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Varje dag hålls många rättegångar i Sveriges 48 tingsrätter. Denna 
avhandling berör hur det språkas och argumenteras under rättegångar 
– huvudförhandlingar – och den belyser deras berättelser i tal, text och 
bild. Analysmaterialet består av förundersökningar, ljudupptagningar 
från huvudförhandlingar och domtexter. Jurister och nämndemän dömer 
i alla typer av brottmål med stöd av berättelser som sammanställts i Poli-
sens utredning, förundersökning, tillsammans med de berättelser som 
målsägande, tilltalade och vittnen lämnar i tingsrätten. Dessa berättelser 
används som underlag för att bevisa och motbevisa att brott har begåtts. 
Analyserna görs med utgångspunkt i kritisk diskursanalys och visar att 
retoriska strategier används för att legitimera och delegitimera innehållet 
i huvudförhandlingar, att modern teknik påverkar interaktion och delak-
tighet och att påverkansrelationer i domar är polariserade. 

I huvudförhandlingar används retoriska strategier från romersk rätt 
som blandas med modern teknik och multimodala texter. Retoriska 
strate¬gier används av jurister för att bevisa, motbevisa, skapa tvivel 
och överföra skuld och ansvar. Makten att tolka innehållet i tal, texter 
och bilder finns hos juristerna. Målsägande, tilltalade och vittnen har 
begränsad makt över berättelsernas innehåll om gärningspersoner och 
offer. Studien visar hur språk och innehåll formas, regleras och flyttas i 
delar av den svenska straffprocessen.
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Abstract 
Lindh, Joacim (2022). Berättelser med sanningsanspråk: Språklig och multimodal 
argumentation i huvudförhandling och dom, Linnaeus University Dissertations No 
435/2022, ISBN: 978-91-89460-50-8 (tryckt), 978-91-89460-51-5 (pdf). Written in 
Swedish. 

The purpose is to study stories about crime, mythopoesis, via the modalities of 
speech, text and image and to problematise movements of texts that originate in 
other contexts and institutions. The study examines how and why rhetorical 
strategies are used to legitimise and delegitimise the content of speeches, texts and 
images in trials and how relations of influence occur between plaintiffs and 
defendants in written judgements. The study also examines actor roles and 
interaction between participants, how authority is negotiated and how technology 
affects trials. 

The material consists of 14 audio recordings and investigative reports from three 
district court trials and 27 judgements. The study combines analyses of speech, texts 
and images with critical discourse analysis (CDA), social semiotics and legitimation 
theory as a theoretical framework. The methods are taken from CDA and are based 
on systemic-functional grammar. The research questions deal with legitimation, 
recontextualisations, relations of influence, verbal and non-verbal communication 
between participants, and the influence of technology in the trials. 

Some results stand out. Rhetorical strategies from Roman law are still applied. The 
genre now includes modern technology and multimodal texts that change the ways 
of communication. In addition, texts that are recontextualised can lead to mixtures 
of voices. Lawyers use rhetorical strategies in oral arguments to prove, disprove, 
create doubt, and transfer guilt and responsibility. Recontextualised texts are 
surrounded with explanatory contexts that increase their comprehensibility during 
the trial. Through conscious selection, the content and use of certain verb processes 
can be legitimised in stories that benefit one’s own case or assignment or 
delegitimised in stories that disadvantage the assignment or case. The power to 
interpret the content of speeches, texts and images during trials lies with the lawyers. 
Plaintiffs, defendants and witnesses have limited power over the content of the 
stories – mythopoesis – about perpetrators and victims, but the interviewees can 
regulate their stories by using a selection of verbal and non-verbal language acts. In 
summary, the study shows how language and content are shaped, regulated and 
recontextualised in practice in trials and judgements. 
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Förord 

Jag har tidigare hört det sägas att förordet är den enda del av avhandlingen som 
doktoranden skriver själv; texten skrivs i slutet av doktorandtiden. På denna 
drygt fem år långa resa är det många som jag har att tacka för att ni på ett eller 
annat sätt varit med på den skumpiga resan. Först vill jag tacka min huvudhand-
ledare, professor Gunilla Byrman, som följt mig och avhandlingen i alla dok-
torandlivets faser. Det har alltid funnits tid att bolla idéer, diskutera text, meto-
der och teorier, och tack vare det har mina spretiga funderingar till sist kunnat 
sammansmälta till en helhet. Jag har också haft förmånen att ha två fantastiska 
biträdande handledare i docent Sofia Ask och professor Monica Burman. Ert 
stöd och hjälp har varit avgörande under doktorandstudierna. Tack Sofia också 
för tiden utanför handledningarna där vi kunnat tala om andra saker än de strikt 
vetenskapliga. Stort tack också till professor Andreas Nord för noggrann läsning 
och värdefull kritik under slutseminariet och Alan Crozier för översättning av 
abstract och engelsk sammanfattning och till forskningssekreterare Ylva Forell 
Gustavsson för administrativt stöd under doktorandtiden. 

Vad vore en doktorand utan ett doktorandkollegium som sätter sin prägel 
på tillvaron? Sedan 2016 har jag haft förmånen att få dela arbetsrum med flera 
nuvarande och tidigare doktorander på institutionen. Att endast tacka för tiden, 
gemenskapen och alla diskussioner och samtal i och utanför våra avhandlings-
områden räcker inte riktigt. Det är nämligen något annat som också behöver 
sägas, vilket tillkännages genom ett trefaldigt förlåt:  
 

• Förlåt för att jag alltid slarvar bort alla bläckpennor i rummet. 
• Förlåt för mitt stökiga skrivbord och pappershögen som aldrig slutat 

växa. 
• Förlåt för att jag breder ut mig på era skrivbord när ni inte är där. 

 
Men med tiden minns man förhoppningsvis bara varandras goda sidor, och 
kanske har jag bidragit med något gott också, eller vad säger ni Peter, Sofia, 
Maria, Karin, Georgina och Madeleine? Tack också till alla er doktorander som 
jag lärt känna under doktorandkurser, högre seminarium och det språkveten-
skapliga doktorandseminariet. Det har varit fantastiska platser för diskussioner, 
utbyten och sociala relationer. Ett stort tack vill jag också rikta till alla forskare 
och lärare som bidragit med idéer, tankar och perspektiv och för alla samtal och 
diskussioner med er som förgyllt min tid som doktorand. 

När tacklistan börjar närma sig slutet är det många kvar som förtjänar att 
nämnas, men jag kommer i denna text nöja mig med att framhålla de tre som 
står mig närmast. Så till sist, Cicci, Jack och Nike, projektet är klart! Jag är er 
alla tre tack skyldig för att ni under denna resa har hållit mig i strama tyglar och 
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sett till att jag aldrig glömt bort att det finns mer i livet än avhandlingsskrivande 
och cykling. 
  
Växjö i november 2021 
Joacim Lindh 
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1 Inledning  

Det är tisdag och klockan slår 09:00. I en av Sveriges 48 tingsrätter har männi-
skor samlats i ett väntrum framför en låst dörr. Samtal pågår mellan personer 
som står uppdelade i mindre grupper. Där finns också några som är tysta och 
ensamma. I rummet finns män och kvinnor i varierande ålder med olika kläd-
koder. Några bär kostym och dräkt, medan andra är klädda i jeans och t-shirt. 
Plötsligt avbryts de lågmälda samtalen av en röst som hörs från tingsrättens 
högtalarsystem: 
 

Tingsrätten håller huvudförhandling i målet B-XX-17, åklagarkam-

maren i Lidholm mot Petter Larsson, parterna kallas till sal fem  

 
Meddelandet i högtalarsystemet följs av ett klickljud som kommer från det auto-
matiska dörrlåset. Dörren är nu öppen och alla som vill kan besöka den offent-
liga förhandlingen som ska hållas i sal 5. Nu tänds också en grön lampa som 
sitter på en fastmonterad metallplatta vid dörren. Bredvid lampan står texten 
”Förhandling pågår”. Någon tar initiativet att öppna dörren och går in. Därefter 
träder ytterligare personer in i rättssalen, både de som samtalat utanför förhand-
lingssalen och andra som befunnit sig längre bort i lokalen. Tingsrättens brott-
målsförhandling har nu inletts. 

Denna studie handlar om delar av den svenska straffprocessen och hur mul-
timodala texter som tal, text och bild används för att producera och reproducera 
berättelser om brott. Den visar hur aktörer via berättelser åtalar, försvarar, ar-
gumenterar och dömer i Sveriges tingsrätters brottmålsförhandlingar. De berät-
telser som lämnas är komplexa, spänner över tid och rum och kan ses som re-
presentationer av tidigare inträffade handlingar och händelser.  

För en lekman som utsatts för brott kan vägen till rättegång uppfattas som 
allt annat än rak och okomplicerad. En polisanmälan ska göras och bevis från 
rättsvårdande myndigheter ska samlas in och sammanställas innan en tingsrätts-
förhandling hålls och brottmålets avgörande redovisas i en skriftlig dom (jfr 
Landström 2011). Berättelser om misstänkta brottsliga gärningar färdas alltid 
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inom och mellan rättsvårdande institutioner innan domstolar ska pröva om det 
är bevisat att brott har begåtts. Inom rättslingvistiken används ofta begreppet 
textual travels (Rock, Heffer & Conley 2013:8–9) för att illustrera hur olika 
texttyper flyttas genom rättssystem för att användas som bevis mot misstänkta. 
Att flytta texter mellan kontexter kräver att innehållet är begripligt, dekontextu-
aliserat och att det kan reproduceras i nya sammanhang. Reproduktion innebär 
alltid tolkning och i viss mån anpassning till den nya kontexten. Studiens anta-
gande är därför att innehållet i institutionella texter som flyttas inom och mellan 
verksamheter med olika uppdrag och mål anpassas språkligt till sin nya kontext.  

 1.1 Retoriska strategier  
I rättegångar reproduceras tal, texter och bilder som berättelser om straffbara 
gärningar. Att legitimera och delegitimera tal, texter och bilder är retoriska stra-
tegier som innebär att deltagare vill främja vissa berättelser genom att stödja 
eller ifrågasätta berättelsernas innehåll. Med utgångspunkt i att berättelser kan 
förstås som ”one verbal technique for recapitulating past experience” (Labov & 

Waletzky 1967:13) är det just dokumentation och reproduktion av tidigare hän-
delser som ligger till grund för rättsskipningen i alla rättegångar.  

Tal, texter och bilder som reproduceras har i denna avhandling gemensamt 
att de tidigare har sammanställts och dokumenterats i institutioner som en del 
av olika professioners dagliga arbetsrutiner. Att texter formas av sitt samman-
hang innebär att verkligheten konstrueras i diskurser, föreställningar om värl-
den, som kan användas för att legitimera deltagares påståenden som en sanning 
om något inträffat. Denna pendling mellan vad som är bevisat och vad som be-
döms vara indicier medför att språkliga konstruktioner av skuld och ansvar är 
en etablerad del av svenska brottmålsförhandlingar (Adelswärd, Aronsson & 
Linell 1988:261). I rättegångsdiskurser skapas det därför polariserade berättel-
ser om tidigare mänskliga handlingar och vilka rekvisit, villkor, som ska vara 
uppfyllda för att en handling ska bedömas som straffbar.  

Avhandlingen bidrar med kunskap om hur och varför institutionellt präglade 
texter som färdas inom och mellan rättsvårdande myndigheter förändras när de 
reproduceras och tolkas i den svenska rättsprocessen. Den visar också hur del-
tagarroller förhandlas, vilka behörigheter som ges till aktörer och hur domstols-
interaktion påverkas av bruk av teknik i rättssalarna. I ett vidare perspektiv kan 
resultaten vara applicerbara på textförflyttningar även i andra institutioner.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor  
Avhandlingens övergripande syfte är att studera brottmålsberättelser via tal, 
texter och bilder och att problematisera de förflyttningar som sker av texter som 
har ursprung i andra sammanhang och institutioner. Modaliteterna tal, text och 
bild reproduceras av deltagare, och studien intresserar sig för hur och varför 
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texternas innehåll legitimeras på ett visst sätt. Studien undersöker också aktörs-
roller och interaktion mellan deltagare, hur behörigheter förhandlas och hur tek-
nik påverkar det muntliga sammanträdet, alltså huvudförhandlingen. Studiens 
forskningsfrågor är: 
 

1. Hur och varför använder målsägande och tilltalade ickeverbal kommu-
nikation under förhören? 

2. Hur förhandlas deltagarroller i tingsrätters lokaler och huvudförhand-
lingar? 

3. Hur påverkar videokonferenser och annan teknik under huvudförhand-
lingar interaktionen? 

4. Hur legitimeras och delegitimeras berättelser och stödbevis i sakfram-
ställningar? 

5. Vad rekontextualiseras till tal av de bilder och texter som det hänvisas 
till i sakframställningar och vilka konsekvenser får det?  

6. Hur används rekontextualiseringar av tal, texter och bilder i slutanfö-
randen?  

7. Vad säger påverkansrelationer mellan målsägande och tilltalade i do-
mar om rättegångsdiskursen? 

 
Med dessa frågor som utgångspunkt undersöker jag deltagarroller och behörig-
heter i tingsrätten och legitimering av tal, texter och bilder i huvudförhandlingar 
och domtexter. Avhandlingen är indelad i fem analyskapitel. Varje kapitel be-
svarar en eller flera av avhandlingens frågor.  

Det första analyskapitlet, kapitel 5, besvarar fråga 1, fråga 2 och fråga 3 med 
ett material som kombinerar fältanteckningar med ljudupptagningar från huvud-
förhandlingar i brottmål. Jag visar i denna studie hur aktörers behörigheter på-
verkar deras handlingar i huvudförhandlingar. Studien belyser också maktrela-
tioner mellan aktörer och hur kombinationer av tal och ickeverbala språkhand-
lingar används i förhörsberättelser.  

I kapitel 6 besvaras fråga 4. Studien visar hur jurister återskapar muntliga 
berättelser med stöd av texter och bilder som har ursprung i andra institutioner. 
Via muntliga berättelser med stöd i tal, text och bild presenterar åklagare bevis 
som ska styrka åtalspunkterna mot de tilltalade, vilket försvarare därefter kan 
kommentera. Materialet som använts är ljudupptagningar, förundersökningar 
och fältanteckningar i fyra brottmål.  

