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Abstract 

Studien undersöker hur Halmstads och Helsingborgs Tingsrätt arbetar med implementeringen 

av Domstolsverkets riktlinjer och Brottsförebyggande rådets rekommendationer för 

bemötandet i rätten, samt fastställa vilka faktorer som ligger till grund för att detta görs eller 

inte görs. Genom fältobservationer och intervjuer med ett tiotal domare och tingsnotarier på de 

båda domstolarna använder sig studien av ett omfattande dataunderlag, där de två primära 

empiriska materialen trianguleras med varandra. Analysen av materialet visar att det finns stora 

skillnader mellan hur domarna och tingsnotarierna på de båda domstolarna arbetar med 

bemötandearbetet. Därutöver finns det stora skillnader mellan hur domare och tingsnotarier på 

Halmstads Tingsrätt arbetar med bemötandefrågorna. Vilket bemötande en brukare får beror 

därför på vilken domare som tilldelats denne. Resultatet är oroande från både ett 

rättssäkerhetsperspektiv och demokratiskt perspektiv. Skillnaden i bemötande kan ytterst 

påverka möjligheten till lika behandling och det olika bemötandena kan i förlängningen leda 

till minskat förtroende för domstolarna vilket riskerar skada statens demokratiska legitimitet.  

Nyckelord: implementering, implementeringsforskning, domstolar, bemötande, riktlinjer, 

tingsrätt 

Antal ord:  17224
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1. Inledning 

Det svenska domstolsväsendet är uppdelat i två parallella system vilka består av tre instanser 

eller nivåer vardera. I Sverige är tingsrätten den första instans som brukarna möter i brott- och 

tvistemål bestående av enskilda parter (Bengtsson & Melke, 2015:76). De svenska 

domstolarna har sedan 2010 som mål att arbeta med bemötandefrågor, där bakgrunden till 

detta var ett uppdrag från regeringen till Domstolsverket gällande att arbeta för att öka 

förtroendet för domstolarna (Ju2008/10177/DOM). Detta är av stor vikt då nyligen gjorda 

undersökningar visar att förtroendet för svenska domstolar har minskat de senaste åren, där 

bemötandet i rätten lyfts fram som en viktig faktor för att bekämpa detta (Sveriges Domstolar, 

2018 och BRÅ, 2018:1 s. 11). Att medborgarna finner förtroende för statliga myndigheter och 

institutioner är särskilt viktigt för just domstolarna, eftersom att de utgör statens dömande 

makt och kräver förtroende från medborgarna för att de ska uppfatta det politiska systemet 

och samhällstyrningen i sin helhet som legitimt (Rothstein, 2015:56). För att vidare sätta 

bemötandet i perspektiv till rättsäkerhet och demokrati, menar Domstolsverket att för att 

brukarna ska kunna lämna en korrekt och fri berättelse i en förhandling, måste de känna sig 

trygga och förstå hur rättsprocessen går till (Domstolsverket, 2018:5). De som upplever att de 

får ett bra bemötande är också de som i större utsträckning, frivilligt, kommer att medverka i 

en förhandlingsprocess (ibid.).  

Det går att betrakta domarna och tingsnotarierna på domstolarna som en typ av 

frontlinjebyråkrater, då de direkt möter medborgarna och har till uppgift att implementera de 

beslut som fattats, i detta fall Domstolsverkets riktlinjer gällande bemötandet. För att 

implementeringen ska kunna genomföras som det är tänkt måste frontlinjebyråkraterna kunna, 

vilja och förstå sitt uppdrag och det som de har i uppgift att implementera (Lundquist, 

1992:75; Sannerstedt, 2008:28). Något som dock kännetecknar det svenska 

tjänstemannasystemet är att tjänstemännen har mycket stor handlingsfrihet, som innebär att 

tjänstemännen själva har stort rådrum att i praktiken även bli skapare av policyn, inte bara 

tillämpare av den (Winter & Nielsen, 2008:106; Vedung, 2016:89). Konsekvensen av detta 

blir att verkställandet av de politiska besluten inte alltid motsvarar vad som ursprungligen 

beslutades av politikerna (ibid.). Detta ”gap” mellan politiska beslut och vad som i praktiken 

blir utfallet har uppmärksammats av flera forskare under 1900-talet (se Pressman & 

Wildavsky, 1973; Lipsky, 1980; Van Meter & Van Horn, 1975; Hogwood & Gunn, 1984; 

Premfors, 1989). Däremot har den dömande makten inte undersökts i någon större 

utsträckning i implementeringsforskningen, med ett eventuellt undantag från de länder som 
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genomgår en demokratisering (se t.ex. Finkel, 2004 och Oseguera, 2009), vilket gör denna 

undersökning både viktig och relevant. Med tanke på att domstolarna bör präglas av 

förtroende och med anledning av att implementering av politiska beslut många gånger inte i 

praktiken mynnar ut i ett önskat resultat, blir därför denna studie ett viktigt tillskott till 

implementeringsforskningen.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

1.2.1. Syfte 

Syftet och målet med denna studie är att bidra till forskningen om vilka faktorer som spelar en 

avgörande roll i domarna och tingsnotariernas implementering av Domstolsverkets riktlinjer 

och Brottsförebyggande rådets rekommendationer för bemötandet. Genom observationer och 

intervjuer av domare och tingsnotarier på Halmstad- och Helsingborgs Tingsrätt, ämnar denna 

studie att dels ge svar på i hur stor utsträckning domarna och tingsnotarierna arbetar efter 

Domstolsverket riktlinjer och Brottsförebyggande rådets rekommendationer dels genom 

implementeringsforskning förklara varför detta inte alltid görs. 

1.2.2. Frågeställningar 

1) Kan ett implementeringsgap observeras gällande implementeringen av 

bemötanderiktlinjerna vid svenska domstolar? 

a) I vilken utsträckning följer domare vid Halmstads Tingsrätt bemötanderiktlinjerna? 

b) I vilken utsträckning följer tingsnotarier vid Halmstads Tingsrätt bemötanderiktlinjerna? 

c) I vilken utsträckning följer domare vid Helsingborgs Tingsrätt bemötanderiktlinjerna? 

d) I vilken usträckning följer tingsnotarier vid Helsingborgs Tingsrätt bemötanderiktlinjerna? 

2) Vad förklarar eventuella skillnader mellan yrkeskategorier och domstolar? 

a) Kan faktorer relaterade till kunnande förklara? 

b) Kan faktorer relaterade till vilja förklara? 

c) Kan faktorer relaterade till förståelse förklara? 

1.3. Disposition 

Studien inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av det statsvetenskapliga problemområdet 

inom bemötandet i domstolsväsendet där implementering, förtroende och demokratiaspekter 

lyfts fram. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar som uppsatsen kommer att 

utgå från och besvara. Det andra avsnittet behandlar den tidigare forskningen inom 

implementeringen där ett flertal svenska och internationella forskare inom 

implementeringsfältet redogörs för. Under avsnitt tre diskuteras fallstudiens metod och 
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material samt de avgränsningar som tagits hänsyn till i uppsatsen, följt av avsnitt fyra som 

presenterar resultatet. Slutligen, under det sista avsnittet, diskuteras resultatet i förhållande till 

den tidigare forskningen.   

1.4. Definitioner av termer och begrepp 

Begreppsdefinitioner är av många anledningar viktiga innan en läsare kastas ut i ett 

forskningsfält där tidigare erfarenhet av implementeringsområdet är mycket begränsat eller 

helt obefintligt. En av dessa anledningar är att en begreppsförklaring kan minimera risken för 

att läsaren ska förvirras eller inte förstå delar av studien. En ambition i skrivandet av denna 

studie har varit att vara tydlig och förklarande och genom en begreppsgenomgång underlättas 

läsningen i hänsyn till en varierande publik. Emellertid kommer endast fem begrepp att 

redovisas för här, eftersom ytterligare begrepp redogörs för under avsnitt 2 och således inte är 

nödvändiga att diskutera eller nämna här. 

1.4.1. Domare och tingsnotarier 

Domarnas roll i domstolsväsendet är att, med stöd av svensk lagstiftning, döma i olika tviste- 

och brottsmål. Utöver detta innebär domarrollen att de även är ordföranden i rätten, vilket 

innebär att de, för att koppla deras roll till denna studie, även har ansvaret för bemötandet av 

brukarna (Sveriges Domstolar, 2018). Tingsnotarier är de som efter sin avslutade juridiska 

utbildning blir anställd som notarie i en tingsrätt, vanligtvis via Domstolsverket. Efter en tids 

tjänstgöring får de även, självständigt, leda förhandlingar som ordföranden likt domarna 

(ibid.).  

1.4.2. Domstolsverket och Brottsförebyggande rådet 

Domstolsverket är en statlig myndighet som arbetar under regeringen och vars roll är att 

stödja de svenska domstolarna. Utöver detta ansvarar de även för att utbilda domstolarna 

likväl som de även ska utfärda råd och föreskrifter för domstolarnas arbete (Sveriges 

Domstolar, 2018). Brottsförebyggande rådet är även den en myndighet vars uppgifter är att, 

till skillnad från Domstolsverket, istället bidra med information och kunskap till främst 

regeringen gällande brottsbekämpning men även annan typ av information som är viktig i 

domstolarnas arbete (BRÅ, 2019).  

1.4.3. Frontlinjebyråkrater 

Ett begrepp som kan vara viktigt att klargöra redan i ett tidigt stadie är frontlinjebyråkrater 

och hur det används i denna studie, eftersom att det är ett återkommande begrepp. Både 

tjänstemän och frontlinjebyråkrater används i denna studie beroende på i vilket sammanhang 
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de nämns, men syftar här till samma sak. Vad innebär det då att tjänstemännen även samtidigt 

är och benämns som frontlinjebyråkrater? Begreppet frontlinjebyråkrater syftar till att 

förklara tjänstemännens särskilda position som verkställare av politiska beslut och som det 

yttersta ledet i mötet med medborgarna och som den grupp offentligt anställda som avgör och 

utformar politiken (Rothstein, 2014:19; Lipsky, 1980:3; Vedung, 2016:89). Detta begrepp 

kommer ytterligare att behandlas i nästa avsnitt och kommer därför inte att vidare redogöras 

för här.  

2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

2.1. Policyprocessen – Vägen från beslutsfattande till implementering 

För att förstå implementeringsforskningen är det en bra väg att gå att först sätta 

implementeringsforskningen i ett bredare policyperspektiv (Löfgren, 2012:5). Även om 

studiens syfte inte är att göra en policyanalys kan policyprocessen ändå vara viktig att 

förklara, eftersom att policyprocessen kan användas för att få en djupare förståelse för 

implementeringsfältet (Bengtsson & Melke, 2016:44). Vad är då en policyprocess? För att 

förstå detta, oftast mycket oklara, begrepp som ibland även felaktigt förväxlas med det 

vardagliga uttrycket ”policy”, är det behjälpligt att dela upp begreppet i två delar. När det talas 

om policy, är det inte det vardagliga begreppet som syftar till en programförklaring eller olika 

typer av etablerade riktlinjer för verksamheter eller organisationer, som åberopas (Premfors, 

1989:9). 

Inom statsvetenskapen används istället begreppet för att förklara en offentlig policy, det vill 

säga någonting som av stat eller kommun har beslutats, vanligtvis på politikernivå (Hill, 

2007:14; Premfors, 1989:14; Van Meter & Van Horn, 1975:4). På vilket sätt är då policy att 

förknippa med en process? Termen policy handlar inte om enstaka och mycket begränsade 

beslut. Det är istället en fråga om kedjor av flera beslut, vilket innebär att det inte är en fråga 

om en enskild länk och därför är det snarare en fråga om en process (ibid.). I statsvetenskapen 

används vidare den klassiska processmodellen, strukturerad som en vågrätt stege med olika 

faser (Hertting, 2014:187), även om den också kan illustreras genom cyklar, snaror m.flr. (se 

t.ex. Hogwood & Gunn, 1984:4 och Dunn, 1981:53). Grundprincipen är dock densamma, där 

den övergripande strukturen består av en hiearki, där exempelvis regeringar initierar och fattar 

beslut och där myndigheter och andra lägre nivåer sedan har till uppgift att genomföra dessa 

beslut (Löfgren, 2012:5).  

Figur 1. Policyprocessen som fasmodell 
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Figur 1. Fasmodellen som illustreras ovan utgår från Lundquists (1992) fasmodell av 

implementeringsprocessen och består av flertalet steg, där initiering är den första. 

Politikernas uppgifter återfinns i början på denna process, där de har till uppgift att utifrån 

aktuella problem initiera frågor i syfte att lösa dessa (Bengtsson & Melke, 2016:46; Premfors, 

1989:44). Tanken är att det ska finnas en idé för hur problemet ska lösas, det vill säga en 

policyteori som man utgår ifrån. I beredningen ska material och beslutsunderlag 

sammanställas och värderas som sedan mynnar ut i ett beslutsförslag. Implementeringen är 

sedan den delen av processen som, genom tjänstemän och oftast på förvaltningsnivå, ska 

verkställa det beslut som tagits och förvandla dem till riktiga åtgärder. Slutligen handlar 

efterkontrollen om att värdera vad resultatet av implementeringen blev, det vill säga det 

slutgiltiga utfallet av beslutet (Lundquist, 1992:12; Bengtsson & Melke, 2016:46). 

Det bör nämnas att denna fasmodell är mycket omdebatterad, därför att det i verkligheten 

sällan går att beskriva verkligheten med en sådan generell modell som denna. Det finns ett 

flertal faktorer utöver beslutsfattandet som påverkar vad som blir implementeringsprocessens 

verkliga utfall (Hertting, 2014:188). Varför då inkludera modellen om den är så omdebatterad 

och kritiserad för att inte vara  verklighetsförankrad? Svaret finns i fasmodellens enkelhet och 

dess pedagogiska uppbyggnad, vilket gör den mycket enkel att förstå (ibid.) och är därför ett 

bra medel för att ge en inblick i hur denna process går till från politikernivå till 

tjänstemannanivå. När vi nu vet att tjänstemännen på förvaltningar, statliga såväl som 

kommunala, är de som har till uppgift att implementera besluten på det sätt som det är tänkt, 

blir den oundvikliga följdfrågan då: Blir det alltid som det är tänkt? 

2.1.1. Blir det alltid som det är tänkt? 

”Vad politiker företar sig är strängt taget föga intressant så länge vi inte vet något om vad 

förvaltningen kommer att göra vid implementeringen och vilka effekter dess åtgärder får.” 

