikelse, ledsnad eller frustration.

Brukarnas förslag på förbättringar
De intervjuade hade endast ett par förslag gällande förvaltningsrät-
tens hantering av deras ärenden. Detta bottnar åtminstone delvis 
i att deras uppmärksamhet i första hand varit inriktad på social-
tjänsten och dess agerande, kring vilka de flesta förslagen kretsar. 
De senare förslagen ligger emellertid utanför ramen för denna un-
dersökning och lämnas därför därhän.

I fråga om förvaltningsrätten föreslogs att rätten håller en sådan 
ordning att kränkande beteende korrigeras. Man uttryckte vidare 
en önskan om att rätten tydligt förhåller sig opartisk till parternas 
utsagor och dokumentation. Det senare förslaget ska ses mot bak-
grund av en önskan om att rätten förhåller sig mer kritisk till på-
ståenden som framförs – att man säkerställer att det finns underlag 
för dem.

Endast en av de intervjuade föräldrarna skulle ha agerat på ett 
annat sätt om den hade haft chansen att göra om förhandlingen. 
Övriga upplevde att de hade fått komma till tals och fått framföra 
det de önskat framföra. 
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Brås intervjuer med  
professionella brukare
Som en del av studien har Brå intervjuat några av de professioner 
som är verksamma i domstolarna: domare vid tingsrätt och för-
valtningsrätt, advokater med erfarenhet av mål i förvaltningsrätt 
respektive brottsmål samt åklagare. Intervjuerna med domare gjor-
des i form av fokusgrupper – en vid Södertörns tingsrätt och en 
vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Ytterligare fokusgrupper hölls 
med respektive grupp av advokater, och utöver detta har ett mindre 
antal enskilda intervjuer ägt rum med advokater och åklagare. 

I Södertörn har man sedan ett antal år tillbaka arbetat aktivt med 
bemötandefrågor, medan ett motsvarande arbete i förvaltningsrät-
ten ännu är i sin linda. Nedan redovisas analyserna av dessa in-
tervjuer. Som framkommit tidigare arbetar förvaltningsrätten i hu-
vudsak med skriftliga underlag, vilket även påverkar arbetet med 
bemötandefrågor. Liksom tidigare kretsar intervjuerna kring vik-
ten av information och möjligheten för brukarna att komma till 
tals. 

Bemötandet i skriftlig information är centralt 
Förvaltningsrätten
Det som domstolarna förmedlar i skrift kan vara en central del av 
bemötandearbetet, vilket också de intervjuade domarna är medvet-
na om och framhåller. Så är fallet inte minst för förvaltningsrätten, 
som ju i huvudsak arbetar med en skriftig handläggning av målen. 
De intervjuade domarna i förvaltningsrätten nämner också expli-
cit domskrivningen som en bemötandefråga. Där har man haft ett 
särskilt utvecklingsarbete för att göra de skriftliga domarna mer 
lättillgängliga. Det beskrivs närmast som en radikal förändring att 
man i detta numera framför allt vänder sig till parterna i första 
hand och inte till kammarrätten. Ett resultat är att det inte hänvisas 
lika mycket till paragrafer och lagtext och att domskälen är betyd-
ligt kortare. 
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Advokater med erfarenhet av förvaltningsrättsmål delar också 
synen på att domskälen är en viktig bemötandefråga. Genom att 
kunna se hur rätten har resonerat kan klienten också förstå be-
slutet. Då är man också mindre benägen att överklaga, menar en 
advokat. Trots den centrala roll som det skrivna har för bemötan-
det, är den nya ordningen på förvaltningsrätten inte helt oproble-
matisk. Även om man är osäker på varifrån incitamentet till denna 
förändring kommer (”någonstans uppifrån”), menar domarna att 
en del kan uppfatta det som en ovälkommen styrning och som ett 
hot mot domarnas suveränitet. 

Många domare, kanske bakåt i tiden, tycker att man kommer 
för nära … alltså ”jag måste få bestämma hur min dom ska se 
ut”. Att man går in och styr för mycket. Att man ska skriva på 
det eller det sättet. Vissa har inte velat delta eller ta till sig, för 
de har känt att de blir kränkta i sin domarroll. ”Jag har min-
sann rätt att skriva som jag vill. Punkt!”. /---/ Den diskussionen 
finns hela tiden: Vad är självständigheten? Är det att få utforma 
domen som jag vill eller är det att bestämma?

Dagens system där domstolarna är uppdelade på enheter med fö-
redragande notarier påverkar i sig arbetet med domskrivningarna. 
Det gäller framför allt de fall där målen är kortare och mer likar-
tade, exempelvis socialförsäkringsmålen. Anpassningen till arbets-
sättet med föredragande notarier tolkas också som ett sätt att ef-
fektivisera arbetet: 

Om man nu är på en enhet och … visst kan man diskutera och 
prata med föredragande om att ungefär så här vill vi ha det, så 
här vill vi ha det, men det är svårt för dem att anpassa sig till 
fyra domare totalt i olika sätt att skriva. Det blir inte effektivt 
att jobba på det sättet.

En annan aspekt av domskrivningar och bemötandefrågor är det 
skriftliga beslut som underinstanserna lämnat, det vill säga det be-
slut som överklagats till förvaltningsrätten. Enligt de intervjuade 
domarna har dessa instanser många gånger hittat ett bra sätt att 
förklara sina beslut. Ett exempel som nämns är Försäkringskassan. 
Domarna menar att det de själva skriver ibland kan bli sämre och 
mer byråkratiskt. Om förvaltningsrätten nöjer sig med att skriva 
en så kallad streckdom (det vill säga att man delar underinstansens 
bedömning) befarar man dock att det finns en risk för att brukarna 
kommer att uppfatta det som nonchalant och att man inte brytt 
sig. Rädslan att uppfattas som nonchalant återfinns också i reso-
nemang kring de skriftliga underlag som brukarna (de som över-
klagar) skickar in. Som framkommit i intervjuerna med dem som 
överklagar Försäkringskassans beslut finns en ovisshet om huru-
vida man har skickat in alla de underlag som krävs, en oro som 
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späs på genom avsaknaden av återkoppling från rätten. Domare 
menar å sin sida att en del skickar in för många underlag, det vill 
säga också sådana som inte har relevans för bedömningen. Näm-
ner man inte alla dessa bilagor i beslutet kan det dock uppfattas 
som att man inte läst eller brytt sig om dem: ”Den	enskilde	kan	få	
för	sig	att	här	har	jag	suttit	och	bombarderat	dem	med	papper	och	
så	har	de	inte	ens	läst”.

Tingsrätten
Även på Södertörns tingsrätt finns en medvetenhet om att de skriv-
na domarna har betydelse för brukarna och för hur domstolen 
uppfattas, även om förhandlingarna är muntliga. Man har också 
arbetat aktivt med att göra domskälen mer begripliga. En brott-
målsadvokat säger följande på detta tema:

Och när man avslutat förhandlingen och dom avkunnas är det 
viktigt att den avkunnas så att folk förstår. Det händer ibland 
att man som försvarare får frågan: ”Blev jag frikänd eller vad 
menar han?” Då är det ju ett misslyckande om man inte kunnat 
förklara på ett vettigt sätt. Det är samma sak med den skriftliga 
domen, det är viktigt att den är skriven på ett rimligt sätt.

I detta sätter dock Vera – domstolarnas målhanteringssystem – sina 
gränser för hur mycket man kan påverka, enligt de intervjuade. 
Systemet är låst för vissa sätt att formulera domsluten i brottmål, 
som inte går att justera: 

Man får inte skriva att ”någon frikänns”, utan att ”åtalet ogil-
las”. Det kan inte vi gå in och justera. Där kan man ha syn-
punkter på hur domsluten är utformade, som vi inte rår över. 
Där finns det en del kvar att göra. Då är ju det Domstolsverket 
som måste göra det. 

I tingsrätten har man även arbetat med utformningen av den skrift-
liga kallelsen som en del av bemötandearbetet. Som framkom i bru-
karintervjuerna kan kallelsen uppfattas som hotfull och kall i to-
nen. I detta framhåller domarna dock att det finns en balansgång 
mellan en mer vänlig ton och det allvar en förhandling innebär: 

Här gäller det ju att få en bra nivå utan att plocka bort impera-
tivet som ändå ligger i det här. Det är ju trots allt så att kommer 
man inte så kan man få vite och bli hämtad. Det måste på något 
sätt framgå. Den varningen måste finnas med. Men folk upp-
fattar tydligen skrivningen på ett hotfullt sätt. Det är ju inga 
trevliga saker.

De intervjuade brottmålsadvokaterna ser också kallelsen som en del 
av bemötandet och har också åsikter om vikten av balans i denna. 
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Hur det är formulerat, om det är fokuserat på om du inte kom-
mer så får du 2 000 spänn i vite till vittnen och parter. Självklart 
måste den informationen finnas där, så att de vet förutsättning-
arna. Men det kanske inte är där fokus ska ligga i första hand, 
utan de ska också känna att de gör en insats för samhället och 
rättssäkerheten genom att komma dit, ställa upp och berätta 
vad de upplevt.

Som framkommer ovan finns en påtaglig medvetenhet om betydel-
sen av hur man uttrycker sig i och hanterar skriftliga underlag. I de 
båda domstolarna som ingår i undersökningen har man också ak-
tivt arbetat med denna fråga. Samtidigt finns det, som också visats 
ovan, vissa hinder för att fullt ut gå brukarna till mötes. Det hand-
lar inte sällan om att gå en balansgång mellan det fullt korrekta och 
många gånger byråkratiska och det som ur brukarnas synpunkt är 
mer tilltalande och begripligt.

Den muntliga förhandlingen
Ovan har olika aspekter av det skriftliga bemötandet diskuterats. 
I det följande är det bemötandet under själva förhandlingen som 
står i centrum. Några olika teman behandlas, men det centrala är 
att brukarna ska kunna ge sin berättelse, vilket kopplas till tanke-
gångar om rättssäkerhet.

Presentera sig eller inte – inte helt självklart
När det gäller huruvida man som domare ska presentera sig och 
den övriga rätten i inledningen av förhandlingen har de båda do-
margrupperna delvis olika åsikt. Domarna vid tingsrätten framhål-
ler betydelsen av detta och av att inledningsvis redogöra för hur 
processen går till. Vikten av detta framkommer också i intervju-
erna med brukarna och bland de intervjuade advokaterna. Som 
åskådliggörs nedan är det dock inte helt självklart.

De intervjuade tingsrättsdomarna menar att detta kanske är det 
mest avgörande resultatet av bemötandearbetet och den policy för 
bemötande som nu finns vid tingsrätten. Detta gjordes aldrig förr, 
enligt de intervjuade. Betydelsen av en inledande presentation har 
man också konkret kunnat se i uppföljande brukarundersökningar.

De gjorde en ytterligare brukarundersökning. Då förstod man 
ju att där det skedde en presentation, då var brukarna nöjda. 
Där det inte skett en presentation kunde det hända att brukare 
efter förhandlingen inte visste vem som varit domare. Det är ju 
inte riktigt bra. /---/ Det underlättar att få kontakt, att knyta an 
när förhören början. 

De intervjuade tingsrättsdomarna ser också rutinen med att inled-
ningsvis informera om hur förhandlingen går till som en viktig del 
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av bemötandet. Man menar att det utgör en grund för en effektiv 
handläggning. 

I bemötande ingår också att man till exempel inledningsvis re-
dogör för hur en förhandling går till. Först ska vi göra det och 
sedan ställer vi frågor och så vidare. Då vet de det och slipper 
gripa in och tro att de aldrig får komma till tals. Det gör också 
att det flyter på och man får en effektiv handläggning. /---/ Då 
skapar man också lite lugn och ro i början, att prata om lite an-
nat än brottet. Det tål att upprepas också. 

I förvaltningsrätten tycks den inledande presentationen inte vara 
fullt lika självklar i de fall man har muntliga förhandlingar (exem-
pelvis LVU och LVM-mål29). Huruvida man ska presentera sig eller 
inte blev föremål för en ganska omfattande diskussion i intervjusi-
tuationen. För en del är det en del av rutinen och ett sätt att skapa 
en bra stämning i en annars ganska utsatt situation. 

Det blir vänligare stämning med en gång om man säger vad 
man heter. 

Andra menar att förhandlingen blir för personlig om man presente-
rar sig, vilket i förlängningen kan innebära risk för att rättens auk-
toritet försvagas. Förhandlingen i rätten ska inte kunna förväxlas 
med någon alldaglig sammankomst, där man gemensamt ska reso-
nera sig fram till en lösning. 

Jag tycker att man ska möta dem respektfullt, men inte person-
ligt. Jag tycker att det är viktigt att vi som sitter där framme 
är rätten, men det är inte viktigt att det är jag. Att det är den 
nämndemannen. Jag vill ha distansen, jag vill inte gå över den 
där gränsen, där det blir som ett sammanträde. Plötsligt börjar 
nämndemännen säga saker, hålla med och så vidare. För mig 
har det varit ett knep, anonymisera rätten. Att inte sitta som 
”[namn]” där, utan som domare.

Andra framhåller å sin sida att auktoriteten inte behöver riskera att 
undermineras med en presentation – det finns en auktoritet bara i 
det faktum att rätten sitter där den sitter. Någon har presentrat sig i 
samband med vissa typer av förhandlingar, men inte i andra. Enligt 
de intervjuade har frågan också varit föremål för diskussion i led-
ningsgruppen, som enligt uppgift anser att man bör presentera sig 
i inledningen av en förhandling. Till skillnad mot tingsrätten, finns 
det ingen policy att luta sig emot. 

Bland de intervjuade åklagarna framkommer ytterligare ett tan-

29 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 
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kespår. Här finns ett visst motstånd mot den inledande presentatio-
nen med hänvisning till en säkerhetsaspekt:

Och sen tycker jag väldigt illa om att man har börjat presentera 
sig själv och oss också, på ett sätt som jag inte tror är bra för 
säkerheten. Vi är inte där i vår egenskap av personer med namn 
utan vi är där i vår egenskap av funktioner. Det gäller både 
domare, nämndemän, protokollförare, åklagare och advoka-
ter och så vidare. Så man behöver inte ha fokus på vad vi heter. 
Det betyder inte att man inte ska säga det, men det behöver inte 
vara så accentuerat som det har kommit att bli. Det tror jag är 
ett led i att man vill göra det här lite mindre högtidligt eller vad 
man ska använda för ord. Och det har börjat glida i att vissa 
domare säger kanske inte ens åklagaren, utan pratar om åkla-
garen med egennamn.

  
Det är således uppenbart att frågan om en inledande presentation 
tycks vara ämne för diskussion, även om den är mer självklar bland 
de intervjuade tingsrättsdomarna. Det kan bero på en mängd fak-
torer, men en anledning kan vara att man ännu inte arbetat lika 
mycket med bemötandefrågor och brukarundersökningar i förvalt-
ningsrätten. Vikten av en inledande presentation har framför allt 
fångats upp genom brukarundersökningar. Återigen bör det fram-
hållas att förvaltningsrätten huvudsakligen arbetar med en skriftlig 
handläggning där möten med brukare kanske inte är lika självklara 
som i tingsrättens dagliga muntliga förhandlingar. 

Om att komma till tals 
Det centrala i att brukarna kommer till tals löper som en röd tråd, 
såväl i tidigare forskning som i intervjuerna med brukarna. Det har 
sin direkta motsvarighet bland de intervjuade domarna i tingsrät-
ten. De framhåller också vikten av ett bra bemötande som en förut-
sättning för att brukarna ska kunna komma till tals på bästa sätt. 

Har man som domare ett bra bemötande gentemot brukarna, 
då vågar alla komma till tals på ett annat sätt än om man har 
ett dåligt bemötande. Om man har ett allvarligt brott eller bly-
ga målsägande, då försvåras berättelsen av bemötandet om det 
inte sker på ett bra sätt. Och det kopplar jag till rättssäkerhet. 
Då får man fram en berättelse. Då kan man komma till ett bätt-
re domslut, än om man får en berättelse som skakas fram så att 
säga, av en domare som inte har något tålamod till exempel. 

Som synes i citatet relateras förutsättningarna och möjligheten att 
kunna ge sin berättelse direkt till rättssäkerhet. Även de intervju-
ade brottmålsadvokaterna gör denna koppling – klienter som blir 
bemötta ”på	ett	vettigt	sätt	gör	att	det	som	kommer	fram	i	förhand-
lingen	blir	bättre,	vilket	ökar	rättssäkerheten”. Men det relateras 
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också till effektivitet, såväl bland tingsrättsdomarna som bland ad-
vokaterna. En domare: 

Om man ska koppla till effektivitet, så betyder det att en för-
handling går bra på det sättet att det inte blir munhuggning och 
gråtpauser. De här sakerna ska ju fram på ett eller annat sätt, 
och då tar det mycket längre tid om inte förhandlingen flyter på 
ett bra sätt. Då är ju bemötandedelen en del i det att få förhand-
lingen att löpa som den ska.

En brottmålsadvokat: 

Det kan vara effektivare också för en person som är trygg i att 
berätta, det gör kanske så att man inte behöver ställa små del-
frågor, utan det kommer en självständig berättelse. Och det går 
fortare än att stycka sönder med små frågor. Det är mycket att 
vinna på det.

Även från åklagarhåll finns det erfarenheter av att en lugn situation 
– inklusive en lugn domare – möjliggör för en berättelse som flyter 
på bra: 

De som är lugna, bra och praktiska då flyter det på ganska bra, 
då går det ofta ganska fort. Men de [domare] som är mer hetsi-
ga, då hackar de upp det hela. De tror att det ska gå fortare för 
att de avbryter och men egentligen tar det bara längre tid. 