Även kapitel 7 undersöker åklagares sakframställningar med utgångspunkt 
i vad som sker språkligt när åklagare reproducerar texter med olika avsändare. 
I denna studie besvaras fråga 5. Materialet består av texter och bilder från för-
undersökningar i fem brottmål. 

Kapitel 8 analyserar och jämför åklagares och försvarares slutanföranden 
och hur huvudförhandlingens texter reproduceras till en muntlig argumentation 
om vad som är bevisat, trovärdigt och tillförlitligt och vad är motbevisat eller 
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kan avfärdas som indicier. I denna studie besvaras fråga 6. Materialet består av 
fyra slutanföranden från två brottmål. 

I kapitel 9 undersöks tingsrättsdomars domtexter. I studien undersöks rela-
tionen mellan gärningsperson och offer via påverkansrelationer som inträffar 
dem emellan. Med fråga 7 analyserar jag vilken betydelse berättelser i domtex-
ter får för narrativet om gärningsperson och offer och hur rätten legitimerar 
brottmålens domslut. Materialet består av 27 tingsrättsdomar. 

Berättelser är en central del av den svenska rättsprocessen och de återkom-
mer i alla texter som anger vad målsägande, tilltalade och vittnen hört, sett och 
upplevt. Juristernas uppdrag är att tolka dessa berättelser i ljuset av stödbevisen 
och argumentera för eller emot åtalspunkterna som riktas mot de tilltalade. Stu-
dien undersöker därför legitimering och delegitimering i huvudförhandlingar 
och domar. 

1.3 Avhandlingens disposition 
I avhandlingens inledande kapitel presenteras syfte, forskningsfrågor och av-
handlingens avgränsningar. Kapitel 2 är en genomgång av Sveriges rättssystem, 
vilka aktörer som är involverade i rättsprocesser och vad som sker från polisan-
mälan till tingsrättens dom. Detta kapitel ger också en forskningsbakgrund och 
relaterar till tidigare svenska, nordiska och internationella studier.  

I kapitel 3 diskuteras studiens teoretiska och metodologiska perspektiv. Ka-
pitlet utgår från språkvetenskapliga diskursteoretiska och socialsemiotiska per-
spektiv som kombineras med teorier om legitimitet. Analysmetoderna hämtas 
från socialsemiotiken och systemisk-funktionell grammatik. I kapitel 4 går jag 
igenom studiens etiska perspektiv, insamlingsmetoder, material, materialurval 
och transkriptionsprinciper.  
 Studiens fem undersökningar redovisas i kapitel 5–9. Kapitel 5 handlar om 
deltagares aktörsroller, behörigheter och handlingar i tingsrätter. I kapitel 6 un-
dersöks legitimeringar i sakframställningar, medan kapitel 7 har fokus på texter 
och bilder som reproduceras i sakframställningar. I kapitel 8 undersöks och jäm-
förs åklagares och försvarares muntliga argumentation i slutanförandet, och i 
kapitel 9 undersöks påverkansrelationer i domtexter. I kapitel 10 sammanfattas 
huvudresultaten med efterföljande slutdiskussion och implikationer. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt om fortsatt forskning på avhandlingens tema. 

1.4 Avgränsningar 
Avhandlingen är en del av projektet ”Berättelser med sanningsanspråk – tal, 
skrift och bild i brottmålsrättegångar”, som ingår i forskningsmiljön IMS1 vid 

 
1 IMS är en förkortning för Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies. 
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Linnéuniversitetet. Denna studie har inriktning mot multimodalitet och avhand-
lingens övergripande intresse är reproduktioner av tal, text och bild i huvudför-
handlingar och domtexter. Det innebär att urvalet i respektive delstudie ska in-
nehålla textförflyttningar som sker mellan modaliteter exempelvis tal som sam-
manfattas till text. Textförflyttningar kan också ske mellan institutioner, och 
texternas ursprungliga kontext går till viss del förlorad i överföringen, vilket 
kan påverka hur innehållet tolkas. Av intresse för avhandlingen är också hur 
deltagares handlingar och behörigheter förhandlas i tingsrätter och rättssalar. 
 I studien näranalyseras tingsrättsförhör i urval. Fokus är kombinationer av 
verbala och ickeverbala språkhandlingar och förhör som hålls via videokonfe-
rens. Att analysera fråga-svar i domstolsförhör är vanligt i internationell språk-
vetenskaplig rättegångsforskning. Dessa studier undersöker ofta maktasymme-
tri i förhör mellan jurister och vittnen, hur försvarsadvokater ifrågasätter målsä-
gandes berättelser och hur juristers frågor begränsar vittnens talutrymme i för-
hör (Stygall 2001, Gnisci & Bakeman 2007, Matoesian 2008). Galatolo & Drew 
(2006) har visat att vittnen kan använda svarsstrategier för att utveckla svaren 
på frågor som efterfrågar ett minimalt svar. I rättegångar är det de professionella 
aktörerna som styr förhöret, och de har makt att begränsa innehållet i vittnesbe-
rättelser. Denna forskning är relevant även i svenska huvudförhandlingar, men 
det är en inriktning som inte ryms inom ramen för denna avhandlings syfte. 
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2 Rättsprocessen i brottmål 

I kapitel 2 redogör jag för hur svenska rättegångar i brottmål genomförs och 
vilka deltagare som finns i svenska brottmålsförhandlingar. Kapitlet innehåller 
också tidigare forskning inom ramen för det internationella forskningsområdet 
rättslingvistik. 

Kapitlet inleds med avsnitt 2.1 som beskriver hur en rättsprocess påbörjas 
och vad som sker efter att en polisanmälan upprättats. Det följs av avsnitt 2.2 
som diskuterar Sveriges tingsrätter och uppdraget som dömande myndighet. 
Avsnitt 2.3 är avhandlingens forskningsöversikt av tidigare svensk, nordisk och 
internationell språkvetenskaplig forskning om språk och lag som har relevans 
för denna studie.  

2.1 Anmälan, förundersökning och åtal 
Huvudförhandlingar i svenska brottmål är mestadels en angelägenhet mellan 
två parter, staten och den tilltalade, men om eventuella målsägande lämnar ska-
deståndsyrkanden ses de som en tredje part. Att målsäganden som utsatts för 
brott inte alltid ses som en part utgår från synsättet att det vilar på samhällets 
ansvar att beivra brott (Landström 2011:16). Det är åklagare som har bevisbör-
dan och ska argumentera för att det står utom rimligt tvivel att de som åtalas för 
brott har begått de gärningar som presenterats i stämningsansökan till tingsrät-
ten.  

I Sverige trädde Rättegångsbalken (1942:740) i kraft 1942, och den har hu-
vudsakligen skrivits med utgångspunkt i ackusatorisk rätt som har sitt ursprung 
i England. Vid implementerandet av Rättegångsbalken (RB) bestämdes det att 
uppdraget att ”utreda och lagföra brott” ska vara en del av åklagarämbetet2 (Tör-
nqvist 2017:18–19). Med införandet av Rättegångsbalken bröt domstolarna med 

 
2 Det kan påpekas att Sveriges allmänna domstolar inte har något jurysystem med medborgare som dö-
mer eller frikänner tilltalade. Undantaget är tryckfrihetsbrott som har en jury på 9 personer som dömer i 
ärendet (Tryckfrihetsförordningen 12 kap. 3 §). 
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det inkvisitoriska arvet som innebar att det var domstolen som ansvarade för att 
åtalet prövades. Ansvaret för åtalet flyttades till åklagaren, och rätten fick inte 
längre döma de tilltalade för brott som inte omfattas av åklagarens gärningsbe-
skrivning. Dessa förändringar gjorde att rättsprocessen övergick till ackusato-
risk rätt med två parter3 som brukar benämnas ackusatorisk rätt med inkvisito-
riska inslag (Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål 
2017:24–25). 

Formellt inleds svenska rättsprocesser med att det inkommer en anmälan till 
polisen om att misstänkt brott har begåtts. Enligt Rättegångsbalken (23 kap. 3 
§) kan Polismyndigheter, åklagare eller säkerhetspolis besluta att en förunder-
sökning om misstänkt brott ska öppnas i samband med att anmälan når myndig-
heten. Skyldigheten att inleda en förundersökning beskrivs i RB (23 kap. 1 §), 
och där står det att ”brott som hör under allmänt åtal” motiverar att en förunder-
sökning öppnas. Kraven är alltså initialt låga, och det är tillräckligt med en an-
givelse för att polis eller åklagare ska bedöma om det finns förutsättningar att 
klara upp brottet. För rutinärenden som saknar misstänkt gärningsperson kan 
det därför beslutas att förundersökningen omedelbart ska läggas ner utan åtgärd.  

Studien beforskar autentiska huvudförhandlingar som utretts i Sveriges 
tingsrätter och de domtexter som juristdomare skriver efter huvudförhand-
lingen. Huvudförhandlingarna i materialet har föregåtts av förundersökningar 
som letts av polisens utredare och drivits till allmänt åtal av åklagare. Under 
tiden som en förundersökning är öppen hålls förhör med misstänkta, målsä-
gande och vittnen. Förhöret kan antingen sammanfattas i text som ett referat-
förhör eller återges ordagrant i dialogform. Förundersökningsledare kan också 
vid behov begära in och sammanställa dokumentation som har producerats av 
andra institutioner. Att utredare samlar in andra texttyper gör förundersök-
ningen till ett heterogent dokument med röster, analyser, dokumentation och 
bedömningar från professionella aktörer, tjänstemän och lekmän såsom miss-
tänkta, målsägande och vittnen. I samband med att förundersökningen är klar 
sammanställs all dokumentation till ett protokoll som skickas till åklagare för 
beslut (Landström 2011). Det är alltid en åklagare som bedömer om bevisen 
mot misstänkta är tillräckliga och om gärningarna är straffbara.  

Sammantaget har åklagare uppgiften att företräda statens intressen och i för-
längningen medverka till att människor som begår brott lagförs i domstol. En 
åklagare som beslutar att väcka åtal lämnar en stämningsansökan till tingsrätten. 
Detta dokument innehåller en skriftlig gärningsberättelse som redovisar vilka 
som misstänks vara gärningspersoner och vilka som utsatts för brott. Förutom 
det innehåller berättelsen ett kort händelseförlopp med tid och plats för gär-
ningen tillsammans med en sammanställning av de bevis som åklagaren har för 
avsikt att presentera under huvudförhandlingen (Landström 2011:11ff).  

 
3 I Rättegångsbalken finns dock fortfarande inslag av inkvisitorisk rätt via till exempel domstolarnas 
materiella processledning och domstolarnas ansvar över påföljden, oavsett parternas yrkanden. 
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2.2 Sveriges tingsrätter som dömande myndigheter 
Tingsrätter tillhör Sveriges allmänna domstolar och utgörs av självständiga 
myndigheter som avgör brottmål, tvistemål och ärenden, som adoptioner och 
skilsmässor. Alla tingsrätter har sin jurisdiktion inom ett bestämt geografiskt 
upptagningsområde som kallas för tingsrätternas domsaga (Sveriges domstolars 
webbplats, utan år). År 2021 finns det 48 tingsrätter i Sverige som samverkar 
med 32 allmänna åklagarkammare som också har bestämda geografiska områ-
den (Åklagarmyndighetens webbplats, utan år). Det är alltid platsen för brottet 
som avgör var förhandlingen i ett enskilt brottmål ska hållas. 

De som dömer i tingsrätters brottmål, huvudförhandlingar, är en juristdo-
mare och tre nämndemän. Juristdomare leder alltid huvudförhandlingar och de 
är ytterst ansvariga för att sammanträdet genomförs i enlighet med Rättegångs-
balken (46 kap.). Efter huvudförhandlingen leder de bevisvärderingen som görs 
tillsammans med tre nämndemän. Juristdomaren skriver brottmålets dom som 
offentliggörs cirka tre veckor efter att huvudförhandlingen avslutats. Alla jurist-
domare har anställning på en tingsrätt som rådman, lagman eller tingsrättsfiskal4 
(Regeringsformen 11 kap 3 §).  

Att vara nämndeman är i Sverige ett politiskt uppdrag. Ledamöterna utses 
av kommunfullmäktige i de kommuner som ingår i tingsrättens domsaga. 
Nämndemännen är politiskt förtroendevalda och de tillsätts vanligen i samband 
med allmänna val med en mandatperiod på fyra år (Nämndemannauppdraget, 
SOU 2013:49). Deras uppdrag är att representera ett allmänt rättsmedvetande 
och därigenom vara folkets representanter. Till presidiet i huvudförhandlingar 
hör också notarien som är under vidareutbildning efter att ha avlagt juristexa-
men. Det är en meriteringstjänst som efter fullgjord tid kan leda till andra upp-
drag i rättssystemet. Under huvudförhandlingar är notariens primära uppgift att 
hantera tekniken i rättssalen, sköta alla upprop i högtalarsystemet, biträda ju-
ristdomaren och föra anteckningar om vad som sägs under huvudförhandlingen. 

I alla huvudförhandlingar finns åklagare som är anställda vid någon av Sve-
riges 32 åklagarkammare, vilket gör dem till statens representanter. Åklagare 
har en central uppgift i huvudförhandlingar, eftersom de ska ”tala å brott som 

hör under allmänt åtal” (RB 20 kap 2 §, 6 §). Det innebär att åklagare har be-
visbördan, och de ska under huvudförhandlingar presentera tillräckliga bevis 
för att det står utom rimligt tvivel att tilltalade har begått de brott som redovisas 
i stämningsansökningar till tingsrätterna. Denna praxis gör att åklagare ansvarar 
för att innehållet i förundersökningar presenteras på ett rättvisande sätt och att 
de framför bevis som både talar för och emot de tilltalades skuld. Eftersom det 
är åklagarnas uppgift att bevisa att brott har begåtts har de majoriteten av talut-
rymmet i huvudförhandlingar. 