 (Lundquist, 1994:27). 

När politikerna har fattat besluten är det, som Lundquist också ovan antyder, inte säkert vad 

utfallet av detta kommer att bli. Varför är det intressant att prata om det politiska 

beslutsfattandet om det som beslutas inte också blir utfallet? Faktum är, att det inte är det 

(Lundquist, 1994:27). Det är endast när implementeringen är gjord som det med säkerhet går 

att säga vad utfallet blev och som kan sägas vara det viktigaste (Hertting, 2014:185). När det 

Initering Beredning Beslut Implementering Efterkontroll
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talas om implementeringsmisslyckanden kan det syftas på dels genomförandefasen men även 

på själva implementeringsprocessen (ibid.), som förgående stycke behandlade. Vad kan 

egentligen gå fel? Den statsvetenskapliga implementeringsforskningen startades med 

Pressman och Wildavsky’s (1973) forskningsverk ”Implementation: How Great Expectations 

in Washington are Dashed in Oakland”, som sammanfattningsvis pekade på att även under de 

mest ideala förhållandena är sannolikheten fortfarande stor att implementeringen blir 

misslyckad. Ekonomiska och materiella resurser och välvilliga tjänstemän garanterar inte ett 

lyckat verkställande av politiska beslut. Det kan därför skapas en differens mellan vad som 

beslutades och vad som blir det faktiska utfallet (Hertting, 2014:185; Pressman & Wildavsky, 

1973:22).  

Vidare är det inom statsvetenskapen välkänt att flertalet andra faktorer påverkar hur väl 

implementeringen lyckas. Graden av enighet i beslutsfattandet, om besluten ändrats under 

genomförandeprocessen samt hur aktörerna, i detta fallet tjänstemännen, påverkar 

implementeringen (Hertting, 2014:46). Det sistnämnda syftar till att tjänstemännen besitter en 

stor handlingsfrihet att själva tolka lagar och regler, vilket innebär att de i slutändan avgör vad 

som blir utfallet av politiken (Lipsky, 1980:15). Utöver detta menar andra att även 

organisationens tillgängliga resurser samt om det finns nödvändiga styrningsåtgärder kan 

påverka implementeringen (Lundquist, 1992:105). Sammanfattningsvis kan man därför säga 

att vissa förutsättningar måste finnas för att öka möjligheterna till att implementeringen blir 

lyckad, såväl politiska som institutionella och ekonomiska. Det är emellertid, som ovan 

konstaterades, fortfarande inte en självklarhet att implementeringen kommer bli lyckad trots 

detta (Hertting, 2014:46).  

I det förgående avsnittet beskrevs policyprocessen och avslutades med frågan: Blir det alltid 

som det är tänkt? Svaret på denna frågeställning är, som vi även redan konstaterat, nekande. 

När det gäller misslyckanden som kan hänföras till policyprocessen är det oftast tal om 

antingen teorimisslyckanden eller genomförandemisslyckanden. Den förstnämnda handlar om 

att redan i beredningen av ärendet har någonting gått märkvärdigt fel. Mer specifikt kan detta 

handla om att de ansvariga för ärendet har tänkt fel, vilket skapar problem i nästa led. 

Genomförandemisslyckandet handlar snarare om att det ideala förhållandet som 

tjänstemännen behöver befinna sig i, det vill säga att de kan, vill och förstår vad de förväntas 

implementera helt enkelt inte uppnås (Bengtsson & Melke, 2016:47).  

Däremot är det inte nödvändigtvis negativt att implementeringen många gånger ger ett utfall 

som inte var tänkt. Den offentliga verksamheten är trots allt inte någon precis verksamhet, 
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vilket innebär att verksamhetens förutsättningar ständigt förändras och såväl måste även 

verksamheten förändras och anpassas (Rothstein, 1999:78-79). Vidare är det även viktigt att 

förstå att implementering i dess perfekta natur aldrig går att uppnå. Implementering är alltid 

dömt att misslyckas i någon mening, hur man än går till väga. Det är inte möjligt att politiskt 

kontrollera tjänstemännens genomförande och samtidigt står genomförandet i konflikt med 

tjänstemännens kapacitet att verkställa alla beslut (Hertting, 2014:206). Häri ligger dilemmat 

med implementeringen, som också ger svar på frågan om varför det inte alltid blir som det är 

tänkt. Vad som går att se ur den ovan gjorda redogörelsen för implementeringen och 

tjänstemännens villkor för att implementera beslut, är att det är en mycket komplex och 

svårtuggad fråga. Särskilt komplicerat blir det av det faktum att det är tjänstemännen som 

ansvarar för att implementera de politiska besluten och samtidigt kan påverkas av väldigt 

många faktorer (Hertting, 2014:46). Nästa avsnitt kommer därför att närmare behandla just 

denna yrkesroll och hur tjänstemännen själva kan komma att påverka implementeringen av 

politiska beslut och dess utfall.  

2.2. Tjänstemännen som frontlinjebyråkrater - Två klassiska teorier om 

implementering 

Implementeringsforskningen, som sedan 1970-talet på allvar etablerades, uppdelades i två 

konfliktdiskussioner som varade i ett antal år och som bestod av ett uppifrån-och-ner-

perspektiv (top-down) och dess motsats, ett nerifrån-och-upp-perspektiv (bottom-up) 

(Löfgren, 2012:7). Det är däremot viktigt att finna en jämvikt med båda dessa teorier, 

eftersom att de båda har en förklaringskraft till implementeringen även om de har olika 

inriktningar (Hill, 2007:16). Idag kan denna diskussion till viss del kännas utdaterad i 

förvaltningsforskning, inte minst med tanke på att forskningen inom implementering kommit 

långt sedan dess. Detta innebär emellertid inte att moderna studier inte har anknytit till dessa 

diskussioner, som präglade implementeringsforskningen under många år, eftersom att de 

fortfarande kan aktualiseras till nuvarande samhällsproblem (Hill & Hupe, 2009:182; 

Löfgren, 2012:7). Av denna anledning kommer därför dessa två teorier att användas för att 

förklara implementeringen av Domstolsverkets riktlinjer bland tjänstemän i de två utvalda 

svenska domstolarna. Under punkt 2.2.1 och 2.2.2 kommer dessa två perspektiv att närmare 

förklaras. 



8 
 

2.2.1. Top-Down-Perspektivet 

Top-Down-perspektivet kan sägas vara en teori som innebär att man gör en klar distinktion 

mellan beslutsfattandet (policyskapandet) och tjänstemännens implementering av den (Hill & 

Hupe, 2009:182). Den basala idén med denna teori är att politiska beslut fattas på central nivå 

och att genomförandet, det vill säga implementeringen, ska ske nedåt i förvaltningarna genom 

tjänstemän. Tjänstemännen ges ingen makt eller inflytande att påverka de politiska besluten 

och ska endast sträva att efter bästa förmåga implementera dessa beslut (Sannerstedt, 

2001:18-19; Löfgren, 2012:7). För att implementeringen ska kunna gå hela vägen från ett 

politiskt beslut till ett lyckat verkställande, menar forskare att tydlighet i besluten, klara 

ansvarsområden och att det inte råder bristande kommunikation i implementeringsprocessen 

är kritiska faktorer (Hogwood & Gunn, 1984:198-206).  

Däremot visade det sig under tidigt 70-tal att det utfall som hade planerats sällan blev det som 

i praktiken förverkligades. De ursprungliga målsättningarna misslyckades att omvandlas till 

det resultat som man önskade, även under de bästa förhållandena (Löfgren, 2012:7; Pressman 

& Wildavsky, 1973:xxi). En klassisk implementeringsstudie som påvisade just detta är den 

som Pressman & Wildavsky’s gjorde 1973. I denna studie, ”Implementation: How Great 

Expectations in Washington are Dashed in Oakland”, som kretsar kring lösandet av 

sysselsättningsproblemet bland vissa etniska folkgrupper i Oakland, analyserar hur det 

federala stadsutvecklingsprogrammet implementerades (Pressman & Wildavsky, 1973:xx). 

Studien behandlar det fullständiga misslyckande av implementeringen av det federala 

stadsutvecklingsprogrammet, som trots att detta hade ett starkt politiskt medhåll och de 

ekonomiska resurser som krävdes, ändå slutade i katastrof. Slutsatserna som drogs var att ju 

fler som var inblandade mellan de som fattade beslutet och till de tjänstemän som skulle 

implementera beslutet, desto högre var även risken att det inte blev som det var tänkt (a.a: 

xxiv.). Denna studie efterföljdes därefter av flera andra studier som kom att utvidga detta 

perspektiv och som tryckte på vikten av att tjänstemännen har tillräckligt med ekonomiska 

och materiella resurser och att besluten även är så tydliga som möjligt så att tjänstemännen 

förstår dem (Van Meter & Van Horn, 1975; Bardach, 1977:250). 

2.2.2. Bottom-Up-Perspektivet 

Det perspektiv som kan sägas vara raka motsatsen till det som nämnts ovan är bottom-up-

perspektivet, som i sin helhet kan sägas utgå ifrån den teori om gräsrotsbyråkraten som 

Michael Lipsky år 1980 formulerade. I hans studie, ”The Street-Level Bureaucrat”, hävdar 

han att byråkrater, med en särskild yrkesroll som innebär att de arbetar direkt med och mot 
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människor, har ett stort utrymme att i praktiken själva bli skapare av policyn (Lipsky, 

1980:3&212; Vedung, 2016:89). Hela grunden till detta påstående vilar på det faktum att 

tjänstemännen eller gräsrotsbyråkraterna, av andra och i denna studie även kallade 

frontlinjebyråkrater (Vedung, 2016:52; Rothstein, 2014;19), arbetar under speciella villkor. 

Genom att tjänstemännen tvingas fatta egna beslut som en konsekvens av det stora 

handlingsutrymmet, medföljer även att tjänstemännen tvingas göra tolkningar som kan skilja 

sig märkvärdigt från hur andra tjänstemän tolkar samma situation (Lipsky, 1980:13).  

Detta leder därför till att utfallet kan bli olika mellan olika tjänstemän och är således 

förklaringen till att tjänstemännen även blir skapare av policyn (Lipsky, 1980:3; Winter & 

Nielsen, 2008:106). Det är även först i mötet med medborgarna som medborgarna kommer i 

kontakt med det politiska beslutet. Det är först då politiken omvandlas till en verklighet 

(Lipsky, 1980:3; Hertting, 2014:200). Lipsky menar därför att det det är dessa byråkater eller 

tjänstemän som har störst makt att påverka vad som blir utfallet av de politiska besluten 

(Lipsky, 1980:21). Utöver detta är det samtidigt svårt att kontrollera och mäta tjänstemännens 

arbete (a.a:48). Andra forskare lyfter också fram att hur tjänstemännen uppfattar sig själva 

också spelar en tung roll i vad som blir utfallet i implementeringsprocessen. Tjänstemännen 

har enligt dessa forskare en tendens att se sig själva som beslutsfattare snarare än som 

tjänstemän vars uppgift endast är att verkställa beslut (Hill & Hupe, 2002:27). Det innebär 

således att tjänstemännen har en roll som den yttersta kuggen i implementeringsprocessen och 

deras tolkningar och tillämpningar av lagar blir det slutgiltiga utfallet av det politiska beslutet 

(Hill & Hupe, 2002:27; Lipsky, 1980:14).  

Ytterligare teorier om vad som driver tjänstemännen i sitt arbete är att de har ett egenintresse, 

det vill säga att tjänstemännen agerar efter att göra arbetet enkelt för sig själva. Andra teorier 

framhäver istället tjänstemännens profession, det vill säga de normer och den kompetens de 

besitter i den yrkesroll de har i sitt arbete och den handlingsfrihet de har är det som påverkar 

hur de kommer att handla. Utgår man istället efter Lipsky’s syn på tjänstemännen, tvingas 

man istället gå en medelväg mellan dessa två teorier. Han framhäver istället att det är en aning 

missvisande att tala om att det är handlingsfriheten som påverkar tjänstemännens handlanden, 

utan att istället är det att tjänstemännen ständigt tvingas leva i en balansgång med att å ena 

sidan följa de lagar och regler som finns, å andra sidan ha tillräckliga resurser för att detta ska 

vara möjligt att implementera (Hertting, 2014:201). Det är därför i synen på 

implementeringsprocessen och tjänstemännen som Lipsky’s bottom-up-teori går skilda vägar 

mot den Pressman & Wildavsky istället förespråkar (Vedung, 2016:89). Med detta sagt är det 
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nu dags att smalna av den tidigare forskningen kring tjänstemännens förmåga och möjligheter 

att implementera politiska beslut. I nästkommande tre avsnitt är tanken att därför att göra just 

detta, där mer specifikt tjänstemännens kunnande, vilja och förståelse kommer att sättas i 

fokus.  

2.3. Tjänstemännens förmågor att implementera 

Denna studien använder den syntesteori som togs fram av svenske Lennart Lundquist år 1987 

och behandlar diskussionen kring tjänstemännens förutsättningar för en lyckad 

implementering. Nedan behandlas de tre förutsättningar som tjänstemännen måste inneha för 

att implementeringen ska bli lyckad, nämligen att tjänstemännen kan genomföra sitt uppdrag, 

vilja genomföra sitt uppdrag och slutligen även förstå vad det är som ska genomföras 

(Lundquist, 1987:43). Även om Lundquist betonas här, är det viktigt att klargöra att dessa 

teorier bygger på en samlad implementeringsforskning, av t.ex. de klassiska verken från 

Lipsky (1980) och Pressman & Wildavsky (1973), för att nämna några.  

2.3.1. Kan de? 

För att implementeringen ska vara möjlig att genomföra menar forskningen på att en av de 

viktigaste faktorerna till detta är att tjänstemännen måste ha förmågan och kapaciteten att 

genomföra ett beslut i praktiken. I de fall där tjänstemännen inte kan verkställa ett beslut kan 

det handla om att beslutet i sig helt enkelt inte är möjligt att genomföra i praktiken (Rothstein, 

1999:106). Andra forskare lyfter även fram att kapacitet, i form av resurser och andra 

materiella tillgångar spelar en stor roll i huruvida ett beslut är genomförbart (Sannerstedt, 

2001:30-32; Löfgren, 2012:1). Många gånger är beslutsfattare även medvetna om att ett beslut 

inte kommer att vara möjligt att genomföra i praktiken. Därför blir beslutet redan från central 

nivå sett som en målsättning snarare än något som måste implementeras fullt ut, där 

tjänstemännen bara ska sträva efter att i bästa förmåga försöka uppnå målsättningen 

(Sannerstedt, 2001:36). Det är även svårt för större organisationer att kontrollera och styra 

över implementeringen, vilket skapar en tröghet för implementeringen och gör det svårt att se 

vad tjänstemännen faktiskt gör inom organisationen som tjänstemännen arbetar inom 

(Sannerstedt, 2001:41-43). 

