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Abstrakt  
Idag anses den formella jämställdheten vara uppnådd. Formella och rättsliga sammanhang gör 

det möjligt för kvinnor och män att få samma förutsättningar. Den reella jämställdheten anses 

däremot inte vara uppnådd. Kvinnor och män har inte samma förutsättningar i realiteten.  

 Den här uppsatsen undersöker därför om domstolen, den myndighet som ska upprätthålla 

ordning i samhället, och dess domare som tar livsavgörande beslut för vissa av samhällets 

individer, bemöter individer jämställt under förhandlingar i brottmål. 

 Genom intervjuer och observationer har vi tagit reda på hur domare och notarier uppfattar att 

det externa bemötandet med fokus på jämställdhet hanteras under brottmålsförhandlingar samt 

hur domare agerar i sitt bemötande med fokus på jämställdhet i realiteten. Resultatet syftar till att 

ge förslag på hur det externa bemötandet kan utvecklas med fokus på jämställdhet.  

 Resultatet visar att det delvis finns skillnader i domarnas bemötande under förhandling. En 

diskussion förs i uppsatsen gällande huruvida dessa görs medvetet eller inte samt om olikt 

bemötande i vissa fall kan ge samma förutsättningar för alla. Dock synliggör resultatet särskilt 

stora skillnader i vilken utsträckning domaren ger information under förhandling.  

 Slutsatsen belyser att jämställt bemötande kräver en ökad medvetenhet kring genus bland 

domarna samt att implementering av ett intersektionellt perspektiv krävs för att synliggöra vart 

och hur insatser ska riktas vid jämställdhetsintegrering. Ett intersektionellt perspektiv belyser att 

gruppen kvinnor och gruppen män inte är homogena. För att kunna ge ett jämställt bemötande 

kan därmed inte utgångspunkten endast belysa kategorin kön utan hänsyn måste även tas till 

andra diskrimineringsgrunder som regleras i diskrimineringslagen 1 kap. 1 §.  
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1. Inledning  
Brottsförebyggande rådet (Brå) har lagt fram en rapport om diskriminering i rättsprocessen på 

grund av etnisk tillhörighet som visade att diskriminering faktiskt sker (Brå 2008:4, s. 5). 

Rapporten tar upp att det finns en medvetenhet kring att grupper blir orättvist behandlade i 

samhället, men att det är viktigt att dessa grupper inte får bli orättvist behandlade om de 

misstänks för eller utsätts för brott och hamnar i rättsprocessen, då rätten ska vara legitim och 

rättvis (Ibid.). För att rätten ska få ett förtroende från allmänheten krävs det att åtgärder vidtas för 

att motverka att diskriminering sker i rättsprocessen. 

 Brå (2008:4, s. 5.) visar i rapporten hur dessa former av diskriminering tar sig i uttryck i 

rättsprocessen för målsägande och tilltalade snarare än i vilken utsträckning.  

 Rapporten bygger både på egna studier och en sammanfattning av tidigare forskning. Det 

framgår att individer med utländsk bakgrund jämfört med svensk bakgrund inte behandlas på 

samma vis på grund av föreställningar och stereotyper. Dessutom anses inte individer med 

utländsk bakgrund vara lika trovärdiga i förhållande till de med svensk bakgrund under 

domstolsförhandling (Brå 2008:4. s. 8-9). Bemötande som tolkats som nedvärderande, 

respektlöst, arrogant eller föraktfullt har uttalats från åklagare, försvarsadvokater och domare i 

undersökningen. Detta kan leda till att brukare med utländsk bakgrund inte får samma 

bemötande som en person med svensk bakgrund i en likvärdig situation, såsom att förhör görs 

och åtal väcks i samma utsträckning. (Ibid.). Svårigheter vid bemötandet av individer med annan 

etnisk tillhörighet, på grund av språkbrister, ökar risken för felaktiga beslut då underlaget är 

bristande (Ibid. s. 10). Personer som inte passar in i ramen för hur en “typisk svensk” är kan 

missgynnas eftersom normer och förväntningar kring hur rättsprocessen brukar gå till och vad 

som är normalt medför begränsningar för likvärdig behandling gällande exempelvis 

tillgodoseende av behov (Ibid. s. 11). 

 Med avstamp i Brå:s rapport (Brå 2008:4) som belyser diskriminering i rättsprocessen på 

grund av etnisk tillhörighet, tar vår studie steget vidare genom att granska om domares externa 

bemötande under förhandling är jämställt. I denna uppsats granskas inte endast ojämställda 

villkor på grund av etnisk tillhörighet utan jämställdhetsbegreppet diskuteras i relation till ett 

genus- och intersektionellt perspektiv. Det intersektionella perspektivet tar hänsyn till mer än 

bara kön. Perspektivet belyser att diskriminering kan ske genom en kombination av bland annat 

könstillhörighet och etnisk tillhörighet (Mattsson 2015, s. 19). 
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1.1 Problemformulering 

I regeringsformen finns regleringar för domstolarna i Sverige. Det står bland annat att domstolen 

ska arbeta för att människor i samhället ska uppnå jämlikhet och delaktighet. Dessutom ska: 
 

“De allmänna motverka diskriminering av människor på grund av kön, nationalitet eller etniskt 

ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra 

omständigheter som gäller den enskilde som person” (1:2 RF).  

 

Vidare ska domstolen se alla lika inför lagen och även vara opartisk och saklig (1:9 RF). 

Den svenska politiken inriktar sig på jämställdhet och de jämställdhetspolitiska målen syftar 

till att “kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” (Prop. 

2005/06:155 s. 1). Jämställdhetsintegrering har varit en politisk strategi för att nå dessa målen 

sedan 1994. Målen har inte uppnåtts och Domstolsverket har nu skickat ut ett 

jämställdhetsintegreringsuppdrag till domstolarna. I JiM-uppdragets handlingsplan nämns att 

domstolar ska ge likvärdigt bemötande oavsett kön (Sveriges Domstolar 2015 s. 2). Då 

jämställdhetsintegrering som strategi inte haft önskad effekt men ändå varit verksam i mer än 20 

år krävs därför att förändring i hur arbetet utförs. För att uppnå likvärdigt bemötande oavsett kön 

krävs en granskning av hur bemötandet sker i domstolen ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Mattsson (2015, s. 9) menar att det finns invändningar mot jämställdhetsarbete och 

bemötande som utgår från “jag bemöter alla likadant”. Problematiken med att bemöta alla 

likadant belyser att det inte blir ett rättvist bemötande. Ordet “likvärdigt” har en bättre 

benägenhet att uppfylla ett rättvist bemötande då bemötandet anpassas efter varje individ, 

samtidigt som det försäkras att bemötandet ska vara lika bra oavsett kön (Ibid.). Denna kritik är 

passande då bemötandet ska vara likvärdigt enligt JiM-uppdragets handlingsplan (Sveriges 

Domstolar 2015). Därför är det nödvändigt att göra en granskning av domarnas externa 

bemötande under förhandling i domstolen.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med kandidatuppsatsen är att granska domares externa bemötande med fokus på 

jämställdhet under brottmålsförhandlingar på en av pilotdomstolarna i JiM-uppdraget 

(Jämställdhet i Myndigheter, 2016-2018). JiM-uppdraget utgår från det jämställdhetspolitiska 
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målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 

(Sveriges Domstolar 2015, s. 3).  

Granskningen görs för att uppmärksamma hur notarier och domare själva uppfattar det 

externa bemötandet med fokus på jämställdhet under brottmålsförhandlingar för att därefter, 

genom observationer, synliggöra hur domarna agerar under brottmålsförhandlingar med fokus på 

jämställdhet. Avslutningsvis syftar uppsatsen till att kunna besvara på hur domarnas externa 

bemötande under förhandling kan utvecklas för att nå en framgångsrik jämställdhetsintegrering. 

Med avsikt att kunna besvara kandidatuppsatsens frågeställningar genomförs både intervjuer 

med notarier och domare samt observationer av domare under brottmålsförhandlingar.  

Följande frågeställningar kommer att besvaras genom uppsatsen: 

 

1. Hur uppfattar notarier och domare att det externa bemötandet, med fokus på jämställdhet, 

hanteras under brottmålsförhandlingar?  

2. Hur agerar notarier och domare under brottmålsförhandlingar, ur ett bemötandeperspektiv 

med fokus på jämställdhet?  

3. Hur skulle det externa bemötandet kunna utvecklas med fokus på jämställdhet utifrån 

kandidatuppsatsens resultat? 

 

2. Bakgrund   
Uppsatsen granskar domares externa bemötande under brottmålsförhandlingar vid en av 

pilotdomstolarna i JiM-uppdraget 2016-2018 (Jämställdhetsintegrering i Myndigheter). JiM-

uppdraget syftar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen där män och kvinnor ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv. År 1994 tillkom jämställdhetsintegrering som 

politisk strategi i Sverige (Alnebratt & Rönnblom 2016, s. 8; Nationella sekretariatet för 

genusforskning u.å. a). 

Externt bemötande definieras i denna uppsats som bemötande av aktörer och parter under 

huvudförhandling. Domstolens bemötandepolicy benämner bemötandet under förhandling som 

externt (Domstolens bemötandepolicy 2013). 

Enligt rättegångsbalken (1942:749 [RB]) 4:1 ska en domare vara svensk medborgare, inneha 

en juristexamen eller liknande och avlägga ed inför domstol eller rättens ordförande och blir 

därmed lagfaren domare. I eden ingår att domaren på heder och samvete lovar att döma efter 
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Sveriges lag (4:11 RB). Domare är även förlagda med tystnadsplikt (4:11 RB). Utöver detta är 

domaren ordförande under förhandling vid domstol och ansvarar därtill för att döma vid 

överläggning (Sveriges Domstolar 2016). 

 Även notariers inställning till domarnas externa bemötande under förhandling granskas i 

studien. Enligt notarieförordningen (1990:469 notarieförordningen) 1:1 är notarie den som 

genomgått juristutbildning eller äldre utbildning. Notarien fullgör en utbildning under två år vid 

en tingsrätt eller förvaltningsrätt och får därmed en notariemeritering (1:5 notarieförordningen). 

Notarien ansvarar för att föra protokoll under förhandlingar. Notarien gör även utredningar samt 

skriver förslag på domar och beslut. Efter en tids utbildning får notarien även döma i vissa mål 

(1996:381 förordningen med tingsrättsinstruktion 18§ 1 st.).  

 Vid vilken pilotdomstol granskningen genomförts kommer inte att nämnas i denna uppsats. 

Att detta val görs beror dels på att empirin som ligger till grund för uppsatsen är känslig och dels 

för att inte riskera att domstolen eller dess anställda ska ta skada av informationen som framgår. 

 

2.1 Kön och genus 

Begreppen kön och genus används inom de teorier vi valt att analysera resultatet med och för att 

läsaren ska få en förförståelse för hur dessa begrepp används i uppsatsen beskrivs de nedan. 

Inom vetenskapen anses genus vara något som är konstruerat (Gunnarsson & Svensson 2009, 

s. 135; Lander, Pettersson & Tiby 2003, s. 33). Genus är någonting som görs och det är inte 

ovanligt att genusdefinitionen skapas utifrån ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män 

(Magnusson 2005, s. 25). Genus kan ses som motsatsen till biologiska könsbegrepp och något 

som är abstrakt (Gunnarsson & Svensson 2009, s. 138-139). Att genus är konstruerat innefattar 

både en social och kulturell konstruktion. Precis som att samhällen förändras, förändras även 

sociala och kulturella konstruktioner av genus. I genusbegreppet kan normer, föreställningar, 

uttryck och egenskaper som kan kopplas till man och kvinna innefattas (Mark 2007, s. 39; 

Nationella sekretariatet för genusforskning u.å. b; SOU 2007:15, s. 67; Jämställ.nu 2013). Genus 

kan användas som analysverktyg för att studera de sociala processer som utformar det som anses 

vara “manligt” och “kvinnligt” (Freedman 2003, s. 27). Enligt Mark (2007, s. 39) är genus en 

dynamisk företeelse som är under en oavbruten och föränderlig process. 

 Det är svårt att utpeka någon exakt skillnad mellan begreppen kön och genus då även kön kan 

anses vara socialt konstruerat. Det kan påstås endast finnas två kön, man och kvinna, och därför 
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kan det anses vara biologiskt. Men det som anses vara biologiskt kan även det ses som socialt 

konstruerat. Kroppsliga attribut kan anses som kvinnliga eller manliga och därmed är dessa 

socialt konstruerade. Där kommer en problematik in gällande om kön endast är biologiskt eller 

också socialt konstruerat (Lander, Pettersson & Tiby 2003, s. 49). Enligt svensk lagstiftning, 

diskrimineringslagen (2008:567 [DL]) 1:5,  finns det idag endast två kön, kvinna eller man. 

Mark (2007, s. 39) menar istället att kön är en dynamisk företeelse som är under en oavbruten 

och föränderlig process.  

 

2.2 JiM-uppdraget 

JiM står för Jämställdhetsintegrering i myndigheter och är ett uppdrag av regeringen för att nå de 

jämställdhetspolitiska målen som syftar till att “kvinnor och män skall ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv” (Prop. 2005/06:155 s. 1). Europarådets definition av 

jämställdhetsintegrering lyder: 

 

“Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av 

beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer 

och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet” (Dir 

2005:7).  

 

Införandet av ett jämställdhetsperspektiv innebär att genom analys ta reda på hur det ser ut för, 

och hur någonting påverkar respektive kön. Exempel är att systematiskt belysa och analysera hur 

bemötandet påverkas av föreställningar om kön och vilka konsekvenser det kan leda till 

(Sveriges Domstolar 2015, s. 7-8). 

Domstolsverket har skickat ut ett jämställdhetsintegreringsuppdrag till Sveriges Domstolar 

där ett jämställdhetsperspektiv ska införas i verksamheten. Först när genus beaktas kan 

ojämställdhetsproblematik förklaras och könsmönster som kan leda till konsekvenser på grund 

av detta uppmärksammas och förklaras (Sveriges Domstolar 2015, s. 7).  

JiM-uppdragets handlingsplan som gjorts för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen 

innehåller fyra effektmål som bland annat innefattar att ”Sveriges Domstolar ger likvärdig 

service och likvärdigt bemötande oavsett kön” (Sveriges Domstolar 2015, s. 2). Handlingsplanen 
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lägger stor vikt kring att chefernas kunskap, intresse och vilja är hög då detta är avgörande för att 

kunna implementera de jämställdhetspolitiska målen i verksamheten (Ibid. s. 4). 

Enligt psykologen Thomas Gordons kunskapstrappa krävs det att domarna på Sveriges 

Domstolar är ”medvetet kompetenta” för att jämställdhetsintegrera verksamheten på ett 

framgångsrikt vis. Trappan består av fyra olika steg som innefattar 1. Omedvetet inkompetent 2. 