Den eller de personer som delgivits misstanke om brott under förundersök-
ningen kallas i huvudförhandlingen för tilltalade, och de stäms av åklagare för 

 
4 Enligt Förordning (1996:381) § 18 kan en tingsrättnotarie få döma självständigt i vissa mål. 
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att de misstänks ha begått en eller flera straffbara gärningar. Via Rättegångsbal-
ken (21 kap.) och de rättigheter som följer av bland annat legalitetsprincipen 
och Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna tillvaratas och spe-
cificeras deras juridiska rättigheter (Brottsbalken 1 kap. 1 §).5 Tilltalade har 
skyldighet att komma till huvudförhandling vid utsatt tid. Rättssystemet utgår 
från oskuldspresumtionen som innebär att rättssystemet ska utgå från att en 
misstänkt är oskyldig till dess att åtalet har prövats i domstol. Även objektivi-
tetsprincipen är central, och i den specificeras att tingsrätten ska vara saklig och 
opartisk och inte ta hänsyn till information som inte har stöd i lagen (Nowak 
2003:59).  

Misstänkta kan företrädas av offentliga försvarare som ska tillvarata deras 
intressen, om rätten bedömer det som lämpligt (Rättegångsbalken 21 kap. 3–4 
§). Uppdraget som försvarare påbörjas när misstänkta delgetts misstanke om 
brott, och pågår till dess att domen offentliggjorts och eventuell överklagan till 
överrätt har avslutats. Att misstänktas intressen tillvaratas av försvarare är 
centralt i rättssystemet, eftersom resursfördelningen och den juridiska kun-
skapen mellan åklagare och tilltalade är synnerligen ojämn.  

Denna studie undersöker åtal mot privatpersoner och även offentliganställda 
tjänstemän som utsatts för hot och våld i tjänst. Dessa gärningar har lagrum i 
Brottsbalken (3 kap., 4 kap. och 17 kap.). Gemensamt är att de tilltalade har 
åtalats för hot och våld mot målsägande. I Rättegångsbalken (20 kap. 8 §) defi-
nieras målsägande som ”den, mot vilken brott är begånget”. Efter beslut av 
tingsrätten kan en målsägande få ett biträde utsett som har till uppgift att tillva-
rata hens intressen (RB 20 kap. 15 §, Lag 1988:609). Under förundersökningar 
och huvudförhandlingar förekommer det att målsägande och tilltalade inte kan 
kommunicera på svenska. I enlighet med RB (23 kap. 16 §) kan de beviljas 
tolkstöd, vilket innebär att hela förhandlingen tolkas till målspråket och förhö-
ren till och från svenska. 

I huvudförhandlingar kan åklagare, målsägandebiträden eller försvarare be-
gära att vittnen kallas till förhör. De får inte närvara innan de lämnat sina vitt-
nesmål (Rättegångsbalken 36 kap. 9 §), eftersom de ska vara opåverkade av vad 
som framkommit tidigare i huvudförhandlingen. I en amerikansk kontext liknar 
Heffer (2005:41–42) vittnen vid muntliga bevis som under vittnesed berättar 
vad de sett och hört. En annan typ av vittnen som kan kallas till förhör är sak-
kunniga. De är experter inom ett område, och det är deras fackkunskaper som 
efterfrågas i vittnesmålen, inte vad de sett och hört av ett visst gärningstillfälle. 
Vid behov kan vittnesförhör tolkas till och från svenska. 

Att närvara i en rättssal som åhörare innebär att man observerar förhand-
lingen. Åhörare får inte vara delaktiga i sammanträdet som pågår, men de har 

 
5 ”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff 
som sägs nedan är föreskrivet” (Brottsbalk 1962:700). Se vidare prop. (1993/94:117). 
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rätt att befinna sig i rummet under tiden som en offentlig förhandling pågår.6 
Eftersom alla deltagare har fast placering kan åhörare avgöra vem som har vil-
ken roll i förhandlingen. För att illustrera hur placeringen i en huvudförhandling 
ser ut visas en bild av en rättssal från Södertörns tingsrätt som finns tillgänglig 
på deras webbplats. 
 

 
Bild 1: Rättssal i Södertörn tingsrätt (fotograf okänd), från Södertörn tingsrätts 
webbplats, utan år 
 
Bild 1 ger en visuell överblick av en rättssals utformning. Rätten som består av 
ordförande och tre nämndemän sitter alltid längs med rummets kortsida tillsam-
mans med notarien. Placeringen gör att de får överblick över hela rummet. Ord-
föranden sitter i mitten med två nämndemän på ena sidan och notarien (vid skär-
men) och en nämndeman på andra sidan. Längs rättssalens sidor har parterna 
sina platser. Till vänster närmast rättens bord sitter åklagaren. Om brottmålet 
har en målsägande sitter hen bredvid åklagaren med målsägandebiträdet på sin 
högra sida. På högra långsidan i rättssalen sitter den tilltalade och hens försva-
rare som sitter närmast rätten (Eklund 2005:179). På rättens motsatta sida finns 
vittnesstolen där personer som kallats att vittna ska sitta under tiden som de 
lämnar sina vittnesmål. Tolkens plats är bredvid den eller de deltagare som är i 
behov av tolkning, och det tolkas från och till det överenskomna språket. För 
åhörare finns bänkar eller stolar tillgängliga bakom vittnesbänken. Det är en 

 
6 I vissa huvudförhandlingar kan rätten besluta om stängda dörrar. Alla åhörare måste då lämna rummet 
till dess att rätten beslutar att en annan del av förhandlingen är offentlig. 
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service som ingår i domstolarnas offentlighet (Sveriges domstolars webbplats, 
utan år).  

2.2.1 Huvudförhandlingens ramar och den skriftliga domen 
Alla huvudförhandlingar inleds med upprop som leds av juristdomare. De kon-
trollerar vilka som befinner sig i rättssalen, att målsägandens och tilltalads per-
sonuppgifter och hemvist överensstämmer med tingsrätternas dokumentation, 
att alla som kallats till huvudförhandling befinner sig i rättssalen, att alla som 
kallats till huvudförhandlingen har inställt sig och att inga vittnen som ska höras 
senare finns närvarande i rättssalen. Därefter följer fem obligatoriska moment: 
yrkande, sakframställan, förhör med målsägande, tilltalad och vittnen, persona-
lia och slutanförande (Rättegångsbalken 43 kap.).  

Under yrkanden läser åklagare upp brottmålens stämningsansökningar med 
en eller flera åtalspunkter. Redogörelserna är kortfattade beskrivningar av gär-
ningars händelseförlopp med tid och plats angivna. De ska också innehålla upp-
såtsyrkande7 och en bedömning av hur målsägandena påverkats fysiskt, psy-
kiskt och ekonomiskt. De tilltalade har sedan möjlighet att via sina försvarare 
kommentera åtalspunkterna och erkänna eller förneka brott (RB 43 kap. 7 §).  

Övergången mellan yrkande och sakframställan sker ofta omärkligt för lek-
män som inte är förtrogna med rättegångars dramaturgi. I sakframställan är 
åklagare föredragande. De ska lämna muntliga sammanfattningar av texter som 
sammanställts i brottmålens förundersökningar. Att underlaget presenteras på 
ett begripligt sätt är nödvändigt, eftersom handlingsutrymmet begränsas av krav 
på muntlighet och omedelbarhet. Dessa principer innebär att dömande rätt inte 
får ta hänsyn till information som åklagare inte hänvisar till under huvudför-
handlingarna (RB 43 kap. 8 §). Åklagare måste därför skapa gärningsberättelser 
som innehåller gärningar i kontexter. Dessa berättelser kan stödjas av bilder, 
intyg, tekniska undersökningar och vittnesberättelser. Tillförlitliga målsägande-
berättelser kan i vissa situationer vara tillräckligt för att tilltalade ska dömas för 
de åtalade gärningarna. Om berättelser är fragmentariska, kommer åklagare att 
behöva presentera andra bevis för att nå upp till beviskraven (Diesen 2015:213). 
I åklagares sakframställningar skapas helhetsbilder av gärningar och hur dessa 
handlingar påverkat målsägandena (Lainpelto 2012:214). Försvarare och mål-
sägandebiträden ges möjlighet att hålla sakframställningar i den mån det behövs 
(Rättegångsbalken 46 kap. 6§). 

Därefter följer förhör med målsägande, tilltalade och vittnen. Enligt Bylan-
der (2005:39–41) är de hördas berättelser några av huvudförhandlingens viktig-
aste bevis. Händelseförlopp ska återberättas och till viss del kommer innehållet 
att ifrågasättas av juristerna. Det är berättelser från målsägande, tilltalade och 
vittnen som utreds i förhören. Juristernas förhörsteknik innebär att de hörda 

 
7 Inom straffrätten används begreppet uppsåt vanligen för att fastställa att gärningspersonen handlat med 
avsikt, insikt eller likgiltighet.  
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uppmanas att först återge sina minnesbilder som en kronologisk berättelse. Frå-
gorna som ställs är därför till en början öppna men blir alltmer avgränsade och 
detaljerade ju längre förhöret pågår (Ekelöf Edelstam & Pauli 2011:196–200).  

Inför alla huvudförhandlingar som ska utreda våldsbrott gör Frivården8 en 
personutredning av tilltalade (Lag 1991:2041), vilket innebär att misstänkta kal-
las till ett möte med utredare som går igenom deras personliga förhållanden. 
Denna utredning sammanställs till ett skriftligt utlåtande som juristdomaren el-
ler notarien läser högt under huvudförhandlingens personaliadel. Dokumenta-
tionen innehåller tilltalades tidigare domar, civilstånd, ekonomi, alkohol- och 
narkotikavanor och samlad riskbedömning för återfall i brott (Kriminalvårdens 
webbplats, utan år). Utredningen kan därför få betydelse för påföljd vid fällande 
dom (Lag 1991:2041 om särskild personutredning, Eklund 2005:230).  

En huvudförhandling avslutas med att åklagare försvarare och målsägande-
biträden lämnar sina slutanföranden. Denna del av huvudförhandlingen utgörs 
enligt Eklund (2005:231) av muntliga argumentationer och baseras på de påstå-
enden och bevis som presenterats i yrkande, sakframställningar och tingsrätts-
förhör. Slutanförandet förväntas vara fritt och muntligt och innehålla bevisvär-
dering, argumentation för vad som är bevisat och vad som kan avfärdas. Det 
följs av argumentation om hur brottet bör rubriceras. Slutanföranden avslutas 
med påföljdsargumentation. Denna del blir aktuell för domstolen om rätten be-
slutar att de tilltalade ska dömas för brott (Ekelöf, Edelstam & Pauli 2011:205).  
 Efter att huvudförhandlingar avslutats och deltagarna lämnat rättssalen sam-
manträder juristdomare och nämndemän i en muntlig överläggning (RB 30 kap. 
7 §). Besluten som fattas redovisas under avsnittet domslut i brottmålens domar. 
Om ingen av parterna överklagar vinner domen laga kraft. 

2.3 Forskningsöversikt 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har relevans för avhandlingen. 
De centrala utgångspunkterna är svensk, nordisk och internationell språkveten-
skaplig text- och interaktionsforskning inom ramen för rättslingvistik som är ett 
samlingsnamn för språkvetenskapliga, empiriska studier, som beforskar språk 
och lag. Olsson & Luchjenbroers (2014:1–2) beskriver rättslingvistik som en 
heterogen forskningsinriktning i skärningspunkten mellan språk och lag. Rätts-
lingvister kan specialisera sig inom huvudområdena språk och lag, språk och 
interaktion i rättssystemet och tillämpad rättslingvistik (Ask 2021). Eftersom 
språkvetare vanligtvis inte kallas som sakkunniga i svenska domstolar, bedrivs 
heller ingen svensk forskning om tillämpad rättslingvistik. Denna inriktning 
saknar relevans i avhandlingen, och diskuteras därför inte i forskningsbakgrun-
den. 

 
8 Frivården är en del av Kriminalvården, vars uppdrag börjar redan när det finns misstankar om att någon 
begått en eller flera brottsliga gärningar. Handläggarna på Frivården gör en personutredning om miss-
tänkta gärningspersoner. 
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 Avsnittet om forskningsbakgrund har följande disposition. I avsnitt 2.3.1 
diskuteras forskning om klarspråk och språk i lag. I en nordisk kontext har klar-
språksforskning om domar relevans, vilket motiverar rubriken: Klarspråk och 
språk i lag. Avsnittet följs av 2.3.2 som behandlar interaktion i polisförhör och 
domstolar. Översikten avslutas med avsnitt 2.3.3 där internationell forskning 
om videokonferenser i domstolar diskuteras. 

2.3.1 Klarspråk och språk i lag 
Språkvetenskaplig forskning om språk och lag innebär att lagtexter och myn-
dighetstexter undersöks utifrån begriplighet och språkliga tolkningar av texter-
nas innehåll. Gunnarssons (1982) avhandling Lagtexters begriplighet tangerar 
denna rättslingvistiska inriktning genom dess funktionsinriktade analys av med-
bestämmandelagen (MBL). Syftet med hennes studie är att kartlägga vilka 
språkliga val som underlättar allmänhetens förståelse av lagtextens innehåll. 
Enligt Nord, Nyström Höög & Tønnesson (2015) kategoriseras forskning om 
lagtexter och annan myndighetskommunikation sedan 1990-talet som klar-
språksinriktad forskning, och i Norden etablerades forskningsfältet för att mo-
dernisera språket i myndighetstexter och lagar. I Sverige inleddes förnyelsear-
betet redan på 1980-talet, vilket Larssons (1989) artikel om mallade besluts- 
och författningstexter visar. Mallade texter skapar kollektiva beslut som anony-
miserar avsändaren. Från 1990-talet och framåt utkommer det klarspråksrekom-
mendationer till myndigheter (Institutet för språk och folkminnens webbplats, 
utan årtal), artiklar och även klarspråksinriktade avhandlingar har publicerats. 
Kjærgaard (2010) har i sin avhandling exempelvis undersökt effekterna av ett 
klarspråksprojekt vid danska domstolar. Resultatet visade att insatserna fick be-
gränsade effekter, eftersom ”kulturelle, strukturelle og individuelle faktorer” 
gör att domskrivning anses vara den enskilde domarens sak (Kjærgaard 2012:1). 
I Sverige tog klarspråksarbetet i domstolar fart i samband med att betänkandet 
”Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag” (SOU 2008:106) 
publicerades. I denna publikation ingår bland annat Sörlins (2008:134–141) in-
tervjustudie med försvarsadvokater om klienters förståelse av domtexter.  