2.3.2. Vill de? 

En andra mycket viktigt aspekt i implementeringsforskningen är det som handlar om 

tjänstemännens egna vilja att genomföra ett beslut. Som tidigare konstaterades kan 

tjänstemännen handla utefter egen vilja och eget intresse, för att göra deras arbete så enkelt 
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som möjligt, snarare än att följa de beslut som har fattats (Sannerstedt, 2001:37). I avsnittet 

ovan framgår det att vissa beslut i praktiken inte går att genomföra. I relation till 

tjänstemännens vilja kan det därför innebära att tjänstemännen inte vill genomföra dessa 

beslut för att de är svårtillämpade (ibid.). Vidare kan tjänstemännens egna personliga 

uppfattningar om politiken påverka deras vilja att implementera politiskt fattade beslut 

(Löfgren, 2012:1), eftersom att dessa kan gå emot deras personliga värderingar (Vedung, 

1998:182). Med andra ord kan nationellt fattade beslut bli hämmade och ej genomförda för att 

det på lokal nivå helt enkelt krockar med tjänstemännens vilja att genomföra dessa (ibid.). 

2.3.3. Förstår de? 

Den tredje och sista aspekten som kan påverka huruvida ett politiskt beslut är genomförbart 

eller inte handlar om tjänstemännen förstår vad de är som ska implementeras eller inte. Detta 

kan ske när och om de politiska besluten är motstridiga eller på andra sätt otydliga. Det blir då 

svårt för tjänstemännen att veta vad de förväntas att göra (Sannerstedt, 2001:30). Det handlar 

därför inte om att tjänstemännen låtsas som att de inte förstår, för att slippa verkställa dessa 

beslut. Faktum är att det finns ett flertal direktiv på EU-nivå som är så pass komplicerade att 

olika stater tolkar dem olika, möjligtvis på det sätt som känns mest fördelaktigt för dem själva 

(Löfgren, 2012:1). Ytterligare exempel på andra former av dokument som inte sällan är 

otydliga är olika former av styrdokument som genom sin luddiga beskrivning tvingar 

tjänstemännen att själva tolka dem, vilket innebär att det inte blir givet att tjänstemännen 

förstår vad som ska implementeras eller för den delen heller tolkar dem på samma sätt (ibid.). 

2.4. Implementering inom rättsväsendet och analysverktyget för studien 

2.4.1. Domstolsverket och Brottsförebyggande rådets riktlinjer och rekommendationer 

för bemötande i domstolen 

Denna studie kommer främst att baseras på Domstolsverkets riktlinjer för bemötandet, även 

om Brottsförebyggande rådets (BRÅ) studie från 2013 också kommer att användas som 

komplement till Domstolsverkets riktlinjer, därför att BRÅ’s studie innehåller ett antal 

rekommendationer till de svenska domstolarna som är viktiga att implementera. 

Domstolsverket lyfter fram vikten av att domarna inledningsvis i förhandlingen presenterar 

rättens aktörer och roller. Detta syftar på exempelvis att förhandlingens aktörer bör 

presenteras med namn och funktion så att brukarna vet om vem som har domarrollen och vad 

nämndemännen har för uppgifter (Domstolsverket, 2018:15).  
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Vidare är det även viktigt att domaren förklarar hur förhandlingens alla moment kommer att 

gå till före och under processen (BRÅ, 2013:9). Detta baseras på idén om att domstolarna ska 

vara så förutsägbara som möjligt. Brukarna måste veta vad de kan förvänta sig av domstolarna 

med särskilt fokus på att de vet när de ska få komma till tals och hur förhörssituationen 

kommer att se ut (ibid.). Vem kommer att förhöra vittnet först och vem kommer att förhöra 

vittnet sedan? Ju mer information som ges till brukarna och ju mer mottagaranpassat 

bemötandet är, desto större trygghet och säkerhet kommer brukarna att känna, såväl vittnen 

som övriga parter (Domstolsverket, 2018:16 och BRÅ, 2013:19). Utöver detta är ett visat 

intresse från rättens sida väldigt viktigt (BRÅ, 2013:11) och detta syftar på att rätten ska vara 

uppmärksamma och lyssna aktivt, likväl som de även måste se till att ögonkontakten 

upprätthålls och föra anteckningar. Detta eftersom att rätten då visar att det finns en närvaro 

och att det brukaren berättar upplevs som viktigt och värdefullt (Domstolsverket, 2018:42). 

Slutligen är även språkbruket något som spelar en tung roll i avgörandet om bemötandet kan 

anses som bra eller mindre bra. Domstolarna präglades tidigare av ett tänk att rätten ska vara 

så formella och så distanserade från allmänheten som möjligt. Detta tänk baserades på 

tolkningarna av Sveriges lagstadgade principer om att domstolarna ska vara opartiska, 

neutrala och behandla alla lika. Detta kom att gälla även språkbruket som används i 

förhandlingar, vilket många gånger innebar att även språkbruket från rättens sida tenderar att 

vara mycket formellt (Domstolsverket, 2018:7).  

Domstolsanställda har förklarat detta ytterligare med att detta baserades på en stark 

konservativ tro på hur en domstolsanställd ska uppträda, agera och tala. Detta konservativa 

sätt att uppträda och tala på som domstolsanställd kan emellertid ge vissa oönskade 

konsekvenser som exempelvis att alla brukare inte förstår vad som sägs på grund av 

komplicerat juridiskt språkbruk, bland annat (ibid.). Sammanfattningsvis är innehållet ovan en 

redogörelse för Domstolsverket och Brottsförebyggande rådets samlade riktlinjer och 

rekommendationer till de svenska domstolarna, som de alla bör sträva att efterfölja, i enlighet 

med det från regeringen beslutade uppdraget om bemötande i domstolsväsendet. Fördelarna 

med att efterfölja dessa riktlinjer är att brukarnas förtroende och kunskap om rättsprocessen 

ökar och är därför av den anledningen viktig att implementera och efterleva i mötet med 

brukarna.  

2.4.2. Studiens analysverktyg 

Analysen av resultatet utgår från faktorerna kan, vill och förstå som ovan diskuterades (se 

avsnitt 2.3). Faktorn kan, kommer behandla bland annat huruvida tjänstemännen anser att de 
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har kapaciteten, resurserna och kunskaperna att implementera Domstolsverkets riktlinjer i sitt 

bemötandearbete. Viljan kommer att behandla om domarna och tingsnotarierna upplever att 

de vill implementera riktlinjerna eller om det föreligger vissa skäl och/eller omständigheter 

som gör att de inte vill arbeta efter Domstolsverkets bemötanderiktlinjer. Slutligen behandlar 

förståelsen ifall de anser att riktlinjerna är tydliga nog och i vilken utsträckning de känner till 

riktlinjerna och dess innehåll. Dessa tre faktorer kommer utgöra studiens analysverktyg och 

kommer tillämpas på materialet genom att den framkomna datan från intervjuerna tolkas efter 

kan, vill och förstår. Nedan finns en överblickstabell som ytterligare tydliggör hur 

analysverktyget används och operationaliseras.  

Tabell 1. En översiktstabell som innehåller studiens analysverktyg och som är baserad på en 

samlad implementeringsforskning där flertalet implementeringsforskare ingår (se exempelvis 

avsnitt 2.3).  

            KUNNANDET                             VILJAN                             FÖRSTÅELSEN 

Resurser  

- Finns det tillräckligt med tid 

utsatt och/eller andra 

förutsättningar för att 

implementera riktlinjerna? 

Egenvilja/egenintresse 

- Har domarna och tingsnotarierna 

viljan att implementera 

Domstolsverkets riktlinjer? 

Känner till riktlinjerna 

- Har domarna och tingsnotarierna 

tagit del av Domstolsverkets 

riktlinjer? Förstår de vad dessa 

innebär och innehåller? 

 

Kunskap 

- Känner domarna och 

tingsnotarierna till att det finns 

riktlinjer som de förväntas följa i 

sitt arbete? 

Personliga värderingar  

- Har domarna och tingsnotarierna 

personliga värderingar som kan 

tänkas hämma/förhindra att de 

efterföljer Domstolsverkets 

riktlinjer?  

Otydlighet 

- Är Domstolsverkets riktlinjer 

tydliga nog i sin utformning eller 

formulering? 

 

Praktisk genomförbarhet  

- Kan domarna i praktiken 

implementera Domstolsverkets 

riktlinjer i sitt arbete?  

 Tolkning av riktlinjerna 

- Tolkar domarna och 

tingsnotarierna Domstolsverkets 

riktlinjer olika? 

Tabell 1. Tabellen ovan är en illustration och sammanfattning av vad studiens analysverktyg innehåller och hur 

faktorerna kan, vill och förstå operationaliseras, analyseras och tillämpas på resultatet. De olika rutorna och 

överrubrikerna är anpassade till denna studie, vilket således innebär att innehållet hade kunnat se olika ut likväl 

som valet av placering av ruta hade kunnat utformats på andra sätt i andra studier. I denna studie har författaren 

dock valt ut och placerat innehållet i respektive ruta efter eget omdöme och efter anpassning till den egna 

studien. 

3. Metod och material 

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats (Bryman, 2011:651) som innebär att 

studien bland annat vill ta reda på vad människor gör och säger (Denscombe, 2016:265; 

Myers, 2013:5; Rubin & Rubin, 1995:6). Denna metod valdes ut eftersom att syftet med 

studien är att undersöka hur väl Domstolsverkets riktlinjer implementeras i svenska domstolar 

samt försöka förklara eventuella skillnaderna mellan domstolarna i detta. Det är därför genom 
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observation som datan kommer tas fram, likväl som kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 

är nödvändigt för att få fram djupare och rikare information från respondenterna (ibid.). Vissa 

forskare menar dock att det inte finns tydliga definitioner på vad kvalitativ forskning är 

(Bryman, 2011:343). Ytterligare ett argument mot kvalitativ metod är att det enligt vissa 

varken finns kvalitativ eller kvantitativ forskning. Data kan bestå av både ord och siffror, där 

båda är viktiga för att förstå världen, men det finns sedan inget mer att diskutera (Åsberg, 

2001:270).  

Utan att djupare dyka i argumenten om hur kvalitativ forskning ska definieras eller om det 

över huvudtaget går att tala om varken kvalitativ och kvantitativ forskning råder det ingen 

tvekan om att syftet med metoderna i denna studie är att försöka säga någonting om hur 

forskningssubjekten själva reflekterar och uppfattar verkligheten (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns och Wängnerud, 2017:262; Kvale, 1997:13; Rubin & Rubin, 1995:1) och 

inte bara att, genom observation, återberätta vad de gör eller inte gör (Skjervheim, 1996:80; 

Habermas, 1984:110). För att analysera observationsmaterialet var det först nödvändigt att, 

via papper och penna, anteckna vad observationerna visade. Därefter analyserades och 

tolkades materialet utifrån faktorerna kan, vill och förstår. Detsamma gällde 

intervjumaterialet, som dock först generellt transkriberades för att göra materialet överskådligt 

och sedan analyserades och tolkades materialet efter kan, vill och förstår.  

3.1. Urval 

Urvalet i denna studie utgörs av domare och tingsnotarier på Halmstads och Helsingborgs 

Tingsrätt, i enlighet med studiens syfte (Rubin & Rubin, 1995:65), där tio intervjuer och 13 

observationer genomförts. Urvalet av intervjuer är uppdelat i två domare och tre tingsnotarier 

för Halmstads Tingsrätt och tre domare och två tingsnotarier för Helsingborgs Tingsrätt. De 

13 observationerna är fördelade mellan fyra domare och två tingsnotarier för Halmstads 

Tingsrätt samt tre domare och fyra tingsnotarier för Helsingborgs Tingsrätt. Något som i 

kvalitativa undersökningar många gånger brister är att forskaren bland annat inte utförligt nog 

förklarar hur och varför respondenterna valdes ut (Bryman, 2011:433). För att kort säga något 

om urvalet så studeras domarna framför allt eftersom att de är denna yrkesgrupp som har till 

uppgift att vara ordförande i rätten och är därmed, i detta fall, även den yrkesgrupp som har 

till uppgift att följa Domstolsverkets riktlinjer gällande bemötandet. Tingsnotarierna är av 

samma anledning värdefulla att studera, därför att denna yrkesgrupp vid mindre brottmål 

tjänstgör som ordförande/domare. Vidare skapas även en form av variation (Rubin & Rubin, 

1995:69) där olika aspekter av bemötandearbetet lyfts fram, eftersom att både domare och 
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tingsnotarier studeras. Domarna och tingsnotarierna valdes slumpmässigt ut genom att först 

observera de domare och tingsnotarier som var ordföranden de dagar domstolarna besöktes 

för att sedan efteråt kontakta dem för intervju.  

Varför Halmstads och Helsingborgs Tingsrätt valdes ut beror främst på två anledningar. Den 

första anledningen till att de valdes ut beror på att de representerar en liten och en mellanstor 

domstol i Sverige, där Halmstads Tingsrätt är den mindre och Helsingborgs Tingsrätt den 

större. Därtill kan nämnas att tidigare möjlighet att studera Halmstads Tingsrätt, via en 

praktikplats, gav tillgång till ett större material och gör det intressant att undersöka i 

förhållande till den organisatoriskt mycket större domstolen i Helsingborg. Även om studien 

endast behandlar två domstolar och att möjligheten till generaliserbarhet därför minskar, är 

det ändå möjligt att hävda att argumentet för att resultatet i studien även kan gälla för andra 

domstolar stärks, även om det givetvis behövs mer forskning kring detta. Den andra 

anledningen till att domstolarna valdes ut, mer specifikt Helsingborgs Tingsrätt, är för att de 

båda ligger geografiskt nära, vilket underlättar i rese- och tidskostnad och gör det möjligt att 

genomföra studien inom dess tidsomfattning och de begränsningar som tillkommer detta.  

3.2. Observationer av domare och tingsnotarier 

I kommande avsnitt redogörs för hur de tio intervjuerna och 13 observationerna metodiskt 

planerades, förbereddes och genomfördes. Distinktionen mellan förberedande och 

genomförande görs för att ytterligare klargöra för läsaren hur studien metodiskt är upplagd.  