I förvaltningsrätten ser resonemangen lite annorlunda ut vad gäl-
ler muntliga förhandlingar och möjligheterna till sådana. Munt-
liga förhandlingar hålls nästan alltid, som nämnts, inför beslut om 
tvångsvård (psykiatrisk eller av missbrukare och unga). Utöver det-
ta har rätten möjlighet att hålla muntliga förhandlingar om det an-
ses vara till fördel för utredningen. Såväl den berörda parten som 
domstolen själv kan initiera en sådan. Muntliga förhandlingar är 
ovanligt när det gäller socialförsäkringsmålen, men hålls däremot 
ofta i migrationsmål. Enligt de intervjuade domarna från förvalt-
ningsrätten finns det en balansgång mellan den rent skriftliga hand-
läggningen och den där en muntlig process också ingår: 

Där har vi den där ständiga diskussionen om hur man ska an-
vända sig av den muntliga förhandlingen. Är den bara ett kom-
plement eller inte? Vissa är väldigt mycket så, styr och ställer 
och säger ”det där har vi läst, det där har vi sett”. Och det kan 
uppfattas av den enskilde som att, ”varför skulle vi komma 
dit?” 
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Intervjuperson: Domaren tar ställning till yrkandet om muntlig 
förhandling.
Intervjuare: Ok. Och det varierar?
Intervjuperson: Det varierar vad man har för inställning och 
hur man läser bestämmelsen där.

Trots dessa diskussioner uppfattar domarna vikten av att brukarna 
får komma till tals på samma sätt som tingsrättsdomarna. 

Så jag tycker man får använda den muntliga förhandlingen med 
förstånd. Man får liksom tänka att någonstans är det ju för att 
den enskilde med egna ord ska få komma till tals.

Om tolkar
Tolkar är föremål för en hel del diskussioner bland de professionel-
la brukarna. De är i många fall en viktig del av processen, i de båda 
typer av domstolar som ingår i studien. Tidigare i rapporten har det 
också redogjorts för några omständigheter som problematiserar 
tolkarnas närvaro och, i förekommande fall, frånvaro. Tolken är, i 
tillämpliga fall, ”klientens röst, och klientens röst måste få komma 
fram”, som en advokat uttrycker det. I intervjuerna diskuteras ett 
antal problem i relation till tolkarna. Ett sådant är en önskan om 
bättre kontroll av deras lämplighet och kompetens. Det är oftast 
svårt att veta om översättningen är korrekt och hur stor andel av 
utsagorna som översatts. En åklagare exemplifierar:

När det blir en lång dialog mellan tolken och den som man 
ska tolka åt och det utmynnar i tre svenska ord då kan man då 
undra ... Det är svårt att råda bot på det. När det tolkas på eng-
elska kan man ju hänga med i tolkningen och då kan man höra 
ganska stora brister.  

Det finns också tolkar som gör mer än översätter. I intervjuerna be-
skrivs exempel på tolkar som också kommenterar det som andra 
har sagt. En annan intervjuperson beskrev en situation där tolken 
förvanskade klientens ord, vilket just i det aktuella fallet fick nega-
tiva konsekvenser för klienten ifråga. 

Det finns också en religiös/politisk/etisk dimension i tolksituatio-
nen som de intervjuade lyfter fram. Parterna som ingår i förhand-
lingen kan exempelvis komma från samma land, men befinna sig 
på varsin sida i en religiös eller politisk konflikt. Klienten kan bland 
annat i ett sådant sammanhang vilja byta tolk, något det inte alltid 
finns rutiner för, enligt de intervjuade. Det kan också uppstå pro-
blem med bindningar mellan tolk och den part eller det vittne som 
behöver översättningen. Detta är särskilt aktuellt med de mindre 
språken, som bara talas av en begränsad krets. Ytterligare en an-
nan intervjuperson menar att det är en viktig del i bemötandet att 
tolken faktiskt är fysiskt närvarande under förhandlingen:
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Men vad jag tycker är bedrövligt när det gäller bemötande i 
dag /---/. Att tolken kan vara närvarande i domstolen genom 
en telefon. Jag tycker tolken ska vara fysiskt närvarande. Sitta 
bredvid den man tolkar åt. I ett mål hade tolken blivit inbokad 
sent och det blev ett långt förhör. Då säger tolken plötsligt i te-
lefon: ”Nej, nu måste jag gå!”

På Södertörns tingsrätt har man, enligt de intervjuade domarna, 
antagit en tolkpolicy som en del av bemötandearbetet. 

Vi ska alltid använda rättstolkar. Det är en väldigt viktig sak 
för rättssäkerheten. Och, så fort det är en förhandling som tar 
mer än en halv dag så ska det finnas två tolkar och inte bara en. 
Vilket innebär en väldig fördel för effektiviteten, för då slipper 
vi ta paus titt och tätt. Då kan de byta med varandra under för-
handlingens gång.

Brå har i andra sammanhang (Rapport 2008:4) påtalat att det kan 
uppstå problem i samband med tolkar i rättsprocessen, exempel-
vis om den anlitade tolken saknar utbildning eller då man av olika 
skäl varit tvungen att anlita en tolk som talar klientens andra eller 
tredje språk. Detta leder till missförstånd och oklarheter, som i för-
längningen påverkar kvaliteten i de beslutsunderlag rätten har att 
arbeta med. Brå menar i det sammanhanget att just rättstolkar – 
vilka är en högt utbildad yrkesgrupp med specialkompetens – mås-
te få det erkännande de förtjänar och användas bättre. Att aukto-
riserade rättstolkar menar att de många gånger sitter sysslolösa på 
grund av att de inte kan acceptera de upphandlade tolkförmedling-
arnas arbetsvillkor medan andra i rättsväsendet talar om en brist 
på kompetenta tolkar är ett problem som rättsväsendet som insti-
tution behöver ta till sig (ibid. s. 91).

Bemötandet innehåller många dimensioner
I intervjuerna med de professionella brukarna urskiljs en mängd 
aspekter av bemötande som inte är lika explicit beskrivna i tidi-
gare undersökningar. Dessa framstår dock som väl så viktiga ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Det rör sig om vikten av ordning och reda 
under förhandlingar, respekt och bemötandets mer subtila yttring-
ar, såsom kroppsspråk. Dessa områden hänger också i mångt och 
mycket samman med att brukarna ska ha goda förutsättningar för 
att kunna föra fram sina berättelser. 

Ett respektfullt bemötande är viktigt
Tidigare har farhågan att förhandlingen kan uppfattas som allt-
för personlig om man som domare presenterar sig själv och rät-
ten nämnts. Balansakten mellan att hålla en vänlig ton utan att bli 
för personlig är också något som brottmålsadvokaterna framhåller 
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som viktig. Detta gäller dock under förhandlingen som helhet och 
är inte kopplat till någon speciell del. Ett par advokater uttrycker 
det så här:

Intervjuperson	1: Om en domare blir lite för mycket kompis 
med den tilltalade och inleder förhören innan åklagaren hann 
ställa sina frågor. Det tycker jag blir lite fel, för sen avkunnar 
han en dom på två år och klienten fattar ingenting. Han tror att 
han charmat den här domaren. På motsvarande sätt om man är 
lite kylig och inte säger någonting, får de ju för sig att man har 
en förutfattad mening kanske, och det var därför man fick två 
år. Det är någonstans där emellan man ska ligga. Respekten.
Intervjuperson	2: Du blir ju bemött som de bemöter dig, kan-
ske. Är det någon som är taggig utåt, blir den som kommer dit 
taggig. Man får försöka hitta något mellanläge. Inte polare, 
men ändå trevlig. Respekt.

Även här är det domstolens auktoritet som står i centrum – bety-
delsen av att vara respektfull, men att samtidigt upprätthålla en 
viss distans poängteras i intervjuerna. För någon av de intervjuade 
advokaterna är också respekt den viktigaste aspekten av bemötan-
det. Betydelsen av distans och balans i förhållande till en alltför 
vänlig ton poängteras också i åklagarintervjuerna. Så här svarar 
en av de intervjuade åklagarna på en fråga om exempel på ett icke-
korrekt uppträdande av en domare: 

Det kan vara att man kan vara arrogant, att man kan vara spy-
dig, att man kan höja rösten. /---/ Jag tycker nämligen att det 
kan gå till överdrift åt det andra hållet också. Att det är ett all-
deles för servilt och vänligt bemötande. /---/ Oavsett vilken typ 
av brott det är frågan om, så är det en allvarlig händelse. Då 
ska man inte låtsas som att det är en socialt trevlig tillställning 
som man är inbjuden till och där alla har fritt val att komma 
eller inte. För det är inte så. Och det tycker jag är fel att ge sken 
av det. Till exempel så händer det emellanåt att en domare sä-
ger ”Välkommen, så bra att du kunde komma hit”. Även till 
häktade personer. Och det kan ju nästan framstå som ironiskt. 

Det finns också exempel på det motsatta i intervjuerna, det vill säga 
domare som är allt annat än respektfulla. De intervjuade brott-
målsadvokaterna ger en mängd exempel på enskilda domare som 
bemöter alla parter på ett respektlöst sätt och med stor okänslighet. 
I kombination med en jakt på effektivitet kan det också få en direkt 
negativ påverkan på möjligheten att komma till tals och i förläng-
ningen på rättssäkerheten. Här är ett exempel: 

Intervjuperson	1: Man förbjöds liksom, även klienter, förbjöds 
att prata nästan, för det skulle gå så fort. /---/ Då kände jag ib-
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land, jag kände det som ett hån att jag satt där som advokat. 
Jag kunde inte bidra … /---/ Jag tyckte att klienten åtminstone 
skulle få berätta. Vissa klienter har inte varit i domstol tidigare. 
Det största som kan ha hänt dem, att de påstås ha kört mot 
rött ljus. Det kanske vi kan tycka är en skitsak, men det är ju 
inte det för den klienten. Då kan han ju få berätta i tio minuter 
åtminstone vad han uppfattar har hänt. Men det gavs nästan 
inte tillfälle till det, och advokaterna tystades ned. Man fick 
kämpa.
Intervjuperson	2: Ja, ibland fick inte ens åklagarna hålla en 
sakframställan, utan han berättade bakgrund och ställde först 
alla frågor. Sedan, möjligen: ”Har du någon konkluderande 
fråga, åklagaren?”

De intervjuade brottmålsadvokaterna, som har erfarenhet av flera 
olika domstolar, menar att det finns enskilda domare med ett dåligt 
och respektlöst bemötande på många domstolar. De uttrycker en far-
håga om att möten med sådana domare, även om de utgör undanta-
gen, påverkar målsägandes och vittnens vilja att medverka i pågåen-
de och eventuella framtida förhandlingar på ett negativt sätt. 

Det finns också en stor osäkerhet om hur man ska hantera situa-
tionen med den typen av domare. 

Intervjuperson	1: Vad gör vi med sådana här domare som beter 
sig illa mot den rättssökande allmänheten, mot åklagare och 
mot advokater, och framför allt yngre kollegor, som inte riktigt 
förmår att försvara sig eller säga ”nu är det nog”. Vad gör man 
med sånt?
Intervjuperson	2: Har ni en vettig domstolschef så skulle jag ta 
upp det med domstolschefen. /---/ Men, det har ju hänt vet jag 
att [advokat-]samfundet har skrivit till domstolschefer och ta-
lat om att ”här har vi fått in klagomål på domare”, så får bara 
samfundet så…
Intervjuperson	1: Och då kommer det inte från enskilda, och 
då blir det lättare.
Intervjuperson	2: Men då behöver generalsekreteraren få in 
händelser som inträffat och synpunkter på vad som hänt.

De intervjuade åklagarna menar att man kan vända sig till myndig-
hetschefen – lagmannen – med kritik mot enskilda, men att det då 
måste röra sig om verkligt graverande händelser. Samtidigt pekar 
också åklagarna på domarnas självständighet och att lagmannen 
således bara har begränsade möjligheter att ingripa om något kom-
mer till deras kännedom. 

Det ovan beskrivna pekar på vikten av att denna typ av missför-
hållanden identifieras som ett problem för den berörda domstolen 
och att situationen hanteras därefter. Märkbart är också att detta 
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inte alls har nämnts i intervjuerna med brukarna, vilket pekar på 
svårigheten att fånga upp detta i sedvanliga brukarundersökningar. 
Detta diskuteras närmare i den avslutande diskussionen med åt-
gärdsförslag. 

Innan vi går vidare till nästa avsnitt kan ytterligare ett sätt att 
identifiera domare vilkas bemötande går att ifrågasätta beröras. 
Tidigare har EMR-reformen nämnts, vilken bland annat innebär 
att hovrätten framför allt arbetar med ljud- och bildupptagningar 
från tingsrätten som underlag. Från åklagarhåll nämns som en bi-
effekt att dessa ljud- och bildupptagningar kan ha en kontrolle-
rande funktion: 

Men det är intressant med bemötande, för det är ju olika hur 
de [domarna] är. Men nu spelar man ju in allting och det kan 
komma till hovrätten och då får hovrätten sitta och lyssna. Det 
har ju hänt att någon har betett sig rätt så illa. Men jag vet inte 
om de gör någonting åt det. Men kanske domarna i tingsrätten 
tänker sig för. Innan har det ju varit så att de sitter och är enväl-
diga, men det kan ju komma upp nu.  

Från domarhåll hörs också röster – även om dessa i intervjuerna 
inte diskuterar kollegor som brister i bemötandet – om att man ofta 
inte vet hur andra domare gör: ”Jag vet inte hur andra gör. Det här 
att en del presenterar sig, det kom som en överraskning (skratt). 
Det hade jag inte en aning om.” En förklaring till detta är att man 
inte går på varandras förhandlingar och inte heller utbyter direkta 
erfarenheter. I det här sammanhanget kan det vara relevant att på-
minna om tanken på kollegieobservationer, som används i en del 
andra länder i arbetet med domstolarnas bemötande (se kapitlet 
Bemötande	i	domstol	–	kunskapsläget). 

Bemötandet antar också subtila former
Brås intervjuer med domstolarnas brukare visar att dessa är väldigt 
lyhörda inför rättens aktörer – man iakttar, uppmärksammar och 
tolkar rörelser, uttryck med mera. Några av de intervjuade domar-
na är också medvetna om detta. 

Intervjuperson	1: Samtidigt ska man vara medveten om att vi 
blir avlästa av brukare. Vi blir väldigt tolkade när vi sitter där, 
det förstår man från advokathåll framför allt, i allt vi gör, till 
exempel när vi sitter och antecknar under ett slutanförande. De 
läser av sånt och drar slutsatser av det. Ibland på det mest hor-
ribla sättet. Vi blir väldigt tolkade i allt vi gör.
Intervjuare: Är det något som man är medveten om som do-
mare?
Intervjuperson	1: Man är kanske inte riktigt så medveten om 
det som man borde vara egentligen.
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Intervjuperson	2: Man tycker att man sitter långt ifrån, men 
när man någon gång sätter sig på åklagarens eller försvararens 
plats slås man av att man sitter nära. Det syns väl vad man gör. 
Det kan räcka med att man lägger ifrån sig pennan när den ena 
parten talar. Sånt får man tänka på.

Även de intervjuade advokaterna pekar på att denna infallsvin-
kel av bemötandet – kroppsrörelser, visat engagemang med mera 
är väl så viktig för deras klienter och hur de upplever situationen. 
Advokater med erfarenhet av mål såväl i förvaltningsrätten som i 
tingsrätten pekar specifikt på nämndemännens roll och hur de upp-
fattas. Vad gäller förvaltningsrätten nämns att det där finns nämn-
demän som är ”för engagerade” under förhandlingen och via sitt 
kroppsspråk antyder sitt ställningstagande innan förhandlingen är 
slutförd. Nämndemännen ställer frågor ”på gott och på ont.” Des-
sa alltför engagerade nämndemän upplevs i sig som ett problem. 

I tingsrätten uppges snarast det motsatta vara fallet. 

Nämndemännen är ju väldigt tillbakadragna. De presenterar 
ju inte sig själva. De säger ju ingenting. De för ju i bästa fall 
anteckningar. 

Här finns det erfarenhet av nämndemän som är alltför oengagerade 
och som i ”värsta fall, rent av somnar”. Denna upplevelse av (vissa) 
nämndemän känns igen från intervjuerna med målsägande, vittnen 
och tilltalade, där det också förekommer exempel på nämndemän 
som upplevts slumra till. Problemet med oengagerade nämndemän 
finns också, som tidigare redovisats, dokumenterat i andra brukar-
undersökningar. Det pekar på att detta går ut över några enstaka 
fall, vid enstaka domstolar. 

Ordning och reda
Domarna i tingsrätten tar upp vikten av ordning i rättssalen som en 
betydelsefull del av bemötandet. Detta ses som viktigt för att skapa 
det lugn som krävs för att brukarna fritt ska kunna föra fram sin 
berättelse och för rättssäkerheten. Behovet av att hålla ordning är 
särskilt påtagligt i mål som involverar ungdomar. 