En senare undersökning av tingsrättsdomar har gjorts av Orrbén (2020). Hon 
analyserar domar som genre och hur röster och språkhandlingar används som 
redskap för att strukturera domtexter. Av resultatet framgår att domar är en 
genre med sex avsnitt ”inledning, yrkande, utredning, bedömning, beslut och 
avslutning” (Orrbén 2020:31). Innehållet kan, genrekonventionerna till trots, 
presenteras på olika sätt. Domtexter kan skrivas som blocktext, med vävda 
domskäl eller kombinationer av blockindelning och vävd text. Medan vävda 
domskäl kan uppfattas som auktoritära har blandtexterna det omvända proble-
met och kan upplevas som vardagliga.  

Exempel på internationell forskning om klarspråk och språk i lag är Stygalls 
(2010) artikel som undersöker begriplighet i juridiska dokument. Materialet är 
en pensionsplan inom US retirement law och ett informationsbrev med villkor, 
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som skickas till kunden i samband med kreditkortsansökningar. Dessa doku-
menttyper har det gemensamt att innehållet regleras av lagstiftning, US law. 
Lagstiftning till trots om krav på enkelt och begripligt språk innehåller texterna 
som riktas till kunden långa, komplexa och inbäddade satser (Stygall 2010:51–

52). Från en finsk kontext visar Tiililäs (2021) granskning av finska myndig-
hetstexter att textproduktionen har ökat som en följd av samhällets digitalisering 
trots att antalet personer som har svårt att ”uträtta ärenden skriftligt och elektro-

niskt” (2021:44) har ökat i befolkningen. Detta är en grupp som beräknas utgöra 
mellan 11 och 14 % av de finska invånarna. Kombinationen av fler invandrare, 
en åldrande befolkning och sämre läsförståelse hos skolelever gör att allt fler 
har behov av lättlästa texter. Det ökade kravet på textproduktion påverkar män-
niskors känslor av delaktighet och en begränsad läsförståelse och möjlighet att 
uttrycka sig i skrift kan resultera i att personer i mindre utsträckning ansöker 
om tillgängliga förmåner från samhällsinstitutioner (Tiililä 2021:49).  

Dessa studier visar att myndighetsforskning på lagtexters begriplighet före-
kommer i såväl Norden som internationellt. Gemensamt verkar vara att det finns 
en skillnad mellan lagspråkets komplexitet och de presumtiva läsarnas läsför-
måga, som till största del kan relateras till förstaspråk, utbildningsnivå och vana 
att läsa komplexa texter.  

2.3.2 Språk och interaktion i rättssystemet 
Studiens innehåll finns i den rättslingvistiska inriktningen språk och interaktion 
i rättssystemet. I denna gren av rättslingvistiken studeras mestadels tal och text 
som produceras, transformeras och rekontextualiseras i rättssystem och inter-
aktion mellan lekmän och professioner. Ett nyare inslag som tangerar rättsling-
vistik är multimedier och videokonferenser i rättegångar. 

Inledningsvis är det relevant att påpeka skillnaderna mellan olika rättssy-
stem, vilket gör att internationell forskning om språk och interaktion i rättssy-
stem inte är direkt överförbara på svenska förhållanden. Det finns avgörande 
skillnader mellan rättssystemen som påverkar hur bevis får presenteras, vilka 
som dömer och hur förhör med målsägande, tilltalade och vittnen organiseras 
och dokumenteras. Sveriges muntlighetsprincip (RB 46 kap. 5 §) och omedel-
barhetsprincip (RB 30 kap. 2 §) innebär att alla bevis ska presenteras muntligt 
och i realtid för tingsrätten. Omedelbarhet ska ge den tilltalade tillgång till all 
bevisning i brottmålet, och klienten ska få möjlighet att bemöta anklagelserna 
som åklagaren specificerat i sin gärningsbeskrivning (Dahlman 2018:51). Så är 
inte fallet i alla rättssystem. I det svenska rättssystemet hörs målsägande i be-
vissyfte utan att vara vittne och därför avlägger de inte ed (RB 36 kap. 1§, RB 
37 kap. 1§). Det engelska rättssystemet betraktar däremot målsäganden som ett 
vittne. Den brittiska motsvarigheten till tingsrätt, Crown Court, dömer i allvar-
liga brott. Domstolen hanterar också brottmålet olika beroende på om tilltalade 
erkänner eller förnekar brott. Om tilltalade erkänner beslutar juristdomare om 
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påföljd, men om tilltalade nekar hålls rättegång med en jury som dömer (Land-
ström 2011:100–114). I Sverige hålls huvudförhandling med juristdomare och 
nämndemän som dömer oavsett de tilltalades inställning. 

 Praxis för domstolsförhör mellan jurister, målsägande, tilltalad, lekmanna-
vittnen och expertvittnen skiljer sig mellan olika rättssystem. Angloamerikansk 
forskning visar till exempel att interaktion i domstolsförhandlingar präglas av 
maktasymmetri och att det är juristerna som styr innehållet (Matoesian 
2018:199). Framför allt förhör med lekmannavittnen präglas av korsförhör med 
snäva frågor, vilket lämnar litet eller inget utrymme för vittnen att fritt redogöra 
för sina minnesbilder (Heritage & Clayman 2010:176). Svenska förhandlingar 
präglas av relativ öppenhet med fokus på att målsägande och tilltalade ska vara 
delaktiga i förhandlingar som involverar dem och deras sak. Även om förhörs-
situationen i Sverige präglas av fråga-svar är den gängse bilden av korsförhör 
som tittare möter i amerikansk teveproduktion långt ifrån verkligheten i en 
svensk tingsrätt.  

2.3.2.1 Polisförhör och förhörsdokumentation 
Polisförhör är institutionella samtal som hålls i rättsprocessens utredningsfas 
(RB 23 kap.). Rättegångsbalken stipulerar att förhörens syfte är att utreda vem 
eller vilka som misstänks för brott. För att kunna utreda vad som inträffat håller 
polis och utredare förhör med misstänkta, vittnen, sakkunniga och målsägande. 
Efter förhöret skrivs ett protokoll som ska återge vad som framkommit under 
förhöret. För att försäkra sig om att denna sammanställning av förhöret är kor-
rekt ska utredaren läsa upp förhöret och därefter ge den hörde möjlighet att kor-
rigera innehållet. Att det kan finnas motsättningar mellan förundersökningsle-
darens mål att sammanställa ett rättsligt hållbart förhörsprotokoll och den hör-
des möjligheter att få sin muntliga berättelse ordagrant återgiven som förhörs-
text har i en svensk kontext tidigare undersökts av Jönsson (1988) och Byrman 
(2017). I Jönssons (1988) avhandling består materialet av 30 inspelade polisför-
hör med personer som var misstänkta för bedrägeri eller stöld under perioden 
1985–1986. De misstänkta förhördes av polis som dokumenterade innehållet i 
protokollform. Denna förhörstyp kallas referatförhör, och här sammanställs den 
muntliga berättelsen till ett förhörsprotokoll. Eftersom innehållet sammanfattas 
och komprimeras blir följden att förhörsledare och misstänkt kan ha olika upp-
fattningar om vilket innehåll som är relevant. Enligt Jönsson (1988) kan inform-
ationen i förhörsprotokoll ha kommit till på fyra olika sätt: 
 

1. M9 berättar något på eget initiativ.  
2. M ger information som svar på en öppen fråga från P.  
3. M bekräftar ett antagande som P lägger fram.  
4. P10 lägger till uppgifter som inte bekräftas av M (Jönsson 1988:52) 

 
9 M står för misstänkt. 
10 P står för polis. 
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Den misstänktes bidrag till förhörsprotokollet varierar mellan förhören i Jöns-
sons studie. Jämförelsen mellan protokoll och ljudinspelningar visar att 18 % 
av förhören har en mycket trovärdig återgivning av den misstänktes berättelse i 
protokollet. Däremot har 17 % ingen återgivning av den misstänktes egna ord.  

Polis och utredare kan i förhörsprotokoll kombinera direkt och indirekt åter-
givning av den hördes berättelse med citattecken och anföringsmarkörer. Dessa 
tekniker bottnar i förhörstrategier som ska betjäna rättssystemets behov av att 
få juridiskt hållbara texter. I vissa situationer kan konsekvensen bli att det är 
svårt för externa läsare att förstå vem som står för ett visst yttrande, och risken 
är att röstblandningar uppstår. Jakobsson Öhrn (2005:218) kallar användningen 
av indirekt återgivning för en vertikal förhörstyp, vilket innebär att brottmåls-
berättelsen är överordnad den hördes vilja att få sin egen berättelse ordagrant 
återgiven i protokollet. 
 Byrman (2017) visar i sin avhandling att frågorna som ställs i förhören på 
Skattebrottsenheten inte följer förhörslitteraturens instruktioner att alltid ställa 
öppna frågor. Resultatet visar att det saknas möjlighet att inledningsvis fritt be-
rätta och förhören utgår från de förhörsmallar som skapats för att underlätta för 
åklagare att bedöma om brott har begåtts.  

Återgivningstekniker i förhörsprotokoll analyseras av Byrman & Byrman 
(2018) med ett material som hämtats från en korpus som består av 80 svenska 
utredningstexter om våld i nära relationer. Studiens syfte är att undersöka hur 
poliser återger de hördas yttranden och vilka rapporteringstekniker som an-
vänds. Enligt Förundersökningskungörelsen (1947) ska protokollet återge vad 
den hörde berättat. En lämnad utsaga som refereras ska i möjligaste mån över-
ensstämma med yttrandet som den hörde lämnat och ordagrann utsaga ska ha 
citationstecken. Vidare ger Rikspolisstyrelsen i Riktlinjer för skrivande inom 
polisen (2006) rekommendationer för hur citat ska återges. Ordagrann översätt-
ning ska ha dubbla citationstecken, medan distansering från enstaka ord med 
citationstecken ska undvikas (s.159). Resultatet visar att poliser kombinerar in-
direkt och direkt återgivet tal med och utan citationstecken när de dokumenterar 
den hördes berättelse. Detta sker inte systematiskt, utan vissa påståenden eller 
medgivanden kan ha initierats av polisen. Citationstecken används på två olika 
sätt. Dels för att återge ett faktiskt yttrande, dels som en strategi för att markera 
avstånd mot den hördes stilnivå (Byrman & Byrman 2018:177).  

Martha Komters studie (2013:126–143) visar att nederländska polisförhör 
anpassas för att uppfylla språkliga krav på förhörsprotokollen. Protokollen ska 
vara begripliga i den fortsatta rättsprocessen när texterna blir ”made ’travel-
ready’ to be moved to different places, at different times” (2013:141), vilket 
innebär att det muntliga förhöret mellan lekman och polis transformeras till ett 
skriftligt förhörsprotokoll. Denna rekontextualisering från tal till skrift benämns 
i Bauman & Briggs (1990:73) som entextualisering. Texterna behöver skrivas 



25 

på ett sätt så att de kan tolkas och förstås av läsare i andra delar av rättskedjan 
som saknar kontextkunskap om händelsen.  

Nederländska polisförhör delas in i sekvenser som alternerar frågor och svar 
med perioder av tystnad. Under den tysta delen av förhöret skriver polisen den 
hördes utsaga i en monologisk jag-form. I likhet med svenska referatförhör går 
frågorna som ställs inte att urskilja i den färdiga texten. I transformationspro-
cessen rekonstruerar polisen den hördes berättelse så att innehållet passar för-
hörets språkliga mall: 
 

Suspect: Well, I had gone to Waterloo square 
Protocol: I had been at Waterloo square (Komter 2013:128) 

 
Enligt Komter (2013) är skillnaden mellan ”I had gone to” och ”I had been at” 
exempel på rättssystemets praxis att omformulera den hördes svar efter mallen 
så att dokumentationen kan användas som bevis i en kommande rättegång. Ex-
emplet visar att det i protokollet finns krav på att uttryckligen fastställa att den 
misstänkte befann sig på brottsplatsen. Ur rättssäkerhetssynpunkt ges den hörde 
alltid möjlighet att läsa och därefter bekräfta att den skriftliga dokumentationen 
överensstämmer med vad hen berättat i förhöret. Denna text läses sedan av åkla-
gare som beslutar om ärendet ska gå vidare till åtal. Förhörsprotokollen är därför 
en avgörande del av en kommande rättegång, eftersom domaren i det neder-
ländska rättssystemet läser en sammanfattning av innehållet i början av förhand-
lingen.  

I Sverige är det åklagare som beslutar om åtal ska väckas, och i likhet med 
England och Nederländerna är förhörstexter underlag när de bedömer om gär-
ningarna är brottsliga och om bevisen mot misstänkta är tillräckliga för att det 
ska vara motiverat att väcka åtal. En färdig förhörstext måste därför kunna läsas 
och förstås av läsare som inte har kontextuell kunskap om det specifika ärendet. 
Dessa krav kan förklara att de hördas berättelser inte återges ordagrant. Det är i 
stället poliser som skapar berättelser av vad som framkommit under förhör. Som 
Jönsson & Linell (1991:420) visar är skriven text också mer komplex, abstrakt, 
dekontextualiserad och mindre personlig och känslomässig än tal. Transform-
ationer från tal till skrift i polisförhör gör därför att antalet ord som återges mins-
kar med nästan två tredjedelar i det skriftliga protokollet. En följd av att tal 
komprimeras i skrift är att informationstätheten blir högre och att texternas 
nominalfraser blir mer komplexa. Ett annat skäl till att förhörsprotokollen inne-
håller färre ord än de muntliga förhören är att repetitiva svar och information 
som bedömts sakna relevans för gärningen stryks. Protokollet återges också 
med kronologisk struktur oavsett i vilken ordning den hörde berättat om hän-
delserna under förhöret (Jönsson & Linell 1991:430–431). Slutsatserna som 
dras är att konventionerna för förhörsintervju och protokollskrivande skiljer sig 
åt genom att polisrapporten är mer byråkratiskt genrespecifik, vilket motiverar 
de förändringar som görs i transformationsprocessen (1991:436). Information 
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hanteras i utredningsfasen på liknande sätt i olika rättssystem som utgår från 
den ackusatoriska rätten.  