3.2.1. Förberedelser 

För att kunna genomföra observationerna var det viktigt att först och främst studera 

Domstolsverket och BRÅ’s dokument för att ta del av de riktlinjer och rekommendationer 

som finns gällande bemötandet. När dessa var sammanställda var nästa steg att upprätta en 

observationslista med det innehåll och underlag som skulle granskas (Denscombe, 2016:295), 

se bilaga 2. När observationslistan var klar var nästa steg att ta sig till domstolarna. Det är 

rimligt att tänka sig att forskaren bör upprätta en kontakt mellan sig själv och de som ska 

observeras. Det var emellertid inte nödvändigt i mitt fall, då domstolarna är öppna för 

allmänheten och därför inte heller kräver att någon kontakt upprättas för att få tillgång till 

förhandlingssalarna eller liknande. En kritisk synpunkt till detta är huruvida det etiskt går att 

försvara sig från det faktum att målgruppen i studien inte vet om att de observerats. Detta 

framför allt då ett samtycke inte är möjligt att erhålla utan att avslöja observationen och 

genom detta riskera att påverka resultatet genom reaktiv effekt (se nästa avsnitt). Det är dock 
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försvarsbart så länge de som observeras inte på något sätt blir lidande av observationen eller 

att deras anonymitet äventyras (Denscombe, 2016:309). Utöver detta blev samtliga domare 

och tingsnotarier informerade om att de hade observerats när de blev tillfrågade om de kunde 

ställa upp på en intervju, vilket innebär att informationen nådde ut förr eller senare.  

3.2.2. Genomförande 

Vad gäller observationer som metod är den en av de mest centrala metoderna inom 

samhällsforskning (Fangen, 2005:29) och består av två typer, där den ena endast består av 

observation och där den andra är mer av en deltagande observationstyp, där forskaren själv är 

aktiv bland forskningssubjekten (a.a:30). I denna studien observerades samtliga 

forskningssubjekt på avstånd, snarare än att på något sätt vara en aktiv deltagare av denna 

studiegrupp. Att bara inta en åskådarposition i syfte att återberätta vad forskningssubjekten 

gör har emellertid fått utstå en viss kritik, bland annat för att forskaren även måste förstå hur 

subjekten tänker samt interagera med dessa och inte bara återberätta vad de gör (Skjervheim, 

1996:80; Habermas, 1984:110). Av just denna anledning intervjuades forskningssubjekten 

efter observationerna för att på så sätt komplettera datainsamlingen och med det få kunskap 

och förståelse från forskningssubjekten om det jag har observerat (Ahrne & Svensson, 

2011:56).  

Jag anser därför att min valda metod innehar en hög tillförlitlighetsgrad jämfört med om 

metoden istället endast varit en icke-deltagande observation utan kompletterande intervjuer. 

Under observationerna var observationsschemat det material som jag utgick från och 

anteckningarna över vad som observerades skrevs ner så utförligt som möjligt på papper, för 

att undvika att någon viktig iakttagelse försvinner i glömska. Något annat som togs i beakt var 

hur den reaktiva effekten skulle minimeras. Detta begrepp diskuterades bland annat i en studie 

från 1966 och innebär att personer som vet om att de blir intervjuade ofta anpassar sitt 

beteende efter detta. De vet om att de blir observerade och vill lämna ett gott intryck och 

agerar på ett sätt som de kanske annars inte hade gjort (Webb, et. al., 1966:13; Bryman, 

2011:275). Detta fenomen har med största sannolikhet minimerats då, som i avsnittet ovan 

också redogjordes, domarna och tingsnotarierna inte var medvetna om att de observerades 

förrän de blev kontaktade efteråt.  
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3.3. Intervjuer av domare och tingsnotarier 

3.3.1. Förberedelser 

För att komma i kontakt med respondenterna skickades ett mail till Helsingborgs Tingsrätt, 

varvid mailet som skickades sedan vidarebefordrades till samtliga domare och tingsnotarier, 

där dessa sedan skrev tillbaka vid ett intresse. För Halmstads Tingsrätt var detta inte 

nödvändigt då jag, genom en praktikplats, hade tillgång till verksamheten och på så sätt 

personligen kunde fråga respondenterna om de kunde tänka sig ställa upp för en intervju. 

Däremot skickades även ett par kompletterande frågor via mail till samtliga intervjuade på 

Halmstads Tingsrätt som besvarades. Information som framgick om intervjun var bland annat 

försäkran om anonymitet samt att den erhållna informationen endast används för 

forskningssyftet (Ahrne & Svensson, 2015:131), som en etisk princip. Vad gäller 

intervjuernas struktur och innehåll kan intervjuer vara både av öppen karaktär men också av 

mer strikta och stängda sådana (Alvesson, 2011:16; Denscombe, 2016:266) även om det 

naturligtvis finner fler former att tillgå (Aberbach, Chesney & Rockman, 1974:5; Langlet & 

Wärneryd, 1980:41; Bryman, 2011:207; Rubin & Rubin, 1995:27).  

Ju mer öppnare och friare svarsmöjligheter en respondent erbjuds, desto mer djupare och 

reflektiva kan svaren bli (Walling, 1997:14; Bryman; 2011:419; Alvesson, 2011:9), likväl 

som det även skapas möjligheter att få oväntade svar (Esaiasson, et. al., 2017:260). Ju 

striktare intervjufrågor, desto enklare blir det att möjliggöra jämförbarheten i svaren, eftersom 

att möjligheten att få variation i svaren minskar. När frågorna ställdes (se bilaga 1) var tanken 

därför att få fram respondenternas egna ställning i frågan och det var därför viktigt att ge dem 

frirum att själva välja hur de vill svara (Rubin & Rubin, 1995:5; Alvesson, 2011:9), samtidigt 

som intervjun måste vara flexibel i den bemärkelsen att intervjuaren bland annat kan ställa 

följdfrågor (Parker, 2000:236; Bryman, 2011:413). Det var därför viktigt att frågorna inte var 

varken ledande eller på annat sätt för strikta för att undvika att syftet med intervjun inte 

uppnås. 

3.3.2. Genomförande 

Studiens empiriska data erhölls genom semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt tio 

respondenter, som pågick i mellan 20 till 30 minuter, där utöver detta även 13 observationer 

gjordes av olika långa förhandlingar, varvid det erhölls tillräckligt med dataunderlag för att 

studiens syfte och frågeställningar skulle besvaras. Vid genomförandet av intervjuerna 

inleddes varje intervju med att respondenterna fick svara på ett antal inlednings- och 

bakgrundsfrågor gällande ålder, yrkeserfarenhet och liknande för att få inblick i faktorer som 



18 
 

kan sättas i ett perspektiv till hur de sedan svarar på intervjufrågorna (Bryman, 2011:422; 

Denscombe, 2016:277). Intervjuerna hölls vid respondenternas egna kontor för att garantera 

en tyst och lugn miljö (Denscombe, 2016:276) och intervjuerna spelades in, för att undvika att 

förlora viktig data i glömska (Bryman, 2011:428; Merriam, 1994:96; Denscombe, 2016:280). 

Nackdelarna med att genomföra intervjuer som metod är ofta att det är ett mycket omfattande 

arbete som kräver dels mycket tid men även att de kompletteras med tolkning. En kvantitativ 

metod hade därför kunnat utgöra ett komplement till studien, eftersom att forskaren då kan nå 

ut ett mycket större urval människor och därför göra det möjligt att generalisera med större 

säkerhet utifrån resultatet.  

3.4 Reliabilitet och validitetsdiskussion 

När det kommer till graden av validitet, det vill säga att man mäter det man påstår sig mäta 

(Mason, 1996:24; Bryman, 2011:352; Rubin & Rubin, 1995:85), var det viktigt att säkerställa 

att studien präglas av en hög grad av validitet. För att uppnå detta utgick studien från 

Domstolsverket och BRÅ’s riktlinjer och genom observationer undersökte huruvida dessa 

uppnåddes eller inte likväl som jag i efterhand ställde frågor relevanta till bemötandearbetet 

och till det som observerades. Att i en studie inte mäta det som påstås mätas är mycket 

problematiskt eftersom att resultatet inte blir tillförlitligt eller återspeglar verkligheten. 

Däremot är Domstolsverket och BRÅ’s riktlinjer och rekommendationer enkla att mäta, 

eftersom att de inte kräver mycket tolkning utan är istället tydliga. Ett exempel på detta är 

huruvida domaren presenterar sig själv och övriga aktörer i rätten och deras funktion, vilket 

enkelt kan mätas genom att observera om en sådan presentation uteblev eller inte. Riktlinjerna 

är således inte svårbetraktade eller svårmätta och detta stärker validiteten i studien eftersom 

att möjligheten att mäta just det som studien påstår sig mäta blir enklare.  

Vidare är reliabiliteten eller replikerbarheten (Bryman, 2011:352) också den att betrakta som 

hög, eftersom att observations- och intervjumallen, enligt mig, är så tydliga och konkreta att 

vem som helst som hade följt och tillämpat dem på samma forskningssubjekt som i denna 

studie, hade fått samma resultat (Rubin & Rubin, 1995:85). Något som dock kan påpekas är 

att det under observationstillfällena sker ständiga tolkningar av vad observatören ser (ibid.), 

vilket rimligen kan innebära att två forskare inte hade tolkat vad de ser och hör på samma sätt, 

varvid resultatet kan bli annorlunda om andra forskare väljer att replikera undersökningen. 

Däremot är studien även baserad på två metoder, som i forskarvärlden benämnts som 

triangulering, (Denzin, 1970:301; Merriam, 1994:85) och ses som en styrka eftersom att man 

på så sätt kan dra nytta av den ena metodens nackdelar genom den andra metodens fördelar 
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(ibid.). Genom detta har även studiens validitet stärks, eftersom att två olika typer av 

mätningar görs på samma empiriska material.  

3.5. Material 

Materialet till denna studie består av dels observationsschemat och dels av det insamlade 

intervjumaterialet. Observationsschemat består av fyra frågor som under observationerna 

besvarades genom att anteckna med papper och penna och är de frågor som utgjorde 

underlaget för observationerna, se bilaga 3. Intervjumaterialet som användes för att 

sammanställa resultatet spelades in via en bandspelare, där varje inspelning är mellan 20 till 

30 minuter långa. Dessa spelades sedan upp ett antal gånger för att gå igenom materialet och 

på så sätt redogöra för vad respondenterna berättat och för att kunna göra analysen.  

3.6. Avgränsningar 

I denna studien har ett antal avgränsningar fått göras för att ta hänsyn till omfattningen, dels i 

resursaspekter men även av tidsaspekter. Den första avgränsningen som gjordes är att studien 

bara undersöker bemötandet under en förhandling, även om bemötandearbetet egentligen 

börjar redan vid kallelsen hem och processen till förhandling (Domstolsverket, 2018:17). 

Vidare undersöks endast Halmstad och Helsingborgs Tingsrätt. Fler domstolar hade 

möjligtvis givit en större möjlighet till generalisering men med tanke på att både antalet 

intervjuer och observationer hade blivit många fler, hade ett större urval gjort det betydligt 

svårare att genomföra ur tidsaspekt. En tredje avgränsning som gjorts är att studien endast 

behandlar domare och tingsnotarier där studien även hade kunnat inkludera nämndemännen, 

som utgör en del av rätten och samtidigt sitter med på väldigt många förhandlingar och har 

därför sett hur olika domare jobbar med bemötandet. På grund av att studien redan är 

omfattande fick därför nämndemännen samt övriga gjorda avgränsningar utebli från studien.  

4. Resultat och analys 

Under detta avsnitt kommer resultatet från de tio intervjuer och 13 observationer att redogöras 

och analyseras. Resultatet som presenteras här har analyserats genom studiens analysverktyg 

och lyfter fram de beteenden, tankar och argument som domarna och tingsnotarierna på de 

båda domstolarna har visat under observationerna och förklarat under intervjun. Under 

intervjuavsnittet benämns respondenterna med fiktiva namn, för att deras riktiga förnamn inte 

är nödvändigt att redogöra likväl som att vissa domare önskade anonymitet. Upplägget på 

detta avsnitt innehåller därför både forskarens analys av resultatet men även flertalet citat från 

domarna och tingsnotarierna. I huvudsak har observationer använts för en beskrivande analys 
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av bemötandeprocessen vid de båda domstolarna av respektive studerad yrkesgrupp (avsnitt 

4.1.) och svarar därför på frågeställning 1. Intervjuerna har varit det primära material för den 

kausala analysen där det teoretiska ramverket kunna, vilja och förstå används (avsnitt 4.2), för 

att svara på frågeställning 2. Översiktstabeller på resultatet för båda frågeställningarna finns 

under bilagor, se tabell 2 till 4.  

4.1. Finns det ett implementeringsgap gällande implementeringen av 

bemötanderiktlinjerna vid svenska domstolar? 

a) I vilken utsträckning följer domare på Halmstads Tingsrätt bemötanderiktlinjerna? 

Vid observationerna med domarna på Halmstads Tingsrätt identifierades ett flertal likheter i 

hur de arbetade med bemötandefrågor, som exempelvis presentation av rätten, 

förhandlingsprocessen och visat intresse från rättens sida. Presentationen av rätten innan 

förhandlingen tog sin början bestod i allmänhet endast av att domarna presenterade sig själva 

med för- och efternamn. I ett av observationstillfällena presenterade sig däremot inte domaren 

med för- eller efternamn en enda gång under innan förhandlingen. Vidare förklarade samtliga 

domare att de hade en ordföranderoll som domare, men det framgick inte vilka resterande 

aktörer i rätten var eller vilken roll de har. Avsaknaden av presentation av rättens tolkades ha 

orsakat förvirring vid ett flertal förhandlingar och skapat en osäkerhet för parterna kring vem 

som är vem, vilket diskuteras mer djupgående senare. Däremot presenterades advokater och 

åklagare tydligt på de flesta observationer, vilka även var de aktörer som mest var aktiva 

under förhandlingarna. 