Och även i ungdomsmål är det tydligt, att det är viktigt att 
bemöta unga på ett bra sätt och ändå behålla respekten som 
du måste ha för domstolen, men ändå skapa en god kontakt i 
rättssalen. Så att alla ska våga lämna sitt vittnesmål. Det är be-
mötandet både mot vittnet och mot åhörare, ifall det är åhöra-
re som stör eller skrämmer vittnet på olika sätt. Så det är viktigt 
att man bemöter åhörarna på ett bra sätt. Att man är bestämd 
och skapar lugn i rättssalen. Annars får man inte fram de upp-
gifter som ska komma fram. Så tänker jag angående bemötan-
de och rättssäkerhet.
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Liknande synpunkter framkommer även i intervjuer med åklagare 
och advokater, som också framhåller vikten av ordning och reda i 
rättssalen. En åklagare uppger exempelvis att det inte är speciellt 
ovanligt med oordning i rättssalen, framför allt i ungdomsmål och 
där vänner till de olika parterna finns bland åhörarna: ”När	det	sit-
ter	supportrar	till	målsägande	eller	tilltalad,	då	kan	de	ju	faktiskt	
påverka	vad	 folk	säger”.	Både	dem	som	de	vill	 stödja	och	även	
motparten.	Så	det	är	verkligen	inte	bra.” I en tidigare Brå-rapport 
(2010:1) framkommer att brottsutsatta ungdomar var besvikna på 
ordningen i rättssalen. Den upplevda oordningen i rättssalen ledde 
bland annat till en bristande tillit till att rätten kunde fatta välgrun-
dade beslut. 

”Ordning och reda” kan också anta mer subtila former:

Sedan är det självklart att det ska vara reda i domstol också. 
Kanske ska man inte sitta med keps och tuggummi och halv-
ligga i stolen. Det tror jag inte någon har något emot att man 
försöker hålla vettig ordning. Men också att folk känner trygg-
het där. Det är ju en rättssäkerhetsfråga. Då kan de berätta så 
utförligt och så bra som möjligt och du får ett så bra beslut som 
möjligt.

I ett mer övergripande sammanhang handlar det kanske också om 
den respekt för situationen som ändå krävs. Det vill säga det som 
också ligger bakom tankegångarna som tidigare nämnts om att 
processen i domstolen (kallelse, förhandling etc.) måste inskärpa 
ett visst allvar och att rättens auktoritet inte får undermineras. Det 
är denna balansakt som på olika sätt kommer till uttryck i intervju-
erna – ett bemötande som på olika sätt underlättar och att samti-
digt ingjuta stundens allvar. 
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Avslutande ord  
och förslag på åtgärder

Inledning 
I denna rapport har bemötande i domstol undersökts genom inter-
vjuer i en tingsrätt och en förvaltningsrätt. Intresset för att gran-
ska denna aspekt av domstolarnas arbete har vuxit sig allt starkare 
sedan 1990-talet, då man bland annat i USA började genomföra 
kvalitetsmätningar vid domstolar. En blandning av kvalitativa (in-
tervjuer) och kvantitativa (enkäter) metoder är inte helt ovanligt i 
dylika undersökningar. I Sverige har det sedan ett antal år tillbaka 
genomförts olika studier av tingsrätter och hovrätter, och det finns 
nu en strategi för domstolarnas bemötandearbete. I föreliggande 
rapport har målsägande, tilltalade och vittnen vid tingsrätten samt 
parter i förvaltningsrätten intervjuats. Professionella brukare – do-
mare, åklagare och advokater – har också intervjuats. En forsk-
ningsgenomgång av tidigare studier (primärt från andra länder) 
har gjorts, tillika har tidigare svenska undersökningar studerats 
och sammanställts. 

I detta kapitel belyses ett antal centrala resultat med fokus på 
att omvandla dessa till konkreta förslag till åtgärder och till dom-
stolarnas fortsatta arbete med bemötandefrågor. Förslagen kretsar 
kring

a) en modell för domstolarnas bemötandearbete, där vikten av 
detta arbete som en pågående process poängteras, 

b) vilkas erfarenheter som måste tas till vara i arbetet, där Brå 
poängterar vikten av att inkludera flera olika grupper då man har 
skiftande behov, erfarenheter och kontaktytor med domstolen, 

c) lämplig organisationsstruktur där Brå lyfter fram att bemö-
tandearbetet kräver en viss struktur och att tid och resurser måste 
avsättas, 

d) några särskilt viktiga problem som uppmärksammats i sam-
band med föreliggande studie, såsom betydelsen av ordning i och 
utanför rättssalen för att brukarna ska kunna framföra sina berät-
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telser, betydelsen av det subtila bemötandet samt behovet av åter-
koppling i förvaltningsrätten.  

I fokus står det som i forskningsgenomgången sorterar under be-
greppet processuell rättvisa, då detta direkt länkar till aspekter av 
rättssäkerhet, nämligen att parterna som möts i rättegång har möj-
lighet att föra fram sin version och berättelse, att de känner att de 
behandlas med respekt samt att beslutsprocessen är neutral (se ex. 
Tyler 1990, 1997). Enligt forskningen präglas upplevelsen av dom-
stolen i högre grad av hur man som part blir bemött och om pro-
cessen uppfattas som rättvis, än vad själva utgången blir. Förslagen 
nedan tar avstamp i Brås empiriska underlag som ringar in olika 
omständigheter som påverkar brukarnas möjlighet att berätta. Det 
är under dessa förutsättningar som domstolen kan få bästa möjliga 
underlag för sin bedömning i målen.

Modell för domstolarnas bemötandearbete
Sveriges domstolar antog 2010 en bemötandestrategi och en hand-
lingsplan för att genomföra strategin. Dessa båda dokument byg-
ger på att det i varje domstol ska bedrivas ett systematiskt och 
långsiktigt arbete med bemötandefrågor enligt en vedertagen mo-
dell för utvecklingsarbete, närmare bestämt det s.k. kvalitetshjulet 
(PDCA). För att det ska vara möjligt att genomföra aktiviteterna 
i handlingsplanen på ett systematiskt sätt krävs en plan där det 
tydligt framgår när aktiviteterna ska genomföras och hur de kug-
gar i varandra. Handboken med Råd och tips om bemötande är 
framtagen av Domstolsverket för att stötta domstolarna i detta ar-
bete. Brå vill utifrån resultaten i denna studie understryka vikten 
av bemötandearbetet som en pågående process, snarare än något 
som har ett tydligt avslut. Detta är också något som poängteras 
i den internationella litteraturen, där man konstaterar att utväd-
ringar inte alltid leder till praktiska konsekvenser. Länken mellan 
en utvärdering och en förändring i kvaliteten är inte alltid tydlig. 
Ett sådant processtänkande är tydligt i exempelvis det amerikanska 
CourTools, liksom i Domstolsverkets handbok där implementera-
de strategier och åtgärder följs genom återkommande mätningar 
(Sveriges Domstolar 2011). I uppföljningsstudierna kan också sär-
skilda teman väljas ut och studeras närmare. En modell för en så-
dan process kan se ut enligt följande:
 
• inledande mätning där olika problem identifieras
• planera och implementera åtgärder
• följa upp åtgärder samt identifiera dels kvarstående problem, 

dels eventuella nya problem
• planera och implementera åtgärder 
• följa upp åtgärder samt identifiera dels kvarstående problem, 

dels eventuella nya problem
• etc.
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Metoden för hur mätningarna bäst låter sig göras beror bland an-
nat på omfattning, målgrupper och tillgängliga resurser.30 I detta 
sammanhang är Domstolsverkets Råd	och	tips	för	bemötande väl 
värd att konsultera, eftersom den på ett konkret sätt beskriver en 
rad olika undersökningsmetoder samt deras för- och nackdelar be-
roende på studiens syfte (Sveriges Domstolar 2011). 

Det är viktigt att det systematiska arbetet med bemötandefrågor 
förankras och bedrivs lokalt i varje enskild domstol. När detta ar-
bete planeras måste man  ta ställning till vad man vill ha reda på 
och utifrån det  välja undersökningsmetod. Om man vill generali-
sera och bedöma hur utbrett ett bra eller dåligt bemötande är an-
vänder man en kvantitativ metod, exempelvis i form av enkäter. 
Vill man få fram exempel på vad som uppfattas som ett bra eller 
dåligt bemötande är en kvalitativ metod, exempelvis i form av fo-
kusgrupper eller intervjuer att föredra.

En möjlig väg när det gäller enkätundersökningar är att Dom-
stolsverket, med utgångspunkt i de frågeformulär som använts och 
används i svenska brukarundersökningar, tar fram en för samtliga 
domstolar gemensam enkät. Denna enkät bör ta sikte på centrala 
aspekter av domstolarnas bemötandearbete och hur detta förhåller 
sig till rättssäkerhet och effektivitet samt innehålla några frågor om 
vidtagna åtgärder. En sådan ”basmodul” kan därefter användas av 
samtliga domstolar. Med ett sådant förfarande möjliggörs större, 
enhetliga och jämförbara mätningar, utifrån vilka det går att göra 
uppföljningar och sammanställningar. 

Erfarenheter från exempelvis kvalitetsarbetet i USA visar på vik-
ten av att ha ett lätthanterligt och inte alltför omfattande fråge-
underlag. Det är dock viktigt att man i uppföljningsstadiet inte 
bara nöjer sig med att kontrollera om åtgärder haft önskade ef-
fekter utan att man också aktivt fokuserar på att identifiera nya el-
ler kvarstående problem som ännu inte åtgärdats. Utifrån tanken 
om basmodulen, skulle enskilda domstolar kunna lägga till egna, 
kompletterande enkätmoduler med frågeområden som är särskilt 
relevanta för den enskilda domstolen. Det kan exempelvis heller 
inte uteslutas att förbättringar kan ha oavsedda (och möjligen ne-
gativa) konsekvenser och kunskapen om detta kan vara av värde 
inte bara för den enskilda domstolen utan även övriga domstolar. 
Det är dock inte möjligt att fånga upp oförutsedda aspekter med en 
kvantitativ metod och strikta standardformulär. För att fånga upp 
sådant och eventuella andra nya problem samt för att få en mer 
elaborerad bild måste en enkätstudie kompletteras med fokusgrup-
per och kvalitativa intervjuer med olika brukare. Fokusgrupper är 
kostnadseffektiva och en förhållandevis snabb och enkel metod för 
att komma djupare in på en viss grupps tankar och erfarenheter. 
Kvalitativa intervjuer öppnar för en än djupare förståelse av indi-

30 Se vidare avsnittet Att mäta domstolarnas kvalitet - Till frågan om metoden.
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videns tankar och erfarenheter, bland annat genom den möjlighet 
metoden erbjuder att formulera följdfrågor utifrån varje specifik 
intervjuperson och intervjusituation. Om medarbetare på domsto-
len genomför fokusgrupper och kvalitativa intervjuer bidrar detta i 
sig till att de medarbetare som deltar får en fördjupad kunskap om 
vad brukarna anser och önskar. Denna fördjupade kunskap kan 
domstolen sedan ha nytta av i det fortsatta bemötandearbetet. 

Det är viktigt att enskilda domstolars erfarenheter följs upp och 
sprids, exempelvis av Domstolsverket. På så sätt får enskilda dom-
stolar reda på vad andra domstolar har gjort och effekterna av det-
ta.

Som närmare beskrivs nedan, finner Brå det också viktigt att erfa-
renheterna från flera olika grupper tas tillvara – såväl de icke-pro-
fessionella brukarnas, domstolens egen personal som erfarenheter-
na från åklagare och advokater. Genom att på detta vis kombinera 
olika metoder ges en bra grund för kvalitetsarbetet och för att åter-
kommande följa upp detta. I exempelvis Finland kombineras meto-
der för att grundläggande komma åt olika relevanta aspekter, och 
det har också visat sig att olika metoder lämpar sig bättre i förhål-
lande till vissa grupper än andra. 

Bemötandearbetet och annat kvalitetsarbete i domstolarna bör 
således sammanfattningsvis betraktas som en ständigt pågående 
process, där målsättningen är en kontinuerlig förbättring snarare 
än en ”en gång för alla-lösning”. 

Grupper vars erfarenheter behöver tas 
tillvara i det pågående bemötandearbetet
Brå har i denna studie valt att intervjua olika grupper av brukare. 
Dels målsägande, tilltalade samt vittnen i tingsrätten och parter i 
förvaltningsrätten, dels domare i såväl tingsrätt som förvaltnings-
rätt samt åklagare och advokater. De olika grupperna har skilda 
erfarenheter och kontaktytor med domstolen. Medan de icke-pro-
fessionellas kontakter med domstolarna i många fall är engångsfö-
reteelser och personliga, har övriga brukare fortlöpande kontakter, 
och erfarenheterna är snarare professionella än personliga. Olika 
grupper har olika erfarenheter av domstolarnas arbete och olika 
roller att spela i mötet mellan domstolen och domstolens brukare. 
Forskningen visar också att den brukarupplevda och den profes-
sionella kvaliteten inte alltid stämmer överens, vilket visar på bety-
delsen av att inkludera flera grupper (Kvalitetsarbeid i Domstolene 
2008). 

Professionella brukare
I de svenska brukarundersökningar som Brå har gått igenom åter-
finns de professionellas synpunkter bara i ett fåtal. Det bör dock 
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framhållas att domstolarna regelmässigt inhämtar synpunkter från 
de professionella aktörerna på annat sätt inom ramen för mer el-
ler mindre strukturerade möten. Inte desto mindre hittar man från 
andra länder tämligen gott om exempel där de professionellas syn-
punkter också ingår i brukarundersökningarna, antingen via in-
tervjuer eller i fokusgrupper eller via enkätsvar. Det finns även ex-
empel på kollegieobservationer, där interaktionen mellan domare 
och andra aktörer är i fokus. Graden av deltagande skiftar något, 
men klart är att de professionella brukarnas reflektioner skiljer sig 
från de övriga brukarnas då de ser mer i sitt dagliga arbete och har 
bredare erfarenhet jämfört med enskilda brukare. De har därför 
på olika sätt en viktig roll i bemötandearbetet. Problem som fram-
kommer i intervjuer med professionella brukare kan exempelvis lätt 
missas i ett arbete som bara fokuserar på icke-professionella bru-
kare. De professionellas bredare erfarenhet av domstolarnas arbete 
gör att de har möjlighet att jämföra förhållanden i ett stort antal 
olika typer av situationer. Advokater och åklagare har erfarenheter 
av olika slags förhandlingar, av olika domstolar och av olika doma-
re etc. De har därmed en unik position att bidra med information 
om mindre vanliga, men icke desto mindre viktiga, missförhållan-
den i domstolarnas bemötande (se vidare exempel nedan). Sådana 
situationer torde vara mycket svåra att upptäcka i undersökningar 
där bara icke-professionella brukare ingår. Urvalet av domstolsför-
handlingar kommer sannolikt helt enkelt att vara alldeles för litet. 
Även i de fall där man intervjuar en brukare som upplevt detta ”un-
dantag” och som ger uttryck för det i intervjun, finns det en risk för 
att det kommer att framstå som en unik och ”exceptionell” upple-
velse i en kvantitativ redogörelse. Mot denna bakgrund skulle det 
också, i samband med ett mer systematiskt bemötandearbete, vara 
fördelaktigt att inför utformningen av frågeformuläret till de icke-
professionella brukarna inledningsvis göra ett antal intervjuer med 
professionella brukare för att identifiera möjliga missförhållanden. 
På så sätt ökar möjligheterna att fånga upp dessa. 

Vikten av att involvera de professionella brukarna gäller inte 
bara frågan om information om direkta missförhållanden. Exem-
pelvis berättar de advokater och åklagare som Brå intervjuat om 
stora skillnader mellan olika domstolar. Även om dessa skillnader 
inte alltid behöver graderas positivt eller negativt vittnar de om be-
tydande olikheter domstolarna emellan, som i bästa fall kan tjäna 
som inspirerande och lärande exempel.

De finns ännu en anledning till att involvera de professionella 
brukarna i bemötandearbetet. Informationsarbetet har betonats i 
ett flertal studier, såväl nationella som internationella. Här har inte 
minst åklagare och advokater en viktig roll i att förebereda sin kli-
ent eller part genom att förklara hur förhandlingen och processen 
kommer att gå till. Även domare har, som framkommit i denna 
studie, en viktig funktion i sammanhanget. Genom att starkare in-
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volvera dessa professioner i denna del av bemötandearbetet torde 
såväl rättssäkerheten som effektiviteten kunna förstärkas.  

Tolkarnas erfarenheter 
En grupp professionella brukare som Brå inte intervjuat i denna 
studie är tolkarna. Det framgår dock av både tidigare forskning 
som Brå genomfört (Brå 2008:4) och i de nu gjorda intervjuerna 
att professionell tolkning är väsentlig för ett effektivt och rättssä-
kert arbete i domstolarna. Det finns exempel i Brås material på att 
tolkar inte anlitats över huvud taget, fastän behovet varit tämligen 
uppenbart.31 Att försäkra sig om att tolkar anlitas när de behövs 
samt att tolkningen håller hög kvalitet är en väsentlig förutsättning 
för rättssäkerheten. Rättstolkar är en mycket kvalificerad grupp av 
professionella brukare som dessutom ofta har stor och bred erfa-
renhet av arbete vid olika domstolar och olika typer av mål – bland 
annat kan de arbeta i både tingsrätter och förvaltningsrätter. På 
samma sätt som övriga professionella brukare har tolkarna således 
många gånger en bred erfarenhet av domstolarnas arbete som gör 
att de har möjlighet att jämföra förhållanden över ett stort antal 
olika typer av situationer. Detta gör dem till en viktig grupp vars 
erfarenheter och förslag bör tas tillvara inom ramen för domstolar-
nas bemötandearbete. 

Andra professionella aktörer
Det finns även andra aktörer i domstolen som kan lämna viktiga 
bidrag i ett bemötandearbete. Kanslianställda, receptionister, vitt-
nesstödjare, värdar med flera möter dagligen vittnen, tilltalade och 
målsägande. De har således möjligheter att delge erfarenheter av 
vad dessa olika grupper efterfrågar, vilka behov som kommer till 
uttryck i samband med förhandlingen, olika procedurer som fung-
erar mindre bra etc. Sådana erfarenheter kan ge konkreta praktiska 
förslag till förbättringsåtgärder. 