Att förhöra innebär att förhörsledare motiverar hörda att berätta vad de hört, 
vet, sett och upplevt vid vissa tider och platser. Alla förhör i rättsprocesser in-
nehåller vid något tillfälle motförhör med kritiska frågor, vars syfte är att utreda 
om de hörda kan anses vara trovärdiga, och om berättelsernas innehåll är till-
förlitligt och överensstämmer med övrig bevisning. Motiverande förhörstekni-
ker för att få hörda att själv berätta praktiseras i såväl Sverige som andra rätts-
system. Från de anglosaxiska och angloamerikanska rättssystemen visar 
Haworth (2018:428–429) och Luchjenbroers (1997:478ff) att jurister ifrågasät-
ter förhörsberättelser som hålls i domstol om innehållet avviker från förhörs-
protokollen. Eftersom förhörsprotokoll inte speglar den fullständiga dialogen 
mellan utredare och den hörde kan dokumentationen från förhör vara missvi-
sande (Haworth 2010:169–174). Muntliga berättelser som lämnats i polisförhör 
transformeras först till skrift och vid åtal rekontextualiseras texterna till dom-
stolsförhandlingar. När text byter modalitet eller kontext finns det flera tänkbara 
problem som kan uppstå: 
 

First, there are difficulties relating to the recording process; second, there is the problem 
of how to portray spoken language in a written format; third, there is the question of edit-
ing, as very few interviews are ever transcribed in full; and finally, there is the process of 
converting the data back into a (different) spoken form in the courtroom. (Haworth 
2018:434) 

 
De anglosaxiska polisförhören spelas alltid in med ljud. Trots det visar 
Haworths (2018) studie att innehållet kan bli missvisande i rekontextuali-
seringsprocessen. Det verkar finnas uppenbara svårigheter med att återge tal i 
skrift, eftersom tal är mer kontextbundet och har lägre informationstäthet än 
skrift. Att talade texter transkriberas i urval gör att information kan gå förlorad 
samtidigt som betydelsen kan förändras när texten flyttas från polisförhör till 
domstolsförhandling. Enligt Matoesian (2000:880) kan förhörsprotokoll därför 
användas för att visa motstridigheter mellan berättelser som lämnats i polisför-
hör och i domstol. Det finns också en skillnad beroende på vem som kallat vitt-
net. Om åklagare kallar vittnen tenderar de i motförhöret att ha fler interrogativa 
satser än om de förhör vittnen som kallats av försvarare (Bhatia 2011:106ff). 

2.3.2.2 Domstolsförhör 
Annan rättslingvistisk forskning som har relevans för denna avhandling är stu-
dier av domstolsförhör. Det professionella språket i domstolar har tidigare un-
dersökts av Drew & Heritage (1992:3–4) i en amerikansk kontext. Denna studie 
visar att språkliga strategier är ett sätt för jurister att legitimera en professionell 
identitet som i domstolen skiljer dem från lekmännen. Samma slutsats dras av 
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Bogoch (1999) som drar slutsatsen att juridiskt språk upprätthåller institution-
ens trovärdighet. Detta behov är dubbelt och präglar dels uppdraget gentemot 
klienten eller staten, dels juristernas professionella roller.  

Talutrymme i huvudförhandlingar har beforskats i en svensk kontext av 
Adelswärd, Aronsson, Jönsson, & Linell (1987). Materialet till denna studie ut-
görs av 40 huvudförhandlingar om mindre allvarliga brott, som stöld, bedrägeri 
och mindre ekonomisk brottlighet. Alla förhandlingar observerades och spela-
des in med ljud, vilket resulterade i transkriptioner på cirka 120 000 ord. Två 
tredjedelar var förhörstext mellan jurist och hörda, medan resterande text kom 
från juristernas monologer i yrkande, sakframställan och slutanförande. Resul-
tatet visar att juristerna styr både turtagningen och temat i de hördas berättelser, 
vilket begränsar de hördas möjligheter att lämna annan information än den ju-
risterna efterfrågar. Genom att omformulera vad den misstänkte säger använder 
juristerna domstolens praktik som ett sätt att tydliggöra vad de hörda berättat i 
förhören. Jurister kan också använda strategier för att öka formaliteten och 
skapa avstånd till tilltalade genom att använda snäva frågor i förhören med liten 
eller ingen respons på svaren. Ett annat resultat är att kontrollen över förhöret 
ökar med gärningens straffvärde. Ett allvarligare brott resulterar således i större 
social distansering gentemot tilltalade. 

Samma material beforskas av Adelswärd, Aronsson & Linell (1988). Här 
visar resultatet att jurister kan reglera de hördas svar i förhör genom att välja 
mellan frågor som i typfallet kan besvaras med ja och nej eller påståendesatser 
som kombineras med modala satsadverbial som kanske och förmodligen. Att 
använda påståendesatser kan göra förhöret mer samtalslikt och informellt, me-
dan frågeordföljd enligt Adelswärd, Aronsson & Linell (1988) tyder på en mer 
formell förhörssituation. I den enkätundersökning som efter förhandlingen de-
lades ut till materialets 40 tilltalade uppgav 80 % att de kände sig obekväma 
med att förhöras i tingsrätten. Därtill upplevde 50 % av respondenterna negativa 
känslor, att huvudförhandlingen var förnedrande och att de degraderades soci-
alt.  
 Den tredje studien inom samma tema undersöker speech accommodation 
hos jurister och tilltalade, det vill säga hur talet anpassas efter den tilltänkta 
mottagaren (Aronsson, Jönsson & Linell 1987). Resultaten visar att komplexi-
teten skiljer sig mellan delmomenten yrkande, sakframställan, förhör och slut-
anföranden i en huvudförhandling, vilket kan innebära att innehållet anpassas 
efter huvudsaklig mottagare. Yrkande, sakframställan och slutanförande är 
fackspecifika och informationstunga, medan förhören håller en vardagligare 
stilnivå när de går från monologiskt berättande till dialogiska förhör. Ett skäl 
till den vardagligare stilnivån kan vara att en interaktion alltid innebär att vissa 
anpassningar görs för att efterlikna interlokutören, vilket Gnisci & Bakeman 
(2007) visat i en studie av italienska rättegångar med 1 850 talturer med fråga-
svar från 47 rättegångar. De tre kommunikationsstilarna som undersöks innebär 
att jurist och förhörd antingen kan anpassa språket efter interlokutören för att 
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efterlikna en stilnivå som skiljer sig från motparten eller behålla sin ursprung-
liga stilnivå genom hela förhöret. Av studien framgår att juristerna kontrollerar 
omfattningen på vittnenas svar via frågorna och att vittnenas talturer var fler 
men kortare, vilket kan återknyta till vittnets uppgift att tillföra kortfattad in-
formation om något de sett, hört eller fått återberättat. Juristernas stilnivå på-
verkade också vittnena, vilket gjorde att abstraktionsnivån i vittnenas talturer 
ökade ju längre förhöret pågick (Gnisci & Bakeman 2007:252–253). Även om 
språket anpassas efter mottagaren sker domstolsförhör i institutionella miljöer 
mellan aktörer med olika behörigheter. Jacobsson (2006) drar, efter att ha ana-
lyserat intervjuer med 18 yrkesverksamma svenska åklagare, därför slutsatsen 
att juristernas sätt att tala kan vara ”ett karaktäristiskt sätt att förhålla sig till 
arbetet” (Jacobsson 2006:56). Professionsspråket blir ett sätt att förhålla sig till 
sin yrkesroll. 

I rättegångar begränsas aktörers handlingsutrymme av institutionens regler 
(Seuren 2018:1, Komter 1994:180). Detta blir särskilt tydligt under förhören 
som är uppbyggda av juristers frågor och de hördas svar (Holt & Johnson 
2010:21–35). Frågorna går från att vara öppna till att bli mer specifika och av-
gränsade ju längre förhöret pågår (Adelswärd, Aronsson, Jönsson & Linell 
1987:319), begränsar successivt lekmännens talutrymme och ger jurister mak-
ten att kontrollera informationsflödet. På samma sätt kan information i förhör 
som inte har efterfrågats eller saknar relevans hanteras olika av jurister. Enligt 
Gnisci & Pontecorvo (2004), Stygall (1994:327) och Cymrot (2007:57–58) an-
vänder jurister i amerikanska och italienska rättegångar språkliga strategier som 
gör att de i förhör kan ignorera, begränsa och avfärda irrelevant information 
som vittnen lämnar. Trots att jurister har språkliga resurser och behörighet att 
begränsa innehållet i förhörsberättelser har Galatolo & Drew (2006) ändå visat 
i en studie av en italiensk tv-sänd mordrättegång att hörda kan ha som motstra-
tegi att replikera juristers frågor med utvidgade svar. Lingvistiska expansioner 
av talutrymmet kan därför ses som en resurs för de förhörda (Luchjenbroers 
1997), eftersom utvidgade svar på ja- och nej-frågor mestadels accepteras i för-
hörssituationer. Resultatet från Galatolo & Drew (2006) visar att narrativa ex-
pansioner främst används av vittnen för att de ska kunna framställa saken från 
det egna perspektivet. Exempel på utvidgningar är att frågan kontextualiseras 
eller att den förhörde tillför ny information som inte efterfrågats av juristen. 
Eftersom juristerna har befogenhet att bestämma vilken information som är re-
levant blir narrativa expansioner ett sätt för parter och vittnen att ta kontroll över 
de egna minnesbilderna (Olsson & Luchjenbroers 2014). 

2.3.3 Rättegångar med videokonferens 
Sveriges tingsrätters rättssalar har utformats efter att muntlighet och omedel-
barhet ska råda (Rättegångsbalken 46 kap. 5§, 30 kap. 2) – alla deltagare ska 
kunna se och höra varandra under hela huvudförhandlingen. Den tekniska ut-
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vecklingen har gjort att Sveriges tingsrätter sedan reformen En modernare rät-
tegång (Regeringsproposition 2005) kan tillåta parter, jurister, vittnen och sak-
kunniga att delta via videokonferens. Möjligheten att genomföra en huvudför-
handling med en eller flera deltagare som närvarar digitalt utökades genom en 
lagändring som trädde i kraft 1 juli 2019 (Lag 2019:298, Regeringsproposition 
2019). I Rättegångsbalken (5 kap. 10 §) står sedan dess att rätten i varje enskild 
huvudförhandling har beslutanderätt över vem eller vilka som kan medverka via 
telefon eller videokonferens. Sedan mars 2020 har Coronapandemin förändrat 
hur huvudförhandlingar genomförs i Sverige. Under 2020 och 2021 hålls mer-
parten av tingsrätternas huvudförhandlingar med jurister, målsägande, tilltalad 
och vittnen närvarande via videokonferens. Statistik från Domstolsverkets IT-
avdelning visar att Sveriges domstolar höll 127 000 förhandlingar där en eller 
flera deltagare medverkade via videokonferens 2020.11 De enda som ovillkorli-
gen alltid ska befinna sig i rättssalen under pågående förhandling är juristdo-
mare, nämndemän och notarie. 

Forskning om hur videokonferenser påverkar deltagare har undersökts i flera 
studier av forskare från University of Sydney. Med begreppet videokonferens 
menas att en eller flera personer befinner sig utanför rättssalen, men att de kan 
se, höra och interagera med de närvarande i rättssalen i realtid (McKay 
2018:243–244). I studier från McKay (2016, 2018) undersöks videokonferenser 
mellan rättssal och fängelser i ett material som består av 31 semistrukturerade 
intervjuer med frihetsberövade tillsammans med deltagarobservationer från an-
staltens videokonferensrum. Enligt McKay (2018:248) har rättssalar symbo-
liska värden som anpassats efter domstolars ritualer och för att visuellt repre-
sentera statens auktoritet och lagens legitimitet. Rättssalar är därför representa-
tioner av den gängse bilden av rättssystemet.  

I intervjuerna som hålls med de tilltalade i McKays studie framkommer att 
de upplever ”disengagement and isolation” (2018:261). Att de upplever sig vara 
åskådare i den egna rättegången är därför påtaglig när förhandlingen hålls digi-
talt. Det finns också en utbredd uppfattning att känslan av delaktighet i förhand-
lingen avtar när man inte längre befinner sig i rummet. Ett annat problem som 
framkommer under intervjuerna är att deltagare upplever att perceptionen på-
verkas negativt. Deras synintryck begränsas av att de inte kan se hela rättssalen 
och i förlängningen vilka som är närvarande. En av internerna i intervjun 
uttryckte det: 
 

You cannot see who’s sitting in the courtroom, cause it’s a public courtroom and I think I 
should be allowed to see who’s sitting in that courtroom, because they’re watching me. 

That’s the thing, you don’t know who else is in that courtroom. (McKay 2018:257) 
 

 
11 Statistiken har inhämtats under en muntlig föredragning från enhetschef på Domstolsverkets IT-avdel-
ning, april 2021. 
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Känslan av att inte få en överblick av rättssalen uttrycks i citatet som ett exempel 
på att alla kan se dig, men du kan inte se dem. Att inte hela rummet görs till-
gängligt för den som deltar digitalt kan upplevas som en informationsbrist.  

Videokonferenser i australienska rättegångar har också beforskats genom en 
intervjustudie av Rowden & Wallace (2019). Informanterna var expertvittnen 
som har erfarenhet av att medverka digitalt i domstolsförhandlingar. Att delta 
som sakkunnig i en rättegång innebär att man har uppgiften att återge resultat 
och bedömning från de analyser som gjorts på ett visst underlag. Denna doku-
mentation ska göras begriplig för juryn (2019:701).12 Enligt respondenterna i 
intervjustudien upplevde man brister i ljudöverföringen och också svårigheter 
att skapa ögonkontakt med de deltagare som befann sig i rättssalen ”the 
camera’s right in front of you, but you’re actually looking to the side [...] and it 
makes the person look very shifty” (Rowden & Wallace 2019:704). 

Problemet är alltså att kameran inte visar en bild i bilden, så att den som talar 
kan se sig själv på skärmen, vilket gör att interlokutörerna inte är medvetna om 
var de fäster blicken för att underlätta interaktionen mellan de som sitter i rätts-
salen och de som deltar digitalt. Även gester och kroppsspråk begränsas. Infor-
manterna uppgav att de inte kunde använda kroppsspråket i samma utsträckning 
för att förmedla sina resultat, eftersom de begränsades av kamerans zoom. En-
ligt Rowden & Wallace (2019:713) har det också betydelse om ljud, ljus och 
kameravinklar är synkroniserade.  
  