Medvetet inkompetent 3. Medvetet kompetent och 4. Omedvetet kompetent (Sveriges Domstolar 

2015, s. 9). Omedvetet inkompetent innebär att individen inte vet vilken kunskap hen är i behov 

av. En ökad kunskap kan därmed bidra till att domarna inser att de saknar kunskap och blir 

medvetet inkompetenta. Genom att analysera verksamheten och synliggöra problemområden kan 

rätt mål och insatser implementeras och därmed skapa en medveten kompetens. När 

verksamheten har lyckat med att jämställdhet genomsyrar hela verksamheten har en omedveten 

kompetens förverkligats (Ibid.). 

Sveriges domstolar ska arbeta utifrån objektivitet, opartiskhet och saklighet. Dock går det inte 

att bortse från att domarna är en del av samhället och de normer och värderingar som präglar 

samhället. Detta kan ha en stor inverkan på domarnas externa bemötande. Normer som grundar 

sig i fördomar och ogrundade uppfattningar kan vara en orsak till ett ojämställt bemötande. 

Sveriges Domstolar bör därmed bli medvetna om föreställningar som råder kring kön och hur 

dessa kan påverka ett bemötande. Sammanfattningsvis kan en högre medvetenhet kring genus 

bidra till att Sveriges Domstolar kan agera proaktivt i syfte att motverka eventuella skillnader i 

subjektiva bedömningar mellan kön (Sveriges Domstolar 2015, s. 13). 

 

2.3 Jämställdhetsarbetets framväxt 

Under 1900-talet har flera förändringar genomförts för att nå ett jämställt samhälle. Några 

exempel är att kvinnans rätt att rösta infördes år 1920 och mannen förlorade sitt målsmanskap 

över hustrun. Även inom rätten har kvinnans position förbättras, år 1933 blev det möjligt för 

kvinnor att bli domare (Gunnarsson & Svensson 2009, s. 19-20). Under 70-talet infördes en 

formell likabehandlingsprincip som innebar att lagstiftning inte längre kunde särbehandla 

kvinnor och män. Som en del i detta ändrades lagstiftning till att utgå från båda könen och regler 

blev könsneutrala (Ibid.). Regeringsformen (1974:152 [RF]) antog år 1976 jämställdhet för att 

förbättra kvinnans ställning i samhället, målet var lika rättigheter och skyldigheter könen 

emellan. Även ett förbud mot könsdiskriminering infördes (Ibid.).  
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Under 60-70-talet började begreppet "mainstreaming" användas bland forskare internationellt. 

Innebörden av mainstreaming innebar att inkludera kvinnor i beslutsfattande och utformning av 

utvecklingspolitiken. Eftersom strategin för arbetet fick kritik om att osynliggöra kvinnors 

villkor kom istället ”gender mainstreaming” att användas. Under 70-talet etablerades 

jämställdhetsbegreppet i Sverige. Den svenska motsvarigheten till gender mainstreaming är 

jämställdhetsintegrering (Norrbin & Olsson 2010, s. 17). 

Själva jämställdhetsarbetet går att dela upp i två olika delar: formell och reell. Formell 

jämställdhet kan idag ses som uppnådd i Sverige. Lagen är könsneutral och kvinnor och män är 

lika inför lagen. Den formella jämställdheten ska verka för att kvinnor och män har samma 

villkor i livet genom att det skapats lagar och regler för att det ska vara möjligt (Mark 2007, s. 

16). Den reella jämställdheten innebär att kvinnor och män har lika makt, rättigheter och 

skyldigheter, detta anses inte vara uppnått. Enligt Mark (Ibid. s. 17) har människor olika 

förutsättningar i realiteten. Olik behandling kan därför krävas för att nå ett rättvist resultat då 

formell könsneutralitet inte lett till ett resultat i praktiken (Gunnarsson & Svensson 2009, 25). 

Med avsikt att kunna följa de könsneutrala lagarna tvingas könsojämlikheten synliggöras och 

lagstiftas (Mark 2007, s. 17). Det handlar om att särbehandling kan vara nödvändigt för att få ett 

könsneutralt resultat i praktiken (Ibid. s. 57-58). Det kan påstås att denna reella jämställdhet som 

utgår från jämställdhetsfrämjande åtgärder innebär ett undantag från förbud mot 

könsdiskriminering. Trots lagstiftning har Sverige inte lyckats med att skapa ett jämställt 

samhälle i realiteten. Detta påvisas bland annat genom att regeringen skickar ut 

jämställdhetsintegrerande uppdrag till Domstolsverket med anledning av att Sveriges Domstolar 

saknar kunskap om de jämställdhetspolitiska målen (Sveriges Domstolar 2015 s. 7). 

 

2.4 God domarsed 

Enligt regeringsformen (1:2 RF) ska domare behandla alla lika inför lagen. Människor ska inte 

göras skillnad på grund av oväsentliga skäl som innefattas av fördomar och förutfattade 

meningar (Domstolsverket 2011, s. 11-12). Domaren måste vara opartisk mot parter och ombud 

och därmed undvika jäv som kan påverka hens förtroendeställning i målet. Att vara opartisk och 

icke jävig innebär att utgången av målen skulle bli densamma även då parten hade varit någon 

annan. Därmed får ingen part lov att främjas på grund av domarens intresse (Ibid.). Detta 

regleras i 1 kap. 9 § RF.  
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 En god domare ska även behandla alla människor i domstolen med respekt (Domstolsverket 

2011. s. 13). Dock finns det en medvetenhet om att en domare inte är den andra lik, att 

personligheten alltid syns i rollen som domare. Personligheten får lov att synas på ett sådant sätt 

att förtroendet fortfarande upprätthålls (Ibid.).  

 En domare måste reflektera över hur hen hanterar likabehandling vid bland annat kulturmöten 

där det kan uppstå kulturkrockar. Det är en fråga om social eller kulturell bakgrund kan påverka 

domarens inställning. Det krävs också reflektion då en part framställs som starkare än den andra 

parten och förhållandet på så sätt anses ojämnt (Domstolsverket 2011, s. 22). Domaren ska också 

tänka på hur hen visar empati för den ena eller andra parten för att inte hen ska framstå som 

partisk sympatisk. Domaren måste också anpassa information som ges under förhandling utifrån 

alla aktörers olika behov, aktivt fundera över hur hen ska skapa en trygg och bra stämning i salen 

samt fundera över när hen måste agera då någon aktör beter sig olämpligt mot parter eller andra 

aktörer (Ibid. s. 29-31).       

 

2.5 Domstolens bemötandepolicy 

Pilotdomstolen som vi granskar har sedan november 2013 antagit en bemötandepolicy. Ur denna 

har vi valt att lyfta det som berör det externa bemötandet (Domstolens bemötandepolicy 2013) 

 Allmänhetens förtroende för domstolen ska främjas genom varje anställds handlande. Det 

innebär att bemötandet ska bestå i vänlighet, respekt, tydlighet och likabehandling. Tre mål berör 

ordförandens externa bemötande under förhandling. Ordförande ansvarar för att ge tillräcklig 

information om upplägg, tidsplan och information om vad som sker efteråt, exempelvis 

ekonomisk ersättning och när domen offentliggörs. Ordföranden ska behandla alla lika och visa 

intresse, engagemang och lyhördhet samt ansvara för en god ton. Ordföranden ska även tidigt 

ingripa om olämpligt agerande förekommer (Domstolens bemötandepolicy 2013). 

 

2.6 Disposition  

I kommande avsnitt ges en förklaring till varför vi anser att jämställt bemötande behöver 

undersökas närmre och därefter ges en beskrivning av uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Sedan ges en förklaring till varför uppsatsens ämne är rättssociologiskt intressant för att därefter 
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belysa de övergripande avgränsningarna som gjorts i uppsatsen. Detta för att skapa en bättre 

förståelse för läsaren kring vad som granskas i uppsatsen.  

Därefter kartläggs tidigare forskning som är relevant för uppsatsens ämne, däribland 

forskning om jämställdhetsintegrering, normer och Brå:s bemötandeundersökning genomförd i 

en tingsrätt (Brå 2013:11). Därpå beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som använts för att 

samla in material till uppsatsen. I detta kapitel görs även etiska överväganden. Därefter redogörs 

det teoretiska ramverket som senare används för att analysera resultatet. I efterföljande 

resultatavsnitt ges en sammanfattning av det insamlade empiriska materialet utifrån uppsatsen 

syfte.  

Efter resultatdelen redovisas analys, diskussion och slutsats. I analysen förklaras resultatet 

utifrån de valda teorierna. Därefter hålls en diskussion utifrån analysen som kopplas till tidigare 

forskning, annat insamlat material, metodologiska överväganden och egna reflektioner kring det 

studerade ämnet. Därefter besvaras frågeställningarna. Diskussionen avslutas med att konkret 

sammanfatta och svara på frågeställningarna genom en slutsats. Slutsatsen ger ett kort men 

konkret svar på frågeställningarna utifrån syftet. Avslutningsvis ges förslag på framtida 

forskning som är intressant att studera närmare. 

 

2.7 Rättssociologisk relevans  

Mathiesen förespråkar tre frågeställningar inom rättssociologin för att studera hur samhälle och 

rätt påverkar varandra, både enskilt men också i växelverkan. Vi anser att den första frågan är 

intressant för denna uppsats då den undersöker hur samhällsförhållanden påverkar rätten. De 

individer som arbetar i rätten, i vårt fall domstolen, är en del av samhället och påverkas 

oundvikligen av normer och föreställningar som råder. Intresset utifrån följande fråga ligger i om 

dessa normer och föreställningar följer med domaren in i rätten? 

 

1.  I vilken utsträckning, och i så fall hur, påverkar samhällsförhållandena i övrigt 

rättsregler, rättsliga avgöranden och rättsinstitutioner?     

2.  I vilken utsträckning, och i så fall hur, påverkar rättsregler, rättsliga avgöranden och 

rättsinstitutioner andra samhällsförhållanden? 

3.  I vilken utsträckning existerar det en växelverkan mellan rättsregler/rättsliga 

avgöranden/rättsinstitutioner och samhällsförhållanden i övrigt? 
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(Mathisen 2005, s. 23).  

 

Mathiesen (2005, s. 90) talar om att lagstiftning som rör kön är ett resultat av samhället. När 

ändringar i samhällets inställning till något förändras, kan även lagstiftning komma att ändras 

påverkat av samhällsutvecklingen.  

Som exempel tar Mathisen (2005, s. 106-108) upp kvinnans framväxt inom juridiken. Enligt 

Mathiesen (Ibid.), har och i viss mån är, juridiken mansdominerat med en maskulin prägel som 

grund, men detta är på väg mot en förändring. Att fler kvinnor valt att läsa juridik hänger ihop 

med övrig samhällelig utveckling av kvinnans position i samhället genom kvinnorättsrörelser. 

Utifrån ett normperspektiv kan det påstås att moralnormer påverkar utveckling av rätten och 

lagstiftningen (Ibid. s. 86).  

 Uppsatsen ämne, däribland notarier och domares kunskap och inställning till hur jämställt 

bemötande hanteras i det externa bemötandet under brottmålsförhandling, är särskilt intressant 

att undersöka då domare i domstol tar avgörande beslut för vissa av samhällets individer. 

Domstolar och dess aktörer ska besitta särskild kunskap om Sveriges Rikes lag. Det är därför 

intressant att se hur domarna som ska praktisera denna kunskap gör detta i sin roll som 

ordförande i rätten.  

 

2.8 Avgränsningar 

Vi har i uppsatsen varit tvungna att avgränsa oss för att inte sväva iväg inom ämnet. Vi har 

därför valt att avgränsa oss till att endast undersöka domares externa bemötande med fokus på 

jämställdhet. Observationer utförs endast av förhandlingar i brottmål då vi som 

kriminologstudenter har kunskaper inom straffrätt och därmed en förkunskap om processen. 

Därtill observeras endast domare med anledning av att domaren är ordförande i dessa 

förhandlingar och har till uppgift att hålla ordning i rättssalen.  

 Gällande intervjuerna har vi valt att inkludera både domare och notarier. Detta då notarier 

efter en tids anställning också får lov att döma i mindre brottmål enligt förordningen med 

tingsrättsinstruktion 18§ 1 st.  
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3. Tidigare forskning  

3.1 Forskning om jämställdhetsintegrering 

För att skapa en förståelse för uppsatsens ämne är det av vikt att granska tidigare forskning som 

gjorts inom ämnet . Det finns mycket forskning om jämställdhet både internationellt och 

nationellt. Norrbin och Olsson (2010, s. 7) har vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid 

Göteborgs universitet sammanställt en kunskapsöversikt över både färdigställd och pågående 

forskning inom ämnet jämställdhetsintegrering.  

När en inriktning från jämställdhet till jämställdhetsintegrering görs faller genast antalet 

forskningsstudier. Speciellt svensk forskning om jämställdhetsintegrering är bristfällig. Att det 

saknas svensk forskning om jämställdhetsintegrering kan verka svårförståeligt då 

jämställdhetsintegrering varit en strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen sedan år 1994 

(Alnebratt & Rönnblom 2016, s. 8). Mer än 20 år som strategi kan uppfattas som en lång tid, 

men inom forskningen är detta ett nytt område och kan vara orsaken till avsaknaden (Norrbin & 

Olsson 2010, s. 54). 

  I kunskapsöversikten presenteras exempel på framgångsrikt arbete och faktorer som forskare 

anser har en stor inverkan. För att jämställdhetsintegrering ska vara framgångsrikt inom 

verksamheter krävs en aktör med motivation för jämställdhetsarbete, kunskap om könsskillnader 

inom den egna verksamheten samt medvetenhet kring genusfrågor (Norrbin & Olsson 2010, s. 

39). Gunnel Forsberg (2005 refererat i Norrbin & Olsson 2010, s. 39) har studerat svensk 

regionalpolitik och dess framgångsfaktorer i arbetet med jämställdhetsintegrering och är en av de 

forskare som trycker på behovet av kunskap om genus. Hon menar att tålamod och tydlighet är 

av stor vikt samt att arbetet med jämställdhetsintegrering bör ske både på en strukturell och 

individuell nivå. Hon belyser också forskning och fokus på de jämställdhetspolitiska målen 

(Ibid.). 

Den kritik som riktas emot jämställdhetsintegrering som strategi pekar på olika faktorer. 

Främst kritiseras avsaknaden av tydliga metoder som leder till en påvisad och önskad effekt. Att 

det finns en avsaknad av tydliga mål, där det står klart vad strategin ska leda till, kan även vara 

en orsak till att det inte blir någon synlig eller bestående effekt (Norrbin & Olsson 2010, s. 17). 