Icke-professionella brukare – ”en storlek passar inte alla”
I studien framkommer att brukarna har olika behov och upple-
velser av mötet med domstolen. Huruvida man intar rollen som 
vittne, målsägande eller tilltalad har självfallet betydelse, likaså – 
inte minst vad gäller förvaltningsrätten – de omständigheter som 
omger mötet med denna. Tidigare erfarenheter av förhandlingar 
och typen av situation som gett upphov till förhandlingen, spelar 
också in, likaså möjligheten att ta till sig information muntligt och 
skriftligt. Även annan forskning pekar på skilda stödbehov (se ex. 

31 Se t.ex. H. V Appelgren (2010) där konsekvenser av frånvaron av tolkar för bland 
annat rättssäkerheten belyses.  
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MORI Research Institute 2003). Det skiljer inte bara beroende på 
vilken position man har under förhandlingen (målsägande, tillta-
lad, vittne), utan mellan kvinnor och män, tidigare erfarenheter, ti-
digare utsatthet, bakgrund med mera, med mera. Olikheterna kan 
tydligt illustreras med behovet av information. I denna studie (se 
även Hovrätten för Västra Sverige 2006), framkommer att brukare 
som grupp behöver olika former av information (skriftlig, munt-
lig, per telefon, öga mot öga och via hemsida), vid flera olika till-
fällen (kallelsen, på hemsidan, vid domstolens entré, inför huvud-
förhandlingen och, vid behov, under huvudförhandlingen) och av 
olika aktörer (receptionspersonal, värdar, vittnesstödjare, vakter, 
målsägandebiträden, åklagare, advokater samt rättens ordföran-
de). Vissa brukare föredrar en viss typ av information vid vissa till-
fällen, medan andra kan föredra andra informationssätt. Det kan 
också vara så att vissa brukare behöver information på flera sätt 
och vid flera tillfällen. Domstolarna kan alltså inte förlita sig på en 
typ av information till alla eller att alla behöver lika mycket eller 
lite information för att nå samma grad av förberedelse och adek-
vans i förväntningarna. 

Med utgångspunkt i att ”en storlek passar inte alla” vill Brå fram-
hålla att det är viktigt att i ett bemötandearbete – exempelvis en 
brukarundersökning – fånga upp en så bred grupp av brukare som 
möjligt. Olika, mångfacetterade behov och erfarenheter behöver 
få möjlighet att komma till uttryck. Det viktiga i det här samman-
hanget är inte nödvändigtvis att få ett proportionerligt representa-
tivt urval av domstolarnas brukare i olika avseenden, utan snarare 
att man täcker in grupper som kan tänkas ha särskilda (i synnerhet 
negativa) upplevelser bakom sig och av domstolarnas bemötande. 
Med utgångspunkt i befintlig forskning kan några sådana grupper 
urskiljas, exempelvis a) de som varit utsatta för mycket allvarliga 
brott och som hyser stark oro inför domstolsförhandlingen, b) de 
som helt saknar tidigare erfarenheter från rättegångar och där kli-
vet in i en domstol innebär ett kliv in i det okända (MORI Research 
Institute 2003), c) de som saknar juridiska ombud och som upp-
lever en större brist på information än andra (se Göteborgs tings-
rätt 2008) och d) personer som kommunicerar via tolk och som 
därmed har särskilda förutsättningar som behöver beaktas under 
domstolsprocessen. 

Lämplig organisationsstruktur  
för bemötandearbetet
Tidigare har betydelsen av bemötandearbetet som en ständigt på-
gående process poängteras. Brister och förbättringspotentialer 
som framkommer i brukarundersökningarna måste leda till kon-
kreta åtgärder, som i sin tur behöver följas upp. Samtidigt måste 
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nya förbättringsområden identifieras. Ett sådant fortlöpande kva-
litetsarbete kräver en viss struktur. Tid och resurser måste avsättas 
– arbetet sker inte av sig själv. Någon måste vara beredd att ta ett 
huvudansvar, och olika delar av processen kräver insatser i organi-
sationen, exempelvis genom att olika arbetsgrupper är verksamma. 
Utöver detta kan någon from av styrgrupp behövas för att hålla 
ihop arbetets olika delar och faser. De domare Brå intervjuat me-
nar också att arbetet med bemötandefrågor tar vissa resurser från 
den dömande verksamheten. Inte minst under den tid intervjuerna 
i brukarundersökningarna pågår. Varje arbetsgrupp som tillsätts 
innebär alltid att resurser omfördelas från den dömande verksam-
heten. Som dessa domare också menar, finns det många vinster med 
detta arbete. Den tid och de resurser ett bemötandearbete tar i an-
språk är med andra ord väl värt sin avkastning, exempelvis i form 
av domar av hög kvalitet. Tidigare har det beskrivits hur domsto-
larna exempelvis har arbetat med att göra domar och beslut mer be-
gripliga. Som tidigare nämnts, visar forskningen också konsekvent 
att upplevelsen av domstolen i högre grad präglas av hur man som 
part blir bemött och om processen uppfattas som rättvis, än själva 
utgången. Som en röd tråd genom föreliggande rapport visas på 
vikten av den rättssäkerhetsaspekt som innebär att de som deltar i 
en rättegång ges bästa möjliga förutsättningar att ge domstolen det 
underlag som behövs - möjligheten att kunna komma till tals. 

Utifrån resultaten i föreliggande studie samt tidigare forskning, 
vill Brå framhålla vikten av att domare och andra grupper av dom-
stolsanställda träffas i olika forum med den specifika uppgiften att 
diskutera och lära sig av varandras erfarenheter i mötet med vitt-
nen, målsägande och tilltalade. Detta framhålls också som något 
önskvärt i intervjuerna med de professionella brukarna. Flera ef-
terlyste just forum där man träffas över professionsgränserna för 
att utbyta erfarenheter, diskutera önskemål och synpunkter med 
anknytning till bemötandefrågor. Värdet av sådana möten blev up-
penbart under Brås fokusgrupper, med det engagemang som kom 
till uttryck och de livliga erfarenhetsutbyten som dessa innebar. 

Särskilt viktiga problem som uppmärk-
sammats i samband med Brås studie
I de intervjuer som gjordes i samband med föreliggande studie be-
lystes ett antal områden som är viktiga i kontakterna med brukar-
na. En del av problemen har också lyfts fram i andra studier, inte 
minst i domstolarnas egna brukarundersökningar. Ett centralt ex-
empel på detta är olika aspekter av information: Informationen i 
kallelsen, upplysningar om hur en förhandling går till, information 
om vem som är vem i rättssalen, tydlig skyltning med mera. Trots 
att åtgärder vidtagits, finns det fortfarande brukare som efterly-
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ser mer och bättre information (se tidigare resonemang om att en 
storlek inte passar alla). Brås studie visar också på problem som 
inte i samma utsträckning belysts tidigare. Nedan beskrivs några 
av problemområdena där det är angeläget att utveckla arbetet. Ge-
mensamt för dessa problem och de föreslagna åtgärderna, liksom 
det fort satta behovet av en fungerande information till icke-pro-
fessionella brukare, är att ett utvecklat bemötande på konkreta sätt 
kan förstärka såväl rättssäkerheten som effektiviteten.

Ordning i rättssalen
Framför allt de professionella brukarna med erfarenhet av brott-
mål nämner att det är problematiskt i de fall domaren inte håller 
ordning i förhandlingssalen. Ordning är viktig, inte minst för att 
de olika parterna ska ha så bra förutsättningar som möjligt att föra 
fram sin berättelse. 

I en tidigare Brå-studie (2010:1) om brottsoffers kontakter med 
rättsväsendet framkom att ungdomar utsatta för brott var kritiska 
till rättegångspersonalen, och man tyckte inte att rätten upprätt-
hållit den ordning man förväntade sig. Dessa upplevelser ledde till 
en ökad otrygghet i och utanför rättssalen, men också till bristande 
tillit till personalens förmåga att fatta välgrundade beslut. 

En tänkbar väg är att ha tydliga rutiner om ordningsfrågor. Så-
dana rutiner kan hantera en rad frågor som kan kopplas till såväl 
ordning i som utanför rättssalen och som kan tjäna till att ge doma-
re och annan domstolspersonal ett starkare stöd i att upprätthålla 
ordningen. I Södertörns tingsrätt i Huddinge har man exempelvis 
utarbetat en rutin för hur och när man tar emot studiebesök från 
skolor – något som tidigare skedde oreglerat och skapade problem 
för alla inblandade parter. Sådana rutiner skulle också med fördel 
kunna inbegripas och särskilt uppmärksammas i domstolarnas be-
mötandepolicy.  

Det mer subtila bemötandet
En mängd olika studier pekar på vikten av att de professionella ak-
törerna visar respekt, engagemang och neutralitet inför dem som 
kommer till domstolen. Detta kommer också fram i Brås intervju-
er, även i dem som gäller bemötandet i förvaltningsrätten. Till sy-
vende och sist bottnar det i ett bibehållet förtroende för domsto-
larna och rättsprocessen och dess legitimitet. Mot den bakgrunden 
är det allvarligt att det finns uppgifter i intervjuerna på hur nämn-
demännen har varit tydligt oengagerade eller till och med upplevts 
sova under förhandlingen. Utifrån Brås intervjuer är det svårt att 
veta hur vanligt det är med uppenbart ointresserade nämndemän 
eller nämndemän som till synes sover under förhandlingar. Det kan 
hända att Brå fångat just ovanliga extremfall. Dock finns det även 
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i tidigare brukarundersökningar (se exempelvis Södertörn 2011) 
uppgifter om att upp emot en fjärdedel av de intervjuade upplevde 
just nämndemännen som ointresserade. Tidigare forskning visar 
att upplevelsen av denna typ av ouppmärksamhet är tillräcklig för 
en negativ påverkan på brukarna. Brås intervjuer visar också att 
brukarna många gånger är exceptionellt lyhörda inför rättens ak-
törer – man iakttar, uppmärksammar och tolkar rörelser, uttryck 
med mera. Domarna i tingsrätten beskriver detta genom följande 
exempel: att hålla i pennan medan ena parten berättar och lägga 
ifrån sig den när den andra berättar kan uppfattas som att domaren 
inte är neutralt inställd till de båda partnerna. Subtila rörelser ges 
innebörder av brukare som befinner sig i ett utsatt läge.

Det kan vara en god idé att inom domstolarna och inom nämnde-
mannakåren diskutera de mer subtila aspekterna av bemötande – 
miner, gester, vaksamhet etc. – och hur man utifrån detta uppfattas 
av brukarna. I vissa fall kan det röra sig om mer praktiska åtgärder 
– hur hanterar man exempelvis problemet med att sitta och lyssna 
länge utan att få röra på sig? Man kan också behöva medvetande-
göra fler professionella brukare om den stora betydelse som såväl 
verbala som icke-verbala signaler kan ha för övriga brukare i en för 
dem utsatt situation. I denna studie har ”neutralitet”, ”respekt” 
och ”engagemang” lyfts fram som särskilt viktiga bemötandekva-
litéer. 

En annan aspekt av det subtila bemötandet handlar om en ba-
lansakt som särskilt domarna ger uttryck för, såväl i förvaltnings-
rätt som i tingsrätt. I vissa intervjuer talar man om i vilken mån 
man bör agera för ett mer personligt klimat i rättssalen, medan 
man i andra talar om i vilken mån man bör upprätthålla respekten 
för såväl rätten, de brott som förhandlingen avser eller de olika in-
tressen och regleringar som rätten har att förhålla sig till. Ifråga om 
de framställningar som görs för ett mer personligt klimat, till ex-
empel i form av presentationer av de närvarande och lyhördhet för 
enskilda brukare, framkommer de framförallt i intervjuerna med 
domare i tingsrätt. Här använder man också ett gemensamt och 
samtidigt mångfacetterat språk för att diskutera olika aspekter av 
hur olika slags bemötanden förhåller sig till rättssäkerhet och ef-
fektivitet i termer av brukares förmåga och förutsättningar att be-
rätta självständigt och sammanhängande, och i förlängningen ge 
ett gott beslutsunderlag. 

I intervjuerna med domare i förvaltningsrätten är begreppet ”res-
pekt” något mera centralt och här förekommer också problemati-
seraringar av ett personligt bemötande, liksom tecken på att man 
varken har ett gemensamt språk eller en gemensam referensram för 
att diskutera bemötandefrågor. Respekten kopplas till såväl beho-
vet av att visa brukarna hänsyn som det önskvärda i att brukare 
förstår betydelsen av rättens auktoritet och sakfrågans allvar. Här 
menar man att man som professionell brukare agerar i rätten som 
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en funktion snarare än person och att förhandlingen inte kan eller 
bör liknas vid ett vardagligt sammanträde. Här kopplas rättssäker-
heten närmast till det neutrala och sakliga bemötandet.

Såvitt Brå kan bedöma råder det inte generell motsättning mel-
lan dessa två perspektiv. Ett vänligt och tydligt bemötande kan på 
goda grunder antas befrämja såväl trygghet som förmåga att berät-
ta självständigt, sammanhängande och nyanserat. Detta kan också 
i sig innebära ett mindre behov av förtydligande frågor som så att 
säga bryter av berättelsen. Detta torde ofta leda till såväl snabbare 
som mer fullödiga förhör. Inskärpandet av respekt för rätten torde 
i de allra flesta fall ske redan i de kontakter med rättssystemet som 
föregår rättsprocessen eller i själva förhandlingssituationen som så-
dan. Skulle detta inte vara fallet bör domaren genom såväl utbild-
ning och erfarenhet som konkreta riktlinjer för hur man bör upp-
träda många gånger kunna etablera ordning och stävja ohörsamhet 
genom att betona ”tydlighet” snarare än ”opersonlighet”.

Problem med ”den respektlösa domaren”
På flera håll pågår ett arbete inom domstolarna för att öka kva-
liteten vad gäller bemötandet. På sina håll har man mångårig er-
farenhet av ett sådant arbete, på andra domstolar är det relativt 
nystartat. En mängd åtgärder har vidtagits för att åstadkomma för-
bättringar i struktur och rutiner, exempelvis av kallelsen och vid 
information i samband med förhandlingar om hur processen går 
till. Denna typ av övergripande, systematiskt arbete är kanske det 
mest avgörande för att generellt höja kvaliteten i bemötandet och 
brukarnas upplevelse av mötet med rätten.

Intervjuerna med åklagare och advokater visar att det finns en-
skilda domare som mer eller mindre konsekvent upplevs som otill-
börligt otrevliga, nonchalanta och som forcerar fram processen på 
ett mindre lyckat sätt. Det är viktigt att poängtera att dessa domare 
– så vitt Brå erfar – utgör undantag, men intervjuerna bekräftar 
att det finns enstaka domare i ett flertal domstolar som upplevs på 
detta sätt. Samtidigt kan det noteras att detta resultat inte var fram-
trädande i intervjuerna med vittnen, målsägande och tilltalade. Det 
kan sannolikt bero på flera faktorer, inte minst på den begränsade 
omfattningen av intervjuer, att det bland de intervjuade kanske inte 
fanns någon som hade haft en förhandling med en sådan domare, 
eller bristen på erfarenheter att jämföra med. I de fall där bruka-
re hade erfarenhet av olika domstolar visade intervjuerna att möj-
ligheterna till konkreta iakttagelser och resonemang var avsevärt 
större.

I detta sammanhang kan man knyta an till resonemanget ovan 
om betydelsen av att inkludera flera grupper i brukarundersök-
ningar för att därmed öka möjligheterna att hitta mindre vanliga 
missförhållanden. De professionella brukarna, såsom advokater 
och åklagare, har möjlighet att jämföra förhållanden i flera olika 
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typer av situationer, och det är i första hand de som kan bidra med 
denna typ av information. Det förefaller önskvärt att domstolar-
na skapar rutiner för att utbyta information och synpunkter med 
de professionella aktörer som möter domare i deras rättsutövning, 
samt att ansvaret för denna kommunikation inte läggs på enskilda 
aktörer. Domarnas suveränitet bör inte utgöra hinder för att ut-
veckla arbetet kring bemötandefrågor. 

Vikten av återkoppling från förvaltningsrätten
Några av de problem som Brå identifierat gäller särskilt förvalt-
ningsrätten och kan kopplas till att hanteringen av mål i huvudsak 
är skriftlig. I Brås undersökning ingick socialförsäkringsmål som 
ett typiskt ärende. Ett genomgående tema som framträder i Brås in-
tervjuer är bristen på återkoppling till brukarna. När man skickat 
in sitt underlag börjar en lång period av ovisshet. Man efterlyser 
för det första en tydligare bekräftelse från förvaltningsrätten om 
att de har mottagit underlaget och i samband med det information 
om ungefärlig handläggningstid, men också återkoppling om rät-
ten anser att underlaget är tillräckligt och korrekt. Att tala om i vad 
mån man anser underlaget vara tillräckligt och korrekt skulle dock 
kunna betraktas som rättslig rådgivning vilket inte är tillåtet. Ur 
brukarsynpunkt skulle det vara värdefullt om domstolen upplyser 
om vilket slags information den får ge och inte får ge. Det är sär-
skilt viktigt i den här typen av mål eftersom de flesta brukare inte 
har något juridiskt ombud som kan klargöra vad de ska skriva och 
lämna in. Under alla förhållanden borde domstolen i allmänna or-
dalag alltid informera om hur den enskildes mål kommer att hand-
läggas. 