 
12 Australien har ackusatorisk rätt med lekmannajury som dömer i brottmål. 
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3 Teoretiska och metodologiska 
perspektiv 

Denna studie utgår från den kritiska diskursanalysen som teoretiskt ramverk, 
och i detta kapitel diskuterar jag de språkvetenskapliga antaganden som avhand-
lingen vilar på. Förhållningssättet innebär en induktiv ansats, och det är materi-
alet och analysfrågorna som styrt teori- och metodval.  
 I kapitlet redogör jag för kritisk diskursanalys i 3.1. Det följs av avhandling-
ens definition av sociala praktiker i 3.2 och de metodologiska utgångspunkterna 
i 3.3, som är en genomgång av socialsemiotik och dess relation till den syste-
misk-funktionella lingvistiken. I avsnitt 3.4 introduceras begreppen argumen-
tation, legitimering och retoriska strategier. De övergripande analysmetoderna 
presenteras i 3.5. 

3.1 Kritisk diskursanalys 
Avhandlingens teoretiska ram tar sin utgångspunkt i den kritiska diskursana-
lysen som innebär analyser av text i bruk. Själva diskursen kan enligt van Le-
euwen (2008) definieras som socialt konstruerade kunskaper som formas, re-
gleras och används som resurser för att representera en och flera deltagares so-
ciala handlingar. En text kan på så sätt beskrivas som en representation av hand-
lingar som utförs i en kontext (van Leeuwen 2008:14). Annorlunda uttryckt in-
nebär det att våra kunskaper om världen speglas i våra handlingar och härige-
nom ges människor verktyg att skapa förståelse (van Leeuwen 2005:102) via 
handlingsmönster och rutiner som utvecklas i sociala kontexter (van Leeuwen 
2008:6). Diskurser kan också besvara varför vissa handlingar ses som legitima, 
medan andra uppfattas som illegitima i en institution (Machin 2013:352). Som 
ett led i detta förhållningssätt definierar jag begreppet diskurs som socialt skap-
ade kunskaper som produceras och reproduceras genom mänsklig kommunika-
tion i sociala sammanhang, eftersom ”representation is ultimately based on 
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practice, on what people do” (van Leeuwen 2008:5). Den teoretiska utgångs-
punkten för studien är att det i alla sociala praktiker finns handlingar som är 
institutionaliserade och har uppnått legitimitet. Dessa handlingar behöver inte 
rättfärdigas av praktikens aktörer utan är allmänt vedertagna (van Leeuwen 
2008:20). Denna definition av legitimering sträcker sig från en strävan att hand-
lingar som stöds av argument ska uppnå legitimitet till handlingar och praxis 
som är legitimerade. Legitimering verkar också omvänt, och alla handlingar kan 
delegitimeras via motargument (van Leeuwen 2008, Gustafsson 2009, West-
berg 2016).  

Ett multimodalt antagande i denna studie innebär att tal, texter och bilder är 
representationer av sociala handlingar som inträffar eller har inträffat i institu-
tionella kontexter. Gemensamt för alla institutioner är att det finns maktstruk-
turer. En utgångspunkt är att makt i och över en diskurs möjliggör kontroll (Fair-
clough & Wodak 2010:95ff, Wodak 2009:6), och i kritisk diskursanalys finns 
traditioner som betraktar makt från ett ovanifrånperspektiv med fokus på för-
tryck av utsatta grupper. Denna studie anlägger ett delvis annat perspektiv ge-
nom att skilja maktmissbruk från diskursiv makt, och själva maktbegreppet kan 
därför formuleras som att någon eller några utövar kontroll över någons hand-
lingar och föreställningar om världen (van Dijk 2008:9). Makt i en institution 
är av denna anledning något som måste definieras. Att någon eller några har 
makt över en diskurs innebär att det finns maktasymmetrier mellan människor.  

I denna studie står multimodala texter som producerats i institutionella mil-
jöer i fokus. Rättssystemets makt är repressiv och upprätthålls av professioner 
som reglerar vad och hur något får sägas och göras (Bladini 2013:18–19, Elsrud 
2014:54–55). Professionella aktörer har getts deltagarkvalifikation att utföra 
handlingar som i förlängningen kan påverka handlingsutrymmet för andra del-
tagare (van Leeuwen 2008, Fairclough 2001:38–39).  

Multimodala texter produceras, reproduceras och används i institutioner 
som ingår i rättssystemet eller samverkar med dessa myndigheter. Följden blir 
att verksamheterna producerar olika texttyper i form av tal, text och bild. En 
text kan genomgå förändring och byta modalitet innan den distribueras till andra 
institutioner. När texter flyttas mellan institutioner kommer dess innehåll och 
relationer att tolkas i nya sammanhang som har andra diskursiva interaktions-
mönster än den ursprungliga praktiken. Formella och informella regler och 
överenskommelser kommer att påverka hur texter tolkas. I och med detta gör 
jag ett ställningstagande om texter som innebär att semiotiska modaliteter som 
tal, text och bild är representationer av tidigare sociala praktiker. I dessa texter 
finns spår av tidigare socialt konstruerad kunskap från andra diskurser som kan 
representeras i och mellan samverkande institutioner. 
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3.2 Sociala praktiker 
En social praktik kan beskrivas som reglerade sätt att utföra sociala handlingar 
i en kontext. Dessa handlingar är heterogena och påverkas av institutioners trad-
itioner, föreskrifter, professioner, deltagare och resurser (van Leeuwen 2008:6–

7). I alla sociala praktiker finns kodifierade och icke kodifierade regler som kan 
begränsa eller möjliggöra deltagares agerande inom en institution och be-
stämma vilka relationer som är möjliga och önskvärda (Heritage & Clayman 
2010:20ff, Drew & Sorjonen 1997:92ff, van Leeuwen 2008:8ff, Chouliaraki & 
Fairclough 1999:46). I en social praktik finns en uppsättning regler och förhåll-
ningssätt som enligt van Leeuwen (2008:17–21) har aktörer (”Actors”) som ut-
för handlingar (”Actions”) via förväntade utförandesätt (”Performance Mo-

des”) vilka regleras av behörigheter (”Eligibility Conditions, Participants”). 
Alla aktörer bär med sig fysiska attribut (”Presentations Styles”) som kan vara 
relaterade till deras aktörsroll. En praktik är ofta beroende av tider (”Times”) 
och platser (”Locations”), eftersom handlingar inte sker spontant; de begränsas 
av praktikens ramar och upprätthålls av dess aktörer. Platser kan vidare ha kva-
lificerande utrustning genom materiella resurser (”Eligibility Conditions, 
Locations, Resources”) och verktyg (”Resources: Tools and Materials”).  
 En bärande del av sociala praktiker är att texter som produceras i en praktik 
kan distribueras till andra praktiker. Texter rekontextualiseras då från sina ur-
sprungliga praktiker till nya sammanhang och anpassas till viss del efter den 
nya kontexten. Jag tar utgångspunkt i Linells (1998) definition av rekontextual-
isering:  
 

Recontextualization may be defined as the dynamic transfer and transformation of some-
thing from one discourse/text in context (the context being in reality a matrix or field of 
contexts) to another. Recontextualization involves the extrication of some part or aspect 
from a text or discourse, or from a genre of texts or discourses, and the fitting of this part 
or aspect into another context, i.e., another text or discourse (or discourse genre) and its 
use and environment. (Linell 1998:144–145) 

 
Enligt Linell (1998) kan en rekontextualisering beskrivas som att en text över-
förs mellan olika praktiker som adapteras och blir en del av en ny kontext. Det 
kan exempelvis vara fråga om förflyttning av dokument. Under rekontextuali-
seringsprocessen kan innehållet få en ny eller delvis ny betydelse, eftersom det 
måste anpassas efter de förutsättningar som råder i den nya kontexten (Rock 
2013:80). Enligt van Leeuwen (2008:12) kan den nya sociala praktiken i kom-
munikationssituationen ha inslag av växelvisa språkliga och ickeverbala hand-
lingar, medan den ursprungliga praktiken alltid behöver bestå av dokumente-
rade semiotiska aktiviteter, som tal, text och bild. Följden av rekontextuali-
seringar blir att semiotiska aktiviteter i institutioner görs explicita i varierande 
grad, och de blir invävda i verksamheten. van Leeuwen (2008:17–21) kallar 
denna typ av överföringar för transformationer. En transformation kan inträffa 
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när en text byter medium och går från tal, text eller bild till att illustreras via ett 
annat medium eller att den förflyttas mellan olika sociala praktiker. Kress 
(2010:129, 126–128) har en snävare uppfattning av transformationer, och de 
illustreras som en mindre omfattande process som enbart omfattar texter som 
förflyttas mellan kontexter med bibehållen modalitet. För byte av modalitet, till 
exempel tal till text eller bild till tal använder han begreppet transduktion. Jag 
skiljer i denna studie mellan transformation och rekontextualisering. Trans-
formation används som en samlingsterm för texter som byter semiotisk moda-
litet och rekontextualisering används för att återge förflyttningar inom och mel-
lan institutioner. 

Transformationsprocesser innebär att information kan strykas, adderas, ar-
rangeras om eller ersättas när en text rekontextualiseras in i en ny institution. 
Viss information kan bedömas som irrelevant och strykas, medan annan infor-
mation kan behöva läggas till eller ersättas om texterna ska bli begripliga i sin 
nya kontext. Enligt Machin (2013:352–353) kan representationer, texter, från 
en social praktik aldrig representera dess helhet, eftersom information ofrån-
komligen kommer att strykas under en transformationsprocess. Tillägg kan gö-
ras för att till exempel legitimera texten eller ge den ett syfte. 

Grundläggande är också att alla transformationer är intertextuella, vilket i 
korthet innebär att det finns samhörighet med existerande och framtida texter i 
en viss genre (Solin 2004:268–269). Det innebär att alla texter som produceras 
i en viss kontext alltid innehåller inslag av institutionens tidigare texter (Fair-
clough 1992:84).  

3.3 Socialsemiotik 
Nedan redovisas de teorier som jag använder när jag analyserar texter i sociala 
praktiker med utgångspunkt i avhandlingens socialsemiotiska och systemisk-
funktionella ram (Halliday 1978, Halliday & Matthiessen 2014, Kress & van 
Leeuwen 2006). De semiotiska modaliteterna tal, text och bild som produceras 
i rättssystemets texter ses som representationer av tidigare sociala praktiker. I 
dessa texter finns spår av socialt konstruerad kunskap som konsumeras och tol-
kas av aktörer. Enligt van Leeuwen (2005:3) är en semiotisk resurs ”the actions 
and artifacts we use to communicate”, och dessa handlingar och artefakter kan 

sedan regleras och begränsas av kontexter.  
I relation till van Leeuwens (2005, 2008) socialsemiotiska ram gör andra 

diskursteoretiker en snävare definition och begränsning av textbegreppets om-
fattning och användningsområde. Fairclough (1992:62–73) begränsar text till 
fyra huvudområden ”vocabulary, grammar, cohesion och text structure” 

(1992:75). Från detta perspektiv ses språk som en social praktik som finns re-
presenterat kulturellt, ideologiskt och institutionellt. Språk är enligt Fairclough 
(1992:62ff) en modalitet för handling och representation, som har ett dialektiskt 
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samband mellan diskurser och sociala strukturer. Detta diskurskritiska förhåll-
ningssätt att primärt utgå från talad och skriven text har sitt ursprung i Berger 
& Luckmanns The Social Construction of Reality (1967). Språk definieras här 
som den primära resursen för att konstruera verkligheten och bevara socialt tra-
derad kunskap. Till skillnad från det snäva diskurskritiska textbegreppet som 
återfinns hos Fairclough (1992) och Berger & Luckmann (1967) ser denna stu-
die semiotiska modaliteter som meningsbärare, vilket innebär att meningsskap-
ande semiotiska modaliteter i en kontext begränsas och möjliggörs genom kul-
turella och institutionella regelverk (Jancsary, Höllerer & Meyer 2016:182). 
Från ett övergripande perspektiv kan dess användning i kontexter beskrivas en-
ligt följande: 
 

Both language and visual communication express meanings belonging to and structured 
by cultures in the one society; the semiotic processes, though not the semiotic means, are 
broadly similar; and this results in a considerable degree of congruence between the two. 
(Kress & van Leeuwen 2006:19) 

 
Som Kress & van Leeuwen (2006:19) skriver kan språk och visuell kommuni-
kation sägas ha gemensamt att de är modaliteter för meningsskapande, vilket 
innebär att de ger uttryck för kulturell och samhällelig betydelse i en given kon-
text. All kommunikation uttrycker på detta sätt social mening. 

Inom socialsemiotiken ses kommunikation som betydelseskapande resurser, 
som gör att människor skapar mening av sina erfarenheter och sociala relationer 
(Halliday 2014:36). Teorin utgår från semiotiska modaliteter, som är kulturellt 
betingade sätt att skapa mening via textkommunikation (Björkvall 2012:4ff). 
Det är därför ett socialsemiotiskt antagande att all kommunikation är ett resultat 
av situationsbundna språkliga val och i alla kontexter finns det förväntningar på 
hur handlingar ska utryckas i de sociala aktiviteter som pågår i ett sammanhang 
(Halliday 1978:185–186). I detta perspektiv har det i sociala praktiker betydelse 
för hur dess aktörer kommer att agera och vilka uttryckssätt som kommer att 
vara socialt accepterade (Eggins & Martin 1997:234, Halliday 1978:186, Kress 
2010:32ff, Martin 2016:48). Situationskontexten har därför betydelse för hur 
semiotiska modaliteter tolkas i en given situation, och vilket språkbruk som är 
förväntat (Hestbæk Andersen 2015:44).  