Kritik har också riktats till strategins syfte. Att synliggöra skillnader mellan könen kan i sin tur 

leda till att dessa skillnader återskapas (Ibid. s. 24). Gemma M. Carneys (2008 refererat i Norrbin 

& Olsson 2010,  s. 26) kritiserar metoden att påvisa könsskillnader och att denna inte resulterar i 
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mer än framtagning av kvantitativ data och som sedan inte kan arbetats vidare med. Det riktas 

också kritik till att jämställdhetsintegrering är en strategi som hela tiden ska fortgå och utvecklas 

i takt med samhällets utveckling. Eftersom att det då inte finns någon tydlig start eller avslut har 

detta resulterat i att strategin blivit ett mål istället för att öka jämställdhet (Norrbin & Olsson 

2010, s. 25). Forskning pekar på att det också finns en avsaknad av tid och intresse för 

jämställdhetsarbete samt en brist av kvalitativa analyser på det arbete som har genomförts 

(Lindholm red. 2011. s. 19).  

Genomförandet av jämställdhetsintegrering är enligt Squires (2007 refererat i Norrbin & 

Olsson 2010, s. 25-26) beskrivet för att verka som en enkel strategi, men är i praktiken betydligt 

svårare att genomföra. Det krävs kunskap om genus, jämställdhet och integrering för att kunna 

göra det som strategin utgår från: identifiera jämställdhetsproblem och genomföra åtgärder som 

sedan ska utvärderas. En annan forskare, Nicholas Piálek (2007 refererat i Norrbin & Olsson 

2010, s. 29), menar att de verksamheter som ska jämställdhetsintegrera är beroende av 

kompetens vilket ofta ligger hos en individ. I det fall då individen väljer att sluta i verksamheten 

försvinner kompetensen samtidigt och det är en av orsakerna till att förändring inte kvarstår i det 

vardagliga arbetet. Kritiken bekräftas genom en utvärdering av Det Nordiska Mainstreaming -

projektet som pågick från år 1997-2000 där syftet var att integrera ett könsperspektiv i 

arbetsmarknads- och ungdomspolitiken (Silvell 2000 refererat i Norrbin & Olsson 2010, s. 44). 

Utvärderingen visade att varje enskild verksamhet bör problematisera jämställdhet och det ska 

göras av ordinarie personal för att nå ett kvarstående resultat. “Det är strukturerna som ska 

anpassas till medborgarna och inte tvärt om” skriver Norrbin och Olsson (Silvell 2000 refererat 

i Norrbin & Olsson 2010, s. 44). 

 

3.2 Att sprängs normer – om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering 

Wittbom (2009, s. 188) skriver i sin avhandling “Att spränga normer - om 

målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering” att den genusvetenskapliga 

jämställdhetsforskningen är bristfällig och att det finns en avsaknad av teoribildning inom 

jämställdhetsintegrering (Daly 2005; Benschop & Verloo 2007 refererat i Wittbom 2009, s. 188). 

Styrningen i en verksamheten kräver att maktrelationer mellan kvinnor och män synliggörs i 

stället för att diskutera grupperna som två olika kategorier (Connell 2003; Squires 2007 refererat 

i Wittbom 2009, s. 190).  
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 Wittbom anser att det är kombinationen kunskap och handling som krossar ojämställda 

normer. Det är inte tillräckligt att endast öka kunskapen, på samma vis som att 

jämställdhetsintegrering inte kan genomföras utan kunskap (Wittbom 2009, s. 199). Wittbom 

(Ibid.) belyser detta genom begreppet könsblindhet som är en kombination av att en person inte 

känner till vad genus innebär samt att hen inte agerar aktivt för att integrera genusmedvetenhet. 

Wittbom (Ibid.) skriver vidare att det är mycket viktigt att börja ställa frågor för att på så sätt 

skapa en högre grad av medvetenhet och därmed upptäcka vilka konsekvenser som skapas av att 

genus inte finns med i analysen. Helt jämställda normer existerar först när båda könens behov, 

utan tvivel, ingår i samtliga beslutsprocesser. Wittbom (Ibid.) belyser därmed ett förhållningssätt 

som ska genomsyra alla processer i verksamheten. Hon (Ibid.) menar att målstyrning inte 

fungerar vid jämställdhetsintegrering, utan att det finns ett behov av kulturskapande åtgärder som 

kan bidra till att påverka normer. Detta kan förklaras genom att beteenden skapas vid 

föreställningar om kön, därav vikten av genusmedvetenhet (Ibid.) Det är som en fantasi att 

jämställdhetsmål skulle uppnås genom att endast sätta upp dem i målstyrningssystemet (Salzer-

Mörling 1998 refererat i Wittbom 2009, s.169). Avslutningsvis skriver Wittbom att “För att 

spränga normer behöver jämställdhetsintegreringen ta vägen bortom målstyrningsprocesserna” 

(2009, s. 200).        

 

3.3 Bemötande i domstolen 

Sedan år 2010 har Sveriges Domstolar, på uppdrag av regeringen, en särskild bemötandestrategi 

som bygger på ett flertal insatser (Brå 2013:11, s. 5). Brottsförebyggande rådet, Brå, har i 

rapporten Bemötande i Domstol 2013:11 gjort en studie av hur brukarna upplevt domstolens 

bemötande och behandling av ärenden. Materialet är vetenskapligt granskat av Eva Tiby, 

professor på Stockholms Universitet (Ibid.). Rapporten bygger på en kunskapsöversikt, 

semistrukturerade intervjuer med brukare i tingsrätt (vittnen, målsägande och tilltalade) samt 

inom förvaltningsrätten (klagande och sökande). Därtill har advokater, åklagare och domare på 

tings- och förvaltningsrätt intervjuats (Brå 2013:11, s. 6, 20).  

 Kunskapsöversikten i studien belyser tidigare brukarundersökningar som visar på att 

ledamöternas uppträdande spelar roll för om brukaren anser sig själv ha blivit behandlad rättvist 

eller inte (Brå 2013:11, s. 7). När domaren uppfattats som neutral och engagerad samt ställt 

följd- och kontrollfrågor har stämningen i domstolen varit bättre och brukaren uttrycker att hen 
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haft lättare för att uttrycka sig. Enligt Brå 2010:1 (refererat i Brå 2013:11, s. 16) kan dåligt 

bemötande leda till ett minskat förtroende för domstolen och en minskad vilja att delta i framtida 

rättsprocesser. Ett bra bemötande, kan tvärtemot, resultera i ökad benägenhet att delta i 

rättsprocessen (Ibid.). För att brukarna ska tala fritt, omfattande och sannhetsenligt krävs det att 

brukarna känner sig trygga i rättssalen (Brå 2013:11, s. 24).  

 Studien fann också att brukare upplevt att nämndemän i vissa fall inte visat intresse och “i 

värsta fall, rentav somnar” (Brå 2013:11, s. 11-12). Till sist uppmärksammas de subtila 

aspekterna såsom vaksamhet, gester och miner som kan påverka brukarnas intryck vid ett 

bemötande (Brå 2013, s. 14). Sammanfattningsvis framlägger studien att arbetet med bemötande 

i domstol inte är ett engångsprojekt, utan att det ska vara ett ständigt pågående arbete (Brå 

2013:11, s. 85).  

 

4. Metod och material 
I och med att vår studie ingår i arbetet med jämställdhetsintegrering på en av Sveriges 

pilotdomstolar i JiM-uppdraget skapades våra frågeställningar efter det att vi fått tillgång till 

fältet. För att svara på våra frågeställningar gällande domarna externa bemötande med fokus på 

att granska jämställt bemötande under brottmålsförhandlingar i domstolen har en kvalitativ 

studie utförts via sex huvudsakliga steg (Bryman 2011, s. 346).  

 Först valdes frågeställningarna utifrån avgränsningarna gentemot pilotdomstolen. Därefter 

valdes plats i form av rättssalen ut. I samband med detta bestämde vi oss för att samla in empirin 

genom semistrukturerade intervjuer med notarier och domare och därefter via strukturerade och 

systematiska observationer av domaren under brottmålsförhandlingar. Detta för att kunna svara 

på första och andra frågeställningen.  

 Materialet som har samlats in analyseras sedan med hjälp av relevanta teorier. Därefter har 

resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning och bakgrund med avsikt att även kunna svara på 

den tredje frågeställningen. Till sist svarar vi på samtliga tre frågeställningar i slutsatsen för att 

knyta ihop säcken.  
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4.1 Forskningsetiska överväganden 

Genom att överväga möjliga konsekvenser av de val som gjorts för studien relaterat till de som 

valt att delta i intervjuer samt observerats under förhandling görs forskningsetiska överväganden. 

Detta för att inget utpekande ska kunna göras. Varken domstolen respektive notarier och domare 

nämns vid namn. Notarier och domare har vi dock valt att benämna med olika titlar då notarierna 

efter en tid i tjänst får lov att döma i mål, men även besitter kunskap om hur de själva uppfattar 

domaren när de innehar rollen som protokollförare som är en del i deras vardagliga 

arbetsuppgifter.  

 Innan vi påbörjade vår studie på domstolen gick ett mail ut till alla som jobbar på domstolen 

för deras vetskap om att studien kommer att genomföras på domstolen samt att vi eventuellt 

kommer att observera deras förhandlingar. I mailet avslöjades vår identitet som forskare och 

information om forskningen, vilket enligt Denscombe (2009, s.198-199) är mycket viktig 

information som ska ges innan arbetet påbörjas.  

 Det är sammantaget mycket viktigt att visa respekt för de som intervjuas och observeras i en 

studie samt undvika att någon lider fysiskt, psykologisk eller personlig skada och arbeta på ett 

ärligt sätt som respekterar allas integritet (Denscombe 2009, s.193, 195). Informanterna i 

intervjuerna har efter samtycke till att delta i intervju blivit försäkrade om att all information som 

lämnas kommer att behandlas konfidentiellt. Information som kan avslöja informantens identitet 

har tagits bort ur uppsatsen för att inte försätta någon i en oönskad position (Denscombe 2009, s. 

197, 200).  

Nedan följer en mer ingående förklaring till våra val av metod och material och varför dessa 

är relevanta för vår uppsats.  

 

4.2 Litteraturöversikt 

En narrativ litteraturgenomgång genomfördes till en början i denna uppsats för att skapa en 

förståelse för ämnet men också för att skapa en översikt på vad som har forskats kring. Valet av 

en narrativ litteraturgenomgång gjordes för att dessa enligt Bryman (2011, s.112) är mer 

ofokuserade och omfattande till skillnad från systematiska litteraturgenomgångar. Den narrativa 

litteraturgenomgången är dessutom mer tolerant för att ta bort eller inkludera olika studier 

(Ibid.).  
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 Vid insamling av material för litteraturgenomgången har sökningar främst gjorts i databasen 

JÄMDA, där litteraturen är samlad till att beröra jämställdhet och jämställdhetsintegrering från 

år 1990. Kategorierna “rapporter” och “doktorsavhandlingar” undersöktes och lästes utifrån 

abstract för att avgöra om dessa kunde ha relevans för vår studie. Sökningar på “jämställdhet”, 

“jämställdhetsintegrering” och “domstol” gjordes därefter i databasen. Sökningar har även gjorts 

via sökmotorn Google. Även här användes orden “jämställdhet”, “jämställdhetsintegrering” och 

“domstol”. Utöver dessa gjorde vi även sökningar på “JiM-uppdraget”. Sökningar gjorde därtill i 

databasen LOVISA, bibliotekskatalogen vid Lunds Universitet. Till sist kan tilläggas att en 

genomgång av referenser gjordes för att finna ytterligare relevanta källor.  

 

4.3 Intervju 

För att samla in material till frågeställningen “Hur uppfattar notarier och domare att det externa 

bemötandet, med fokus på jämställdhet, hanteras under brottmålsförhandlingar?" genomfördes 

intervjuer med notarier och domare på pilotdomstolen. Enligt Denscombe (2009, s. 232-233) 

lämpar sig intervjuer särskilt bra när åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter ska samlas 

in. Intervjuer används framgångsrikt vid kartläggning av komplexa fenomen (Ibid.) Därav anser 

vi att intervjuer är ett lämpligt metodval.  

 Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer som enligt Denscombe (2009, s.234-

235) bygger på att forskaren har en lista med färdiga teman och frågor. Intervjuformen ger 

möjlighet till djupgående och öppna svar. Särskild fokus läggs på intervjupersonen eller 

personerna och deras personliga synpunkter (Ibid.).  

Sju stycken enskilda intervjuer har genomförts med olika domare. Enligt Denscombe (2009, s. 

235) är fördelen med personliga intervjuer är att intervjun är förhållandevis lätt att genomföra. 

Det är också enkelt att kontrollera vem som sagt vad då det endast är en informant som uttalar 

sig. Därtill blir sammanfattningen av intervjun också enkel att sammanfatta (Ibid.)  

Även en gruppintervju genomfördes med sex stycken notarier för att även låta dem bidra med 

sina åsikter, vilket kan leda till en djupare förståelse för ämnet, men också för att öka antalet 

deltagare i forskningen och öka representativiteten i den insamlade datan. Fler informanter bidrar 

till fler åsikter och erfarenheter. Notarier får även dem efter en tids anställning med utbildning 

döma i enklare brottmål. Dessutom sitter notarien även med som protokollförande vid 

förhandling och kan observera domarens externa bemötande med fokus på jämställdhet. 
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Gruppintervjun genomfördes på liknande vis som de personliga intervjuerna. Informanterna 

svarade utifrån sig själva och inte som grupp. Enligt Denscombe (2009, s. 237) skapar en 

gruppintervju möjlighet för deltagarna att diskutera med varandra och ta ställning för eller emot 

någon annans åsikt. För att allas åsikter skulle komma fram och inte riskera att en informant tog 

över diskussionen uppmuntrade vi alla till att svara på frågorna (Ibid. s. 254). 

Enligt Denscombe (2009, s. 233, 245) kan vår intervjuaridentitet påverka intervjupersonerna 

när mer personliga frågor ställs. Denscombe (2009, s. 245) menar vidare att finns det en risk för 

att informanterna vid vissa känsliga frågor intar försvarsställning eller svarar på frågan så som de 

tror att intervjuaren önskar. Därav intervjuades informanterna med respekt för detta och med 

avsikt att undvika att den insamlade datan inte blir representativ. För att undvika att informanten 

blir påverkad av intervjuaren ska intervjuaren vara noga med att presentera sig själv och ha ett 

neutralt förhållningssätt (Denscombe 2009, s. 246). För att ta hänsyn till detta var vi mycket noga 

med att presentera oss innan intervjun startade och undvek att uttrycka starka känslor under 

intervjun när informanterna svarade på frågorna. Då någon informant inte förstod en fråga 

förklarades frågan tydligare. Vi strävade hela tiden efter att vara lyhörda och tillmötesgående. 

Ingen informant tvingades till att svara på en fråga.  