När det kommer till presentation av förhandlingens moment eller upplägg gavs ingen sådan 

varken före eller under förhandlingen och tolkades från min sida som att parterna således inte 

alltid visste vad som skulle ske härnäst, förrän en advokat eller åklagare plötsligt började 

ställa frågor. En positiv avvikelse från övriga domare var då en av domarna under en 

förhandling talade om för parterna vilka vittnen som kommer att figurera denna dag och i 

vilken ordning, samt vem som kallat vittnena till förhandling. Detta är naturligtvis positivt då 

all information om förhandlingens upplägg är viktig för parterna för att de ska känna sig 

trygga och informerade. En ytterligare avvikelse från samma domare var att denne talade om 

för parterna när förhören mellan advokat/åklagare skulle ske, i form av ”Nu ska vi påbörja ett 

förhör mellan…”. Utöver detta gavs det dock ingen mer utförlig information angående 

rättsprocessens moment från någon av domarna. 
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Det förekom ögonkontakt mellan rätten och samtliga parter liksom anteckningar fördes, vilket 

kan ses som ett väl visat intresse för parterna från rättens sida. Anteckningarna är något som 

rätten använder som hjälpmedel för sig själva, som ett sätt att minnas vad som berättats av 

parterna under förhandlingen. Även om rätten möjligtvis inte behöver föra anteckningar (för 

egen användning) framstår det tydligt att när de ändå väljer att anteckna ges ett mycket 

starkare intryck av intresse för vad parterna berättar. Det fanns dock kortare tillfällen där 

ingen från rätten mötte, i det fallet, ett vittne med ögonkontakt då rätten var upptagen med att 

intensivt föra anteckningar. För att sätta vikten av ögonkontakt i perspektiv till bemötandet, 

observerades det även vid ett tillfälle att ett vittne, som inte heller blev underrättad om 

förhandlingens kommande moment, inte visste vart denne skulle kolla (med blicken) då det 

var flera aktörer på plats och vittnet såg ut att leta efter någon att titta på. 

Under observationen fick jag uppfattningen om att vittnet inte visste vem som var vem, inte 

ens vem som var åklagare eller advokat eller vem som först skulle ställa frågor. Vittnena var 

den mest utsatta grupp som kunde bli lidande för att inte veta vem som var vem, då de 

inträder förhandlingssalen ensamma (utan ombud) och ibland en längre tid efter att 

förhandlingen påbörjats. Något annat som jag upplevde som problematiskt var att domarna 

presenterade advokater och åklagare inför målsägande och tilltalade i nästan samtliga 

observationer, däremot gavs ingen sådan presentation till vittnena. Detta är viktigt då det inte 

är säkert att ett vittne blivit informerad om detta innan förhandlingen. Ett liknande exempel 

från ett annat observationstillfälle var att en domare vid ett tillfälle inte ens presenterade sig 

med namn eller roll som domare, till ett vittne. En rimlig förklaring till detta skulle kunna 

vara glömska, då detta endast observerats vid ett enstaka tillfälle. 

Däremot finns det skyltar utsatta framför rättens aktörer där deras roller står utskrivna, som 

exempelvis ”domare” och ”nämndeman”. Det går därför att tänka sig att det är tillräckligt för 

parterna att veta vem som är domare, nämndeman och protokollförare. Det är emellertid inte 

säkert att brukarna vet vad en nämndeman gör eller vad exakt domaren har för roll, i 

synnerhet för ett vittne som tillträder salen ensam och oftast i ett mycket senare tillfälle än 

övriga parter. Ett annat vittne hamnade i en liknande situation som ett vittne i det tidigare 

beskrivna exemplet, där vittnet tillträder förhandlingssalen och upplevs vara ovetandes om 

vem som ska börja ställa frågor eller vad som ska ske härnäst. Samma domare gav då plötsligt 

åklagaren ”tillåtelse”, vilket domaren med detta syftade på tillåtelse för åklagaren att påbörja 

förhöret med vittnet. Betydelsen av ”tillåtelse” tycktes dock inte vittnet ha uppfattat och 

åklagaren började därmed oväntat ställa frågor, precis som vid det tidigare 
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observationstillfället. Vad gäller språket användes ett klart och tydligt språk. Språkbruket 

innehöll inte några svåra juridiska termer eller begrepp som kan riskera att göra det svårt att 

förstå vad som sägs. 

Sammanfattningsvis presenterade domarna endast sig själva med för- och efternamn likväl 

som förhandlingsprocessen inte alls eller endast i mycket liten utsträckning redogjordes inför 

parterna och skapade ibland förvirring hos framför allt vittnena. Anteckningar och 

ögonkontakt förekom dock ständigt, med undantag för få tillfällen då rätten var upptagna med 

att föra anteckningar.  

b) I vilken utsträckning följer tingsnotarier på Halmstads Tingsrätt 

bemötanderiktlinjerna? 

Observationen av tingsnotarierna gav nästintill identiska resultat. Alla observerade 

tingsnotarier med rollen som ordföranden inledde förhandlingen genom att presentera sig 

själv med namn och roll, samt presentera övriga aktörer och vad deras roll innebär i en 

rättsprocess. De informerade parterna om att ordföranden tillsammans med nämndemännen 

ska döma i målet och att protokollföraren antecknar vad som sägs och sköter tekniken i salen. 

Vidare frågade de även de tilltalade om de tidigare medverkat under en rättsprocess för att på 

så sätt ta reda på om de vet hur en sådan process går till sedan tidigare. De gav alla en identisk 

och mycket utförlig beskrivning av hur rättsprocessen går till, vem som talar i vilken ordning 

samt när den tilltalade får komma till tals. När de förklarat alla moment ställer tingsnotarierna 

frågor till den tilltalade om denne har förstått hur rättsprocessen går till eller om ytterligare 

förklaring är önskvärd. Detta kan ses som kontrollfrågor för att rätten ska försäkra sig om att 

parterna har förstått och känner sig bekväma i processen. 

Under hela förhandlingen fortsatte ordförandena att ställa kontroll- eller följdfrågor till de 

tilltalade för att säkerställa att de förstår alla moment och för att se om de har någonting att 

tillägga. Det fanns dessvärre inga vittnen till någon av dessa förhandlingar, vilket innebär att 

det här inte finns något resultat att redogöra för hur vittnena bemöttes. Det är dock rimligt att 

anta att samtliga tingsnotarier hade givit tillfredsställande information till vittnena om det 

hade funnits sådana, baserat på att de uppvisat en stor noggrannhet med övriga parter. Vad 

gäller språket var det i allmänhet tydligt och klart under hela förhandlingen. Däremot använde 

en av tingsnotarierna vissa ord som en tilltalad vid flera tillfällen inte förstod. Det handlade 

om ord som ”erinrat”, ”förverkat” och liknande begrepp istället för ett möjligtvis mindre 

formellt språkbruk när den tilltalade upprepade gånger visade att han inte förstod vad 
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tingsnotarien menade. Varför sådana ord i stort sett endast observerades bland tingsnotarierna 

och inte bland domarna kan bero på att de är relativt unga och påverkas av det juridiska språk 

som används i deras arbete. De kan även vara så att de själva uppfattar rollen som ordförande 

och representant för domstolen som formell, varvid de anammar ett mer formellt språkbruk.  

Sammanfattningsvis visade tingsnotarierna på Halmstads Tingsrätt nästintill identiska resultat 

vad gäller den utförliga presentation av rätten och genomgång av förhandlingsprocessen som 

de gav till alla parter. De visade även på ett stort intresse från rättens sida genom att föra 

anteckningar, ställa kontroll- och följdfrågor samt upprätthålla ögonkontakten i den mån det 

var möjligt. Språkbruket var emellertid formellt för en av tingsnotarierna, vilket gjorde det 

svårt för en tilltalad att förstå vissa ord.  

c) I vilken utsträckning följer domare på Helsingborgs Tingsrätt 

bemötanderiktlinjerna? 

Domarna på Helsingborgs Tingsrätt hade alla ett mycket liknande arbetssätt gällande 

bemötanderiktlinjerna där presentation, förhandlingsprocessen och ett visat intresse framgick 

tydligt. Samtliga domare började förhandlingen genom att presentera sig själv som 

”…domare i det här målet och att nämndemännen har som uppgift att tillsammans med mig 

döma i målet”. Vidare förklarades protokollföraren ha uppgiften att föra anteckningar över 

vad som sägs under förhandlingen likväl som denne även hanterar all teknisk utrustning i 

salen. Samtliga domare som observerades presenterade sig själva även med namn och 

efternamn och vad gäller förklaringen till parterna om hur alla moment kommer gå till före 

och under förhandlingen visade observationerna på att samtliga domare gav sådan 

information, även om det varierade mellan innehållet.  

Två av domarna gav dock ingen information om upplägget med förklaringen att ”..Jag kan se 

att du redan varit dömd här tidigare och antagligen vet hur en rättsprocess går till”, varvid 

de tilltalade instämde på påståendet. Båda domarna frågade dock om en redogörelse ändå är 

önskvärd, vilket de tilltalade på båda förhandlingarna inte ansåg sig behöva. Att domarna inte 

förklarar rättsprocessen för en tidigare dömd brukare är inget problem, eftersom att denne är 

medveten om hur en rättsprocess går till. Däremot är det positivt förvånande att domaren ändå 

frågar och säkerställer om den tilltalade vill veta hur förhandlingen kommer gå till i alla fall. 

En av domarna förklarade att målsäganden skulle börja ”…berätta så gott du kan, sedan får 

du följdfrågor från advokaten som sitter där (och pekar mot denne, förf. anm.), och efter detta 
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kommer åklagaren som sitter bredvid dig att ställa frågor till dig”. Detta gällde även för 

vittnena, som fick samma information om vem som var vem och vad för roll dessa har.  

Något annat som under observationerna uppmärksammades var att domarna på Helsingborgs 

Tingsrätt gav samtliga tilltalade information om hur domaren kommer ta hänsyn till tidigare 

domslut i avgörandet av denna dom. Det upplevdes som att de tilltalade förstod allvaret och 

konsekvenserna av sina handlingar genom detta. Som exempel förklarade en domare för en 

tilltalad i slutet av förhandlingen att alla eventuellt framtida ”…liknande brott kommer att ge 

fängelsestraff. Det är så det kommer att dömas”, varvid domaren till och med vänligen 

förklarade för den tilltalade att denna bör se över vilka val den gör i livet och att hålla sig 

borta från kriminella handlingar. Samtidigt uttrycker domaren att denne ”…Vet att det kanske 

är svårt att göra detta, men du måste försöka att inte hamna här igen” varvid den tilltalade 

tackade för råden och sa att denne skulle ta tag i sitt liv. Sådan närhet mellan domare och 

tilltalad har inte kunnat ses bland någon annan domare eller domstol och var en positiv 

avvikelse från övriga domare. Utöver detta fick alla parter även information om hur förhören 

mellan åklagare och advokater kommer gå till, i form av en fråga om den tilltalade ”…förstått 

att det nu inleds ett förhör mellan dig och åklagaren”. Domarna var även noga med att 

förklara vilka parter som är kallade, i detta fallet var gällde det vittnen och när de kommer att 

figurera.  

Observationerna visade att intresset från domarnas sida innehöll varierande resultat. Samtliga 

domare både antecknade vad parterna berättade och mötte de även genom ögonkontakt, men 

många gånger blev ögonkontakten lidande på grund av att domarna febrilt förde anteckningar. 

Det verkade vara svårt för samtliga domare att både anteckna och samtidigt möta parterna 

med ögonkontakt. Däremot kan det vara bra att som domare försöka hitta en kombination så 

att det inte uppstår situationer där parterna berättar om en händelse men ingen i rätten möter 

denne genom ögonkontakt. Ibland kunde jag som observatör uppleva det som att ingen i rätten 

lyssnade på parterna, fastän de självklart lyssnade men var för upptagna med att föra 

anteckningar. Detta gällde dock mest för kortare perioder av förhandlingen och samtliga 

domare var även duktiga på att ställa kontrollfrågor för att säkerställa att information har nått 

ut till parterna och fråga om de ”…önskar att tillägga någonting innan vi går vidare”. Vad 

gäller språkbruket användes aldrig begrepp eller formuleringar av juridisk eller mer formell 

karaktär och innebär således att språket var tydligt.  

Sammanfattningsvis presenterade domarna tydligt hela rätten och dess funktion i 

förhandlingen. De gav samtliga en redogörelse för hur förhandlingen går till, med undantag 
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för två domare som istället frågade om parterna önskade en förklaring av förhandlingen. 

Ögonkontakt upprättades och anteckningar fördes kontinuerligt även om det ibland blev svårt 

för domarna att både upprätthålla ögonkontakt med parterna och samtidigt anteckna vad de 

berättar. Kontrollfrågor ställdes också under hela förhandlingen som visar på ett välvisat 

intresse från domarnas sida. Språkbruket var samtidigt mycket mottagaranpassat och ej 

juridiskt eller formellt och minskar därför risken för att försvåra kommunikationen mellan 

rätten och parterna.  

d) I vilken utsträckning följer tingsnotarier på Helsingborgs Tingsrätt 

bemötanderiktlinjerna? 

Tingsnotarierna på Helsingborgs Tingsrätt visade under observationerna på att i mycket stor 

utsträckning följa Domstolsverkets riktlinjer för bemötandet. De började alla med att 

presentera sig själva med för- och efternamn och sedan talade de i detaljerade ordalag vilken 

roll nämndemännen och protokollföraren har. Samtliga tingsnotarier inledde med att först 

fråga om den tilltalade vet hur rättsprocessen går till. I samtliga fall visste inte den tilltalade 

hur förhandlingen går till varvid tingsnotarierna ger en mycket detaljerad förklaring av hur 

upplägget ser ut, vem som börjar tala, vem som ställer frågor och när den tilltalade själv får 

komma till tals. Däremot fick ett polisvittne inte en presentation av nämndemännen eller 

protokollföraren från en av tingsnotarierna och heller inte någon förklaring av upplägget, med 

förklaringen att denne är polis och antagligen vet hur förhandlingen går till. Profesionella 

aktörer som poliser är någonting som under intervjuavsnittet nämns av ett par domare, där 

argumentet lyder att de ofta vittnar i rättegångar, vilket innebär att en ordförande inte behöver 

förklara hur en förhandling går till eftersom att de är väl medvetna om hur förhandlingen går 

till.  

En annan tingsnotarie gav däremot en mycket utförlig och detaljerad förklaring av 

förhandlingsprocessen till samtliga polisvittnen som deltog denna dag. Tingsnotarien frågade 

inte om polisvittnena vet om hur förhandlingen går till eller inte utan förklarar upplägget med 

detsamma. Anteckningar fördes hela tiden och ögonkontakt upprättades under hela 

förhandlingen där en av tingsnotarierna ett par gånger la ifrån sig pennan för att lyssna på den 

tilltalade, men antecknade också när det var nödvändigt. Språkbruket var inte formellt eller av 

juridisk karaktär på någon av förhandlingarna utan var i sin helhet mycket mer 

individsanpassat och detaljerat än de andra observerade domarnas förhandlingar, vilket jag 

som observatör ansåg vara mycket positivt.  
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4.2. Vad förklarar eventuella skillnader mellan yrkeskategorier och domstolar? 