De semiotiska modaliteterna tal, text och bild uttrycker vidare funktionell 
betydelse via den systemisk-funktionella lingvistikens tre metafunktioner. Den 
ideationella metafunktionen ger yttranden ett innehåll, den interpersonella me-
tafunktionen visar yttrandets relation till sin omvärld. Innehållet och relationen 
samverkar med den textuella metafunktionen som ger den ideationella och in-
terpersonella metafunktionen en språklig form. Tillsammans skapar de en hel-
het som möjliggör att betydelse kan skapas, distribueras och tolkas i sociala 
kontexter (Eggins & Slade 2006:48–53, Holmberg, Karlsson & Nord 2019:9ff). 
De tre metafunktionerna samverkar också med register, som enligt Thompson 
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(2013:40) ”is variation according to use”. Eftersom sociala praktiker har en upp-
sättning språkliga resurser som återkommer i textproduktionen, kan register be-
traktas som genrekonventioner för hur aktörer förväntas att språkhandla och 
vilka resurser som finns tillgängliga i ett visst sammanhang. Ett annat sätt att 
uttrycka det är att språkbruket påverkas av situationskontexten. Enligt Halliday 
(1978) sker all kommunikation i registrens field, tenor och mode. Field mots-
varar den ideationella metafunktionen och avser praktikens verksamhet och de 
händelser och handlingar som man kommunicerar om. Tenor handlar om rela-
tionen mellan deltagare i en social praktik och motsvarar den interpersonella 
metafunktionen. Mode är kommunikationssättet, hur språket används i interak-
tionen mellan deltagare och motsvaras av den textuella metafunktionen (Hal-
liday 1978:33, Hestbæk Andersen & Møller Holsting 2015:361–362, Thomp-
son 2013:39–40). 

I alla kontexter finns det förväntningar om hur handlingar ska utryckas i de 
sociala aktiviteter som pågår i ett sammanhang (Halliday 1978:185–186). Från 
detta perspektiv har människors sociala roller i en kontext betydelse för hur de 
kommer att agera och vilka uttryckssätt som kommer att vara accepterade (Eg-
gins & Martin 1997:234, Halliday 1978:186, Kress 2010:32ff, Martin 2016:48). 

3.3.1 Processer, deltagare och omständigheter 
Socialsemiotiken utgår från interpersonella, ideationella och textuella aspekter 
som realiserar betydelse. Analyserna av retoriska strategier och hur dessa stra-
tegier legitimeras i en kontext sker via den interpersonella metafunktionens 
språkhandlingar och modaliteter och från den ideationella metafunktionen via 
verbprocesser, omständigheter och ergativa roller.  

Den ideationella metafunktionens transitiva system är ett system som be-
skriver satsen som helhet. I analyserna registreras deltagare som utför, känner, 
upplever och förhåller sig till ett tillstånd i världen. Dessa deltagare är alltid en 
del av en verbprocess, och som Thompson (2013:92) skriver uttrycker transiti-
vitet vad som sägs om texters innehållsliga sida via verbprocesser som involve-
rar deltagare i omständigheter. Verbprocessens huvudverb är kärnan i det tran-
sitiva systemet och betydelsen realiseras med satsernas verbgrupper (Thompson 
2013:92–93). För att möjliggöra påverkansrelationer måste alla processer kunna 
knyta deltagare till processverbet.  

Enligt Thompson (2013:95–114) finns det sex olika processtyper i det tran-
sitiva systemet, som efter svensk översättning av Holmberg & Karlsson (2006) 
benämns materiella, verbala, mentala, beteendemässiga, existentiella och rela-
tionella. Svenska tillämpningar av det transitiva systemet utgår ofta från de fyra 
processer som kan realiseras på svenska, vilka är materiella, relationella, men-
tala och verbala processer (Karlsson 2019:22–23, Westberg 2016:49). Denna 
avgränsade indelning gör att existentiella processer ses som en del av de rela-
tionella processerna och de beteendemässiga processerna som en typ av mate-
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riella processer. Hestbæk Andersen & Møller Holsting (2015:64–65) anför ar-
gumentet att det med stöd av dessa fyra processer är möjligt att klassificera alla 
processer på danska. Denna utgångspunkt är överförbar även på svenska texter 
(se Hipkiss 2014:23, Walldén 2019:47, Westberg 2016). Den grammatiska 
framställningen som presenteras nedan utgår i huvudsak från Thompson 
(2013:95–116), Halliday & Matthiessen (2014) och Hestbæk Andersen & 
Møller Holsting (2015:64–170). De svenska översättningarna har hämtats från 
Holmberg & Karlsson (2006:8). 

Materiella processer kräver fysisk energi, som antingen betyder att någon 
utför en handling eller att en händelse inträffar. Skillnaden ligger dels i ansvaret, 
dels i vilken typ av fysisk energi som utlöser den materiella processen. En hän-
delse saknar alltid agens som realiserar grammatiskt ansvar, medan alla hand-
lingar har en agent som kan vara explicit eller implicit i texten. Förstadeltagaren 
i alla materiella processer benämns aktör och beroende på processverb kan det 
finnas en andradeltagare, som benämns mål, mottagare eller utsträckning. 
Intransitiva verb har inga objekt till skillnad från de transitiva verben som alltid 
behöver ett objekt (SAG vol. 1, s. 39). Om en materiell process saknar andra-
deltagare, är det fråga om ett intransitivt huvudverb som styr processen.  

Den andradeltagare som kallas för mål påverkas av aktören, som i exemplet 
”pojkvännen har tagit hennes mobil”, där ”pojkvännen” är aktören som utför 
handlingen ”tagit”. Processens mål är det som påverkas av aktörens handling, 
vilket i exemplet är ”hennes mobil”. Andradeltagaren utsträckning ses som ett 
komplement till verbprocessen och andradeltagaren utgörs då av en nominalfras 
i grundform, t.ex. ”ordningsvakten gör ett ingripande”. Nominalfrasen ”ett in-
gripande” kompletterar verbprocessen ”gör”. Andradeltagaren mottagare är den 
eller de som processen riktas mot och signaleras grammatiskt via nominalfraser 
och prepositionsfraser ”han gör ett aggressivt utfall mot henne”. Prepositions-
frasen ”mot henne” visar vem utsträckningen ”ett aggressivt utfall” riktas mot. 

Mentala processer är inre perceptuella skeenden som deltagare upplever ge-
nom tankar, upplevelser och sinnesintryck. Förstadeltagaren kallas därför upp-
levare och det är hens inre värld som återges med mentala processer. Andra-
deltagaren, fenomen, kan utgöras av en nominalfras, som i exemplet ”hon såg 
konflikten på en bits avstånd”. Fenomen kan också anföra satser, som innehåller 
en eller flera verbprocesser. Enligt SAG vol. 4 (s. 846, 850) kallas ”återgivning 

med bisats” för en indirekt anföring som i typfallet uttrycker tal, tankar, upple-

velser eller känslor, exempelvis ”hon såg att mannen kastade en sten på bilen”. 
I processens fenomen finns en materiell process ”kastade”, som återger vad hon 
ser att mannen gör.  
 Relationella processer beskriver relationer mellan deltagare och ger dem 
egenskaper, etiketter och identiteter. I relationella processer skiljer den syste-
misk-funktionella grammatiken (SFG) mellan attributiva och identifierande re-
lationella processer (Thompson 2013:101–103). Förstadeltagaren i en attributiv 
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process kallas bärare och dess andradeltagare attribut. Relationen mellan del-
tagarna sker genom att förstadeltagaren kan sägas bära eller utgöra kännetecken 
för attributet. I den attributiva processen ”kniven är vass” är ”kniven” förstadel-

tagaren bärare och ”vass” andradeltagaren attribut. De identifierande proces-
sernas deltagare benämns i stället som utpekad och värde. Thompson urskiljer 
identifierande processer som “one entity in terms of another” (2013:102). 
Denna processtyp kan urskiljas genom att processen kan vändas utan att pro-
cessens betydelse går förlorad. Om x är y går det att vända processen det vill 
säga y så x. Ett exempel är ”Sveriges riksdag har 349 ledamöter”. I denna pro-
cess kan utpekad och värde byta plats utan att betydelsen förändras. De existen-
tiella relationella processerna har förstadeltagaren den existerande och känne-
tecknas främst av att de alltid saknar andradeltagare. Dessa verb är intransitiva 
och saknar rörelseenergi. I påståendet ”han sitter på parkbänken” är ”han” den 

existerande som ”sitter”. 
Verbala processer är mänskligt tal eller hänvisningar till vad någon tidigare 

sagt. En talare som lämnar en muntlig utsaga eller gör ett utrop är förstadelta-
garen som benämns talare. En talare kan rikta sitt yttrande mot en andradelta-
gare, som blir processens lyssnare, det vill säga den som tar emot det sagda, 
exempelvis ”Kajsa sa till Viktoria”. I likhet med mentala processer kan andra-
deltagaren utsaga uttryckas med indirekt anföring, som i exemplet ”han sa att 
hon skulle lämna bostaden”. Utsagan används för att utveckla processen och 
kan också utgöras av en nominalfras. Som diskuterats ovan finns det alltid en 
process i anförda satser. Den tredje andradeltagaren kallas för talmål. Denna 
andradeltagare ”may be directed at, rather than addressed to, another partici-

pant” (Thompson 2013:107). Till skillnad från lyssnaren riktas talmålet inte di-
rekt mot en deltagare, vilket innebär att talmålet inte behöver vara animat. I 
exemplet ”han ifrågasatte nämnden” är ”nämnden” processens talmål. Nämn-
den syftar här inte på en enskild person utan på en konstellation av människor 
som vanligtvis har getts ett begränsat mandat att utföra ålagda uppgifter. 

Utöver deltagare realiseras processer ofta via så kallade adjunkter som ut-
trycker omständigheter, vilka kan omge processerna med exempelvis tids- och 
platsangivelser. De är enligt Thompson (2013:114–115) de vanligaste omstän-
digheterna i texter. Tid kan uttrycka duration, klockslag, datum och realiseras 
antingen med prepositionsfraser, som ”texten har utvecklats över tid” eller ad-
verb ”den 23 mars kastade den tilltalade sten”. Plats uttrycker rumslighet och i 
exemplet ”Erik sov på parkbänken” utgör prepositionsfrasen ”på parkbänken” 

platsreferensen. Därutöver finns ytterligare omständigheter som presenteras 
kort nedan.  

Sättomständigheter beskriver hur något görs, vilket visas i exemplet ”han 
slog med knuten hand”. Orsak anger varför något görs eller inträffar, exempel-
vis ”hon minns inget på grund av fylla”. Villkor begränsar antalet möjliga be-
tingelser, som ”utan tystnad går det inte att tänka”. Sällskap anger med (eller 
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utan) vad, vem eller vilka, t.ex. ”jag fikade med henne”. Synvinkel är ett alter-
nativ till en verbal process. Här görs hänvisningar till någon annans yttrande, 
som ”enligt åklagaren har misshandeln orsakat smärta och blåmärke”. Rollom-
ständigheter anger som eller till vad, vilket kan exemplifieras med ”han ska 
tjänstgöra som åklagare”. Sak visar om vad, vilket visas i ”åklagaren talade om 
slaget”. 

3.3.2 Bilders grammatik 
Visuella texters grammatik utgår från den systemisk-funktionella lingvistikens 
metafunktioner. Det gör att dessa texter i likhet med tal och skrift kan sägas ha 
en egen grammatik (Kress & van Leeuwen 2006). Enligt detta synsätt är visuella 
texter representationer av världen, och det har därför betydelse hur aktörer fram-
ställs på bilder. Enligt Kress & van Leeuwen (2006:114–122) kan bilderna 
också interagera med betraktare. Från ett retoriskt perspektiv kan bilder utgöra 
argument eller motargument (Mral & Olinder 2011) som kan styrka eller av-
färda påståenden om ett förhållande i världen, medan socialsemiotiken ser bil-
der som ett resultat av fotografens val. Dessa val tillgängliggörs och begränsas 
av en situationskontext, och det är utifrån detta perspektiv som Kress & van 
Leeuwens (2006) grammatik för visuella texter har utarbetats.  

För att undersöka bilders innehållsliga grammatik är det möjligt att i likhet 
med verbaltext analysera de visuella motsvarigheterna i materiella, relationella, 
mentala och verbala processer. I den visuella grammatiken benämns de som 
narrativa processer, och de delas in i undergrupperna aktionsprocesser, reak-
tionsprocesser, mentala processer och verbala processer (Björkvall 2009:63). 
Denna studie har ett bildmaterial som åklagare presenterat i urval för att visa 
händelseförlopp, dokumentera kroppsskador och blåmärken eller presentera fö-
remål som kan ha använts som tillhyggen. Även om det i materialets bilder finns 
reaktionsprocesser att analysera, via exempelvis blickar mellan deltagare på 
stillbilder från ett händelseförlopp, används denna typ av processer inte som 
argument i juristers sakframställningar och slutanföranden. De är därför inte en 
del av analysen. Bilder som används i brottmålsrättegångar är inte jämförbara 
med de reklambilder och serieteckningar som kombinerar bild och text. Det är 
således inte relevant att göra analyser av verbala processer, eftersom det enligt 
Björkvall (2009:67) krävs en vektor som sätter samman skriften med bilden. 
Bildmaterialet representerar aktioner och händelser i den yttre världen och där-
för är inte heller narrativa mentala processer vare sig möjligt eller relevant att 
analysera. Motsvarigheten till verbalspråkets relationella processer är de kon-
ceptuella processerna som visar statiska tillstånd. Det saknas vektorer på denna 
typ av bilder (Björkvall 2009:72), vilket gör att de inte har relevans i studien. 

3.3.2.1 Narrativa aktionsprocesser 
Narrativa aktionsprocesser innehåller vektorer som sammanför processers del-
tagarroller aktör och mål. Bildens rörelse utgår alltid från aktören och slutar vid 
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processens mål (Björkvall 2009). Ett belysande exempel från materialet är bil-
der som tagits på personer som utsätts för slag och sparkar. Gärningspersonen 
är då aktören som utför aktionsprocessen, medan knytnäven eller foten är pro-
cessens vektor som träffar processens mål, målsäganden. Denna typ av proces-
ser benämns enkelriktade (Björkvall 2009:65). Dubbelriktade aktionsprocesser 
innebär i stället att två aktörer interagerar med varandra, och de intar därför 
dubbla roller som aktörer och mål. Med vektorerna går det att utläsa vem eller 
vilka som är aktörer och vad eller vilka som utgör mål, eftersom de alltid utgår 
från aktören och rör sig i riktning mot deltagaren mål. Bilder som har ett mål, 
men saknar en synlig aktör benämns händelser. Den som utför aktionen kan 
sägas vara utom synhåll för bilden (Björkvall 2009:65–66). 