Vid genomförandet av intervjuerna inledde vi med en presentation om vilka vi är, upplägg av 

intervjun samt bakgrund och vårt intresse för forskningen. Enligt Denscombe (2009, s. 255) är 

det viktigt att fråga om lov för att få spela in intervjun. Detta gjordes då vi även förtydligade att 

inspelningen endast skulle göras för att lättare kunna sammanfatta intervjusvaren. Vi 

förtydligade att det inspelade materialet behandlas konfidentiellt och att det endast är tillgängligt 

för oss studenter samt examinator och fram till examinationen är slutförd, därefter raderas det 

inspelade materialet. 

 Under intervjuerna lades stor vikt vid Denscombes (2009, s. 255) intervjutips som innebär att 

intervjuaren ska sufflera, gå på djupet och kontrollera. Sufflering gjordes genom att fortsätta vara 

tyst en kortare stund när tystnad uppstod för att ge möjlighet till betänketid. Vi upprepade frågan 

eller något som informanten sagt nära inpå om informanten tappade tråden. Exempel eller 

förklaring gavs när informanten frågade efter detta, men dock inte på så sätt att detta kunde 

påverka intervjusvaren. Uppföljning gjordes vid vissa tillfällen genom att be informanten att 

förklara något tydligare eller ge exempel för att hen skulle gå djupare in i ämnet. Enligt 

Denscombe (2009, s. 257) ska informanterna få möjlighet att tillägga saker som inte tagits upp 
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under intervjun när intervjufrågorna har ställts. Detta gjordes efter varje intervju för att sedan 

avsluta med att ett tack för att de hade ställt upp på och avsatt tid för intervju.  

Kontroll och sammanfattning av informantens uttalanden gjordes då vi efter intervjun 

skickade sammanfattningen på intervjun till alla intervjuade för att de skulle kunna uttala sig 

kring om vi uppfattat vad de sagt korrekt. Korrigeringar gjordes i något fall för att godkännas.  

 Sju stycken intervjuer spelades in med ljudupptagning. En  informant inte ville spelas in och i 

det fallet gjordes fältanteckningar under intervjun. Eftersom vi var två som närvarade vid varje 

intervju ansåg vi att det inte vara problematiskt att skriva fältanteckningar. Även dessa 

anteckningar sammanfattades efter intervjun och skickades till informanten för granskning.  

 

4.3.1 Urval 
Ett bekvämlighetsurval av intervjupersonerna genomfördes vid urvalet. Detta för att domare och 

notarier ofta sitter i förhandling under dagarna och därför är upptagna. En intervjuinbjudan 

skapades och skickades till kontaktpersonen på pilotdomstolen som sedan skickade ut den via 

mail till samtliga domare och notarier. Urvalet föll alltså på tillgänglighet och informanternas 

egna intresse att delta. Att det fallit på denna typ av urval anses inte vara problematiskt då det 

enligt Bryman (2011, s. 433), i en kvalitativ undersökning, som vi genomför, inte efterfrågas ett 

representativt urval som ska kunna generaliseras.   

De som deltog i de personliga intervjuerna var domare i åldrarna 30-70 år och av båda könen. 

I gruppintervjun deltog personer i åldrarna 25-35 år och även där av båda könen. Sammantaget 

var det fler kvinnor än män som intervjuades. Intervjuerna genomfördes under vecka 15, 10-13:e 

april 2017. 

  

4.4 Observation 

För att undersöka reliabiliteten och kunna svara på frågeställningen i denna uppsats genomfördes 

strukturerade och systematiska observationer med observationsschema. Observationsschemat 

gjordes genom att en checklista utformades med olika definierade beteenden som registrerades 

under observationen. Valet av en systematisk observation genom observationsschema (se bilaga. 

4) gjordes så att registrering och tolkning kunde ske på ett så pass objektivt sätt som det är 

möjligt samt för att observationerna genomfördes av två observatörer där registreringen kan te 

sig olika. Vikten av objektivitet bekräftas av Denscombe (2016, s. 295). 
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När vi genomförde observationerna var vi medvetna om att tolkning av det som kunde inträffa 

under förhandlingarna kan te sig olika mellan oss som observatörer beroende på faktorer som 

sinnesstämning, kunskap och erfarenhet (Denscombe 2016, s. 294-295). För att undvika denna 

påverkan så långt det gick var vi underförstådda med vad som skulle granskas under 

observationerna genom ett färdigställt observationsschema med tydliga definitioner om vad 

kategorierna innebär. Under observationerna ansvarade en av oss för schemat medan den andra 

antecknade fritt för att inte missa andra viktiga iakttagelser som inte kunde fyllas i via schemat. 

Dessa arbetsuppgifter skiftades mellan varje förhandling.    

Det finns kritik mot systematiska observationer gällande att dessa inte förklarar varför ett visst 

beteende inträffar. För att skapa en bättre förståelse för detta gjordes fältanteckningar som kunde  

användas vid senare analys. Genom detta tillvägagångssätt ökar tillförlitligheten av datan 

(Denscombe 2016, s. 299, 302-303). 

Enligt Denscombe (2016, s. 300) kan observatörernas närvaro påverka de som observeras, i 

detta fall domarna. Dels genom att domarna på förhand var medvetna om att vi skulle genomföra 

observationer av förhandlingar på domstolen. Dock hade inte alla domare kunskap om exakt hur 

vi ser ut, vilket förhoppningsvis minskar påverkan. Enligt Denscombe (Ibid.) kunde vi på så sätt 

undvika att blir för synliga. Detta är av särskild vikt eftersom det var tydligt att vi antecknade 

iakttagelserna.  

  

4.4.1 Urval 
Denscombe (2016, s. 298-299) belyser ett vikten av ett representativt urval gällande 

observationer. Vi valde därför vilka domare och förhandlingar som skulle observeras utifrån ett 

slumpmässigt vis. En period för när observationerna skulle genomföras bestämdes till vecka 17, 

25-28:e april 2017. Totalt spenderades fyra stycken heldagar på pilotdomstolen. De 

förhandlingar som var tillgängliga valdes ut. Förhandlingarna begränsades till brottmål. Denna 

avgränsning gjordes för att vi besitter kunskap om brottmål då vi har studerat straffrätt. 

Tidsbristen är en bov då observation av tvistemål kunnat vara intressant för undersökningen. 

Observationerna gjordes av domare som inte varit delaktiga i de tidigare genomförda 

intervjuerna då vi ansåg att det fanns en risk att informanterna kunde påverkas av de frågor som 

ställts i intervjuerna och därav anpassa sitt bemötande som hade kunnat riskera ett icke 
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representativt resultat. Förhandlingarna som observerades pågick under 30-150 minuter. Detta 

för att ge utrymme för ett representativt urval av de kriterier som utgör checklistan. 

Vi hade till en start planerat att observera tio stycken förhandlingar, dock föll antalet på sju 

stycken. Detta berodde dels på att två förhandlingar blev inställda med kort varsel och en 

förhandling blev utebliven. I den förhandling som vi ville ersätta den uteblivna förhandlingen 

med, tillhörde domaren en av de domare som blivit intervjuade. Därav kunde denna förhandling 

inte observeras.  

 

4.5 Verifiering av data 

När det gäller validitet i intervjuerna som genomförts är det svårt att säkerställa att informationen 

som gavs verkligen är sann. Eftersom intervjuerna berörde åsikter och inställning till 

jämställdhet och bemötande och olika frågor kring ämnet finns det inget säkert sätt att 

kontrollera uppgifterna. Dock har flera återkommande teman tagits upp i flera av intervjuerna, 

vilket Denscombe (2009, s. 265-266) menar är viktigt för att säkerställa validiteten. I ett försök 

att garantera validitet i den empiri som samlats in har informanterna fått ta del av 

sammanfattningar från intervjuerna genom att dessa skickas till varje informant som fått läsa 

igenom och godkänna dessa. Informationen har inte ändrats i större drag i efterhand, utan mindre 

korrigeringar för att exempelvis förtydliga vad informanten menat med ett visst uttalande har 

gjorts enligt informantens önskan.  

Denscombe (2009, s. 301) belyser att validiteten i de skriftliga källor som används anses ha 

hög validitet då de antingen är vetenskapligt granskade eller skriva av författare med 

trovärdighet, exempelvis regeringen eller olika lagtexter. Vi tog stor hänsyn till detta vid 

insamlingen av materialet.  

Reabiliteten har försäkrats vid insamling av empirin genom att vi har fört diskussioner och 

tydliga anteckningar på vad som ska undersökas, hur det ska samlas in och hur det ska tolkas. 

Detta menar Bryman (2011, s. 352) är av stor vikt för reabiliteten.  
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 Teoretiskt ramverk 5.
 
5.1 Genusperspektiv 
Genusperspektivet är dynamiskt och förändras i takt med samhällets-, genusforskningens- och 

genusvetenskapens utveckling (Nationella sekretariatet för genusforskning u.å. c). Att använda 

ett genusperspektiv innebär att forskaren eller verksamheten ställer sig kritiskt och ifrågasättande 

till de föreställningar som råder kring kön. Det är viktigt att reflektera kring både medvetna och 

omedvetna föreställningar. Frågor ställs gällande vem som har uttalat sig om en påstådd sanning 

samt vad, vem eller vilka som därmed uteslutits genom föreställningen. Att ställa frågor bidrar 

till en förståelse för hur kön och genus återskapas i samhället samt hur vi själva bidrar till dessa. 

Genusperspektivet utmanar normer som finns kring kön och belyser det som tas för givet (Ibid.).  

 Ett genusperspektiv bidrar också till att andra normer, föreställningar och uppfattningar kring 

kön, nationalitet eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, 

sexuell läggning, ålder etcetera. synliggörs och utmanas. Genusperspektivet kan därmed hjälpa 

till att förändra föreställningar som råder. Könstillhörighet är situationsbundet och föreställningar 

kring “manligt och “kvinnligt” är i och med det föränderligt (Nationella sekretariatet för 

genusforskning u.å. c).  

Genusperspektivet har använts länge inom jämställdhetspolitiken (Mark 2007, s. 55). I det 

praktiska jämställdhetsarbetet kan genusperspektivet användas som ett processverktyg med 

avsikt att människor ska få förståelse för bristande jämställdhet och verksamhetens maktordning 

(Mark 2007, s. 59-60). Maktordningar existerar i alla samhällen genom att organisera samhället 

utifrån könstillhörighet (Gunnarsson & Svensson 2009, s. 137). Maktordning innebär en 

rangordning av kvinnor och män där mannen är överordnad kvinnan. Att mannen är överordnad 

innebär mer makt och att kvinnan utesluts från maktställningar. Mannen anses vara en norm 

genom att han inte ifrågasätts utifrån sitt kön såsom kvinnan görs. Det manliga könet blir 

könsneutralt och därmed en norm (Mattsson 2015, s. 50-51).  

När förändring av en verksamhet ska göras handlar detta om att skapa en trygg och fri miljö 

som gör det möjligt att både ifrågasätta sig själv men också hela sin verklighetsuppfattning 

(Mark 2007, s. 59-60). Genusperspektivet utmanar därmed den normalitet som råder. Att införa 

ett genusperspektiv i verksamheten kan leda till en orolig stämning och frustration. Frågor såsom 

“Varför kan jag inte tänka och göra som jag brukar?” samt “Vad gäller nu?” är vanligt 

förekommande (Ibid.). Detta kan bli aktuellt när en person anser att jämställdhets- och 
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genusperspektiv inte berör hens arbetsuppgifter, men måste lära sig att reflektera över detta och 

förändra sin attityd och uppfattning. Mark (Ibid.) menar att den som leder jämställdhetsarbetet 

och använder sig av ett genusperspektiv måste ta hänsyn till det motstånd som möts och inte 

bortse från vad individerna ser som normalt i verksamheten. Därav måste processledaren se till 

att alla får lov att ifrågasätta och försvara sina åsikter med avsikt att lära känna hur individerna 

tänker och resonerar under specifika omständigheter. På så sätt kan ledaren bli medveten om 

vilken kunskap som krävs för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete (ibid.) Sammanfattningsvis 

krävs det också att genusperspektivet som ett processverktyg används tillsammans med andra 

kunskaper och perspektiv för att jämställdhetsintegrering ska lyckas (Mark 2007, s. 61).  

 

5.2 Intersektionellt perspektiv 
 

“Ett perspektiv som fokuserar skärningspunkten mellan olika maktordningar i samhället och hur olika 

identiteter skapas som resultat av till exempel ras/etnicitet, kön, sexualitet, funktionsduglighet och 

ålder” (SOU 2007:15, s. 67). 

 

Intersektionalitet jämförs med engelskans “intersection” som betyder korsning eller 

skärningspunkt. Begreppet belyser hur olika maktordningar och kategorier kopplas samman och 

påverkar varandra (Mattsson 2015, s. 19; Almén u.å.). Kategoriseringarna tillskriver därmed 

grupper olika mycket makt. Maktordningar kan förklaras genom strukturella samhälleliga 

mönster såsom att män ofta har högre lön är kvinnor. Kategorier innefattar bland annat kön, 

nationalitet eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder etcetera (Almén u.å.). 

Genom att analysera utifrån ett intersektionellt perspektiv synliggörs hierarkier. Anses en 

individ vara av annat etniskt ursprung än svensk är det större sannolikhet att hen till exempel blir 

utsatt för hatbrott eller diskriminering i arbetet. Det intersektionella perspektivet påvisar därav 

när en individs könstillhörighet, sexuella läggning, etniska tillhörighet, ålder och eller 

funktionsnedsättning ger hen andra förutsättningar. Alla kategorier tillämpas inte i alla 

situationer då till exempel inte alla män har högre lön eller är överordnade alla kvinnor (Almén 

u.å.).  
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Mattsson (2015, s. 19) menar att genusanalyser har berört förhållandet mellan kvinnor och 

män samt konstruktionen av maskulinitet och femininitet, men inte belyst hur olika kategorier 

inverkar på maktrelationer mellan grupper samt konstruktionen av maskulinitet och femininitet. 

Det intersektionella perspektivet visar på att det finns flera typer av feminimiteter och 

maskuliniteter som konstruerats utifrån bland annat sexualitet samt social- och etnisk tillhörighet. 

Mattsson (2015, s.1) ger exempel på att det finns föreställningar kring svenska män och kvinnor i 

gentemot kvinnor och män som har ett annat etniskt ursprung. Detta innebär att olika 

maskuliniteter och feminimiteter kan särskiljas från varandra (Mattsson 2015, s. 20). En allvarlig 

kritik som riktas till genusforskning är att den endast har belyst vita heterosexuella västerländska 

medelklasskvinnor. Många kvinnor kände inte igen sig i hur genusforskningen målade upp 

kvinnors erfarenhet, däribland svarta, socialt utsatta eller lesbiska kvinnor. På grund av att 

gruppen kvinnor inte har samma erfarenheter kan inte gruppen ses som homogen. Detsamma 

gäller med gruppen män. (Mattsson 2015, s. 20). Mattsson ger ett exempel på en svart 

arbetarklasskvinna som i vissa fall har mer gemensamt med en svart arbetarklassman till skillnad 

från en vit medelklasskvinna. Det intersektionella perspektivet, till skillnad från 

genusperspektivet, belyser därmed orättvisor och förtryck som existerar inom gruppen kvinnor 

eller inom gruppen män, och därmed inte bara mellan könen (Ibid.).  