Kort sagt finns det ett starkt behov av kontakter kring det egna 
ärendet. I samband med de många gånger långa handläggningsti-
derna förstärker bristen på återkoppling den redan påtagliga van-
maktskänsla inför rätten som brukarna ger uttryck för i intervju-
erna. Till detta kan läggas att även handläggningstiden kan ses 
som en del av domstolens bemötande av såväl icke-professionel-
la som professionella brukare. Härutöver kan också understry-
kas att förvaltningsrättens roll upplevs som diffus av brukare som 
många gånger saknar referensramar till denna instans. Ett av må-
len i Sveriges Domstolars bemötandestrategi är att alla som deltar i 
en domstolsprocess ska veta vad som förväntas av dem och känna 
till domstolens roll och samhällsuppgift. Här tycks därför förvalt-
ningsrätten ha ett betydande arbete framför sig.

De negativa upplevelser som den bristande informationen från 
förvaltningsrätten ger upphov till torde dock vara förhållandevis 
enkla att i alla fall delvis åtgärda. Ett svar från rättens sida om 
att man mottagit handlingarna, med kontaktuppgifter till ansvarig 
handläggare och uppgifter om ungefärlig väntetid torde räcka en 
bra bit på vägen i förvaltningsrättens bemötandearbete. 
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Bilagor

Bilaga 1. Metod
Kunskapsöversikt
Arbetet med kunskapsöversikter präglas av systematik och trans-
parens i tillvägagångssättet. I den här studien har informationsspe-
cialister vid Polishögskolan gjort sökningar efter tillämpliga artik-
lar och publikationer med hjälp av söktjänsten EBSCO, som söker 
i ett flertal databaser. EBSCO indexerar följande databaser till elek-
troniska tidskrifter: Criminal Justice Abstracts, AP NewsMonitor 
Collection, Oxford University Press, ERIC, Sage Journals, Spring-
erLINK Journals, Superintendent of Documents, Taylor & Fran-
cis, MEDLINE, Brill Online Journals, International Association 
of Chiefs of Police, Emerald Insight, Springer Boston och Springer 
Publishing Company. Utöver detta har ett antal relevanta webbsi-
dor genomsökts, för att finna så kallad grå litteratur som inte alltid 
nås via ovan nämnda sökmetod. Några sådana exempel är hem-
sidorna för CEPEJ (The European Commission for the Efficiency 
of Justice)32, ENCJ33 (European Network of Councils for the Judi-
ciary), EIPA (European Institute of Public Administration)34 samt  
ICCE (International Consortium for Court Excellence).35

Inledningsvis fastställdes olika inklusions- och exklusionskrite-
rier för vilka artiklar och publikationer som skulle ingå. Efter prov-

32 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/quality/default_en.asp
33 http://www.encj.eu/
34 http://www.eipa.eu/
35 http://www.courtexcellence.com/



98

Brå rapport 2013:11

sökningar i databaserna fastställdes olika sökord.36 De abstracts 
som påträffades (cirka 350 stycken) granskades sedan mot bak-
grund av de fastställda inklusions- och exklusionskriterierna. Ar-
tiklar och publikationer som ansågs relevanta beställdes och lästes 
i fulltext (cirka 50 stycken). I denna fas sorterades ytterligare artik-
lar bort som inte matchade kriterierna. Kvarvarande artiklar och 
publikationer utgör, tillsammans med publikationer som påträffats 
vid genomsökningar av webbsidor, stommen till kunskapsöversik-
ten. 

Intervjuer med målsägande, tilltalade och vittnen  
i Södertörns tingsrätt
Urval 
Populationen har utgjorts av personer som har medverkat i en hu-
vudförhandling rörande brottmål i rollen som målsägande, vittne 
eller tilltalad. Av praktiska skäl gjordes samtliga intervjuer i Söder-
törns tingsrätt. Södertörns tingsrätt är en av landets största dom-
stolar och har ett upptagningsområde som omfattar följande delar 
i Stockholms län: Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns 
kommuner samt Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägerstens, Skarp-
näcks, Skärholmens och Vantörs församlingar i Stockholms kom-
mun. Tingsrätten är organiserad på åtta dömande enheter och en 
administrativ enhet. 

En avgränsning har gjorts till målsägande, vittnen eller tilltalade 
i mål rörande brottstyperna misshandel, stöld, narkotikabrott el-
ler rån. Brottstyperna valdes ut på grund av att de är vanligt före-
kommande vilket underlättar det praktiska genomförandet av in-
tervjuerna. Det är också brottstyper som kan antas föra med sig 
varierande konsekvenser för de personer som drabbas. Personer 
som exempelvis drabbas av rån utsätts för ett våldsmoment (eller 
hot om våld) som kan innebära allvarligt obehag, faror och kränk-
ningar (Brå 2008:23). Deras upplevelser av rättsväsendets hante-
ring av brottet kan därför vara särskilt intressant att belysa. Dä-
remot ingår till exempel inte sexrelaterad brottslighet (exempelvis 
våldtäkt), som kan ha mycket svåra konsekvenser och som riske-
rar att leda till sekundär viktimisering och som dessutom till stor 

36 Exempelvis följande termer som kombinerats på olika sätt: Bemötande dom
stol, bemötande domstol effekt, bemötande rättegång, bemötande tilltalad, 
bemötande målsägare, bemötande vittnen, appearance before court, art 
of judgecraft, quality of judicial decision making, judicial process fairness, 
experience courts users, court performance, procedural fairness, therapeutic 
jurisprudence, public trust and confidence, treatment trial court, procedural 
justice, procedural justice effects, due process, procedural due process, cus
tomer satisfaction courts/trials, court performance, procedural effectiveness, 
performance measurement courts, delivery of justice, procedural justice court, 
interpersonal justice, therapeutic Jurisprudence court/trial, public trust court, 
public trust and confidence, public perception court, court quality.
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del drabbar kvinnor. Sådana erfarenheter saknas i materialet, vilket 
bör hållas i åtanke. 

Av praktiska skäl och ur säkerhetssynpunkt uteslöts tilltalade 
som satt häktade med restriktioner samt mål där förhandlingen 
hölls i tingsrättens säkerhetssal. Ett annat kriterium var att inter-
vjupersonerna rent fysiskt skulle ha närvarat vid huvudförhand-
lingen, och således uteslöts personer som deltagit i förhandlingen 
via videolänk eller telefon. Samtliga intervjupersoner som valdes ut 
för intervju var 15 år eller äldre. 

Den genomsnittliga åldern bland de intervjuade brukarna var 
36 år (något lägre bland tilltalade). Drygt hälften av de intervjua-
de hade gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildning. Av 
samtliga 45 intervjuade hade 10 personer eftergymnasial utbild-
ning, medan nio hade högst grundskoleutbildning eller motsva-
rande. Sammantaget hade ungefär hälften erfarenhet av tidigare 
rättegångar (vanligast bland vittnen och minst vanligt bland mål-
säganden). Närmare två tredjedelar av de intervjuade hade svens-
ka som modersmål. Skillnaderna mellan de olika brukargrupperna 
var relativt små gällande såväl andelen med tidigare erfarenheter 
av rättegångar som andelen med svenska som modersmål. Den ge-
nomsnittliga tiden mellan brottshändelse och huvudförhandling 
var cirka 7 månader.

Tillvägagångssätt 
Sammanlagt genomfördes intervjuer med 45 brukare, fördelat på 
12 målsägande, 15 tilltalade och 18 vittnen. Intervjuerna genom-
fördes under maj och juni 2012. Innan intervjuperioden påbörjades 
formulerades ett informationsbrev till de brukare som tillhörde po-
pulationen och som därmed skulle kunna bli föremål för intervju-
studien. Södertörns tingsrätt åtog sig uppgiften att skicka ut infor-
mationsbrevet till samtliga målsägande, tilltalade och vittnen med 
huvudförhandlingar som var planerade under maj och juni. Brevet 
innehöll information om studien och uppgifter om att de i samband 
med sin huvudförhandling kunde komma att bli tillfrågade av Brås 
intervjuare samt att deltagandet var frivilligt och anonymt. I bre-
vet poängterades även att deltagandet i studien inte skulle påverka 
utslaget i domen. Rättens ordförande informerade också brukarna 
om studien i samband med rättegången. Informationsblad placera-
des även ut i tingsrättens entré, och information gavs till såväl re-
ceptionspersonal, domstolsvärdar och vittnesstödjare. 

Varje dag under undersökningsperioden skapades ett inter-
vjuschema utifrån uppropslistorna med samtliga mål rörande de 
aktuella brottstyperna. Brås intervjuare besökte sedan så många 
av de relevanta huvudförhandlingarna som möjligt för att genom-
föra intervjuer. Det planerades för omkring tio förhandlingar av 
aktuellt slag varje dag. På grund av bland annat inställda förhand-
lingar, förhandlingar som avslutades långt tidigare eller senare än 
utsatt tid samt intervjupersoner som nekade till att bli intervjuade 
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genomfördes i genomsnitt omkring fyra intervjuer per dag. För att 
få en spridning mellan olika mål var ambitionen att intervjua en 
person per mål, vilket efterlevdes med enstaka undantag. 

Brås intervjuare deltog som åhörare i de rättegångar där inter-
vjuer sedan genomfördes. En fördel med detta var att intervjuarna 
hade en större förståelse för de upplevelser och eventuella situatio-
ner som den intervjuade berättade om. Det innebar även tillfälle 
till observationer i rättegångssalen. När målsäganden eller den till-
talade kom ut informerades personen om studien och tillfrågades 
om sin medverkan. Då vittnen i regel lämnar rättegångssalen ef-
ter avslutat vittnesförhör lämnade Brås intervjuare rättegångssalen 
tillsammans med vittnet som tillfrågades när han eller hon kom 
ut. Majoriteten av intervjuerna genomfördes i tingsrättens offent-
liga utrymmen, medan en mindre del genomfördes i ett samtalsrum 
som Brå disponerade. Intervjupersoner som föredrog det senare 
alternativet var oftare rädda eller kände obehag för någon av de 
andra parterna i rättegången. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades intervjupersonerna 
om studien och dess syfte, att medverkan var frivillig och att de 
var anonyma. De informerades även om att de hade rätt att när-
somhelst avbryta intervjun utan närmare förklaring. Intervjuper-
sonerna fick skriva under ett informerat samtycke. För att inte in-
tervjupersonerna i sina svar skulle påverkas av utfallet i domen var 
ambitionen att genomföra samtliga intervjuer före meddelad dom. 
Detta var emellertid inte möjligt i de mål där domen avkunnades 
direkt efter avslutad huvudförhandling. Sammanlagt sex intervjuer 
genomfördes därför efter att dom avkunnats. Intervjuerna tog i ge-
nomsnitt 15 minuter och spelades in med inspelningsutrustning ef-
ter medgivande av intervjupersonerna. 

Ett mindre antal (fyra stycken) intervjuer genomfördes med hjälp 
av tolk. En tolk tackade nej till att tolka vid intervjun, vilket ledde 
till att intervjun inte kunde genomföras.

Bortfall
Av de sammanlagt 72 tillfrågade intervjupersonerna tackade 27 nej 
till att intervjuas. Det innebär ett bortfall på 37 procent. Vanliga 
skäl till att man nekade till att intervjuas var att de tillfrågade var 
fysiskt och psykiskt utmattade efter rättegången eller att de inte 
hann. Som framgår av tabell 1B skiljde sig bortfallet åt mellan olika 
måltyper. Rån var den måltyp där bortfallet var högst, och här ge-
nomfördes sammanlagt endast fem intervjuer. Bland målsägande 
som deltagit i en rånrättegång uppgick bortfallsnivån till 83 pro-
cent, vilket kan förklaras av att dessa rättegångar ofta var långa 
och att de inblandade personerna var alltför trötta för att orka med 
en intervju. Dessa personer var också ofta rädda och upplevde rät-
tegången som obehaglig. Det bör hållas i åtanke vid tolkningen 
av resultaten att brukare från känsliga mål eller som upplevt rät-
tegången som särskilt obehaglig troligtvis är underrepresenterade 
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i studien. Att ingen person som stod tilltalad för rån tillfrågades 
berodde på att dessa i samtliga fall var häktade och därmed var 
exkluderade från urvalet av såväl praktiska som säkerhetsmässiga 
skäl. 

Tabell 1B. Nekande till intervju i tingsrätt.

Antal tillfrågade
(n=72)

Antal nekande (andel)
(n=27)

M K

Misshandel

   Mä 12 4 (33 %) 2 2

   Vi 12 3 (25 %) 2 1

   Tt 12 4 (33 %) 3 1

   Summa 36 11 (31 %) 6 4

Rån

   Mä 6 5 (83 %) 3 2

   Vi 4 0 (0 %)

   Tt 0 0 (-)

   Summa 10 5 (50 %) 3 2

Narkotika

   Mä 0 0 (-)

   Vi 2 1 (5 %) 1

   Tt 7 3 (43 %) 2 1

   Summa 9 4 (44 %) 2 2

Stöld

   Mä 3 0 (0 %)

   Vi 5 1 (20 %) 1

   Tt 9 6 (67 %) 3 3

   Summa 17 7 (41 %) 3 4

Intervjuer med klagande och motparter  
i Förvaltningsrätten i Stockholm
Populationen i denna del av studien utgörs av personer som har er-
farenheter av förvaltningsdomstolen antingen som klagande eller 
som motpart. Av praktiska skäl avgränsades urvalet till att enbart 
omfatta personer som haft ett mål vid Förvaltningsrätten i Stock-
holm, som är en allmän förvaltningsdomstol som dömer i första 
instans. Förvaltningsrättens domkrets är Gotlands län samt Stock-
holms län med undantag av de tre nordliga kommunerna Norrtäl-
je, Sigtuna och Upplands Väsby. En avgränsning har gjorts till att 
enbart intervjua brukare som är inblandade i två vanligt förekom-
mande måltyper: LVU-mål (enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga) och socialförsäkringsmål. 
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Intervjuer av brukare i LVU-mål
I LVU-målen har Brå dels intervjuat personer för vilka kommunens 
socialnämnd har lämnat in en ansökan om tvångsvård med anled-
ning av den unges eget beteende (de så kallade beteendefallen enligt 
3 § LVU), dels föräldrar till de barn som är föremål för ett beslut 
enligt LVU (2 §) med bakgrund i den situation som råder i hemmet 
(de så kallade miljöfallen). Samtliga intervjuade var över 15 år. 
 Mål som bedömdes vara av särskilt känslig karaktär exkludera-
des från urvalet. Det handlade exempelvis om mål som rörde sex-
uella övergrepp, hedersrelaterad problematik och psykiska funk-
tionshinder. Vidare exkluderades av praktiska skäl LVU-mål där 
den unge kom till förvaltningsrätten med transporttjänst från ett 
särskilt ungdomshem.  
 Sammanlagt genomfördes 7 intervjuer med brukare i LVU-mål 
fördelat på sex vårdnadshavare i miljömål och en ungdom i bete-
endemål. Tre av föräldrarna var fäder och tre var mödrar. Medel-
åldern bland vårdnadshavarna var 34 år. Den äldsta var 50 år och 
den yngsta 23. Fyra av de sex föräldrarna hade grundskola som 
högsta avslutade utbildning och övriga gymnasial utbildning. Två 
av de intervjuade föräldrarna saknade tidigare erfarenhet av för-
valtningsrätten, medan ungdomen hade tidigare erfarenheter från 
tingsrätt som tilltalad. En av intervjuerna genomfördes med hjälp 
av tolk, och intervjun med ungdomen genomfördes med godkän-
nande och i närvaro av dennes far.

Tillvägagångssätt
Intervjuerna genomfördes under juli till september månad 2012. 
Liksom vid intervjuerna i tingsrätten formulerades ett brev som 
innehöll information om studiens syfte, att personen kunde kom-
ma att bli tillfrågad i samband med förhandlingen, att deltagan-
det var frivilligt och anonymt samt att deltagandet inte skulle ha 
någon som helst påverkan på det beslut som rätten fattar. Infor-
mationsbrevet skickades som en separat försändelse från Förvalt-
ningsrätten i Stockholm till samtliga brukare med förhandlingar 
planerade under intervjuperioden. I de mål som rörde ungdomar 
mellan 15 och 19 år (beteendemål) skickades informationsbrevet 
till såväl den unge själv som till dennes vårdnadshavare och offent-
liga biträde. Liksom i tingsrätten informerade också domarna i för-
valtningsrätten brukarna om studien. Domarna ombads även att 
informera socialnämndens representanter om studien i samband 
med förhandlingen.

Förvaltningsrätten i Stockholm bistod Brå med listor över samt-
liga planerade förhandlingar av aktuellt slag under intervjuperio-
den, och utifrån dessa skapades en planering för att genomföra så 
många intervjuer som möjligt. Då förhandlingarna hölls bakom 
stängda dörrar kunde Brås intervjuare inte sitta med som åhörare 
på förhandlingarna utan väntade utanför förhandlingssalen. Ob-
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servationer av förhandlingar liknande de som gjordes i tingsrät-
ten var därmed inte möjliga. Intervjuarna kunde därmed inte heller 
få samma förståelse för de situationer som intervjupersonerna be-
skrev i intervjuerna. 

Intervjupersonen tillfrågades då denne lämnade förhandlingssa-
len efter avslutad förhandling. Samtliga intervjuer genomfördes i 
förvaltningsrättens offentliga utrymmen eller via telefon. På grund 
av bland annat inställda förhandlingar och att många inte ville 
medverka i studien tog det lång tid att uppnå det önskade antalet 
intervjuer. För att effektivisera intervjuförfarandet övergick Brå un-
der september till att endast göra telefonintervjuer med brukarna 
i LVU-mål. Förvaltningsrätten tillhandahöll listor på samtliga pla-
nerade förhandlingar under september månad och Brås intervjuare 
ringde upp brukarna samma dag eller dagen efter förhandlingen.  