Under detta avsnitt kommer de tio domarna och tingsnotariernas kunnande, förståelse och 

vilja för att implementera Domstolsverkets riktlinjer att redogöras för (se avsnitt 2.4.2.). 

Materialet för detta avsnitt kommer från de intervjuer som gjorts med båda yrkesgrupperna 

och har analyserats med hjälp av studiens analysverktyg.  

a) Kan faktorer relaterade till kunnande förklara? 

I avsnittet rörande tidigare forskning framgick det att en av faktorerna bakom en lyckad eller 

misslyckad implementering är att tjänstemännen måste kunna verkställa politiska beslut. Det 

framgår av intervjuerna att samtliga domare på Halmstads Tingsrätt har förmågan och 

resurserna att implementera. Domare Jörgen anser sig besitta ”…en god kunskap om hur man 

ska bemöta personer i förhandlingssalen”. Det framgår inte en enda gång att det är en fråga 

om kapacitet eller resursbrist, som kan förklara detta implementeringsgap. Maj lyfter 

emellertid fram att det är svårt att både anteckna och samtidigt bemöta parterna i salen med 

ögonkontakt, vilket direkt kan hänföras till att domaren inte alltid kan implementera denna del 

av riktlinjerna. Tingsnotarierna Pernilla & Hanna som båda observerades följa 

Domstolsverkets riktlinjer, menar bland annat att ”..I början blir det att man antecknar 

mycket och inte tittar på personen, för ögonkontakt är ju viktigt men det är svårt att hinna 

med det” (Hanna). Tingsnotarie Josefin och Hanna på Halmstads Tingsrätt nämnde dock att 

det ibland är tidskrävande att arbeta med bemötandet på det sätt de gör och att man ”Ibland 

kanske inte hinner förklara hur hela förhandlingen går till…” (Josefin), vilket kan tolkas som 

att det är en anledning till att man som domare helst avstår från att förklara rättsprocessen och 

vad en förhandling innebär och innehåller. Detta kan tolkas som en förklaring till varför 

domarna på Halmstads Tingsrätt avstår från att gå igenom rättsprocessen och förklara.  

Däremot ställer sig domare Magnus på Helsingborgs Tingsrätt emot detta påstående och 

menar att man ibland får höra att det är ”…tight utsatt (med tid) och man hinner inte hålla på 

att förklara förhandlingen för allt och alla. Men det är ju skitsnack”. Magnus tycks därför 

dementera att det rör sig om kapacitet eller resursbrist som gör att en ordförande, oavsett vem 

det är, väljer att inte följa Domstolsverkets bemötanderiktlinjer, eftersom att det inte tar någon 

större tid att göra detta. Domare Eric och Petra menar också att det ”…inte föreligger några 

hinder…” vad gäller resurser eller förmågor för att implementera Domstolsverkets riktlinjer. 

Detsamma gäller tingsnotarie Nicole som menar att det ”inte är så tidskrävande egentligen, 

snarare ska man få in detta på rutin”.  
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Det som dock kan hända, menar Petra, är att en domare ”…bara missar. Ibland missar jag att 

presentera rätten”, vilket innebär att domaren menar att glömska kan vara en 

förklaringsfaktor där riktlinjerna i enskilda fall inte efterföljs. Glömska lyftes även fram av 

tingsnotarie Pernilla, som menar att man ibland ”…glömmer att presentera rätten.”. 

Kunnandet som förklaringsfaktor till huruvida bemötanderiktlinjerna implementeras eller inte 

har viss förklaringskraft, däremot gäller detta endast en del av bemötandearbetet, mer 

specifikt att föra anteckningar och att upprätthålla ögonkontakten. Vidare kan även glömska 

eller att domaren missar ett moment vara anledningen till att riktlinjerna inte alltid följs. 

Däremot är det svårt att dra slutsatsen att det föreligger resursbrister eller annat som 

förhindrar domarna på Halmstads Tingsrätt att implementera riktlinjerna till skillnad från 

Helsingborgs Tingsrätts domare. Med detta sagt innebär det att kunnandet därför bara har en 

viss förklaringskraft.  

b) Kan faktorer relaterade till förståelse förklara? 

Domarna på Halmstads Tingsrätt är tydliga med att ”man har ju ett ansvar för bemötandet…” 

och för att ”…förklara för personen hur rättegången går till, även om man slarvar ibland.”. 

Detta tyder på att domarna på Halmstads Tingsrätt tycks förstå sitt uppdrag som domare och 

den roll det faktiskt innebär gällande bemötandearbetet. Vidare argument som styrker 

påståendet att de har förståelse för Domstolsverkets riktlinjer är att de båda domarna hävdar 

att de känner till Domstolsverkets riktlinjer och att dessa är tydliga. Domare Jörgen menar 

samtidigt att han känner till Domstolsverkets riktlinjer, men lägger till att ”…vi har också vår 

egna här. Den finns nedtecknad någonstans. Vi har en policy för detta (bemötandet) som vi 

antog för några år sedan”. Detsamma gäller domare Maj, som menar att hon förstått att 

Domstolsverkets riktlinjer finns, men att det var längesedan hon såg dessa, varvid hon inte 

kan redogöra för dess innehåll. Vidare menar hon att det för vittnen är bra om man förklarar 

hur rättsprocessen går till, ”…Kanske inte i några längre utlägg men att förklara i alla fall”. 

När Maj får följdfrågan hur ofta detta sker svarar hon att det ”…Gör jag inte så jätteofta”.  

Det tycks därför vara uppenbart att domarna på Halmstads Tingsrätt förstår att det finns 

riktlinjer för bemötandet. Däremot går det inte med säkerhet att säga att de förstår innehållet i 

dessa, eftersom att de inte har läst dessa eller inte minns hur de såg ut. När Jörgen förklarar att 

Halmstads Tingsrätt även har en egen bemötandepolicy, tillägger han sedan att han inte 

”…har läst den särskilt mycket heller”. Domarna på Helsingsborgs Tingsrätt menar dock att 

de inte anser att förståelsen av riktlinjerna eller en oklarhet i riktlinjerna är en anledning till att 

man som domare inte implementerar dessa. De lyfter även fram att efter ett tag går de allra 
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flesta förhandlingar ”…på ganska stor rutin” (Eric). Vilket med detta domarna menar att 

bemötandet blir ett inlärt beteende som sitter kvar, vilket kan förklara att även om riktlinjerna 

både kan implementeras och är tydliga nog, kan det vara svårt att bryta ett gammalt beteende. 

Även tingsnotarierna på Helsingborgs Tingsrätt anser att riktlinjerna är tydliga nog, vilket 

stärker argumentet om att det inte i första hand är en brist på förståelse som gör att en 

ordförande i rätten inte arbetar efter bemötanderiktlinjerna.  

Tingsnotarierna Hanna, Pernilla och Josefin på Halmstads Tingsrätt tycks även de tydligt ha 

förstått att bemötandearbetet är viktigt. Tingsnotarie Hanna menar exempelvis att det är 

väldigt viktigt att ”…Förklara rättsprocessen och hur det kommer gå till. Det är väldigt 

viktigt. Det är ju det här med förutsägbarhet”. Josefin tycks gå på samma linje och menar att 

förklaringar av exempelvis rättsprocessen innan förhandlingen börjar är viktig därför att det 

finns brukare som är här för första gången, ”…Då brukar jag i alla fall fråga om de vill att 

jag ska berätta hur det går till”. Tingsnotarierna på Halmstads Tingsrätt kan därför sägas 

förstå varför bemötandearbetet är vikigt, även om ingen av de visste om att Domstolsverket 

har bemötanderiktlinjer. Jörgen och Maj förstår att det finns riktlinjer men har inte tagit del av 

innehållet, varvid det är svårt att säga om de anser att innehållet är begripligt för dem eller 

inte. Vidare menar domarna på Helsingborgs Tingsrätt att det inte handlar om att domare som 

inte följer riktlinjerna inte förstår dem, eftersom att de är tydliga nog. Domarna på 

Helsingborgs Tingsrätt menade samtliga att Domstolsverkets riktlinjer är väldigt tydliga och 

att det inte är en fråga om att man som domare eller ordförande i en förhandling inte följer 

riktlinjerna för att de är svåra att förstå. Magnus menar exempelvis att han inte tror att det 

handlar ”…om svårigheter att tolka dessa”, men påstår samtidigt att man inte ska vara för 

detaljstyrd av riktlinjerna, för då ”…blir bemötandet skit”. Petra går på samma linje och 

menar att ”…dem (riktlinjerna) är tydliga” och detsamma gäller även för domare Eric.  

Vad gäller förståelsen för Domstolsverkets riktlinjer som förklaring på varför det finns ett 

implementeringsgap mellan domarna och tingsnotarierna på Halmstads Tingsrätt och 

Helsingborgs Tingsrätt, finns endast en mycket liten förklaringskraft. Det tycks därför inte 

vara en fråga om att domarna och tingsnotarierna inte förstår riktlinjerna, eftersom att de 

upplevs vara tydliga och, åtminstone, finns det ingenting som indikerar på att de är otydliga 

eller svåra att förstå.  

c) Kan faktorer relaterade till vilja förklara? 

Den slutgiltiga faktorn kvar att diskutera är viljan. Domarna Jörgen och Maj lyfter fram ett 

flertal tankar kring bemötandearbetet som kan hänföras till viljan att implementera 



29 
 

Domstolsverkets riktlinjer. Samtidigt som Jörgen menar att det är viktigt att som domare 

förklara hur rättsprocessen kommer gå till, är det samtidigt inte nödvändigt att alltid redogöra 

för rättsprocessen. Mer specifikt menar Jörgen att vissa personer som blivit dömda här flera 

gånger tidigare skapar ”…en slags relation” till domaren, ”…då känns det fånigt att sitta och 

förklara när personen vet hur rättsprocessen går till”. Samma argument nämner även 

samtliga domare på Helsingborgs Tingsrätt, där domare Magnus menar att ”…Ser man (innan 

förhandlingen, förf. anm.) att någon har 20 avsnitt i belastningsregistret då kan man ju 

konstatera i början att du har varit här förr, du vet hur det här går till.”. Domare Eric är inne 

på samma spår och menar att ”En som varit här tidigare skulle bara bli trött på mig om jag 

börjar förklara upplägget”, likväl som tingsnotarie Nicole och Sandra menar att de inte 

känner att hon behöver presentera rättens roll eller upplägget i en förhandling till ett 

polisvittne och att sådana alternativa sätt att arbeta med bemötandet i rätten därför finns. Att 

alltid följa bemötanderiktlinjerna är därför inte bra enligt domarna och den bedömningen gör 

respektive domare. 

Detta kan tolkas som att domarna inte alltid vill förklara hur rättsprocessen går till, som ju är 

en av Domstolsverkets riktlinjer. Att domarna inte vill förklara rättsprocessen, eftersom att det 

blir onödigt, är förståeligt. Däremot är det inte säkert att vittnen och övriga parter är bekanta 

med rättsprocessen. Därför kan detta argument vara problematiskt om domaren tar för givet 

att övriga parter känner till rättsprocessen lika bra som en tilltalad, vilket var något som 

observerades för domarna på Halmstads Tingsrätt. Jörgen menar samtidigt att det är farligt om 

man som domare ”…själv blir en slentrian i det man gör och att man i alla 

förhandlingssituationer inte tänker fullt på att vissa som kommer hit är här en gång i livet.”. 

Ett annat argument som stärker viljan som förklaringskraft till varför domarna och 

tingsnotarierna implementerar eller inte implementerar Domstolsverkets riktlinjer är tanken 

om att ”…man måste inte följa dem” (Petra & Jörgen). Petra menar att istället att varje 

förhandling är situationsbunden och därför är det inte alltid lämpligt att följa Domstolsverkets 

riktlinjer, eller ens önskvärt för den delen. Jörgen menar att det bara är riktlinjer och att man 

inte måste följa dem. I samma linje tycks även Eric gå och menar till och med att riktlinjerna 

kan vara i direkt motsättning till vem du själv är som person. Han förklarar detta med att ”Om 

där finns riktlinjer som på något vis hämmar din person, och den egenskapen som hämmas 

egentligen är en uppskattad egenskap, då är ju den riktlinjen inte bra.”.  

Eric tycks mena att det kan finnas anledningar till varför en domare helt enkelt inte vill 

implementera bemötanderiktlinjerna. Tingsnotarie Nicole kommer med ytterligare en 
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förklaring om att ”…olika människor har olika behov och förstår saker på olika sätt och man 

måste anpassa sig efter den personen man har framför sig och att detta innebär att man 

kanske inte följer riktlinjerna”. Tingsnotarie Sandra menar istället att det alltid är nödvändigt 

att följa riktlinjerna och att man alltid kan ha dem som en ”…utgångspunkt och anpassa det 

utifrån den man har framför sig”. Hon tillägger dock att man inte alltid behöver förtydliga 

saker under en förhandling, utifrån vad riktlinjerna säger, vilket återigen kan hänföras till 

viljan att implementera riktlinjerna. I samtalet med Jörgen lägger han även till att det inte bara 

är domaren som ansvarar för bemötandet, ”…Man bör kunna förlita sig på advokaten också. 

Advokaten har också i sin roll att förklara hur en förhandling går till.”. Denna 

ansvarsförskjutning är anmärkningsvärd eftersom att Jörgen, som ovan redogjordes, ansåg sig 

själv ha ett ansvar för bemötandet som domare. Samtidigt åläggs ett stort förtroende på 

advokaterna, vilket kan tolkas som motstridigt då Jörgen samtidigt hävdar att det är domarna 

som har ansvaret. Även domare Eric gör en viss ansvarsförskjutning när han menar att även 

målsägandebiträdet har ett visst ansvar, däremot menar han att han  ” …kan ju stämma av om 

målsägandebiträdena har levt upp till det som jag förväntar mig eller inte.”, vilket Eric med 

detta menar att han stämmer av med målsägandebiträdet om denne har talat om för 

målsäganden om hur rättsprocessen går till.  

Viktigt att påpeka är även att i de fall där det även finns målsäganden och vittnen är det inte 

alltid givet att det finns någon som kan förklara för dessa parter hur en förhandling går till. 

Det är därför inte lämpligt att skjuta ifrån sig ansvaret över bemötandet, då det kan finnas en 

risk att domaren tar för givet att även vittnen och målsäganden vet hur en förhandling går till. 