 Eva Schömer (2011, s. 139) menar att det intersektionella perspektivet kan hjälpa till med att 

synliggöra underordnade grupper och marginaliserade kvinnors behov och intressen, vilket kan 

bidra till en förändring för dessa grupper i samhället. Genom att inte avgränsa analysen till vita 

heterosexuella västerländska medelklasskvinnor kan tron på det demokratiska och icke 

exkluderande samhället öka. Detta kan i sin tur leda till att skillnaden mellan den formella och 

den reella jämställdheten minskar och i bästa fall helt upphör (Schömer 2011, s.139: Mattsson 

2015, s. 20).  

 I det praktiska arbetet med jämställdhetsintegrering kan det intersektionella perspektivet 

arbeta utifrån kön, men dock inte bara utifrån kön, då det är fler kategorier som spelar in vid 

jämställdhetsarbete (Almén u.å.). Jämställdhetsarbetet måste därmed influera och nå ut till fler. 

Utan ett intersektionellt perspektiv kommer jämställdhetsarbetet inte fånga in alla kategorier av 

män och kvinnor (Ibid.). För ett framgångsrikt jämställdhetsarbete krävs det att alla inom 

verksamheten aktivt funderar över hur ett intersektionellt perspektiv kan bidra till i 

verksamheten. Till sist är det viktigt att styrdokumenten i en verksamhet innehåller riktlinjer 
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gällande likvärdigt bemötande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder (Ibid.). Dessa diskrimineringsgrunder regleras i diskrimineringslagen 1 kap. 1 §.  

 

 Resultat 6.

6.1 Intervju med notarier 

Inledning och JiM-uppdraget 

Sex stycken notarier har intervjuats i en gruppintervju. Notarierna är i åldrarna 25-35 år. 

Notarierna fick tre veckor före det att intervjun ägde rum information om JiM-uppdraget. De 

fick då reda på att uppdraget skulle starta någon gång i maj men något specifikt innehåll känner 

de inte till. 

Notarierna upplever att det är “rätt så” jämställt på domstolen. De menar att generationsskifte 

och juristutbildning, tillsammans med att domstolsarbete går ut på att man ska vara objektiv, 

”nog” gör att jämställdhet automatiskt kommer med arbetet. 

  

Tidigare erfarenheter 

Notarierna är överens om att tidigare erfarenheter påverkar deras bemötande. De syftar specifikt 

på erfarenheter som gett dem mer förståelse. Jobberfarenheter från bland annat migrationsverket 

spelar särskilt stor roll när det möter invandrare. Kommer någon exempelvis från Syrien, 

Albanien eller Serbien är deras rättssystem och myndigheter mycket hårdare och den tilltalade 

går i många fall inte ens dit. Det är därför viktigt att domaren ger ett respektfullt och 

förtroendeingivande intryck i första kontakten när de väl kommer till den svenska domstolen. 

Detta gäller även andra människor som kommer till domstolen för första gången. Arbete med 

människor som inte talar det svenska språket och det krävs tolk har gett dem mer tålamod. 

Notarierna anser att tålamod är något man har eller något hen kan jobba fram.  

De anser att en domare ska vara vänlig, men ändå konsekvent. Detta förtydligas i uttalandet 

att ”man är ändå en statstjänsteman” och ska utgå från lagar och regler. I de situationer då det 

krävs en tillsägelse under förhandling anser notarierna att det är en ”konst” att kunna säga från. 

En annan intressant kommentar som lämnas under intervjun är att det är ”lätt att bli cynisk” då 

juristprogrammet är fyra och ett halvt år av synskhet. Notarien menar att ”man kommer in som 
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människa, men kanske slutar som en robot” eftersom de hela tiden utgår från lagar och regler. 

Som juriststudent nöts dessa in och det kan resultera i att hen glömmer bort att det är en 

människa man talar om och tar beslut om. Hen belyser att ”det handlar om människoöden” men 

att det dock inte kan räknas in och rubba påföljdsbestämning. Notarierna menar 

sammanfattningsvis att dessa erfarenheter inte påverkar dem i bedömningsfrågan utan endast vid 

bemötandet. 

 

Jämställt bemötande i domstol 

I de fall notarierna sitter som ordförande under förhandling handlar det om mindre förseelser 

som exempelvis bilbältesförseelser och rattfylleri. De dömer i mål som har tydliga riktlinjer och 

därför ges inte mycket bedömningsutrymme, vilket underlättar när de ska vara objektiva. 

Ett jämställt bemötande innebär att behandla alla lika, ingen ska känna sig annorlunda bemött 

för att man är kvinna eller man menar notarierna. Notarierna anser att jämställdhet automatiskt 

kommer i arbetet när de arbetar utifrån objektivitetsprincipen. Alla är lika inför lagen och ett 

enkelt språk bidrar till att det inte görs skillnader mellan genus. Dock påpekar notarierna att det i 

95 procent av fallen är män som är tilltalade i domstolen, men de tror inte att detta påverkar 

dömandet. Bland notarierna nämns även att det finns föreställningar om att kvinnor döms 

mildare i vissa grövre fall där hänsyn tas till särskilda omständigheter. Det finns även en 

föreställning om att kvinnor begår en annan typ av brott.   

Notarierna känner inte att de själva behandlar en person olikt beroende på om det är en 

kvinna, man, barn etcetera. Dock menar dem att det kan vara svårt att se hur de själva bemöter. 

Det kan uppstå skillnader i bemötandet utifrån om brukaren har varit i rätten förut eller inte. 

Notarierna menar att det handlar om tydlighet. En äldre eller yngre person som aldrig varit i en 

rättssal behandlas mer pedagogiskt och domaren är mer lugn i sitt bemötande för att de ska förstå 

processen och varför de är där. De menar vidare att myndigheternas uppgift är att möta individer 

där de är och anpassa språk och information efter det. 

Ett exempel tas upp där den tilltalade var en bråkig kvinna. Notarien menar att det tog ganska 

lång tid innan domaren satte ner foten. Notarierna diskuterar hypotesen om att män som varit i 

förhandling flera gånger tidigare eventuellt behandlas lite hårdare genom att de kan sättas i ett 

annat rum fortare om det krävs. Dock är detta något som skiljer sig mellan domarna menar dem. 

Detta beror på att vissa domare har kortare stubin än andra. Än en gång nämner notarierna att det 
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kan finnas mer tålmodighet när brukaren är kvinna. De menar också att brukarens brottsregister 

kan spela in om det tyder på att brukaren tidigare visat på ett våldsamt beteende. I dessa fall ”kan 

tyglarna eventuellt hållas lite hårdare”. 

Ett annat exempel som tas upp är ett fall där en brukare ringde till domstolen i ett ärende och i 

förbifarten nämnde att hen hade aspergers. Senare under förhandlingen verkade brukaren svår att 

uppfatta och det tog längre tid för hen att svara på frågor vilket domstolsaktörerna blev irriterade 

över. Notarierna anser att det kan vara viktigt att ta hänsyn till dessa omständigheterna innan en 

förhandling med avsikt att behandla alla likvärdigt. Notarierna diskuterar likvärdigt bemötande, 

men är inte säkra i frågan. En notarier menar att så länge det görs skillnader i bemötandet på 

grund av ålder eller etnicitet för att vara pedagogisk är detta godtagbart. 

Notarierna anser att domaren brukar vara väldigt snabb på att “rycka in” under en förhandling 

om det skulle dyka upp olämpliga kommentarer utifrån kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning 

etcetera. När det kommer till olämpliga frågor menar notarierna att domaren är snabb med att 

fråga vad relevansen är. Det görs för att dubbelkolla om uttalandena är rent informativa och inte 

har något värde i målet. 

Då familjemålen anses som mer personliga och fler omständigheter räknas in är ”tyglarna 

därför inte lika hårda” som vid exempelvis brottmål. I de fall ombud finns med under 

förhandling uppfattar notarierna att processen är lite mer kontrollerad. 

  

Åtgärder och kompetensutveckling 

Det är viktigt att implementera att jämställdhetstänk enligt notarierna. Detta kan göras genom 

seminarium. Notarierna talar om vikten att alla som arbetar på domstolar ska vara med på dessa 

och att löpande utveckling är viktigt. Jämställdhet ska genomsyra verksamheten i stort. 

Notarierna tror att vissa mindre tingsrätter kan ha äldre domare som “alltid har gjort på sitt 

sätt”. Avslutningsvis säger de att det behövs styrning uppifrån för att kunna implementera ett 

jämställdhetsperspektiv i domstolen. 

 

6.2 Intervju med domare 

Inledning och JiM-uppdraget 

Totalt har sju stycken domare som gått eller påbörjat domarbanan intervjuats enskilt. Samtliga 

domare medger att de känner till att JiM-uppdraget finns och snart ska startas upp på 
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pilotdomstolen, men få vet mer än så. De som har mer kunskap om JiM-uppdraget ingår i den 

arbetsgrupp som ska hålla i arbetet. Det som domarna sammanfattat känner till är att uppdraget 

bygger på jämställdhet och bemötande. Någon uttrycker det som att många myndigheter tidigare 

jobbat med jämställdhetsintegrering men att ”domstolsverket är sena på bollen”. Det finns en 

insikt bland domarna att uppdraget är nyttigt då det är viktigt med jämställdhet och att mycket 

som berör jämställdhet kan ske omedvetet och att eftertanke är väldigt viktigt. En domare 

uttrycket att ”Man kanske utgår från att allt är frid och fröjd, men det är kanske inte så”.  

 

Tidigare erfarenheter 

I frågan om domarna någon gång varit med om att det har varit befogat att behandla män och 

kvinnor, män emellan eller kvinnor emellan, olika under förhandling menar flera domare att det 

finns situationer när olik behandling sker, men att det inte beror på kön utan på person. Det talas 

om att kvinnan kan ”behöva backas upp” med avsikt att hon ska komma till tals. Detta ges 

möjlighet genom exempelvis att målsägande kan höras i sin utevaro eller genom medlyssning. 

Det är viktigt att som domare se till att alla kommer till tals och lyssna till alla parter. Det kan 

hända att en part är starkare än den andra i ett mål och personen kan via kommentarer försöka 

hindra eller skrämma den svagare parten från att tala fritt. Detta problem tas upp av flera domare. 

Andra exempel som tas upp är misshandelsfall, där kvinnan ofta är målsägande, och stor hänsyn 

tas till känsloyttringar genom att låta kvinnan ta tid på sig och domaren räknar med pauser. 

Domaren menar dock att det inte är befogat att hantera känsloyttringar på olika sätt utifrån om 

det är en man eller kvinna som är målsägande. Det handlar snarare om ett sätt att hantera olika 

ageranden och inte på grund av om målsägande är man eller kvinna. Ett sista exempel som gavs 

på olika föreställningar som råder bland domarna berör vilket kön som förknippas med 

målsägande respektive tilltalad. En domare fick ett förslag på en dom av en notarie som domaren 

skulle godkänna. Notarien hade skrivit att målsägande var en kvinna i detta fallet, vilket inte 

stämde. Domaren menar att hen var nära att skriva under domen då det finns en slags norm kring 

att kvinnan ofta är målsägande. 

  Det existerar olika erfarenhet bland domarna gällande tillrättavisningar i rättssalen, då 

domaren behöver ingripa på grund av att någon uttalar sig olämpligt relaterat till någons kön 

eller bakgrund. Svaren skiljer sig dock mellan domarna då vissa menar att det behövt tillrättavisa 

någon eftersom de ingriper innan det hinner gå så långt. Det har dock hänt att tjejer som 
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målsägande i sexualmål fått frågor från försvarare gällande klädsel och hur hon betett sig. Dessa 

frågor har inte varit lämpliga och domaren har i dessa situationer avbrutit och frågat hur frågan är 

vidkommande i fallet. Domarna reflekterar kring att samma frågor förmodligen inte hade ställts 

till en kille. Dock menar domaren att denna typ av frågor minskat på senare år. Domarna menar 

att det är svårt att veta var gränsen går och när hen måste ingripa. Det behöver inte alltid handla 

om olämpliga kommentarer utan också på grund av subtila gester. 

I frågan om någon domare varit med om en situation under förhandling där hen i efterhand 

insett att hen gjort något olämpligt ur en jämställdhetsaspekt tycker domarna att det är svårt att se 

hur de själva agerar. Det kan vara svårt i början av karriären att se vissa saker, till exempel att 

alla parter får komma till tals. En domare uttrycker det som att det “värsta” är när det inte finns 

någon insikt om att domaren själv agerat olämpligt. De exempel som ges handlar om att domarna 

försöker hålla ordning i salen, men kanske tagit i för mycket vid tillsägelse eller gett tillsägelse 

senare än det borde gjort.  

  I frågan om hur tidigare erfarenhet påverkar domarnas externa bemötande i domstolen svarar 

domarna att domaryrket är ett jobb som bygger på erfarenhet. De menar att både 

arbetslivserfarenheter och privatliv kommer till nytta i domstolen. Erfarenheten gör det lättare att 

möta olika personer i rättssalen. En domare tar upp tolkning av kroppsliga aspekter, såsom att 

darrning inte behöver vara tecken på nervositet, och att hen lärt sig att inte ta för mycket hänsyn 

till dessa genom åren. Domarna uttalar sig också att det är viktigt att vara medveten om sådant 

som kan påverka det egna bemötandet, såsom känslor och åsikter. Vikten av att våga se folk i 

ögonen tas också upp som något domarna lärt sig genom åren. 

  

Jämställt bemötande i domstol 

Enligt domarna innebär ett jämställt bemötande att alla ska behandlas lika. Vissa menar att 

aspekter som kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder etcetera inte ska påverka 

eller skilja sig i bemötandet. Det jämställda bemötandet ska enligt domarna synas i hur de 

uppträder under förhandling, när de dömer, i de skrivna domarna samt i telefon- och 

mailkontakter. Ett jämställt bemötande anser hen vara när man blir bemött efter hur man agerar 

själv och inte utefter hur man ser ut, hur man låter, för sig eller gör. Bemötandet ska anpassas 

efter varje situation. 
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Samtliga domare anser att objektivitet är det främsta en domare ska sträva efter. Att se bort 

från fördomar och förutfattade meningar är av stor vikt för att kunna vara objektiv. Det är farligt 

att inte vara medveten om sig själv. Om fördomar finns måste dessa bemästras och läggas åt 

sidan menar en domare. En domare berättar att hen hela tiden utmanar sig själv genom att 

ifrågasätta sitt eget bemötande och om detta sett likadant ut om målsägande haft motsatt kön än i 

det faktiska målet. Att se bort från hur en aktör eller part säger någonting, genom att bara lyssna 

på vad som sägs och inte hur någonting berättas är ett exempel på hur en domare kan vara mer 

objektiv. Dock är domarna överens om att det kan vara svårt att lyckas vara helt objektiv då 

omedveten påverkan kan ske. 