Samtliga intervjuer genomfördes innan personerna hade fått för-
valtningsrättens dom. Majoriteten av de intervjuade samtyckte till 
att intervjun spelades in. Två intervjupersoner nekade dock till att 
bli inspelade varpå deras svar skrevs ned för hand. Intervjuerna tog 
i genomsnitt 15 minuter att genomföra. Två intervjuer genomför-
des med hjälp av en tolk. 

Bortfall
Bortfallet bland tillfrågade personer i samband med LVU-mål var 
cirka två tredjedelar. De två vanligaste skälen till varför intervju-
personerna nekade till intervju förefaller ha varit att de av tids-
mässiga eller känslomässiga skäl inte hade möjlighet att medverka. 
Detta är en tolkning som intervjuarna gjorde i flera fall utifrån de 
aktuella situationerna, då parterna endast svarade ”nej” eller ska-
kade på huvudet. Tre föräldrar tackade ja under förutsättning att 
de blev uppringda senare på kvällen eller dagen efter, vilket också 
skedde. Endast två ungdomar som matchade urvalskriterierna var 
kallade till förhandling under de två månader som intervjustudien 
pågick. En av dessa ungdomar kunde inte tillfrågas, då hon inte 
infann sig till förhandling. Det ska också nämnas att det inte var 
ovanligt att förhandlingar ställdes in även i miljömål.

Brukare i socialförsäkringsmål
Urval
Den andra gruppen brukare från förvaltningsrätten som Brå in-
tervjuat är personer som överklagat Försäkringskassans beslut rö-
rande sjukförsäkring. I dessa mål är handläggningen i huvudsak 
skriftlig. När målet är färdigutrett avgörs det efter föredragning av 
en jurist och meddelas oftast skriftligen till de berörda. 

För att intervjupersonerna skulle ha hunnit bilda en tillräckligt 
god uppfattning om domstolen, samtidigt som deras upplevelser 
inte skulle påverkas av domstolens dom, inkluderades endast per-
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soner vars mål var långt fortskridna i handläggningen och var klara 
för föredragning. Personer som anlitat ett juridiskt ombud till sin 
hjälp exkluderades från urvalet, då det är rimligt att anta att deras 
egen kontakt med förvaltningsrätten varit begränsad. Samtliga in-
tervjuade var över 15 år. 

Sammanlagt intervjuades tio personer, varav fyra män och sex 
kvinnor. Medelåldern var 49 år. Den äldsta var 54 år och den yngs-
ta 42 år. Sju av dem hade fullgjort en eftergymnasial utbildning och 
resterande tre hade gymnasial utbildning som högsta avslutade ut-
bildningsnivå. Tre av de tio intervjuade hade haft kontakt med för-
valtningsrätten i samband med tidigare ärenden. Den genomsnittli-
ga tiden som förflutit från det att de överklagat Försäkringskassans 
beslut var åtta och en halv månad. 

Tillvägagångssätt
Intervjuerna genomfördes under juli månad 2012. Eftersom hand-
läggningen i socialförsäkringsmålen är skriftlig skedde samtliga in-
tervjuer med denna brukargrupp via telefon. Liksom vid de öv-
riga intervjuerna skickades ett brev med information om studien, 
att personerna kunde komma att bli uppringda av Brås intervju-
are, att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att deltagandet 
inte skulle komma att påverka rättens beslut. Informationsbrevet 
skickades ut som en separat försändelse från förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrätten tillhandahöll listor med samtliga mål av det 
aktuella slaget, vilka var färdigutredda och klara för föredragning. 
Intervjupersonerna som ringdes upp informerades om studien och 
tillfrågades om sin medverkan. Innan intervjuerna påbörjades in-
formerades personen om att deltagandet var frivilligt och anonymt 
samt att deltagandet inte skulle ha någon påverkan på rättens be-
slut (motsvarande det informerade samtycke som övriga brukare 
fått godkänna skriftligt). Om intervjupersonen godkände förut-
sättningarna påbörjades intervjun. Alla intervjuer utom en spela-
des in med intervjupersonernas samtycke. I den intervju där inter-
vjupersonen nekade till att bli inspelad skrevs svaren ner för hand. 
Intervjuerna tog i genomsnitt 20 minuter att genomföra. 

Bortfall
Samtliga tillfrågade tackade ja till att medverka i studien. Intervju-
erna med brukare i socialförsäkringsmål saknar således bortfall. 

Intervjuer med professionella brukare
För att ge en så bred och mångfacetterad bild som möjligt har ock-
så ett antal domare, åklagare och advokater intervjuats, totalt åtta 
domare, tre åklagare och åtta advokater. Intervjuerna med doma-
re skedde i form av fokusgrupper – en med domare verksamma i 
tingsrätten och en med verksamma i förvaltningsrätten. Domarna 



105

Brå rapport 2013:11

rekryterades genom de kontakter som upparbetades med respek-
tive domstol i samband med projektet. 

En fokusgrupp hölls med advokater med erfarenhet av mål i för-
valtningsrätten37 och en hölls med advokater som främst arbetar 
med brottmål. De som deltog anmälde sitt intresse efter att en för-
frågan skickats till samtliga aktiva brottmåls-, LVU-, asylrätts-, 
förvaltningsrätts- och socialrättsadvokater med en e-postadress re-
gistrerad på advokatsamfundets hemsida.
 Det var betydligt svårare att få till stånd en fokusgrupp med åkla-
gare. En förfrågan skickades ut till samtliga fem åklagarkammare i 
Stockholm men endast någon enstaka åklagare visade intresse för 
att delta. Det resulterade i att Brå gjorde ett par enskilda intervjuer 
med åklagare, i stället för i formen av en fokusgrupp. 
 I respektive intervjusituation gavs tillfälle att på djupet diskutera 
ett antal för studien relevanta teman, exempelvis om bemötande-
frågor i relation till rättssäkerhet och till effektivitet, vad som på-
verkar förutsättningarna för domstolen att ge ett gott bemötande 
och hur man har arbetat med bemötandefrågar de senaste åren. 

Bearbetning och analys av intervjusvaren
Intervjumaterialet har transkriberats och under arbetets gång för-
varats på en lösenordsskyddad arbetsstation medan inspelningen 
av intervjuerna förvarats i ett säkerhetsskåp på Brå.  

Analysen och redovisningen av svaren har skett utifrån två hu-
vudprinciper. Den ena principen har utgått från att redovisa spänn-
vidden i svaren. Detta har åstadkommits genom att å ena sidan 
redovisa såväl vanliga som mindre vanliga svar på specifika frågor, 
men samtidigt undvika att lägga särskild tonvikt på de mer vanliga 
svaren. Den andra principen i såväl analys som framställning har 
varit att lägga tonvikt på svar som bedömts fördjupa och konkreti-
sera förståelsen av hur bemötande kan förhålla sig till rättssäkerhet 
och effektivitet i domstolens arbete.  

37 Vidare intervjuades en förvaltningsrättsadvokat enskilt då denne inte hade möjlig-
het att närvara vid gruppintervjutillfället.
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Bilaga 2.  
Tidigare svenska brukarundersökningar
Det har under senare hälften av 00-talet gjorts ett antal brukarun-
dersökningar, där domstolar med hjälp av enkäter och intervjuer 
tillfrågat sina brukare om deras erfarenheter av domstolen. Syftena 
med dessa studier, som skett i tingsrätter och hovrätter, har i hu-
vudsak varit att höja kvaliteten i domstolarnas arbete. I rapportens 
huvuddel har dessa sammanställts och redovisats mycket kortfat-
tat. I denna bilaga följer en mer utförlig redovisning av dessa stu-
dier.

Studierna som ingår
Totalt ingår åtta brukarundersökningar i Brås genomgång. Fyra av 
dessa har genomförts vid tingsrätter och resterande vid hovrätter. 
Studierna har gjorts vid Hovrätten för Västra Sverige åren 2006 
och 2008, Göteborgs tingsrätt år 2008, Hovrätten över Skåne och 
Blekinge år 2010, Södertörns tingsrätt 2009 och 2011, Svea hov-
rätt 2009 samt Lunds tingsrätt 2011. Sammanlagt har drygt 800 
personer intervjuats, varav den absoluta merparten är icke-profes-
sionella brukare. Endast ett fåtal (cirka 30) intervjuer gäller advo-
kater, åklagare, nämndemän, domare och vittnesstödjare. 

Det behöver påpekas att redovisningen och analysen av brukar-
undersökningarnas resultat inte kan baseras på grunddata, efter-
som dessa (med ett undantag) inte har sparats av domstolarna.38 
Det är därför heller inte möjligt att redovisa resultat utifrån exem-
pelvis kön, ålder och modersmål annat än i de enstaka fall där detta 
redovisas i rapporterna. De huvudsakliga analysenheterna utgörs i 
rapporterna i stället av huruvida brukaren varit målsägande, vittne 
eller tilltalad (samt åklagare och advokater i två studier). 
 Intervjustudierna har med ett undantag (Lunds tingsrätt 2011) 
genomförts av domstolarnas egen personal.39 Det kan inte uteslu-
tas att detta i någon mån bidragit till ett visst mått av så kalla-
de ”socialt önskvärda svar” från de tillfrågade. Samtidigt kan det, 
som påpekas i studien vid Hovrätten för Västra Sverige (2006), 
vara värdefullt för i första hand personalen att själva genomföra 
denna typ av studier genom att ställa direkta frågor om bemötande 
till brukare. Det kan också öka chanserna att de kunskaper och er-
farenheter som görs i större utsträckning bevaras och levandegörs 
inom organisationen.

38 Ett undantag finns, i form av 20 intervjuer som ingått i Svea hovrätts brukarstu-
die.

39 Studien av Lunds tingsrätt är gjord av Per Wickenberg och Karsten Åström vid 
Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet. 
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Tabell 2B.

Domstol Tidpunkt samt 
typ av studie

Tillfrågade: antal

Hovrätten för Västra 
Sverige

2006
Intervjuer

Totalt antal brukare: 65
Målsägande: 20
Tilltalade: 24
Vittnen: 21

Hovrätten för Västra 
Sverige

2008
Intervjuer

Totalt antal brukare: 75
Målsägande: 9
Tilltalade: 29
Vittnen: 37

Göteborgs tingsrätt 2008
Intervjuer

Totalt antal brukare: 189
Målsägande: 43
Tilltalade: 72
Vittnen: 74

Södertörns tingsrätt 2009
Intervjuer

Totalt antal brukare: 98
Målsägande: 14
Tilltalade: 32
Vittnen: 35
Parter i tvistemål: 13
(Tilltalades vårdnadshavare: 4
I studien ingick även ett ospecificerat 
antal åklagare, advokater, nämndemän, 
domare och vittnesstödjare.)

Hovrätten över 
Skåne och Blekinge

2010
Intervjuer

Totalt antal brukare: 61 
Målsägande: 3
Tilltalade: 21
Vittnen: 7
Åklagare: 15
Advokater: 15

Södertörns tingsrätt 2011
Intervjuer

Totalt antal brukare: 88
Målsägande: 18 %
Tilltalade: 25 %
Vittnen: 38 %
Parter i tvistemål: 19 %

Svea hovrätt 2011
Intervjuer

Totalt antal brukare: 44 
Målsägande: 9
Tilltalade: 13
Vittnen: 16
Parter i tvistemål: 6

Lunds tingsrätt 2011
Intervjuer
(Enkäter**)

Totalt antal brukare: 199
Målsägande: 53
Tilltalade: 53
Vittnen: 93

** Redovisas ej här.
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Frågeområden
De frågor som ingår i de tidigare gjorda brukarundersökningarna 
kretsar kring ett mindre antal teman. Dessa kan grovt sett inde-
las i följande temaområden: information	 (här ingår frågor kring 
hur kallelsen uppfattats, huruvida man hittat till och i domstols-
byggnaden samt domstolens hemsida), bemötande (inkluderar hu-
vudsakligen frågor kring kontakter med olika personalgrupper 
före och under huvudförhandlingen), trygghet	och	säkerhet (frågor 
rörande upplevelser av otrygghet i och utanför rättegångssalen). 
Ibland förekommer även frågor kring bemötande i samband med 
ersättningsutbetalning, handläggningstider och i något fall EMR-
reformen.

Information före rättegången
Nedan redovisas ett antal frågeställningar som på olika vis be-
rör området information inför huvudförhandlingen. Det handlar 
bland annat om kallelsen och dess utformning, domstolarnas hem-
sidor och erfarenheter kring att ta sig till domstolen inför huvud-
förhandling.

Vikten av en informativ kallelse
Samtliga brukarundersökningar har ställt frågor kring hur brukar-
na uppfattat kallelsen. Ett viktigt skäl till att undersöka detta är 
att en god förberedelse minskar stress och oro bland brukare in-
för och under huvudförhandlingen. I en av brukarundersökning-
arna konstateras bland annat att ”bristande information om hur 
huvudförhandlingen går till har lett till osäkerhet och till att man i 
vissa fall inte har lämnat all information som man haft” (Hovrät-
ten för Västra Sverige 2006). Väl förberedda brukare antas således 
kunna bidra till en högre grad av effektivitet och ett bättre besluts-
underlag för domstolens beslut. Utifrån detta resonemang ligger 
det alltså i allas intresse att brukare ges goda förutsättningar inför 
huvudförhandlingen, och här spelar kallelsen en viktig roll efter-
som den inleder övergången till domstolsfasen i rättsprocessen. I 
uppföljningsstudien vid Hovrätten för Västra Sverige konstaterar 
man också att den så kallade ”gröna lappen” med information om 
hur man tar sig till hovrätten, parkeringsmöjligheter och hittar till 
salarna inne i rätten har minskat stress och oro bland brukarna 
(Hovrätten för Västra Sverige 2008).

Kallelsen saknar en rad uppgifter enligt brukarna
Utifrån de olika studierna kan uppgifter som brukare eftersöker in-
formation om i kallelsen sammanfattas enligt följande:40

40 Dessa uppgifter redovisas i följande rapporter: Hovrätten för Västra Sverige 
2006, Hovrätten för Västra Sverige 2006, Södertörns tingsrätt 2009, Svea hov-
rätt 2009.
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•	hur	man	hittar	till	och	i	lokalerna
•	var	man	kan	parkera	
•	korrekta	uppgifter	om	hus/sal
•	 skiss	över	rättegångssalen
•	hur	lång	tid	förhöret	och	förhandlingen	tar
•	hur	en	förhandling	går	till	(den	egna	rollen,	vilka	personer	som	

kommer att närvara, var man ska stå eller sitta, syftet med förhör 
och motförhör, när man får tala under förhandlingen och vilken 
roll övriga personer i rättssalen har) 

•	 i	vilken	del	och	beträffande	vilket	brott	man	ska	höras	som	vittne	
eller målsägande när det är flera tilltalade eller flera brott, eller 
som vårdnadshavare vid ungdomsmål 

•	uppgifter	om	eventuella	 samtals-	 eller	väntrum	för	avskildhet,	
matsalar eller cafeterior 

•	hänvisning	till	domstolens	hemsida.

I studien vid Lunds tingsrätt (2011) framgår också att målsägande 
är den grupp som oftare än andra grupper saknar information i 
kallelsen. En knapp femtedel, generellt sett, saknar någon informa-
tion i kallelsen. I studien från Södertörn (2011) framgår vidare att 
det var vanligare bland svenskfödda att man upplevde att kallelsen 
saknade information (en knapp tredjedel jämfört med en tiondel 
bland icke svenskfödda). I den studien framkommer att en knapp 
fjärdedel av brukarna generellt sett uppfattat att kallelsen saknat 
information. 

I studien vid Hovrätten för Västra Sverige 2006 konstaterar man 
vidare att brukare som har haft ett juridiskt ombud inte i samma 
utsträckning som andra saknat information. Här framgår också att 
målsägande och vittnen har betydligt större behov av information 
än tilltalade, det gäller såväl praktisk information som information 
om hur huvudförhandlingen går till. Anledningen till detta förmo-
das vara att det i dessa grupper är mera ovanligt att man har tidi-
gare erfarenhet av rättegångar och att den bristande erfarenheten 
också bidrar till en ökad stress.

De flesta förstår kallelsen, men många uppfattar den som otrevlig
Informationen i kallelsen kan också uppfattas på olika sätt, dels i 
fråga om begriplighet, men även i fråga om ton.

Ett genomgående tema i resultat redo vis ningarna är att de flesta, 
om inte alla, har förstått informationen i kallelsen. I studierna från 
Göteborgs, Lunds och Södertörns tingsrätter (2008, 2011 respek-
tive 2011) framgår att närmare nio av tio ansåg att kallelsen var 
lätt att förstå.

Det framgår också att det finns grupper som har något svårare att 
förstå innehållet, främst bland personer med annat modersmål än 
svenska (Södertörns tingsrätt 2011).

När det gäller tonen i kallelsen visar brukarundersökningarna att 
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det finns en mindre men inte obetydlig andel brukare som uppfat-
tar kallelsen som otrevlig och i vissa fall rentav som hotfull, sär-
skilt bland vittnen (Göteborgs tingsrätt 2008, Svea hovrätt 2009 
samt Lunds tingsrätt 20011). Här tänker man särskilt på de juri-
diska konsekvenserna av att utebli från huvudförhandlingen.41 An-
delen som uppfattar tonen som ”brysk/elak” uppgår i studien från 
Göteborgs tingsrätt (2008) till en tredjedel, samtidigt som studien 
från Södertörn (2011) visar att en tredjedel uppfattade språket som 
”högdraget” och en femtedel uppfattade språket som ”abstrakt”.

Domstolarnas hemsidor besöks sällan
Så gott som samtliga brukarundersökningar konstaterar att dom-
stolarnas hemsidor används i liten utsträckning, och ett par studier 
lyfter fram önskemål om tydligare hänvisningar till hemsidan i kal-
lelsen (Södertörn 2009 och Svea hovrätt 2009). Samtidigt konsta-
terar man vid Hovrätten för Västra Sverige (2008) att få besöker 
hemsidan trots de förbättringar som gjordes efter den studie som 
genomfördes två år tidigare.