Maj menar istället att vad gäller rättsprocessen ”…Går man inte igenom att nu kommer denna 

frågan och nu kommer denna”. Maj anser att det som behövs i en förhandling är endast 

”…Lite sunt förnuft och livserfarenhet”. Detta synsätt kring sunt förnuft kan bli problematiskt 

eftersom att vad som är sunt förnuft är en högst subjektiv tanke, vilket skulle kunna innebära 

att olika domare möjligtvis har olika tankar kring vad som är sunt förnuft och inte, varvid 

medborgarna får olika bemötande beroende på vilka domare de tilldelas. Tingsnotarie Josefin 

påtalar just detta och ställer sig kritisk till att olika domare gör på olika sätt, eftersom att 

”…Brukarna får olika domstolsupplevelser. Man vill ju öka förtroendet (för domstolen), så 

det kan ju vara en brist att inte alla gör samma”. 

Josefin menar samtidigt att beträffande rättsprocessen och att kontinuerligt ställa 

kontrollfrågor till parterna är det någonting som är väldigt tidskrävande, vilket kan tolkas som 

att det är en anledning till att man som domare helst avstår från att förklara rättsprocessen och 
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vad en förhandling innebär och innehåller. Hon menar dock att tiden det tar väl är värt 

utfallet, varvid alla domare borde ta till sig den tid det krävs. Utöver detta kan ett 

implementeringsgap mellan domstolar och yrkesgrupper förklaras genom viljan att i sitt 

arbete följa riktlinjer eller andra styrdokument. Domare Magnus menar exempelvis att han 

inte hämtar inspiration någonstans med ett eventuellt undantag från hans yngre kollegor, men 

”…vi har ingen kultur där vi går och tittar på varandra här”. Domare Eric menar samtidigt 

att ”Jag har inget dokument som jag söker stöd i direkt, som till exempel Domstolsverkets 

lilla folder om bemötandet. Jag går inte till sådan litteratur”. Istället baserar han sitt 

bemötande på alla de år av erfarenhet av förhandlingar och den utbildning han fått av bland 

annat Domstolsverket. Det är inte ett problem att domare Eric inte aktivt läser 

Domstolsverkets bemötanderiktlinjer och andra styrdokument om han ändå efterföljer dessa. 

Däremot är detta intressant eftersom att det visar på att det finns domare som helt enkelt väljer 

att inte använda sig utav några bemötanderiktlinjer eller andra styrdokument. Som ett exempel 

på när detta kan bli problematiskt ansåg Maj att sunt förnuft är det enda som behövs i en 

förhandling, vilket kan tolkas som att det som styr hennes bemötandearbete är det sunda 

förnuftet och inga andra riktlinjer eller styrdokument.  

Vad gäller tingsnotarierna på Halmstads Tingsrätt menar de att den huvudsakliga 

inspirationen och guidningen av bemötandearbetet kommer från vad de sett andra kollegor 

göra. Det är endast domare Petra på Helsingborgs Tingsrätt som anser sig använda 

Domstolsverkets riktlinjer tillsammans med andra styrdokument, inklusive interna 

bemötandepolicydokument de har arbetat fram. Övriga domare och tingsnotarier kan därför 

påstås inte vilja följa några riktlinjer utan anser sig klara sig tillräckligt bra på den egna 

erfarenheten. Det tycks därför som att viljan att implementera Domstolsverkets riktlinjer tycks 

vara den största förklaringsfaktorn till varför det finns ett implementeringsgap mellan 

domstolarna och yrkesgrupperna. Domarna för fram argument som att sunt förnuft och 

livserfarenhet är tillräckligt för ett bra bemötande i rätten. Samtidigt kan motivationen att 

arbeta efter riktlinjerna brista, eftersom att tingsnotarien Josefin ansåg att det kan bero på att 

det tar lång tid och att domarna därför avstår från detta. Vidare kan även en viss 

ansvarsförskjutning ligga till grund vad gäller att riktlinjerna inte alltid implementeras, då ett 

par domare menar att advokaten och målsägandebiträdet har ett stort ansvar att för klienten 

förklara hur hela förhandlingen går till. Detta är en ansvarsförskjutning eftersom att dessa 

domare, utöver att själva erkänna ett ansvar över bemötandet, också överlägger stort ansvar på 

andra aktörer. Utöver detta menar några domare att Domstolsverkets riktlinjer inte alltid 
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måste efterföljas och att de inte bör efterföljas om de på något sätt hämmar vad domaren 

upplever som en god personlig egenskap. Viljan har därför en stark förklaringskraft till varför 

domarna väljer att inte implementera Domstolsverkets riktlinjer, och på så vis skapar ett 

internt implementeringsgap mellan dels domarna och tingsnotarierna inom Halmstads 

Tingsrätt men det skapas även ett implementeringsgap mellan Halmstad- och Helsingborgs 

Tingsrätt. En sammanfattande och överskådlig tabell finns under bilagor, se tabell 3 och 4. 

5. Slutsatser 

1) I vilken utsträckning implementerar domare och tingsnotarier på Halmstads Tingsrätt 

bemötanderiktlinjerna? 

Vad studien visar är att domarna på Halmstads Tingsrätt inte i någon större utsträckning 

implementerar Domstolsverkets riktlinjer eller BRÅ’s rekommendationer för bemötandet 

under förhandling samt att domarna gör på olika sätt. Tingsnotarierna på samma domstol 

implementerar emellertid bemötanderiktlinjerna i mycket stor utsträckning, vilket skapar ett 

internt implementeringsgap inom Halmstads Tingsrätt. Studien visar även att vilken domare 

du får påverkar vilket bemötande du kommer att få, i termer av hur mycket information en 

tilltalad, målsägande eller vittne får.  

2) I vilken utsträckning implementerar domare och tingsnotarier på Helsingborgs Tingsrätt 

bemötanderiktlinjerna? 

Domarna och tingsnotarierna på Helsingborgs Tingsrätt följer Domstolsverkets och BRÅ:s 

riktlinjer och rekommendationer i mycket hög utsträckning, där det förekommer vissa mindre 

skillnader mellan hur varje domare arbetar med riktlinjerna. Däremot identifierades inte några 

implementeringsskillnader under observationerna mellan de båda yrkeskategorierna, däremot 

är det tydligt att det finns ett stort gap mellan domarna på Halmstads Tingsrätt och domarna 

på Helsingborgs Tingsrätt.  

3) Kan faktorer relaterade till kunna, vilja och förstå förklara implementeringsgapet av 

riktlinjerna? 

Studien visar på att samtliga tre faktorer kan förklara implementeringsgapet av riktlinjerna 

mellan domstolarna, där kunnandet och förståelsen tycks ha en svagare förklaringskraft än 

viljan. Studien visar på att samtliga domare och tingsnotarier kan, i form av kapacitet och 

resurser, implementera Domstolsverkets riktlinjer. Likväl tycks de även förstå innehållet och 

anser att riktlinjerna är tydliga nog, med ett eventuellt undantag för domarna på Halmstads 

Tingsrätt som inte tagit del av riktlinjerna och därför skapar en osäkerhet kring uttalandet om 



33 
 

de anser att riktlinjerna är tydliga. Den slutliga faktorn som behandlar viljan, visar att när 

domarna och tingsnotarierna väljer att inte arbeta efter riktlinjerna beror det på att de inte vill 

av olika anledningar. Några av de anledningar som tas upp i studien är riktlinjernas 

lämplighet, nödvändighet samt att vissa domare gör en ansvarsförskjutning till andra 

professionella aktörer, samt att sunt förnuft bland vissa domare anses vara det viktigaste i 

bemötandet, snarare än att följa olika riktlinjer.  

6. Diskussion 

Vad resultatet visar är att det finns en stor skillnad mellan hur domarna på Halmstads 

Tingsrätt arbetar med bemötandet i rätten till skillnad från tingsnotarierna på samma domstol 

samt domarna och tingsnotarierna på Helsingborgs Tingsrätt. Vad skapar detta för problem? 

Det som först slår en är att olikheten mellan hur domarna på Halmstads Tingsrätt arbetar först 

och främst är problematiskt ur förtroendeperspektiv, därför att det skapas en skillnad i 

bemötandet beroende på vilken domare som en brukare får. Bemötandet är i sin tur, enligt 

Domstolsverket, direkt kopplat till förtroendet för rättsväsendet som är en demokratifråga och 

det är därför problematiskt att alla domare inte arbetar på ett liknande sätt. Det är även 

intressant att det är viljan som är den faktor som har störst förklaringskraft till varför det finns 

ett implementeringsgap, vilket tyder på att det är ett aktivt val domarna och tingsnotarierna 

gör angående om de vill följa riktlinjerna eller inte.  

Kopplat till viljan är det också märkvärdigt att domarna på Halmstads Tingsrätt hänvisar till 

sunt förnuft och, åtminstone en av domarna, menar att riktlinjerna inte behöver följas så länge 

brukaren får ett bra bemötande. Detta är förvisso sant – men vad är då ett bra bemötande 

egentligen? Domstolsverket och BRÅ har (genom studier) redan klarlagt vad som är ett bra 

bemötande och därför presenterat ett antal riktlinjer och rekommendationer för bemötandet 

och då borde dessa med fördel följas om ett bra bemötande är önskvärt från domarna. 

Däremot menade samtidigt flera domare och tingsnotarier på Helsingborgs Tingsrätt att 

riktlinjerna inte alltid är lämpliga att följa, samtidigt gjorde de inga frånfall eller undantag 

från dessa, vilket visar på att det många gånger är fullt möjligt att implementera riktlinjerna 

även om de har åsikten om att de inte alltid är lämpliga. Det tycks därför inte vara något 

problem i praktiken för Helsingborgs Tingsrätt, trots att det ibland möjligtvis kan vara 

olämpligt att följa riktlinjerna.  

Vad gäller resultatet för domarna på Halmstads Tingsrätt tycker jag att det är anmärkningsvärt 

att domarna har en positiv syn på bemötanderiktlinjernas roll och funkion som guidning och 
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hjälpmedel i deras arbete, men samtidigt inte anser att de är så pass viktiga att de vill 

implementera dessa i sitt dagliga arbete. Detta är svaret på varför domarna och tingsnotarierna 

i en förhandling bemöter parterna olika, eftersom att det inte följer ett gemensamt ramverk för 

bemötandearbetet. Detta ger dock inte svar på hur det kommer sig att flertalet domare på 

Helsingborgs Tingsrätt inte använder sig av litteratur från Domstolsverket eller BRÅ gällande 

bemötandet, men samtidigt implementerar dess innehåll precis som det är önksvärt. De menar 

att guidningen kommer från tidigare erfarenhet som domare och att man till viss del lärt sig 

från andra kollegor. Däremot har domarna på Halmstads Tingsrätt också mycket stor 

erfarenhet av yrket liksom de även har kollegor de kan ta hjälp av men ändå är bemötandet 

mellan dessa två domstolar väldigt olika. Jag tycker därför att man inte ska förlita sig enbart 

på erfarenhet och kollegor utan snarare också själv som domare och/eller tingsnotarie sträva 

efter att arbeta i enlighet med bemötanderiktlinjerna för att minimera risken att alla gör olika 

beroende på hur mycket erfarenhet de har.  

Med detta sagt anser jag att det är ställt utom tvivel att det, för denna studien, är bottom-

upteorin som har den största förklaringsfaktorn till varför riktlinjerna implementeras eller ej. 

Att summan av de politiska besluten slutligen påverkas av tjänstemännens handlande är 

någonting som tydligt framgår i denna studie, eftersom att det framgick bland annat att när 

tjänstemännen inte gillar riktlinjerna, så väljer de att inte efterfölja dessa. Likväl fanns det en 

ansvarsförskjutning hos ett par domare från båda domstolarna som innebär att de lägger 

ansvaret för bemötandet på advokater och målsägandebiträden. Detta påminner om 

implementeringsforskningens förklaring på att tjänstemännen väljer att inte implementera om 

det innebär att det blir enklare för dem. Det uppkomna resultatet var en aning förväntat, 

eftersom att jag hade en aning om att det skulle skilja sig mellan de båda domstolarna bara på 

grund av det faktum att Helsingborgs Tingsrätt är organisatoriskt mycket större än den i 

Halmstad. Även om resultatet inte visade på att Helsingborgs Tingsrätt arbetar med 

bemötandearbetet mycket mer än Halmstads Tingsrätt, så menar jag att bara det faktum att 

tingsrätten i Helsingborg har fler besökare så skapas ett större behov av att arbeta med 

bemötandet i rätten, varvid de alla gör på ett liknande sätt i enlighet med Domstolsverkets 

riktlinjer.  

Återkopplat till studien och dess resultat kring domarna och tingsnotarierna anser jag att 

denna studie dels har bidragit till implementeringsforskningen, men säger även någonting om 

hur tjänstemän (och kanske mer specifikt domare och tingsnotarier) ser på olika former av 

riktlinjer och styrdokument. Denna studie kan därför med fördel, utöver den egna 
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statsvetenskapliga akademin, läsas av anställda på Domstolsverket likväl av andra 

myndigheter som har liknande uppgifter där deras kunskap om implementering i dess verkliga 

form önskar breddas. Det är intressant att det, samtidigt som det finns högre instanser och 

nivåer som t.e.x. myndigheter som beslutar och önskar olika utfall, finns tjänstemän som kan 

anse att riktlinjerna inte är effektiva i deras arbete och väljer därför att inte följa dem. Det är 

däremot förståeligt att det kan bli på detta vis, då Domstolsverkets bemötanderiktlinjer är just 

riktlinjer även fast Domstolsverket är tydliga med varför det är viktigt att de följs. Frågan är 

dock om dessa riktlinjer förvärrar förutsägbarheten och istället gör mer onytta än nytta. Detta 

eftersom att de domstolar som följer riktlinjerna och de domstolar som inte gör detta skiljer 

sig så omfattande från varandra i form av information och allmänt bemötande att dessa två 

domstolar representerar rättsstaten på olika sätt.  