Det mest väsentliga för domare är att inte ta ovidkommande hänsyn. Brukarna ska därför 

behandlas lika oavsett om de är rika och bildade eller fattiga och obildade. En domare får inte bli 

känslomässigt engagerad i negativ bemärkelse genom att engagera sig mer i en part och inte se 

den andra partens ståndpunkt. 

Domarna anser att brukarnas kön inte borde spela roll för bemötandet och hoppas att det är så, 

men de är även medvetna om att det kan göras skillnader omedvetet. En av domarna tror att det 

kan vara så att kvinnor och män som målsägande bemöts annorlunda och de tror att det beror på 

att kvinnor ses som svagare när de är utsatta i jämförelse med män. En domare menar att 

domstolen är van vid traditionella mål där målsägande är kvinna och svag. Det är även lätt att bli 

hemmablind då domare ofta dömer ensamma i mål vilket innebär att domarna aldrig studerar 

någon annan domare. Det finns en tanke om att domare är mer tolerant mot ett kön, att domaren i 

större utsträckning tolererar mer från män än kvinnor och säger från senare. Det fanns domare 

under intervjuerna som var säkra på att de inte gjorde skillnader och det fanns de som ”nog” 

trodde att det fanns skillnader i bemötandet men att detta i så fall sker omedvetet. 

När det kommer till bemötandet av skillnader i kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder under förhandling uttrycks en svårighet när det krävs tolk då någon inte pratar 

svenska. De menar att det är svårt att uppfatta nyanser i allt som sägs och menar att allt går 

igenom ett filter, det vill säga tolken. Det kan som ett resultat av detta leda till ett omedvetet olikt 

bemötande. Det är problematiskt att det inte finns någon direktkontakt med parten som innebär 

att domaren inte vet vad som sägs, vilket gör det svårt att avgöra när ett ingripande eller avbrott 

ska göras när brukaren svävar iväg i sitt berättande. Även det svenska språket kan vara besvärligt 

under förhandling. Detta märks tydligt när det kommer till olika generationer. Vissa ord kan vara 
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okända och det kan vara svårt för domaren att veta vad vissa uttryck innebär. Hen menar då att 

det är viktigt att våga fråga. Ungdomar kan använda uttryck som domaren inte vet vad de 

innebär, och domarens språk kan ibland vara svårt för yngre personer att tolka. Domaren menar 

därför är det viktigt att anpassa sitt språk efter situationen. 

Vidare menar en domare att kulturer kan skapa problem. Hen uttrycker sig som att ”när det 

kommer till herr och fru Svensson är det oftast inte så problematiskt så det är ganska jämlika 

förhållanden”. Dock kan det bli problematiskt när det gäller hederskulturer och kvinnor som 

förtrycks. Hen menar att domaren i dessa situationer måste bemästra sina fördomar, men att hen i 

dagens samhälle inte kan acceptera vad som helst, vilket domarna visar i sitt dömande och 

bemötande under förhandling. 

Om det skulle vara något av kriterierna kön, ålder, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning 

etcetera som bemöts annorlunda beror detta i så fall på ålder, då yngre ska skyddas enligt lag 

enligt domarna. En domare har efterfrågat större medvetenhet i domstolen om olika 

könstillhörigheter och sexuell läggning och menar att domaren inte ska ta könstillhörigheten 

självklart. Hen menar vidare att det eventuellt hade varit bra om domaren fick information om 

könstillhörigheter eller sexuell läggning redan innan förhandling, precis som de ibland får reda 

på funktionsnedsättningar, för att bibehålla ett jämlikt bemötande. 

  

Åtgärder och kompetensutveckling 

Alla domare är överens om att det behövs kompetensutveckling för att nå de 

jämställdhetspolitiska målen och genomföra JiM-uppdraget. Under intervjun reflekterar en 

domare över domstolens roll som aktiv normskapare. Hen anser att det är svårt att gå i förväg 

som domstol i och med att domstolens uppgift inte primärt är att skapa jämställdhet. På så vis 

kan domstolen inte vara normbrytande ur ett jämställdhetsperspektiv. Domstolen ska agera på ett 

sätt som gör att den stora massan har ett förtroende för domstolen. Detta kan bidra till att 

domstolen hamnar efter, utifrån att domstolen blir rädd för att uppfattas som för progressiv eller 

radikal, vilket är negativt för kärnverksamheten. Det finns lagtext som inte är modern och som 

tydligt benämner en part som han. Innan ordet ”hen” fanns med i svenska akademiens ordlista 

ville domaren använda sig av ordet, men då fick hen inte det på grund av att det inte var hens 

uppgift att “gå i förväg”. Hen tror vidare att det är många som har föreställningar om vad 

jämställdhet är och hen tror inte att alla har mer än en grundlig förståelse för 
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jämställdhetsbegreppet, jämställdhetsarbete och hur jämställdhet uppnås. Det måste finnas en 

samsyn på vad som innefattas i jämställdhetsbegreppet och vad som innefattas I JiM-uppdraget. 

Hen är inte säker på att alla relaterar jämställdhet till sexualitet, etnicitet, ålder etcetera. Det 

behövs en djupare förståelse för hur effekter ska uppnås. Det kan finnas en vilja att agera på ett 

jämställt sätt, men att verktygen saknas för att göra det. Domaren tror heller inte att alla har 

teoretiska kunskaper kring genus. Om medvetenheten kring genus ökar, ökar samtidigt 

förståelsen för varför JiM-uppdraget är viktigt. Detta kan öka viljan att delta och viljan att 

förändra. 

Sveriges Domstolars kärnverksamhet handlar inte primärt om jämställdhet men några domare 

anser att verksamheten måste fungera på ett jämställt sätt. Domarna diskuterar likvärdigt 

bemötande och att domaren eventuellt skulle kunna väga upp den part som har minst inflytande. 

Personen kan därmed aktivt främjas för att ta mer plats och utrymme. En annan domare ser 

farhågor i att kompensera upp den ena parten. Domaren tydliggör är det är svårt att behandla alla 

lika. Det går inte sätta sig ned och hjälpa en svagare sida. Dock kan detta kompenseras med ett 

ombud. Hen anser att domstolen inte får glömma att den är en dömande verksamhet. Det finns 

massa krav på domstolen från olika håll. I dessa fall är jämställdheten ett sådant krav. Domstolen 

måste hela tiden komma ihåg att den ska vara en rättsstat. Domstolens uppgift är att vara “lite” 

konservativ, hålla emot och inte hoppa på varje strömning. Hen belyser de perioder när hela 

debatten handlat om ett aktuellt ämne, däribland när debatten gick ut på att ”många män är 

pedofiler”. När man i dessa fall kom dragandes med detta höll inte bevisningen. I dessa fall är 

det inte domstolens uppgift att sänka kraven på allting, och därmed få snyggare rubriker, utan 

uppgiften är att stå fast och hålla på de beviskrav som de alltid håller på samt stå för 

statssäkerhet. När ett ämne är ”inne” kommer det lätt krav på att ”nu är det såhär”, ”detta 

begriper inte domstolarna”, ”ni är domare och dåligt utbildade och fattar ingenting”. Hen säger 

vidare att domstolen har haft den debatten i våldtäktsmål, att det absolut inte får förekomma att 

rätten blir rädda för att få kritik, och därför börja döma personer med detta i beaktning då 

bevisningen inte håller. Det är domstolens uppgift att pröva bevisningen. Det kan ligga nära till 

hands att plötsligt börja tro på alla kvinnor, utan riktig bevisprövning. 

Förslag på hur kompetensen skulle kunna ökas från domarna kan sammanfattas med 

föreläsningar, seminarium och Case studies. Vid eventuell utbildning bör utbildaren vara någon 
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som är objektiv i frågan och inte en kvinnojour som kan skapa misstanke hos män, att de vill 

fälla eller sänka beviskraven. 

Det krävs en ökad medvetenhet kring egna föreställningar för att inte påverkas av dessa. Det 

är enligt en domare viktigt att inte jämställdhetsintegreringen bara blir en könsfråga som kan leda 

till att domstolen tappar sitt förtroende. Hen anser att det lätt kan bli lite ”löjligt” om det endast 

får fokus på kön. Med kön i fokus kan det lätt gå ut över kvinnan. Det är bättre att se 

jämställdhetsintegreringen som en del i det stora pågående bemötandearbetet. Avslutningsvis 

anser en domare att det är mycket viktigt att kritiskt granska sig själv. Dock finns det en 

gemensam tanke hos domarna, att det är svårt att avgöra om sitt eget beteende är jämställt. Det 

krävs utomstående parter att avgöra detta. 

 

6.3 Observationer 

Det ska först och främst påpekas att domare som observerats kan ha påverkats av oss som 

observatörer. Dels på grund av att vi vid flera förhandlingar var de enda åskådarna. Att vi satt 

och antecknade under förhandlingarna kan ha uppmärksammats av domare. Information om att 

två studenter ska observera förhandlingar skickades ut via mail till samtliga på domstolen några 

veckor innan observationerna ägde rum. Dock framgick inte vilka vi var eller exakt när detta 

skulle ske. Vid ett tillfälle uppmärksammade en manlig domare vår närvaro och vi som 

observatörer fick flera gånger ögonkontakt med domaren. Domaren verkade uppmärksamma att 

vi antecknade något. 

Under de förhandlingar som observerades tydde många domares kroppsspråk på intresse och 

engagemang genom att exempelvis aktivt söka ögonkontakt, rikta kroppen mot den som talar 

eller visa att hen lyssnar genom att nicka eller mm’a. En manlig domare verkade vara mer 

observant på samtliga som befann sig i salen än andra genom att ständigt titta på alla och var 

uppmärksam på vad som skedde runt omkring. Under någon förhandling var en manlig domare 

mycket effektiv och gav inte den manliga tilltalade tid och möjlighet att tänka efter vid förhör. 

Frågor ställdes så fort den tilltalade tystnade.  

Dock tittade domarna vid ett flertal tillfällen på klockan. Viss del av domarnas mimik och 

kroppsspråk har under förhandling varit riktad mot en specifik part eller uttalande.  
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Sammantaget var tonläget bra och information om förhandlingens upplägg lämnades mot 

undantag av två förhandlingar där manliga domare inte nämnde något om förhandlingens 

upplägg.   

Vad gäller information om upplägget av förhandling, förhörets tillvägagångssätt samt 

inspelning av detta och information om ekonomisk ersättning och när domen offentliggörs fanns 

det skillnader i vilken utsträckning detta gavs. Störst skillnad observerades i information om 

förhör och inspelning. Några domare talade om att förhöret spelades in men inte varför det 

gjorde det. En domare nämnde varken hur förhöret skulle gå till eller att det spelades in utan sa 

endast “vi ska bara få igång kameran här”. Någon förklaring löd “alla förhör spelas in”.  

Samtliga domare sammanfattade och kontrollerade vid flera tillfällen om de tolkat uttalanden 

rätt. Vid några tillfällen uppmärksammades frågor som var ifrågasättande: “är körkortet 

verkligen äkta?”, “skulle du verkligen komma till samhällstjänsten? Du kom ju inte till frivården 

vid kallelse?”. Dessa ifrågasättande uttalande kom både från manlig och kvinnlig domare. 

Domares reaktioner och svar under vissa förhandlingar tolkades som olämpliga. Vid ett 

tillfälle uttalade sig en kvinnlig försvarsadvokat om att doften från en Axe deodorant är ett 

personligt tycke huruvida den doftar gott eller inte, vilket en manlig domare log/skrattade åt. En 

annan gång frågade en kvinnlig domare en manlig tilltalad om han befunnit sig på platsen där det 

påstådda brottet ägt rum varpå den tilltalade frågade vad platsen hette och svarade sedan att han 

inte kände till platsen, domaren skrattade som svar. En kvinnlig domare uttryckte med tydlig 

mimik under förhandling att hon inte godtog eller ifrågasatte en förklaring som lämnades av en 

tilltalad yngre kvinna om varför hon blivit efterlyst av polisen, hon hade glömt att gå till sin 

beroendemottagning. Domaren höjde på ögonbrynen. 

 Vid en förhandling med en kvinnlig domare spelades bevismaterial i form av en 

övervakningsfilm upp. Domarens uppmärksamhet var i början av filmen riktad ner i pappren och 

fick därför be om att filmen skulle startas om då hon insåg att hon missat starten.   

Det förekom att domare blev avbrutna eller tillrättavisade under förhandlingar. En kvinnlig 

domare blev avbruten av en manlig tilltalad som undrade varför hans personliga förhållanden 

togs upp. Domaren svarade att hon skulle förklara detta alldeles strax. Domaren blev dock 

avbruten av en manlig åklagare som menade på att belastningsregistret inte var nödvändigt att gå 

igenom vid påföljdsbestämningen. Ingen förklaring gavs sedan till den tilltalade som undrade 

varför personliga förhållanden togs upp. Det fanns tillfällen då domare blev tillrättavisade av 
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åklagaren, vid dessa tillfällen har domaren tackat och inte visat någon direkt reaktion. Vid ett 

tillfälle tillrättavisade en kvinnlig försvarsadvokat domaren om att ett vittne befann sig i salen. 

Den manliga domaren tackade för upplysningen och bad vittnet att lämna salen. 

Det förekom även att domaren själv avbröt någon part i salen under förhandling. Det handlade 

oftast om missförstånd och behov av kontrollfrågor vid dessa tillfällen. En kvinnlig domare 

avbröt och förtydligade vikten av att endast återge sina egna minnesbilder för en manlig 

målsägande under förhör. Samma domare tillrättavisade den kvinnliga åklagaren under 

förhandling vid felsägning av namn.  

Endast en förhandling krävde att en tolk närvarande. Domaren, som var en kvinna, gav den 

kvinnliga tolken god tid och utrymme att översätta vad som sades. Vid förhör med den tilltalade 

under denna förhandling uppfattades det dock som att domaren hoppade över den tilltalade 

mannens fria berättelse i början av förhöret. Vid resterande förhandlingar som observerats har 

förhöret inlett med att brukaren själv får återge vad som hänt, men vid denna förhandling vände 

sig domaren direkt till den manliga åklagaren och bad honom börja med sina frågor. 

Vid ett tillfälle kunde en kvinnlig domare tolkas som ironisk. En manlig tilltalad ville visa sitt 

körkort för rätten, domaren godkände detta och studerade tillsammans med en manlig åklagare 

körkortet. Samtidigt småpratade domaren och åklagaren och verkade roade över det hela genom 

att det uppfattades som att de var roade. 