Tre studier redovisar uppgifter om andelen brukare som besökt 
respektive domstols hemsida. Resultaten visar att mellan en tiondel 
och en tredjedel av de tillfrågade hade besökt hemsidan. Studierna 
visar också att det finns en relativt stor andel brukare (en tredjedel 
vid Göteborgs tingsrätt 2008 och en femtedel vid Södertörns tings-
rätt 2011) som uppger att de inte kände till dessa hemsidor.

En viss andel av brukarna kanske inte har en sådan tillgång till 
eller vana med datorer och internet att de väljer detta sätt att infor-
mera sig på. Här kan även lässvårigheter ingå som en del av förkla-
ringen. Det är också rimligt att tänka sig att en viss andel brukare 
helt enkelt föredrar att ringa i stället för att besöka hemsidan efter-
som man då kan bekräfta om man har förstått informationen man 
eftersökt eller inte. Värt att lyfta fram är att man vid Lunds tings-
rätt 2011 fann att yngre och utlandsfödda oftare besökte domsto-
lens hemsida än andra grupper.

Ett stressmoment: Att hitta till och i lokalerna 
Vilka förutsättningar man ges för att hitta till, och i, lokalerna är 
viktigt med tanke på den stress och osäkerhet man kan uppleva in-
för en huvudförhandling. Det har också visat sig att inte alla bruka-
re förmår ta kontakt med personal för att orientera sig (Hovrätten 
för Västra Sverige 2006). 

På grund av geografiska omständigheter och hur domstolarna är 
placerade i sin omgivning kan det råda stora skillnader i hur lätt el-
ler svårt det är för brukare att hitta till domstolen. Vid Södertörns 

41 Om man inte inställer sig vid rätt tid och plats kan det innebära böter och hämt-
ning av polis. Rättegångsbalken (1942:740) kap. 9. Enligt Sveriges Domstolar 
kan det också leda till att man får betala kostnader som andra haft för att inställa 
sig (www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Till-vittne/).
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tingsrätt (2011) fann man exempelvis att fyra femtedelar ansåg det 
lätt att hitta till lokalerna. Denna tingsrätt ligger också avskilt i sin 
omgivande miljö och väl synlig från pendeltågsstationen. Fasaden 
rymmer en stor och väl synlig skylt som vetter mot pendeltågssta-
tionen. Detta kan jämföras med Svea hovrätt, som ligger placerad i 
ett område som man normalt sett inte passerar och som heller inte 
är synligt från vare sig bilburen eller kollektiv trafik. I brukarun-
dersökningen vid Svea hovrätt konstateras att en majoritet upp-
levde det som svårt att hitta till domstolen.

Att, utöver information i kallelsen, placera skyltar från parke-
ringsplatser42, kollektivtrafikstationer samt markera byggnadens 
utsida med skyltar är relativt enkla engångsåtgärder som kan be-
tyda mycket. Då det gäller brukarnas upplevelser av att hitta i lo-
kalerna är även de i viss mån beroende av lokala omständigheter 
i form av domstolsbyggnaden eller -byggnaderna. Få studier inne-
håller handfasta uppgifter om hur man uppfattar möjligheterna att 
orientera sig i lokalerna. Göteborgs tingsrätt (2008) kan emellertid 
redovisa att en klar majoritet i samtliga tre brukargrupper ansett 
det som ”lätt”, ”lätt, eftersom jag fick hjälp” eller ”ganska lätt”. 
Vittnen har upplevt det något lättare än målsägande och tilltalade. 
Skillnaderna mellan brukargrupperna är emellertid små och det är 
vanskligt att generalisera dessa resultat till samtliga domstolar, ef-
tersom de lokala omständigheterna varierar. Samma studie visade 
att behovet av hjälp varierade mellan dem som hade tidigare erfa-
renhet av rättegång (40 %) och de som var i tingsrätten för första 
gången (60 %).

Att de lokala omständigheterna varierar betyder också att dom-
stolar kan behöva lägga olika mycket arbete på att stödja brukar-
nas orienteringsförmåga. Så gott som samtliga studier visar att 
skyltningen kan förbättras. Studierna redovisar ett antal åtgärder 
som enligt brukarna kan underlätta för dem:

•	Skyltning	i	entrén,	placerad	så	att	man	ser	den	när	man	går	in	i	
lokalerna, men även i övriga delar av lokalerna så att man kan 
bekräfta att man befinner sig på rätt plats. 

•	Planskiss	över	byggnaden	med	utmärkning	av	salar,	vänt-	eller	
samtalsrum, toaletter, cafeteria och vatten och varuautomater, 
samt tydlig markering av och vid dessa faciliteter.

•	En	reception	där	man	kan	anmäla	sig	och	få	muntlig	informa-
tion.

•	Uppsökande	 personal	 (exempelvis	 värdar,	 vittnesstödjare	 eller	
ordningsvakter) som kan fånga upp brukare som av olika anled-
ningar behöver men inte själva förmår ta kontakt.

42 I detta sammanhang kan nämnas att brukare i studien från Svea hovrätt föreslår 
att tillfälliga besökare ges tillgång till reserverade parkeringsplatser eller åtmins-
tone tillfälliga parkeringskort.
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Information som brukarna uppger att de fått har enligt flera stu-
dier erhållits från receptionen eller från tavlor, där sådana hjälp-
medel har funnits vid tiden för studierna. Ordningsvakter och vitt-
nesstödjare uppges också vara en källa till information för många. 
I en av de senare studierna, gjord vid Södertörns tingsrätt 2011, 
framkom att så många som två tredjedelar använde sig av de elek-
troniska skyltarna, och av dessa upplevde drygt två tredjedelar att 
de fungerade ”mycket väl” och resterande ”ganska väl”. 

Domstolspersonalens bemötande
Bemötandet av domstolens personal  
före huvudförhandlingen överlag bra
Andelen brukare som haft kontakt med domstolspersonal före hu-
vudförhandlingen varierar något mellan de olika studierna. Vid 
Svea hovrätt (2009) och Hovrätten över Skåne och Blekinge (2010) 
har ”mycket få” varit i kontakt med domstolen medan en tredjedel 
av de tillfrågade brukarna vid Göteborgs tingsrätt (2008) haft en 
tidigare kontakt med domstolen (störst andel bland vittnen). Vid 
Södertörn (2011) uppges att en tredjedel av brukarna hade haft 
kontakt med kanslipersonal dagen före huvudförhandlingen. Un-
dantas dessa kontakter hade endast omkring en tiondel haft kon-
takt med domstolen före huvudförhandlingen. 

Kontakter med domstol inför huvudförhandlingen handlar en-
ligt studien från Göteborgs tingsrätt (2008) vanligen om att man 
söker information om hur själva rättegången går till. Ett annat van-
ligt skäl är att man vill meddela förhinder att närvara. I samma stu-
die framgår också att vittnen är den brukargrupp som oftast själ-
va kontaktar domstolen inför huvudförhandling (hälften) medan 
det är cirka hälften så många i övriga brukargrupper (en fjärdedel 
bland målsägande och en femtedel bland tilltalade).

Domstolspersonalens bemötande inför huvudförhandlingen 
uppges av så gott som samtliga brukare som positivt. Vid Lunds 
tingsrätt (2011) var en majoritet nöjda med bemötandet. Vid såväl 
Göteborgs tingsrätt (2008) som Lunds tingsrätt (2011) uppgav åtta 
till nio av tio att de fått ett bra bemötande (hjälpsamma och trev-
liga). Vid Svea hovrätt (2009), Hovrätten över Skåne och Blekinge 
(2010) och Södertörns tingsrätt (2011) ansåg samtliga att de varit 
nöjda med kontakten med personal inför huvudförhandlingen. I 
studien vid Södertörns tingsrätt framgår även att det inte rådde 
några större skillnader mellan könen och olika åldersgrupper be-
träffande detta.

Utöver dessa resultat kan det även nämnas att man vid Hovrätten 
för Västra Sverige (2006) drog slutsatsen att olika brukare önskar 
sig olika saker i bemötandet. Här uppges bland annat att vittnen 
och målsägande, särskilt de som saknar ombud, har större behov 
av ett personligt bemötande, liksom ett större behov av informa-
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tion i olika avseenden. Här framgår också att tilltalade blev över-
raskade av det vänliga bemötandet, och att detta medverkat till att 
de inte kände sig negativt särbehandlade. 

Alla är inte kunskapsmässigt förberedda
En frågeställning som endast ett fåtal studier belyst är hur väl för-
beredd man som brukare kände sig när man gick in i rättssalen. I 
studien från Göteborgs tingsrätt (2008) framgick att närmare fyra 
femtedelar av de tillfrågade ansåg att de hade tillräcklig informa-
tion om hur huvudförhandlingen skulle gå till. Samtidigt uppgav 
flera intervjupersoner, och i synnerhet tilltalade, att tingsrätten bor-
de ha värdar som tillhandahåller information. I studien från Lunds 
tingsrätt (2011) ställdes frågan huruvida rättegången gick till som 
brukarna förväntat sig. Resultaten visade att drygt hälften tyckte 
att rättegången gick till ”helt och hållet” som de förväntat sig och 
en dryg tredjedel att den förlöpte ”ganska mycket” som de förvän-
tat sig. Endast en resterande tiondel ansåg att rättegången ”inte 
alls” eller ”ganska litet” gick till som förväntat. 

Resultaten i dessa två studier speglar tämligen väl de tidigare re-
sultaten kring vilken information man upplever sig ha haft inför 
huvudförhandlingen. Det vill säga, en majoritet anser sig på det 
hela taget kunskapsmässigt förberedd på vad som kommer att hän-
da. Det ligger också i linje med ett resultat i studien i Södertörn 
(2011), nämligen att två tredjedelar av brukarna uppgav att doma-
ren inledningsvis hade berättat vad som skulle hända under huvud-
förhandlingen.

Däremot ser resultaten lite annorlunda ut i de två studier som 
gjorts vid hovrätterna. Vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 
uppger exempelvis en övervägande majoritet av brukarna att de 
inte visste hur förhandlingen i hovrätten skulle gå till när de kom 
dit. En av de saker som nämns särskilt är att de allra flesta inte vis-
ste att deras förhör från tingsrätten skulle spelas upp i hovrätten. 
Vid Svea hovrätt uppgav flertalet att de förstått hur rättegången går 
till, men detta med hänvisning till att de tidigare närvarat vid tings-
rättens huvudförhandling. 

Ett annat exempel på felaktiga förväntningar, vilka kan bidra till 
negativa erfarenheter, framkommer i studien vid Göteborgs tings-
rätt (2008). Här redovisas att det bland vittnen och målsägande va-
rit många som trott att de skulle få möjlighet att komplettera sina 
svar och bemöta det någon annan hade sagt. Bland tilltalade fanns 
det också en del som hade önskat att de fått berätta varför de be-
gått brottet ifråga.

I detta sammanhang är det också intressant att notera att det i 
studien som gjordes vid Göteborgs tingsrätt inte framkom några 
påtagliga skillnader mellan brukare som haft juridiska ombud och 
de som inte haft sådana i kunskapen om hur en förhandling går till. 
Däremot framkom skillnader mellan dem som haft målsägandebi-



114

Brå rapport 2013:11

träde och dem som inte haft det. Här drar man slutsatsen att man 
inte kan utgå från att de juridiska ombuden informerar sin klient 
om hur huvudförhandlingen kommer att gå till – eller vem som är 
vem i rättssalen. Liknande resultat framkom i studien från Söder-
törn (2009), där man konstaterar att det förekom kraftiga variatio-
ner mellan brukarna i om man fått information i salen, däribland 
om vem som var vem.

Oklarheter om vem som är vem i rättssalen
Önskemål om att rättens aktörer presenteras på ett eller annat sätt, 
exempelvis genom att rättens ordförande presenterar dem eller via 
namnskyltar framkommer i flera av studierna.43 Ett sådant förfa-
rande kan ha en lugnande effekt (Svea hovrätt 2009).

I studien från Göteborgs tingsrätt (2008) framgick att tre fjärde-
delar av de tillfrågade förstod vem som var vem i rättssalen, medan 
en tiondel hade viss förståelse (det vill säga endast delvis förstod 
vem som var vem). Bristande förståelse av detta var vanligare bland 
tilltalade och vittnen. I dessa grupper uppgav hälften ofullständig 
kännedom om vem som var vem. I studien vid Hovrätten över Skå-
ne och Blekinge (2010) framkom att endast ett fåtal visste vilka 
roller som personerna vid domarbordet hade, och här ansåg en ma-
joritet av brukarna att en presentation varit önskvärd. I de två se-
naste studierna visar resultaten på en ökning av andelen brukare 
som förstått eller informerats om vilka som satt i rättssalen och 
vilka roller de hade. I studierna från Södertörn (2011) och Lund 
(2011) hade drygt nio av tio förstått vilka som var åklagare, advo-
kat och domare. Däremot var det färre som förstått vilka nämnde-
männen var och deras roll.

Majoriteten är nöjd med bemötandet under huvudförhandlingen
I studien vid Göteborgs tingsrätt (2008) menar man att brukare är 
uppmärksamma på bemötandet under huvudförhandling och att 
ledamöternas uppträdande har stor betydelse för huruvida man 
upplever sig bli rättvist behandlad eller inte. 

I studien vid Hovrätten för Västra Sverige (2006) fann man ex-
empelvis att brukare upplevde att det blir lättare att uttrycka det 
man vill ha sagt då domaren ställer följd- och kontrollfrågor. Det 
har också inneburit att domaren uppfattats som både neutral och 
engagerad och att stämningen i rättssalen känts bra. Här anges 
också att något som skapar osäkerhet hos brukare i rättssalen är 
aktörer som inte visar sig och som inte säger något.

Studierna visar att en majoritet, men inte alla, av brukarna är 
nöjda med bemötandet i rättssalen då frågan ställs öppet och utan 
begränsningar. Sådana generella konstateranden förekommer i fle-
ra undersökningar (se tabell 3B).

43 Göteborgs tingsrätt 2008, Svea hovrätt 2009 och Hovrätten över Skåne och Ble-
kinge 2010. 
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Tabell 3B.

Domstol Bra
bemötande

Domaren 
bra bemö-

tande

Fått tala till 
punkt/Blivit 
lyssnade på

Rättvist be-
handlade

Göteborg 2008 65 % 79 % 90 % 85 %

Södertörn 2009 ”Flertalet”

Svea hovrätt 2009 ”Merpart”

Hovrätten över 
Skåne och Blekinge 
2010

”Majoritet”

Södertörn 2011 97 %* 81 %

Lund 2011 90 % 90 %

* Sammanvägt mått. Den bemötandefaktor som gavs lägst betyg av brukarna var 
domstolspersonalens intressegrad (endast 44 % upplevde personalen som intres-
serad).

I vissa studier har man delat upp bemötandet i rättssalen i olika 
frågor. Av tabell 3B framgår att i åtminstone tre studier ansåg när-
mare nio av tio brukare att domaren visade ett bra bemötande och i 
två studier att lika stora andelar upplevde att de fick tala till punkt, 
blev lyssnade till och blev rättvist behandlade.

Situationer som väcker obehag
I studierna framkommer också att det finns olika situationer då 
man känt ett visst obehag. De intervjuade kan exempelvis ha känt 
sig utsatta och uttittade, och försvarare och åklagare kan ha haft en 
otrevlig eller pressande attityd under förhören. I studien från Göte-
borgs tingsrätt (2008) anges att flertalet av dem som känt sig pres-
sade av åklagare eller advokat samtidigt haft förståelse för att be-
mötandet är en del av deras roll under huvudförhandling. I andra 
fall handlar det om att domaren agerat bryskt eller stressat. Den 
vanligaste negativa synpunkten tycks dock vara att nämndemän-
nen uppfattats som oengagerade eller ointresserade. I studien från 
Södertörn (2011) upplevde så många som en fjärdedel nämnde-
männen som ointresserade. I studien från Lund (2011) var det nå-
got färre (15 procent) som upplevde att nämndemännen varit oin-
tresserade.

En annan situation som kan upplevas som obehaglig under hu-
vudförhandlingen är förhöret. Enligt studien vid Göteborgs tings-
rätt framkom att närmare hälften upplever förhöret som obehag-
ligt. Dessutom var så gott som alla nervösa, oavsett om man hade 
tidigare erfarenheter eller inte av en huvudförhandling. Man upp-
gav i samtliga brukargrupper att man var nervös för att glömma 
bort viktiga aspekter av vad som hänt.
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En femtedel har bristande förståelse för vad som sägs
En annan omständighet som kan påverka upplevelsen under hu-
vudförhandlingen är hur väl man förstår vad som sägs. Vid sidan 
av att vissa brukare uppger att de ibland har haft svårt att höra fö-
rekommer det också att man inte förstått vad som sagts av språk-
relaterade skäl.

Av de olika brukarundersökningarna framgår att lite drygt fyra 
femtedelar av brukarna uppger att de förstått vad som sagts un-
der huvudförhandlingen.44 Vanliga skäl till undantagen kan vara 
att man tycker att rätten använder konstiga ord, och de gånger 
man inte förstått vad som sagts har det vanligtvis handlat om när 
juristerna talat sinsemellan (Göteborgs tingsrätt 2008). Vid Göte-
borgs tingsrätt hade 83 procent förstått vad som sagts under hu-
vudförhandlingen, vid Lunds tingsrätt 86 procent samt vid Söder-
törns tingsrätt 77 procent. I studien vid Hovrätten över Skåne och 
Blekinge framkommer däremot att ”i princip samtliga” uppgett att 
de förstått vad som sagts under förhandlingen. Studien vid Lunds 
tingsrätt 2011 pekar också mot att variationerna mellan olika 
grupper av brukare i vissa fall kan vara större. Dels visar studien 
vid Lunds tingsrätt (2011) att så många som 86 procent av vittnena 
förstod vad som sagts, medan motsvarande andel bland de målsä-
gande endast var 57 procent (samtidigt uppgav nio av tio att rät-
tegången gått till ”ganska mycket” eller ”helt” som de förväntat 
sig). 