Det är skillnaden mellan Halmstad- och Helsingborgs Tingsrätt och yrkesgrupperna inom 

Halmstads Tingsrätt som är oroväckande, eftersom att det strider mot förutsägbarheten om de 

alla gör olika och där brukarens upplevelse påverkas beroende på vilken domare denne hade 

turen att få tilldelad sig. Så länge bemötanderiktlinjerna förblir just riktlinjer, går det heller 

inte att kontrollera hur domstolarna arbetar med bemötandet under förhandlingar. Samtidigt 

går det inte att göra riktlinjerna till obligatoriska styrdokument, eftersom att tjänstemännens 

styrka ligger just i flexibiliteten och att anpassa sig till brukarna och arbetsuppgifterna. Detta 

dilemma kan därför efterliknas vid ett dubbeleggat svärd, där samtidigt som riktlinjerna är ett 

effektivt medel för ett starkare och likgiltigt bemötande ger det också en negativ effekt om 

alla domare och tingsnotarier inte på ett gemensamt sätt arbetar efter riktlinjerna, eftersom att 

det uppstår en oönskad skillnad. Med detta sagt är det därför fullt möjligt att användandet av 

denna studie kan sträcka sig långt utöver den egna statsvetenskapliga akademin, även om 

fortsatt forskning kring implementering i domstolsvärlden är både viktig och behövlig.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Intervjufrågor 

Dessa är de frågor som användes som en guide under intervjuerna, med hänsyn till viss 

flexibilitet vad gäller följdfrågor och andra tillägg som sker under intervjun. Innan frågorna 

ställdes förklarades studiens syfte, metod, anonymitet och liknande för att ge så mycket 

information som möjlig till respondenterna. Även vissa frågor som respondenterna hade 

svarades på innan intervjun började. Frågornas ordningsföljd är beslutad efter vad som 

tolkades vara den mest lämpligaste men kan komma att omstruktureras beroende på hur 

intervjusamtalet utvecklas.  

1) Skulle du kunna berätta lite om dig själv; Hur gammal du är och hur länge har du arbetat som 

domare/tingsnotarie och om du arbetat på tidigare domstolar? 

2) Vad tycker du som domare/ordförande är viktigast att tänka på vad gäller bemötandet med brukarna 

(dvs. tilltalade, målsäganden och vittnet): Vilket typ av handlande eller uppförande bör en domare ha?  

3) Hur skulle du säga att du bemöter brukare i en förhandling? Hur arbetar du med detta, från 

förhandlingens början till dess slut? 

         - Finns det någon skillnad mellan hur du som domare arbetar med bemötandet med brukare som 

varit i en domstol tidigare och sådana som kommer hit för första gången? 

         - Anser du att du som domare/ordförande har något speciellt ansvar i mötet med sådana?  

4) Vart hämtar du guidning eller inspiration för hur du som domare arbetar med bemötandet? 

           - Känner du till Domstolsverkets riktlinjer gällande bemötandet?  (Om inte, så visas/förklaras 

dessa).       

5) Finns det någonting som du kan tänka dig försvårar eller förhindrar att du som domare arbetar efter 

Domstolsverkets riktlinjer? 

             - Anser du att du har de resurser som krävs för att arbeta utefter Domstolsverkets riktlinjer för 

bemötandet? Med resurser avses här att du har tillräckligt med avsatt tid i en förhandling samt att det 

är praktiskt genomförbart att arbeta efter Domstolsverkets riktlinjer? 

6) Upplever du som domare i en förhandling att du förstår vad Domstolsverkets bemötanderiktlinjer 

innebär? Är de tydliga nog eller finns det vissa svårigheter med att tolka dessa? 

7) Anser du som domare att det alltid är nödvändigt att följa Domstolsverkets bemötanderiktlinjer eller 

kan man som domare arbeta med bemötandet på annat sätt? 

8) Vad skulle du anse vara den största utmaningen som domare/ordförande gällande bemötandet under 

en förhandling? 

9) Upplever du att du idag har tillräckligt med kunskap om hur du förväntas arbeta gällande 

bemötandet med brukarna? 

              -  Har du fått någon utbildning eller fortbildning gällande Domstolsverkets riktlinjer? 

              - Hur har Domstolsverket och din arbetsgivare informerat dig om Domstolsverkets riktlinjer?  

Bilaga 2. Observationslistan 

1) Presenteras rättens alla aktörer och förklaras deras roll innan förhandlingen påbörjas? 

2) Förklarar domaren/ordföranden hur förhandlingens alla moment kommer att gå till före och under 

förhandlingen? 
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3) Visar rätten ett allmänt intresse under förhandlingen, genom exempelvis ögonkontakt och genom att 

föra anteckningar samt att ställa följd/kontrollfrågor till brukarna? 

4) Talar domaren/ordföranden i ett tydligt och/eller vardagligt språkbruk eller används ett mer formellt 

och svårförståeligt juridiskt språk? 

Tabell 2. Sammanfattande överblick över resultatet från observatiorna för domarna och 

tingsnotarierna på Halmstads Tingsrätt.                                              

                                    HALMSTAD & HELSINGBORGS TINGSRÄTT         

  Halmstads Tingsrätts domare                                Halmstads Tingsrätts tingsnotarier                                                                    

Presentation av rätten:  

- Mindre omfattande och i vissa fall helt 

utebliven 

- Endast domarna med namn och roll 

Presentation av rätten: 

- Mer omfattande och tydlig 

- Domarna med namn och roll,  

- Nämndemännen och protokollföraren med roll  

 

Förklaring av förhandlingens alla moment 

- Enstaka/kortfattad och i vissa fall helt 

utebliven 

Förklaring av förhandlingens alla moment 

- Utförlig och detaljerad innan samt under 

förhandling 

Allmänt visat intresse: Ögonkontakt, 

anteckningar och följdfrågor 

- Ögonkontakt och anteckningar förs 

kontinuerligt, med vissa undantag 

- Kontroll- och följdfrågor till parterna sker i 

liten- eller ingen utsträckning 

Allmänt visat intresse: Ögonkontakt, 

anteckningar och följdfrågor 

- Ögonkontakt och anteckningar förs 

kontinuerligt 

- Kontroll- och följdfrågor till parterna sker i 

stor till mycket stor utsträckning 

Språk i rättssalen: Användandet av juridiska 

och/eller svåra ord 

- I mycket liten- eller ingen utsträckning 

- Språket är lättförståeligt för alla parter; inga 

svåra språkliga eller juridiska begrepp kunde 

identifieras 

Språk i rättssalen: Användandet av juridiska 

och/eller svåra ord 

- Svårare ord och juridiska begrepp förekommer 

i mindre utsträckning 

- Flera tillfällen där parterna har svårt att förstå 

vissa ord 

Helsingborgs Tingsrätts domare  Helsingborgs Tingsrätts tingsnotarier 

Presentation av rätten 

- Mycket omfattande och tydlig 

- Domarna med namn och roll 

- Nämndemännen och protokollföraren med roll 

Presentation av rätten 

- Mycket omfattande och tydlig 

- Domarna med namn och roll 

- Nämndemännen och protokollföraren med roll 

Förklaring av förhandlingens alla moment 

- Utförlig och detaljerad innan samt under 

förhandling, dock med varierat innehåll 

Förklaring av förhandlingens alla moment 

- Utförlig och detaljerad innan samt under 

förhandling 

Allmänt visat intresse: Ögonkontakt, 

anteckningar och följdfrågor 

- Ögonkontakt och anteckningar förs 

kontinuerligt 

- Kontroll- och följdfrågor till parterna sker i 

mindre utsträckning 

Allmänt visat intresse: Ögonkontakt, 

anteckningar och följdfrågor 

- Ögonkontakt och anteckningar förs 

kontinuerligt 

- Kontroll- och följdfrågor till parterna sker i 

stor till mycket stor utsträckning 
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Språk i rättssalen: Användandet av juridiska 

och/eller svåra ord 

- I mycket liten- eller ingen utsträckning 

- Språket är lättförståeligt för alla parter; inga 

svåra språkliga eller juridiska begrepp kunde 

identifieras 

 

Språk i rättssalen: Användandet av juridiska 

och/eller svåra ord 

- I mycket liten- eller ingen utsträckning 

- Språket är lättförståeligt för alla parter; inga 

svåra språkliga eller juridiska begrepp kunde 

identifieras 

Tabell 2: Tabellen är till för att ge en tydligare sammanfattning av vad resultatet blev och redogörs här 

för att läsaren inte ska förvirras i textmassan som efterföljer. Resultatet i tabellen visar att domarna på 

Halmstads Tingsrätt inte i någon större utsträckning följer Domstolsverkets bemötanderiktlinjer, 

medan tingsnotarierna implementerar dessa i mycket hög grad. För Helsingborgs Tingsrätt framgår det 

att både domarna och tingsnotarierna i mycket stor utsträckning följer Domstolsverkets 

bemötanderiktlinjer och BRÅ:s rekommendationer.  

Tabell 3. En översikt över resultatet och skillnaderna mellan domarna på Halmstad- och 

Helsingborgs Tingsrätt gällande implementeringsfaktorerna kan, vill och förstår.  

 

              Halmstads Tingsrätt                                          Helsingborgs Tingsrätt 

Vilka perspektiv angående att kunna 

implementera riktlinjerna lyfter domarna 

upp? 

- Domarna anser sig ha goda förmågor och 

resurser att efterfölja riktlinjerna 

- Ibland svårt med vissa moment som 

ögonkontakt och anteckningar, dock inget större 

problem 

Vilka perspektiv angående att kunna 

implementera riktlinjerna lyfter domarna 

upp? 

- Domarna anser att det inte finns några 

förhinder i kapacitet eller i resurser för att 

implementera riktlinjerna 

- Glömska kan ibland orsaka att riktlinjerna inte 

alltid följs 

- Inte alltid möjligt att detaljstyra en rättegång 

efter riktlinjerna 
Vilka perspektiv angående förståelsen för 

riktlinjerna och dess innehåll lyfter domarna 

upp? 

- Anser att riktlinjerna är tydliga  

- Förstår sitt ansvar över bemötandearbetet som 

domare  

- Känner till att Domstolsverket har riktlinjer, 

har dock ej tagit del av dessa 

Vilka perspektiv angående förståelsen för 

riktlinjerna och dess innehåll lyfter domarna 

upp? 

- Känner till att Domstolsverket har riktlinjer 

och har till viss del tagit del av dessa  

- Anser att riktlinjerna är mycket tydliga och 

enkla att förstå 

Vilka perspektiv angående viljan att 

implementera riktlinjerna lyfter domarna 

upp? 

- Lyfter fram att domarna inte måste följa 

riktlinjerna 

- Skjuter över ansvar till adv./målsägandebiträde 

vad gäller vissa av riktlinjerna  

- Sunt förnuft och livserfarenhet är allt som 

krävs för ett gott bemötande snarare än riktlinjer  

Vilka perspektiv angående viljan att 

implementera riktlinjerna lyfter domarna 

upp? 

- Det är inte alltid nödvändigt eller lämpligt att 

följa riktlinjerna relaterade till information, men 

de frågar ändå parterna om de önskar att få 

denna information 

- Riktlinjerna kan utebli från att följas om det 

går emot vissa personliga värderingar. Dock 

ingenting som observerades eller lyftes fram 

som vanligt förekommande  

- Viss ansvarsförskjutning till 

målsägandebiträdet över bemötandefrågorna 

men frågar parterna om de fått tillfredsställande 

information om förhandlingen 
Tabell 3. Tabellen är en sammanfattning och överblick över de perspektiv och argument som domarna 

på respektive domstol lyfte upp under intervjuerna. Tabellen visar på att domarna på de båda 
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domstolarna har dels många likheter i tänkandet vad gäller synen på Domstolsverkets riktlinjer i 

förhållande till kan, vill och förstår men även en del olikheter som skiljer de båda åt. 

 

Tabell 4. En översikt över resultatet och skillnaderna mellan tingsnotarierna på Halmstad- och 

Helsingborgs Tingsrätt gällande implementeringsfaktorerna kan, vill och förstår.  

 

                    Halmstads Tingsrätt                                       Helsingborgs Tingsrätt 

Vilka perspektiv angående att kunna 

implementera riktlinjerna lyfter 

tingsnotarierna upp? 

- Ibland tidsmässigt svårt att arbeta efter 

riktlinjerna, dock sällan några problem i 

praktiken 

- Glömska kan orsaka att riktlinjerna inte följs 

Vilka perspektiv angående att kunna 

implementera riktlinjerna lyfter 

tingsnotarierna upp? 

- Det finns inga kapacitet eller resursersbrister 

som gör att riktlinjerna inte kan efterföljas 

Vilka perspektiv angående förståelsen för 

riktlinjerna och dess innehåll att lyfter 

tingsnotarierna upp? 

- Riktlinjerna är tydliga 

- Vikten av ett gott bemötandearbete är tydligt 

Vilka perspektiv angående förståelsen för 

riktlinjerna och dess innehåll att lyfter 

tingsnotarierna upp? 

- Riktlinjerna är tydliga och enkla att förstå 

Vilka perspektiv angående viljan att 

implementera riktlinjerna lyfter 

tingsnotarierna upp? 

- Kan vara omfattande att följa riktlinjerna, 

vilket kan påverka viljan, men är någonting som 

ändå behöver göras för att uppnå ett gott 

bemötande.  

Vilka perspektiv angående viljan att 

implementera riktlinjerna lyfter 

tingsnotarierna upp? 

- Tingsnotarierna vill inte alltid följa riktlinjerna, 

t.ex. när det kommer till professionella aktörer 

som polisvittnen 

- Alla individer är olika, varvid det ibland blir 

bättre att inte följa riktlinjerna i en förhandling 

utan istället ge ett mer mottagaranpassat 

bemötande.  
Tabell 4. Tabellen är en sammanfattning och överblick över de perspektiv och argument som 

tingsnotarierna på respektive domstol lyfte upp under intervjuerna. Tabellen visar på att 

tingsnotarierna på de båda domstolarna har snarlika tankar kring bemötandearbetet samt 

Domstolsverkets riktlinjer.  

Intervjuer  

Intervjuperson A, Jörgen. Domare, Halmstads Tingsrätt 

Intervjuperson B, Maj. Domare, Halmstads Tingsrätt 

Intervjuperson C, Magnus. Domare, Helsingborgs Tingsrätt 

Intervjuperson D, Petra. Domare, Helsingborgs Tingsrätt 

Intervjuperson E, Eric. Domare, Helsingborgs Tingsrätt 

Intervjuperson F, Josefin. Tingsnotarie, Halmstads Tingsrätt 

Intervjuperson G, Pernilla. Tingsnotarie, Halmstads Tingsrätt 

Intervjuperson H, Hanna. Tingsnotarie, Halmstads Tingsrätt 

Intervjuperson I, Sandra. Tingsnotarie, Helsingborgs Tingsrätt 

Intervjuperson J, Nicole. Tingsnotarie, Helsingborgs Tingsrätt 
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