 

 Analys 7.
I detta avsnitt kommer empirin som har samlats in genom intervjuer och observationer förklaras 

med hjälp av ett genus- och intersektionellt perspektiv. Det intersektionella perspektivet 

utvecklar genusperspektivet från att utgå endast från genus till att inkludera flera kriterier såsom 

etnicitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning etcetera.   

Utifrån det intersektionella perspektivet har vissa notarier och domare valt att inkludera fler 

kategorier än bara kön gällande jämställt bemötande. Dock kan det framläggas att kunskapen om 

jämställdhet är mycket olik mellan de som intervjuats.   

Notarierna anser att jämställt bemötande kommer automatiskt med principen om att vara 

objektiv. De har dock en uppfattning om att kvinnor och män kan behandlas olika under 

förhandling. Detta framgår tydligt i intervjuerna då en domare uttrycker även att ”man kanske 

utgår från att allt är frid och fröjd, men det är kanske inte så”. En domare uttrycker det som att 
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det “värsta” är när det inte finns någon insikt om att domaren själv agerat olämpligt. De 

exempel som ges handlar om att domarna försöker hålla ordning i salen, men att de eventuellt 

har tagit i för mycket vid tillsägelse eller gett tillsägelse senare än de borde gjort.   

 I genusbegreppet innefattas normer, föreställningar, uttryck och egenskaper som kan kopplas 

till man och kvinna (Mark 2007, s. 39; Nationella sekretariatet för genusforskning u.å. b; SOU 

2007:15, s. 67; Jämställ.nu 2013). Dessa föreställningar är enligt genusperspektivet föränderliga. 

Genusperspektivet utmanar normer som finns kring kön och belyser det som tas för givet (Ibid.). 

Föreställningarna kan vara medvetna eller omedvetna. Intervjuerna visar på att det finns 

omfattande föreställningar och fördomar kring kön och genus. En notarie uttrycker att 

juristutbildningen är fyra och ett halvt år av synskhet och att detta kan leda till att “man kommer 

in som en människa, men kanske slutar som en robot” på grund av att lagar och regler “nöts in” 

under utbildningen. Detta kan resultera i domarna glömmer bort människan bakom besluten 

som tas i domstolen. Vidare uttrycks föreställningar såsom att manliga advokater i större 

utsträckning får lov att uttala sig om olämpliga saker innan domaren avbryter och ifrågasätter 

relevansen. Det finns också en föreställning om att män, speciellt när belastningsregistret visar 

på våldsamma tendenser, fortare tas ur salen och sätts på medlyssning. Notarierna menar här att 

det finns mer tålmodighet kring kvinnor. En domare uttalar sig om att domstolen är van vid 

traditionella mål där målsägande är kvinna och svag.   

Ett exempel som belyser att förutfattade meningar existerar ges av en domare då hen tog emot 

ett domsförslag av en notarie som hade tagit för givet att målsägande var en kvinna då 

målsägande egentligen var en man. Notarierna nämner också att det finns föreställningar om att 

kvinnor döms mildare i vissa grövre fall där hänsyn tas till särskilda omständigheter. Dessa 

exempel faller utanför det externa bemötandet under förhandling, men exemplifierar att fördomar 

kring kön finns.   

 Notarierna och domarna poängterat att det är svårt att analysera sig själv och sitt eget 

agerande. Detta på grund av att domare ofta är ensamma i brottmål och aldrig studerar någon 

annan. De menar att “det är lätt att bli hemmablind”. En domare reflekterar över möten med 

brukare med andra kulturer. Hen menar att det finns en svårighet att möta vissa kulturer där 

exempelvis kvinnor förtrycks. Detta är en typisk reflektion utifrån det intersektionella 

perspektivet som menar på att det finns skillnader inte bara mellan utan även inom maskuliniteter 

och feminimiteter när social- och etnisk tillhörighet kopplas samman med kön (Mattsson 2015, s. 
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19). 

 Enligt genusperspektivet kan de uppstå motsättningar och ifrågasättande när 

jämställdhetsintegrering ska implementeras. Särskilt då någon anser att detta inte berör hens 

arbetsuppgifter (Mark 2007, s. 59-60). I intervjuerna framkom det att Sveriges Domstolars 

kärnverksamhet inte primärt handlar om jämställdhet. En domare förtydligar att domstolen måste 

komma ihåg att de är en rättsstat. Hen motsätter sig det faktum att domaren ska kunna 

kompensera upp en svagare part, då domstolen är en dömande verksamhet. Kompensationen ska 

göras endast via ett ombud. Domaren menar att domstolen uppgift är att vara 

lite “konservativ” när det kommer till att “hoppa på” olika strömningar. Samtidigt tar andra 

domare upp att en part kan behöva “backas upp” under förhandling då någon anses vara svagare 

och kan behöva hjälp med att till exempel komma till tals. Det påstås dock att detta inte beror på 

kön utan på person. Det blir dock motsägelsefullt då det vid flera tillfällen tas upp att kvinnan 

ofta är en svagare part. Domaren menar att det kan bli problematiskt att bemöta alla likvärdigt 

genom att kompensera upp en svagare part då domstolens enda uppgift är att pröva bevisningen. 

Sammanfattningsvis kan det anses problematiskt om olika domare väljer att kompensera upp en 

svagare part och andra inte, då det externa bemötandet under förhandling blir olika.   

 Under intervjuerna diskuterades vidare domstolen som aktiv normskapare och som tidigare 

sagt är domstolens primära uppgift inte att skapa jämställdhet. En domare nämner att det är svårt 

att gå i förväg som domstol och skapa jämställdhet, vilket innebär att domstolen inte kan vara 

normbrytande ur ett jämställdhetsperspektiv. Domaren ger exempel på då hen valde att uttala 

“hen” i stället för han och hon då ordet inte fanns med i den svenska akademins ordlista, men att 

hen då inte fick det eftersom det inte var hens uppgift att “gå i förväg”. Domaren menar vidare 

att domstolen ska agera på ett sätt som gör att den stora massan har ett förtroende för domstolen. 

Detta kan dock bidra till att domstolen därmed hamnar efter, utifrån att domstolen är rädda för att 

uppfattas som för progressiva eller radikala, vilket kan ses som negativt sett utifrån 

kärnverksamheten. Genusperspektivet utmanar de normer som finns kring kön och det som tas 

för givet (Nationella sekretariatet för genusforskning u.å. c). Ovanstående uttalande är ett tydligt 

exempel på när domaren har valt att utmana de föreställningar och normer som råder kring kön 

trots att svensk lagstiftning utgår ifrån två kön. Hen uttrycker också en önskan om att det fanns 

en större medvetenhet i verksamheten kring genus. Om medvetenheten kring genus ökar, ökar 

samtidigt förståelsen för varför JiM-uppdraget är viktigt. Detta kan i sin tur öka viljan att delta 



	 37	

och viljan att förändra.   

 Sammanfattningsvis belyser domarnas olika syn på att väga upp en svagare part eller inte, 

liksom att gå utanför de normer som råder kring kön, genom att till exempel använda ordet hen, 

på att det finns olika attityder kring jämställdhet. Det har också framkommit i intervjuerna att det 

hos vissa finns en ambition av att agera på ett jämställt sätt, men att de saknar verktygen. Alla 

olika uttalanden kring jämställdhet ligger till grund för de chefer eller den som leder 

jämställdhetsarbetet, i syfte att kartlägga de åsikter, föreställningar och den normalitet som råder 

för att på så sätt avgöra vilken kunskap som krävs för en framgångsrik jämställdhetsintegrering 

(Mark 2007, s. 59-60). Trots att det råder oklarheter i om domstolen ska vara en 

aktiv normskapare och förebygga jämställdhet, är detta trots allt någonting regeringen i JiM-

projektet, anser att domstolen ska arbeta med.   

 Flertalet av de föreställningar som tagits upp under intervjuerna har inte kunnat konstateras 

genom observationerna. Det som framkommit och kan analyseras utifrån teorierna är att 

bemötandet ibland skiljer sig åt. Detta då bland annat någon domare skrattade eller log under 

förhandling då någon aktör eller tilltalad uttryckte sig medan andra domare inte uttryckte känslor 

på samma sätt. En annan iakttagelse som gjordes var att en kvinnlig domaren under förhandling 

ifrågasatte en yngre kvinnas uttalande genom att på ett tydligt vis höja på ögonbrynen. Vid ett 

tillfälle gav inte en manlig domare den manliga tilltalade tid och möjlighet att tänka efter vid 

förhör. När den tilltalade blev tyst började domaren att prata direkt.  

 Observationerna visade också på att olika domare var olika mycket observanta på aktörer 

respektive parter genom att bland annat uttrycka viss mimik eller kroppsspråk till den ena eller 

andra parten respektive aktören. Några valde att rikta sin kropp och nicka medhållande. Andra 

valde att se ner mer i papprena och anteckna. Skillnaderna i hur observanta domarna är 

förtydligas även under intervjuerna då en domare men att  hen inte väljer att gå på hur någon är 

eller hur någon uttrycker sig för att istället endast gå på exakt vad som sägs. Detta betyder att det 

finns viss skillnad i domarnas bemötande gällande hur observanta och medhållande de är.   

 Gällande informationen som domare lämnar under förhandling angående upplägg, 

videoinspelade förhör, ekonomisk ersättning och när domen offentliggörs har skillnader 

observerats. Gällande information om förhandlingens upplägg gavs den i någorlunda samma 

utsträckning. När det gäller information om hur förhöret skulle gå till, att det spelas in och varför 

observerades stora skillnader mellan domarna. Några domare förklarade endast att förhöret 
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spelas in, men inte varför. Under några förhandlingar nämndes inget om inspelning utan bara att 

de skulle få igång kameran. Det kan ses som problematiskt att olika domare inte ger samma 

information under en förhandling. Dock diskuterades det i intervjuerna att bemötandet kunde 

skilja sig om brukaren är i domstolen för första gången eller är återkommande. Under 

observationerna framgick det inte om brukaren tidigare varit i domstolen.   

 Det är svårt som observatörer att veta om domarnas bemötande görs medvetet eller 

omedvetet. Domarna uttrycker själva att det är svårt att analysera sitt egna bemötande 

under förhandling. Genusperspektivet tydliggör att föreställningar och normer kan vara 

medvetna eller omedvetna (Nationella sekretariatet för genusforskning u.å. c). Informanterna 

föreslog seminarium med diskussioner för att öka medvetenheten och kompetensen, något som 

både ett intersektionellt perspektiv och ett genusperspektiv förespråkar (Almén u.a.; Nationella 

sekretariatet för genusforskning u.å. c).  

 Genom ett intersektionellt perspektiv kan domarnas olika externa bemötande under 

förhandling diskuteras utifrån att bemötandet kan vara påverkat av aktörernas och parternas kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Här kan tilläggas att olika bemötande, såsom 

att domarna ibland valde att vara mer tydliga under vissa förhandlingar, inte nödvändigtvis är 

någonting negativt. Detta förtydligades även under intervjuerna, att de ansåg att kvinnor och män 

kan och får behandlas olika under förhandling då skäl finns. Det intersektionella perspektivet 

belyser detta genom att alla ska behandlas likvärdigt, vilket innebär att bemötandet ska anpassas 

utifrån vem som befinner sig i förhandlingen. Olik behandling kan skapa lika förutsättningar för 

alla, vilket anses vara grundstenarna i jämställdhet, att män och kvinnor ska behandlas lika. 

Ett intersektionellt perspektiv belyser att gruppen män och gruppen kvinnor inte är homogena 

(Mattsson 2015, s. 20), vilket därmed kräver en olik behandling beroende av vem som befinner 

sig i domstolen. Detta fenomen synliggjordes redan 1978 i Karin Widerbergs avhandling 

Kvinnans rättsliga och sociala ställning i Sverige 1750-1976 (1978). Widerberg var den första 

kvinnan som disputerade i rättssociologi (Rättssociologiska institutionen 2016). 

  

 Diskussion 8.
I detta avsnitt kommer en diskussion att föras utifrån analysen tillsammans med tidigare 

forskning, annat insamlat material, metodologiska överväganden och egna reflektioner kring det 
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studerade ämnet. Därefter besvaras frågeställningarna. Diskussionen avslutas med att konkret 

sammanfatta och svara på frågeställningarna genom en slutsats.  

Tidigare forskning (Gunnel Forsberg 2005 refererat i Norrbin & Olsson 2010, s. 39) belyser 

vikten av att arbetet med jämställdhetsintegrering kräver en medvetenhet kring genus. Detta 

bekräftas även av Wittbom (2009, s. 199) och Sveriges Domstolar (2015). I intervjuerna med 

informanterna framkom det att det saknas kunskap kring genus. Dock kan det vara så att vissa 

har kunskapen, men saknar verktygen för hur kunskapen ska kunna användas i det praktiska 

arbetet i domstolen. Tidigare forskning belyser också att det är kombinationen kunskap och 

handling som krossar ojämställda normer (Wittbom 2009, s.199). Detta förtydligar vikten av att 

notarier och domare behöver mer kunskap om genus för att lyckas med 

jämställdhetsintegreringen så att jämställdhet genomsyrar varje domares externa bemötande 

under förhandling i domstolen. Genom att synliggöra föreställningar som finns kring kön, vilket 

denna uppsats har gjort, kan en ökad kunskap bidra till en vilja att aktivt delta i arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Detta konstateras även av en domare i intervjuerna samt i JiM-

uppdraget (Sveriges Domstolar 2015, s. 4). Om inte ett genusperspektiv tas i beaktning riskerar 

domare och notarier att framstå som könsblinda eftersom det framkommit under intervjuerna att 

de saknar kunskap om genus (Wittbom 2009, s. 199).   

Enligt tidigare forskning av Brå (2013:11, s. 7) visar också tidigare brukarundersökningar på 

att ledamöternas, däribland domares bemötande spelar roll för om brukarna anser sig själva ha 

blivit behandlade rättvist eller inte. Brå (2010:1 refererat i Brå 2013:11, s. 16) belyser att ett 

dåligt bemötande kan leda till ett minskat förtroende för domstolen. Studien (Brå 2013:11, s. 87) 

visar också på att olika brukare har olika behov som måste tas hänsyn till. Detta kan kopplas till 

det intersektionella perspektivet som förklarar att män och kvinnor inte är homogena grupper och 

att hänsyn vid jämställdhetsarbete inte kan göras endast utifrån kön, utan också med hänsyn till 

ras/etnicitet, kön, sexualitet, funktionsduglighet och ålder etcetera (SOU 2007:15, s. 67). Även 

Domstolens bemötandepolicy belyser att domaren ska behandla alla lika och visa intresse, 

engagemang och lyhördhet samt ansvara för en god ton (Domstolens bemötandepolicy 2013).   