Det finns också andra variationer. Yngre personer och personer 
med annat modersmål än svenska uppger i något högre utsträck-
ning än andra att de inte förstått vad som sagts under förhand-
lingen (Hovrätten för Västra Sverige 2006, Södertörn 2011). En 
studie avviker delvis från denna bild. I studien vid Lunds tings-
rätt 2011 konstateras nämligen att även om yngre något mer sällan 
förstått vad som sagts, återfanns inga skillnader mellan personer 
med svenska som modersmål och övriga. Däremot uppgav perso-
ner med kortare utbildning oftare att konstiga ord användes under 
förhandlingen.

Bristande information om förseningar skapar irritation
Flertalet av brukarundersökningarna innehåller uppgifter som ty-
der på att förseningar är relativt vanliga och att många brukare öns-
kar att de fått information om dessa. I studien vid Göteborgs tings-
rätt 2008 konstaterar man att en dryg tredjedel som kallats inte 
fick komma till förhandlingarna på utsatt tid och av dessa uppgav 
hälften att de fått vänta i mer än en halvtimme över utsatt tid. Även 
i studien vid Södertörns tingsrätt (2011) görs bedömningen att över 
en tredjedel av förhandlingarna försenades, och här uppgav drygt 
tre fjärdedelar av de drabbade att de inte informerats om detta.

44 Här avses Göteborgs tingsrätt 2008, Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010, 
Södertörns tingsrätt 2011 samt Lunds tingsrätt 2011.
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Studien vid Lunds tingsrätt 2011 pekar mot att informationen 
kring förseningar kan variera mellan olika brukargrupper. Här 
uppgav drygt två tredjedelar av de tilltalade att de inte informerats 
medan hälften av vittnena och en dryg tredjedel bland målsägan-
dena uppgav att de inte informerats.

Den information man efterfrågar i samband med förseningar är 
uppgifter bland annat om45

•	att	försening	uppstått,	exempelvis	via	en	display	liknande	dem	
som används på flygplatser eller via värdar i lokalerna.

•	hur	lång	förseningen	förväntas	bli.

I detta sammanhang kan det också nämnas att brukare som tillfrå-
gades i studien vid Hovrätten för Västra Sverige 2008 hade önske-
mål om att få en kvittens på att man verkligen var på rätt plats i 
rätt tid. Detta kan vara särskilt aktuellt i samband med förseningar, 
eftersom osäkerhet kring om man är på rätt plats vid rätt tid lätt 
uppstår då salsdörren är stängd och det sannolikt inte står andra 
personer utanför som man kan fråga. Ett ytterligare skäl till detta 
kan vara att man inte informerats om eller tagit till sig information 
om att man som vittne kallas in först under pågående förhandling 
och alltså inte ska närvara vid förhandlingens inledande.

Hanteringen av ersättning – vittnen och målsägande  
vanligen nöjda
Hur domstolen hanterat ersättningen till målsägande och vittnen 
är en relativt vanlig fråga i de brukarundersökningar som genom-
förts. Svaren är entydiga, om än inte exakta. Flertalet studier som 
ställt denna fråga konstaterar att en majoritet är nöjd med hur den-
na hantering skett.46 I studien vid Södertörns tingsrätt (2011) fann 
man att närmare fyra femtedelar varit nöjda eller ganska nöjda. Ett 
par negativa erfarenheter var emellertid att ersättningen uppfat-
tades som låg, att det var svårt att hitta till kassan och att det var 
alltför lätt att få ut ersättning från allmänna medel eftersom dom-
stolen inte begär in kvitto eller lönespecifikation.

Tryggheten i domstolen varierar beroende på  
sammanhang och brukargrupp
Flera av brukarundersökningarna berör upplevelsen av trygghet 
i samband med vistelsen i domstolen. Vid Lunds tingsrätt (2011) 
fann man att nio av tio brukare hade känt sig trygga i domstolens 
korridorer och väntrum. I studien vid Göteborgs tingsrätt 2008 
konstaterade man att känslan av trygghet och säkerhet tenderade 

45 Göteborgs tingsrätt 2008, Svea hovrätt 2009.
46 Hovrätten för Västra Sverige 2008, Göteborgs tingsrätt 2008, Södertörns tings-

rätt 2009 samt Svea hovrätt 2009.
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att öka något under förhandlingsdagen. Andelen som uppgav att 
de kände sig trygga inför förhandlingen var 84 procent, under för-
handlingen var 93 procent trygga och efter förhandlingen 95 pro-
cent. I studien vid Södertörns tingsrätt 2011 var dock andelen som 
uppgav sig känna sig trygga påtagligt lägre. Här menade endast två 
tredjedelar att de kände sig trygga före och under huvudförhand-
lingen. I Göteborgsstudien framkom att otryggheten bestod i obe-
hag av att inte veta vilka som satt och väntade utanför salen, att ris-
kera repressalier, att sitta nära andra parter i målet47 och att sitta på 
ett sådant sätt att man ser åhörare. Några brukare menade här att 
medhörning under förhandlingen hade inneburit att de haft lättare 
att fritt berätta vad som hänt.

I studien vid Lunds tingsrätt (2011) framkommer även skillna-
der mellan olika brukargrupper i fråga om trygghet i domstolens 
väntrum och korridorer. Här uppgav en dryg fjärdedel av de mål-
sägande att de känt sig otrygga, medan andelen bland vittnen var 
en dryg tiondel och endast en tjugondel bland tilltalade. I likhet 
med studien vid Göteborgs tingsrätt 2008 har man kunnat konsta-
tera att känslan av otrygghet förändras före och under själva för-
handlingen, men även att det skiljer sig mellan olika brukargrup-
per. Bland de målsägande halveras antalet otrygga i rättegångssalen 
(från 27 till 12 procent), medan otryggheten bland vittnen möjligen 
påverkas mindre (från 13 till 8 procent). Bland tilltalade tycks dä-
remot otryggheten öka i rättssalen jämfört med hur man känt före 
förhandling i väntrum och korridorer (från 5 till 12 procent).

Skillnader mellan olika brukargrupper spårades även i studien vid 
Södertörns tingsrätt (2011). Också här framkom att målsägande 
var den grupp som oftast känt otrygghet i samband med rättegång-
en. Endast hälften uppgav att de känt sig trygga i domstolen, inne i 
väntrummen, i korridorer och i rättegångssalen. Mest otrygga var 
parter i tvistemål. Det var också bland målsägande som andelen 
som känt sig hotade var störst (en femtedel).48 Så gott som samtliga 
var kvinnor och ingen av dem talade med någon om de upplevda 
hoten. Inga vittnen hade upplevt sig hotade. I studien från Lunds 
tingsrätt 2011 var bilden en annan. Här uppgav närmare en tiondel 
av vittnena att de känt sig hotade, medan andelen var lägre bland 
målsägande (sex procent) och tilltalade (fyra procent).

I studien från Södertörns tingsrätt framgår även att närmare två 
tredjedelar hade mött antingen tilltalad, målsägande eller vittnen 
i korridorer eller väntrum före förhandlingen. I Lunds tingsrätt 
framkom likartade resultat. Av de målsägande som hade mött den 
tilltalade i domstolens korridorer eller väntrum uppgav 60 procent 
av att de upplevt detta som obehagligt. Bland vittnena hade drygt 

47 Detta framkom även i studien vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010.
48 Bland samtliga tillfrågade uppgav en knapp tiondel att de känt sig hotade (Sö-

dertörns tingsrätt 2011). Ungefär samma resultat framkom vid Lunds tingsrätt 
2011.
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40 procent mött den tilltalade och en tredjedel hade upplevt det 
som obehagligt.

Sammanfattning av brukarnas erfarenheter
Brukarundersökningarnas frågor och svar visar på en rad olika 
områden som man uppfattar vara viktiga för domstolarnas förut-
sättningar och möjligheter att utföra sitt uppdrag. Två genomgåen-
de teman i undersökningarna är information och bemötande, såväl 
före som under förhandlingen. 

Den bild som framkommer är att brukare överlag är nöjda med 
den information och det bemötande man fått. Det betyder emeller-
tid inte att alla är nöjda. Missnöjet gäller områden som hotfull ton 
och bristande information i kallelsen, bristande information om 
förseningar före huvudförhandlingen, bristande presentation av 
rätten och informationen inför huvudförhandlingen av domaren, 
pressande bemötande från åklagare och advokater under förhör 
under huvudförhandlingen och ointresse från i första hand nämn-
demännen. Vid sidan av synpunkterna som rör information och be-
mötande framkommer även uppgifter om otrygghet, främst i form 
av obehag och vissa fall rädsla i samband med att träffa den tillta-
lade i domstolens utrymmen.

Av brukarundersökningarna kan man dra slutsatsen att en majo-
ritet av icke professionella brukare har fått information inför hu-
vudförhandlingen, men att de samtidigt saknar specifik informa-
tion. Det framstår som särskilt angeläget att sträva efter att samtliga 
brukare som stiger in i rättssalen har en uppfattning om hur en rät-
tegång går till, vilka som närvarar och vilka roller och uppgifter de 
olika aktörerna har. I syfte att uppnå detta kan det vara värdefullt 
att lyfta fram slutsatsen som dras i studien vid Hovrätten för Väs-
tra Sverige (2006), nämligen att brukare som grupp behöver olika 
former av information (skriftlig, muntlig, per telefon, öga mot öga 
och via hemsida), vid flera olika tillfällen (kallelsen, på hemsidan, 
vid domstolens entré, inför huvudförhandlingen och, vid behov, 
under huvudförhandlingen) och av olika aktörer (receptionsperso-
nal, värdar, vittnesstödjare, vakter, målsägandebiträden, åklagare, 
advokater samt rättens ordförande). Vissa brukare föredrar en viss 
typ av information vid vissa tillfällen, medan andra kan föredra 
andra informationssätt. Det kan också vara så att vissa brukare be-
höver information på flera sätt och vid flera tillfällen. Domstolarna 
kan alltså inte förlita sig på en typ av information till alla eller att 
alla behöver lika mycket eller lika lite information för att nå sam-
ma grad av förberedelse. Anpassning av informationen till brukare 
som många gånger är stressade kan bidra till bättre förberedelser 
och därmed bättre beslutsunderlag för domstolen.

Vid sidan av dessa resultat framkommer en rad förslag på för-
bättringar i samtliga studier. Förslag bland brukarna har exempel-
vis varit:
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•	Domaren	hälsar	brukarna	välkomna	till	huvudförhandlingen	för	
att signalera hövlighet.49

•	Presentation	av	aktörerna	för	att	minska	osäkerhet:	aktörerna	
presenterar sig inledningsvis, domaren presenterar aktörerna, 
namnskyltar, fotografi/ritning på/av rättssalen vid ingången där 
det framgår vem som sitter var.

•	Domaren	redogör	kort	för	de	olika	momenten	i	huvudförhand-
lingen för att korrigera förväntningar och upplevelser av negativ 
särbehandling.

•	Domaren	signalerar	intresse	och	neutralitet,	exempelvis	genom	
att ställa följd- och kontrollfrågor, för att undvika upplevelser av 
ointresse och partiskhet.

•	Aktörerna	 signalerar	 intresse	 och	 neutralitet	 (främst	 nämnde-
männen), exempelvis genom att titta parterna i ögonen eller föra 
anteckningar.

•	Använda	mindre	formella	synonymer	för	att	undvika	att	brukare	
inte förstår vad som sägs.

•	Erbjuda	 eller	 tillhandahålla	 vattenglas	 då	 en	 betydande	 andel	
brukare är mycket stressade och därför kan uppleva svårigheter 
att tala.

•	Att	kunna	sitta	på	ett	sådant	sätt	att	man	inte	behöver	se	åhörar-
na eller behöver sitta nära en motpart.

•	 Information	om	förseningar.

Synpunkter och förslag av professionella brukare  
vid Södertörns tingsrätt och Hovrätten över Skåne  
och Blekinge
Här redovisas ett sammandrag av de erfarenheter och synpunkter 
som framkommit från advokater och åklagare i de två brukarun-
dersökningar som inkluderat intervjuer med dessa aktörer. I studien 
från Södertörn intervjuades även nämndemän och vittnesstödjare.

•	Kallelsen. Endast ett fåtal av de intervjuade advokaterna och 
åklagarna hade en uppfattning om hur kallelsen uppfattas av 
målsägandena, men vissa trodde att den uppfattas som tvingande 
(Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010).

•	Presentation	av	rätten. En knapp majoritet av advokaterna och 
åklagarna anser att rätten bör presentera sig på ett eller annat 
sätt, med motiveringen att det handlar om sedvanlig hövlighet. 
Utöver denna grupp finns det också de som anser att namnen som 
står på tavlan utanför rättssalen räcker, medan en tredje grupp 
inte uppfattat att deras klienter önskat en presentation av rätten 
(Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010). Presentation av rät-

49 Vid studien i Södertörn 2011 uppgav mindre än två tredjedelar av brukarna att 
ordföranden presenterade sig och de övriga i salen. 
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ten föreslås även av åklagare i studien vid Södertörn (2009). Här 
föreslås även att namnen bör stå på uppropslistorna på skärmar-
na i de öppna utrymmena.

•	Bemötande. Advokaterna och/eller åklagare föreslår att åklagar-
na bör gå in till rättssalen genom samma dörr som övriga aktörer 
och parter (för att undvika att brukare upplever att åklagarna är 
”i maskopi med” rätten), rätten använder samma förhållnings-
sätt till samtliga parter samt inte suckar, viskar eller på annat 
sätt visar ointresse, att häktningsbeslut bör föregås av paus för 
att visa att beslut inte tas lättvindigt, fylligare domskrivningar 
så att alla förstår hur tingsrätten resonerat (Södertörns tingsrätt 
2009).

•	EMR-reformen. En majoritet av intervjuade åklagare och advo-
kater anser att EMR-reformen gjort processen mer rättssäker ef-
tersom den medverkar till färskare förhör och därmed färre bru-
kare som glömt viktig information. Reformen innebär också att 
målsägande och vittnen slipper förhöras ännu en gång samtidigt 
som de intervjuade inte behöver förbereda förhör i hovrätten. 
Vissa advokater menar emellertid att deras klienter föredrar att 
höras om i hovrätten för att stärka trovärdighetsbedömningen i 
händelse av att den tilltalade vill korrigera uppgifter lämnade i 
tingsrätten50 (Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010).

•	Säkerhet	 och	 trygghet. Advokater och/eller åklagare framför 
att larmbågar bör placeras vid entrén, bättre sakprövning görs 
ifråga om medhörning för parter, vittnesbås bör finnas i samt-
liga förhandlingssalar, bättre ordning i rättssalen (exempelvis på 
åhörarbänkarna och att häktade inte tillåts tala med varandra el-
ler åhörare). Denna sista synpunkt lämnas även av nämndemän-
nen (Södertörns tingsrätt 2009). 

•	Handläggningstiden. En majoritet av de intervjuade advokater-
na och åklagarna anser att handläggningstiden är alltför lång och 
att målet bör vara avgjort i hovrätten inom sex månader från 
tingsrättens dom (Hovrätten över Skåne och Blekinge 2010).

I studien som genomfördes vid Södertörns tingsrätt (2009) inter-
vjuades även vittnesstödjare. Förutom de förslag på förbättring-
ar som framkommit tidigare efterlyser dessa också hänvisning till 
Brottsoffermyndighetens rättegångsskola i kallelsen (www.ratte-
gangsskolan.se/), klara besked om möjlighet till telefonförhör eller 
medhörning, att tingsrättens personal svarar på frågor som väcks 
av kallelsen i stället för att hänvisa till åklagare (eftersom dessa är 
svåra att hitta för brukarna), bättre information om möjligheten 
till vittnesstöd samt separata väntrum för målsägande, vittnen och 
tilltalade.

50 Här kan det också nämnas att vissa icke professionella brukare blivit negativt 
överraskade över att inte höras igen under förhandlingen i hovrätt.
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Brukarundersökningarna har påverkat 
I vissa fall är det tydligt att domstolarna har tagit intryck av resul-
taten av studierna och använt dem som grund för ett förbättrings-
arbete. Hovrätten för Västra Sverige, Hovrätten över Skåne och 
Blekinge samt Svea hovrätt är exempel. Dessa hovrätter har med 
utgångspunkt i brukarundersökningarna genomfört en rad åtgär-
der, bland annat när det gäller kallelsen. Hovrätten för Västra Sve-
rige framhåller utifrån sina studier (2006 och 2008) vikten av att 
upprätta en policy, riktlinjer eller checklista för ett gott personbe-
mötande. Som en del av detta föreslogs det också i den senare un-
dersökningen att det återkommande ska genomföras ”minibrukar-
undersökningar” som ett sätt att hålla bemötandefrågorna vid liv, 
liksom att eventuellt inrätta en bemötandegrupp. Hovrätten över 
Skåne och Blekinge 2010 framför ett behov av att utvärdera insat-
serna. 

Med EMR-reformen har säkerligen antalet brukare som besö-
ker just hovrätterna minskat, men icke desto mindre belyser dessa 
beskrivningar hur brukarundersökningar kan komma till använd-
ning. 