Ur ett bredare perspektiv, sett utifrån rättssociologi, kan Mathiesen frågeställning “I vilken 

utsträckning, och i så fall hur, påverkar samhällsförhållandena i övrigt rättsregler, rättsliga 

avgöranden och rättsinstitutioner?” diskuteras utifrån det insamlade materialet. Notarierna och 

domarna är inte frikopplade från samhället i övrigt, vilket innebär att deras tidigare erfarenheter 
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och föreställningar inte heller är helt frikopplad i yrkesutövningen. Dock poängterar 

informanterna att de alltid strävar efter att vara objektiva.    

För att svara på "hur uppfattar notarier och domare att det externa bemötandet, med fokus på 

jämställdhet, hanteras under brottmålsförhandlingar?" är det viktigt att lyfta att informanternas  

tolkning av vad jämställdhet är skiljer sig åt. De flesta anser att de är jämställda, eller “tror” att 

de är jämställda. Någon menar att de “tror” att det är jämställda, men att det kanske inte är så. 

Notarierna och domarna väljer att definiera jämställdhet utifrån lika behandling oavsett om det är 

en man eller en kvinna. Andra väljer att lägga in etnicitet, sexuell läggning, ålder, 

funktionshinder etcetera i jämställdhetsbegreppet. En domare trycker på att det måste finnas en 

samsyn kring vad jämställdhet innebär, vilket vi och tidigare forskning håller med om 

(Silvell 2000 refererat i Norrbin & Olsson 2010; Sveriges Domstolar 2015, s. 9).   

Informanterna har försökt att beskriva hur de anser att jämställt bemötande hanteras i 

domstolen under brottmålsförhandling, men många trycker på svårigheten att se sig själva. Att 

domare oftast sitter ensamma och dömer i brottmål och därmed aldrig studerar någon annans 

förhandlingar innebär att domare inte har någon faktiskt uppfattning om hur bemötandet ser ut 

utan endast en bild av hur de tror att de själva agerar.   

Något som vi uppmärksammat och som kan bli problematiskt för att nå ett jämställt 

bemötande är att det finns en delad mening om domaren får väga upp den svagare parten eller 

inte. Domarna har en uppfattning om att parter under förhandling är olika starka respektive 

svaga. Tvetydigheten råder kring huruvida en svagare part ska backas upp av ordförande för att 

få hjälp med att exempelvis komma till tals. Vad som också blir motsägelsefullt här är att domare 

menar att den svaga parten inte beror på kön när samtidigt har en föreställning om att kvinnor 

ofta är målsägande och svaga. I analysen förtydligades att det ibland krävs olik behandling för att 

skapa samma förutsättningar för alla. Detta skulle kunna vara ett exempel på hur detta kan göras. 

Dock råder det motsättningar bland domarna att en uppbackning av den svagare parten inte kan 

göras då domstolen, enligt en domare, är en dömande verksamhet där kompensation endast får 

göras genom ett ombud.   

Det är svårt att göra generaliseringar kring "hur agerar notarier och domare under 

brottmålsförhandlingar, ur ett bemötandeperspektiv med fokus på jämställdhet?". Som 

förtydligats i analysen råder olikt bemötande i viss utsträckning. Flertalet av de föreställningar 

som tagits upp under intervjuerna har inte kunnat konstateras genom observationerna. 
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Observationerna synliggjorde dock särskilt skillnader gällande hur och i vilken utsträckning 

information ges under förhandling.   

Gällande metodologiska överväganden valde vi att samla in material genom intervjuer och 

observationer. Intervjuer ansåg vi som lämpliga då vi redan innan visste att intervjuerna kan 

behandla komplicerad och djupgående information. Resultatet hade inte nåtts i samma 

utsträckning genom exempelvis enklare enkäter.   

Intervjuerna har överraskat oss. Vi är nöjda över resultatet och förundrade över all den 

information vi lyckats samla in genom dessa. Dock har vi med tiden insett att alla de 

intervjufrågor vi valde att ställa inte varit relevanta för slutresultatet och alldeles för många. 

Därav valde vi att endast plocka ur den relevanta informationen ur de enskilda 

sammanfattningarna av intervjuerna.   

Observationerna skulle kunnat genomföras på ett bättre sätt. På grund av att arbetet med 

intervjuerna tog längre tid än vi räknat med och att vissa planerade förhandlingar blev inställda 

fick vi en mindre tidsram att genomföra observationerna på. Om vi vetat redan innan vad vi nu i 

efterhand har kännedom om angående observationerna hade vi istället valt ut ett antal 

observationer som representerar båda könen på bättre. Under veckan för observationer var parter 

i målen främst män. I de totalt sju observationer som vi genomförde var det endast en kvinna 

som var tilltalad. Även om det fanns kvinnor med i andra ställningar, såsom vittne och tolk, hade 

det varit intressant att kunna jämföra män och kvinnor som tilltalad eller målsägande. Dock hade 

det dessutom krävts att domaren vid förhandling med man respektive kvinna var samma, för att 

kunna dra några giltiga slutsatser om bemötandet skiljer sig mellan om det är en man eller kvinna 

som är brukare. Detta hade krävts noggrann planering och tidsutrymme för att få ihop. Vi vill 

ändå påstå att våra observationer varit användbara. Några viktiga slutsatser utifrån vad vi 

observerat under totalt sju brottmålsförhandlingar har kunnat dras. Dessutom är vi medvetna om 

att slutsatserna inte går att generalisera i större utsträckning då detta hade krävt en större studie 

med fler deltagare. Vi är därtill medvetna om att en granskning av rättsväsendet, och i detta fall 

om domstolen är jämställd eller inte, eventuellt kan utmana medborgarnas förtroende för 

rättsstaten.   
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 8.1 Avslutande diskussion och slutsats 

Sammanfattningsvis anser notarierna och domarna att det externa bemötandet under 

brottmålsförhandlingar är jämställt, men några belyser att det “kanske inte är så” då det finns en 

föreställning om att det är mycket svårt att observera sig själv i rollen som ordförande. Dock 

utgår de alltid från att vara objektiva. Under intervjuerna framkommer också att synen på vad 

jämställt bemötande ter sig lite olika ibland informanterna. Några anser att det handlar om att 

behandla kvinnor och män lika, medan andra tar upp att jämställt bemötande inte bara utgår från 

kvinnor och män, utan att domaren också måste ta hänsyn till om någon är till exempel ung, 

gammal, funktionsnedsatt, har språksvårigheter eller om någon aldrig har varit på rättegång 

förut. Vissa belyser att det krävs ett likvärdigt bemötande och att den svagare parten får lov att 

vägas upp medan någon säger att detta inte tillhör domstolens primära utgångspunkt utan att 

domaren endast ska gå på vad som sägs för att uppnå ett objektivt bemötande. Det framkommer 

även i intervjuerna att notarierna och domarna har olika föreställningar kring kön. Dock menar 

de att detta inte får påverka hur de bemöter någon eller huruvida bevisprövningen görs 

gällande domslutet.   

Under observationerna framkom det att domarna var professionella, men att bemötandet 

delvis såg olika ut beroende på vilken domare som var ordförande under förhandling. Bland 

annat framkom det att domarna ger olika mycket information kring hur och varför ett förhör 

görs. Med anledning till att vi konstaterar skillnader i bemötandet i uppstarten av JiM-uppdraget, 

skulle detta förslagsvis kunna vara något som ingår i de första insatserna som görs i 

fortsättningen med JiM-uppdraget. Domstolen har sedan 2013 en bemötandepolicy som 

innehåller ett avsnitt om att ordförande ska ge tillräcklig information under förhandling. Som 

konstaterat tidigare ges inte information på samma vis av alla domare.   

Det går inte att dra generella slutsatser kring om det externa bemötandet är jämställt eller inte 

då för få observationer har gjorts och samma domarna endast har observerats en gång. Vad som 

dock går att konstatera är att domarnas bemötande under förhandling med fokus på jämställdhet 

inte ser exakt likadant ut. Detta anser vi dock inte är ett krav för jämställdhet. Viss anpassning 

bör ske för att ge alla samma förutsättningar, om så är fallet vid olik behandling.   

Gällande hur det externa bemötandet skulle kunna utvecklas utifrån kandidatuppsatsens 

resultat anser vi att det är en god idé för domstolen att diskutera det resultat som framkommit 

genom studien. Förslagsvis kan det externa bemötandet utvecklas genom att domare studerar 
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varandra under förhandlingar för att på så sätt få bättre kunskap och medvetenhet kring hur 

bemötandet hanteras. Därmed kan även feedback och diskussion genomföras. Även seminarium 

skulle kunna användas med olika teman såsom jämställdhet, kön och genus och intersektionalitet 

och under dessa föra diskussioner om vad anställda på domstolen anser om dessa begrepp och 

hur arbetet skulle kunna utvecklas med dessa i beaktning. Sådana seminarium skulle kunna 

utmana och bidra till en samsyn inom verksamheten gällande dessa begrepp. En bredare kunskap 

kan öka lusten att vilja delta i en förändring (Mark 2007, s. 59-69).   

Sammanfattningsvis har det genom tidigare forskning och via vår egen studie redogjorts 

för olika faktorer som kan användas för att underlätta arbetet med jämställdhetsintegrering. Det 

krävs motiverade aktörer, kunskap om könsskillnader och genusfrågor och tålamod i arbetet 

med jämställdhetsintegrering. Arbetet bör ske både på strukturell- och individnivå och arbetet 

bör ha tydliga mål som är möjliga att uppnå.  

Till sist anser vi att arbetet med att nå ett jämställt bemötande bör se till det intersektionella 

perspektiv. Vi menar att fler kategorier än kön bör beaktas i arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Ligger utgångspunkten endast i man och kvinna riskeras att hänsyn inte 

tas till andra kategorier såsom etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder etcetera (Almén u.å.).   

Till framtida forskning skulle det vara intressant att göra en liknande studie och granskning på 

samma domstol efter det att JiM-uppdraget implementerats. Det skulle också vara intressant att 

göra en undersökning utifrån hur brukarna anser sig själva ha blivit bemötta med fokus på 

jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Förslagsvis skulle även olika 

minoritetsgrupper kunna jämföras med hur brukare som inte tillhör en minoritetsgrupp anser sig 

själva ha blivit bemötta under förhandling. 
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 Bilagor 10.

10.1 Bilaga 1 
Intervjuinbjudan 
  

 

 

 

 

 

 

 

Hej 
 

Vi är två studenter från Lunds Universitet som studerar sista terminen på 
Kriminologiprogrammet och är nu i första fasen av vår kandidatuppsats. Med 
anledning av detta söker vi nu några personer som skulle vilja ställa upp på en 
intervju gällande jämställdhetsintegrering. Vi utgår ifrån JIM-uppdraget (2016-
2018) som står för jämställdhetsintegrering i myndigheter. 

Vi är intresserade av bemötandefrågor med fokus på ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 

Intervjuerna beräknas att ta cirka 30-60 minuter. Vi önskar att genomföra dessa 
under början av vecka 15, (10/4 - 14/4). Skulle ni vara intresserade av att ställa 
upp på intervju men inte har möjlighet de givna datumen, hör gärna av er med 
annat förslag så försöker vi hitta en lösning. 

Självklart kommer intervjuerna att behandlas konfidentiellt.  

 

Hoppas ni vill vara med och bidra. 
 

DEN 27 MARS 2017 

Med vänlig hälsning, 

Erica Svensson & Sofia Pettersson 

Rättssociologiska institutionen 

Lunds universitet 
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10.2 Bilaga 2 

Intervjuguide domare  

  

1.    Vad känner du till om JiM-uppdraget? 

  

2.     Hur uppfattar du JiM-uppdraget? 

 

3.     Vad är ett jämställd bemötande enligt dig? 

   

4.     Hur anser du att Sveriges Domstolar bidrar till jämställdhet?  

  

5.     En domare ska vara objektiv och neutral, hur ger det sig i uttryck i ditt dömande? 

 

6.     Anser du att kön spelar någon roll för bemötande i domstolen? 

  

7.     Har du varit med om någon situation där det faktiskt varit befogat att behandla någon 

olika på grund av kön under förhandling?  

 

8.     Hur bemöts skillnader i etnicitet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning etcetera i 

domstolen? 

 

9. Har du någon gång under förhandling ingripit på grund av att åklagare, advokat, ombud, 

tilltalad, målsägande, vittne etc. uttryckt sig olämpligt gällande någons kön eller 

bakgrund? 

 

10.  Har du varit med om någon situation under förhandling där du i efterhand insett att du 

gjort något olämpligt ur en jämställdhetsaspekt? 

 

11.  Hur kan dina tidigare erfarenheter påverka ditt bemötande i domstolen idag? 
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13.  Anser du att det finns behov av kompetensutveckling inom Sveriges Domstolar för att nå 

de jämställdhetspolitiska målen/genomföra JiM-uppdraget? 

   -  I så fall, vilken typ av kompetens? 

 

13.  Finns det någonting du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

14.  Avslutningsvis: Vill du säga något om din ålder/ utbildning? 
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10.3 Bilaga 3 

Intervjuguide notarier 

  

1.     Hur ser era bakgrunder ut? Ålder? 

  

2.     Vad har ni för arbetsuppgifter? 

   - Har ni dömt i något mål ännu? 

  

3.     Vad känner ni till om JiM-uppdraget? 

  

4.     Hur uppfattar ni JiM-uppdraget? 

 

5.     Vad är ett jämställd bemötande enligt er? 

  

6.     Hur anser ni att Sveriges Domstolar bidrar till jämställdhet?  

  

7.     En domare ska vara objektiv och neutral, hur uppfattar ni att detta ger sig till uttryck i 

domstolen? 

  

8.     Anser ni att kön spelar någon roll för bemötande i domstolen? 

 

9.     Har ni varit med om någon situation där det faktiskt varit befogat att behandla någon 

olika på grund av kön under förhandling?  

  

10.  Hur bemöts skillnader i etnicitet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning etcetera i 

domstolen? 

 

11.  Har du någon gång under förhandling bevittnat eller ingripit på grund av att åklagare, 

advokat, ombud, tilltalad, målsägande, vittne etc. uttryckt sig olämpligt gällande 

någons kön eller bakgrund? 
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12.  Har ni varit med om någon situation under förhandling där ni i efterhand insett att ni 

gjort något olämpligt ur en jämställdhetsaspekt? 

  

13.  Hur kan era tidigare erfarenheter påverka ert bemötande i domstolen idag? 

 

14.  Anser ni att det finns behov av kompetensutveckling inom Sveriges Domstolar för att 

nå de jämställdhetspolitiska målen/genomföra JiM-uppdraget? 

   - I så fall, vilken typ av kompetens? 

  

15.  Finns det någonting ni vill tillägga innan vi avslutar? 
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10.4 Bilaga 4 

Observationsschema 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