Sammantaget ska analysen dels visa hur jurister rekontextualiserar bildinne-
håll till tal i huvudförhandlingar, dels undersöka vad som innehållsligt skiljer 
mellan bilder som tagits av olika aktörer, som exempelvis läkare och poliser och 
lekmän.  

3.4 Argumentation och legitimering  
Föregående avsnitt utgår från att deltagare inom en institution använder semio-
tiska resurser för att reproducera sociala praktiker. Samma semiotiska resurser 
kan också användas för att göra en social praktik eller texter och handlingar 
legitima. Ett sätt att legitimera texter kan vara att använda referenser till norma-
tiv legitimitet som i sociala praktiker kan traderas som samhällsvärderingar, 
lagstiftning och allmänt vedertagna sanningar. Studien utgår från en definition 
av legitimering som innebär att sociala processer kan skapa, bibehålla och för-
ändra makt och auktoritetsrelationer i institutioner (Berger, Ridgeway, Fisek & 
Norman 1998:379–380 och Berger & Luckmann 1967). 

Legitimering kan ske på alla abstraktionsnivåer. Det innebär att legitimering 
på mikronivå sker genom enskilda ord och satser, på mesonivå texter, medan 
makronivån legitimerar övergripande normer och värden. Detta synsätt innebär 
att legitimering från det mest övergripande perspektivet kan vara rättfärdigandet 
av en institutions föreskrifter, normer, värden och övertygelser, medan legiti-
mering av texter eller delar av texter kan relateras till aktörers språkhandlande i 
en kontext (van Dijk 2006, Mackay 2015:325, Suchman 1995:575). Studien 
analyserar text i kontext, och hur förekommande texter används för att förklara, 
legitimera och delegitimera mänskliga handlingar.  

van Leeuwen (2008) presenterar fyra huvudtyper av legitimeringsstrategier 
som grammatiskt kategoriserar hur delar av texter kan användas i legitimerings-
syfte. Huvudtyperna utgörs av auktoritet, rationalitet, moralisk värdering och 
mythopoesis, och dessa fyra legitimerande strategier förklaras kortfattat nedan. 

Auktoritetslegitimering sker av och genom hänvisning till auktoriteter. I sin 
teori skiljer van Leeuwen (2008:105) mellan personlig och opersonlig auktoritet 
och separerar på så sätt professioner, experter och förebilder från auktoritet i 
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lagstiftning, traditioner och sedvänjor. En personlig auktoritet kan legitimeras i 
vissa sociala praktiker genom exempelvis ämbete eller status i en grupp (West-
berg 2016:25, van Leeuwen 2008:105). Legitimering är alltid en följd av sociala 
mekanismer, och auktoriteter ges rätt att föreskriva och uttolka rationellt och 
moraliskt korrekta beteenden och sedvanor som traderas i sociala relationer. van 
Leeuwen (2008:105) använder underkategorierna tradition och konformitet. Att 
legitimera med hänvisning till traditioner sker via referenser till vad som är 
brukligt eller kutym i institutioner, medan konformitet används för att legiti-
mera genom att hänvisa till varför något är på ett visst sätt. Legitimeringen sker 
med referenser till vad alla andra gör, ser, tycker och tänker.  

Moralisk värdering skiljer sig från andra sociala normer, sedvanor och kon-
ventioner genom möjligheten att tillföra perspektiv som grundas i rättfärdighet. 
van Leeuwen (2008:109–111) binder moralisk legitimering till uttalanden 
gjorda av auktoriteter som i kraft av ämbete eller profession har tilldelats mak-
ten att värdera individers handlingar som önskvärda, klandervärda eller nor-
mala. Han skiljer i sin teori på evalueringar, jämförelser och abstraktioner. Me-
dan evalueringar utgörs av värdeord ställer jämförelsen olika praktiker, berät-
telser eller handlingar mot varandra. Enligt Habermas & Molander (2008:238–

266) är moraliska värderingar antingen deskriptiva värderingar som beskriver 
tingens ordning eller normativa värderingar som har ursprung i kulturella mo-
raliska förpliktelser.  

Legitimering via rationalitet kan enligt van Leeuwen (2008:113) vara in-
strumentell eller teoretisk. Instrumentell legitimering sker via hänvisningar till 
en social praktiks användbarhet och effektivitet. Målorientering konstruerar 
syften som medvetna eller omedvetna intentioner, handlingar eller målsätt-
ningar (om x så y). I medelorientering är syftet formulerat via formeln uppnår, 
har eller gör y genom att utföra x. Effektorientering syftar på vad som blir re-
sultatet av en handling och kan också innebära efterklokhet om en händelse som 
inte kunnat förutsägas på förhand. Rationalitet kan också vara teoretisk och hän-
visa till den naturliga ordningen i världen för att återge hur saker faktiskt för-
håller sig (Wodak & van Leeuwen 1999, van Leeuwen 2008). Den teoretiska 
rationaliteten är grundad i sanningsanspråk om hur världen förhåller sig och kan 
delas in i definition, förklaring och förutsägelse. Det innebär att generaliserbara 
handlingar kan länkas samman och skapa betydelse. 

Mythopoesis har ursprung i det antika Grekland, och i sin teori utgår van 
Leeuwen (2008:118–119) från skönlitteratur. Dessa refererade berättelser har 
ofta en protagonist som belönas för sitt rättfärdiga handlande, vilket kan över-
föras på berättelser som lämnas i sociala praktiker. van Leeuwen nämner också 
varningsberättelsen som verkar omvänt och protagonisten straffas i dessa berät-
telser för sina orättfärdiga handlingar.13 Enligt Slochower (1970:11ff) kan dessa 
typer av myter erbjuda människor symboliska minnen och hopp som represen-
terar mänskliga ideal och ideologier. Som representationer är mythopoesis alltså 

 
13 Se till exempel Aisopos fabel Vallpojken och vargen. 
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nedärvt i samhällskulturen och kan tillämpas av människor som vill legitimera 
eller delegitimera berättelser som lämnas i en social praktik. En annan aspekt 
av mythopoesis ges av Flood (2002:43) och Desmond (2015:135ff) som argu-
menterar för att mythopoesis kan relateras till politiska syften. Karaktärer som 
hjälte och välgörare blir i dessa sammanhang symboler för politiska beslut.  

Jag ser mythopoesis som delar av mänskliga berättelser som används för att 
legitimera sanningsanspråk om händelser som inträffar i ett avgränsat samman-
hang. Dessa berättelser kan sedan ges en typ av inramning som via begreppet 
rescue narrative (Hansson 2015:300) skapar två motpoler genom att illustrera 
den onda gärningspersonen i kontrast till det hjälplösa och oskyldiga offret. Ut-
gångspunkten är att legitimering skapas och upprätthålls i och mellan sociala 
praktiker. Multimodala texter kan traderas och uppstå som rekontextuali-
seringar, som kan användas för att legitimera andra texter eller ges legitimitet 
av sociala praktikers aktörer.  

I argumentationer ska talare övertyga andra om att den framlagda tesen över-
ensstämmer med verkligheten. För att göra sin tes legitim behöver talaren till-
föra argument som bekräftar eller åtminstone gör det troligt att saken förhåller 
sig på det sätt som påståtts i tesen. En talare måste därför vara medveten om vad 
som ska framföras och hur argumentet kan anpassas till lyssnaren för att framstå 
som legitimt i en given kontext (jfr Sigrell 2001:42–48). Ett argument måste 
dessutom vara tillräckligt beständigt för att kunna hantera motargument. I en 
argumentation mellan två parter kan ett mål vara att legitimera att det egna på-
ståendet är mer trovärdigt eller sannolikt än motpartens påstående. I en huvud-
förhandling formuleras dessa grundläggande krav delvis annorlunda, eftersom 
bevisbördan ligger på åklagaren. Försvaret behöver inte presentera egen bevis-
ning utan det räcker med att delegitimera åklagarens argument för att visa på 
svagheter i berättelser eller övrig dokumentation. Ett sätt att förstå en argumen-
tation är att utgå från Aristoteles syllogism där logiska premisser sammanför 
två eller flera argument till en tes (Toulmin 2003). I mänsklig interaktion kan 
denna typ av påståenden användas för att belägga, hålla för troligt, fastställa, 
motbevisa och avfärda.  
 Denna teoretiska modell illustrerar tänkbara strategier i all form av argu-
mentation. Det kan ha betydelse hur och när ett argument presenteras och vilka 
typer av argument som används för att styrka den egna berättelsen alternativt 
desarmera motpartens påståenden om hur något förhöll sig vid en given tid-
punkt. Jag definierar retoriska strategier via argumentation och legitimering 
som två företeelser som verkar nivåöverskridande och är mer eller mindre ex-
plicit närvarande i alla typer av texter som återberättas i rättsprocessen. Dessa 
strategier kan ha olika form, innehåll och betydelse och representeras via olika 
modaliteter med stöd av semiotiska resurser. Förutom de strategier som presen-
terats ovan kan polarisering användas för att skapa positiv självrepresentation 
och negativ presentation av andra (van Dijk 2006:373). Något förenklat kan en 
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berättelse uppnå legitimitet genom att talaren polariserar konkurrerande berät-
telser och ställer dem mot varandra. Att identifiera svagheter i motpartens be-
rättelse kan vara en effektiv strategi för att delegitimera påståenden.  

Denna studie har inte ambitionen att kartlägga förekomsten av alla enskilda 
legitimerande strategier i rättsprocesser på mikronivå i studiens analyser. I av-
handlingen har jag däremot strategin att använda legitimering och argumenta-
tion som två begrepp som inryms under det överordnade begreppet retoriska 
strategier, och via verbprocesser undersöka legitimerande strategier (jfr van Le-
euwen 2008). I kombination med van Dijks (2006) polariseringsbegrepp kan 
studien visa hur deltagare använder semiotiska modaliteter för att argumentera 
och legitimera och omvänt lämna motargument och delegitimera berättelser 
som återberättas i rättsprocessens delar.  

3.5 Transkriptionsprinciper 
Jag har lyssnat på ljudinspelningarna vid flera olika tillfällen innan urval för 
analysen har gjorts. Förutom de fyra brottmål som transkriberats i helhet (mål 
1–4) har jag gjort transkriptioner från andra huvudförhandlingar i materialet för 
att belysa återkommande mönster och variationer. Talet har excerperats från 
ljudfilerna och transkriberats till skriven text.  

Inom samtalsforskning finns flera alternativ för att hantera ljudinspelningar. 
Som regel rör sig sätten att dokumentera mellan å ena sidan bastranskription 
och å andra sidan detaljerade och datanära transkriptioner i enlighet med tradi-
tionen inom Conversation Analysis, CA (Norrby 2004:89–90). Enligt Wirdenäs 
(2007:188) är själva ljudupptagningen dock den primära källan i analysarbetet, 
medan transkriptionen utgör ett stöd. Jag har utgått från samma princip under 
analysarbetet, vilket innebär att jag lyssnat på inspelningarna regelbundet under 
tiden som analysarbetet pågick. Transkriptionsprinciperna i analyserna ligger 
nära bastranskriptionen (Norrby 2004:89–90), som i korthet innebär att tal-
språkliga former som mej, dej, sej används, medan infinitivmärket att skrivs i 
enlighet med skrivkonventionerna. Förutom talspråksanpassningar i texten har 
jag återgett talpauser. De får betydelse som semiotiska resurser framför allt i de 
brottmål som har tolkresurs. Nedan följer ett transkriberat exempel från materi-
alet:  
 
Utdrag 4.1
 
Åklagare: Hon sitter inne i ett trapphus e: på Södergatan och har då  

mycket riktigt en kniv e: i sina händer (1.0) e: och detaljerna 

kring detta ska jag be både Sara och Erika närmare berätta om, 

men under den här kontakten som dom har då med Evelina (2.5) 

under tiden så har då Evelina viftat med den här e: kniven, hon 

har riktat den mot poliserna, och hon har också kastat kniven 
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mot dom här båda poliserna (1.5) e: och det här är ju då e: det 

som är e: åtalat för hot mot tjänsteman e: och den andra e: båda 

poliserna försöker efter detta då att lugna ner Evelina e: det 

går sådär och dom tvingas att ta tag i henne e: (Åklagarens sakfram-
ställan, mål 11) 

 
Utdrag 4.1 visar resultatet av avhandlingens transkriptionsprinciper. Den tran-
skriberade texten har genomgått talspråksanpassning och pauser längre än 0,5 
sekunder har markerats inom parenteser. Som framgår i exemplet har jag valt 
att behålla de skriftspråkliga formerna för och som konjunktion och att som 
infinitivmärke trots att de i talet uttalas å. För att skilja transkriptioner från skri-
ven text noteras allt tal med teckensnittet Courier, 8 punkter, medan skriftliga 
citat återges med Times New Roman, 8 punkter. 

3.6 Ingång i analysmetoder och metodkritik 
Teoretiska och metodologiska utgångspunkter som används i denna studie har 
redovisats i avsnitt 3.1–3.4 ovan. I inledningen till varje analyskapitel gör jag 
en genomgång av vad som kommer att undersökas, och hur teori och metod 
förhåller sig till materialet och forskningsfrågorna. Avsnitt 3.6 nedan syftar till 
att ge en samlad översiktsbild av de metodologiska utgångspunkter som an-
vänds i avhandlingens fem analyskapitel. I avsnitt 3.6.1 diskuteras också av-
gränsningar.  

Materialet som undersöks utgörs av tal, text och bild som på ett eller annat 
sätt samverkar i materialet. Huvudförhandlingar i brottmål är komplexa sam-
manträden där jurister och lekmän lämnar argument och motargument för att 
styrka den egna tesen eller motbevisa motpartens påståenden.  
 I avhandlingen används den kritiska diskursanalysen som en teoretisk ram 
som kompletteras med teorier om legitimering, legitimitet och argumentation 
(Berger, Ridgeway, Fisek & Norman 1998, Berger & Luckmann 1967, van Dijk 
2006, van Leeuwen 2008). De specifika analysmetoderna har det gemensamt 
att de antingen grundas i socialsemiotikens ideationella och interpersonella me-
tafunktioner eller att de är metoder som är vanliga inom kritisk diskursanalys 
(jfr Fairclough 1992, Solin 2004). 
 Att brottmålsförhandlingar grundas i retorik och är en angelägenhet mellan 
två parter har rötter i den romerska rätten och dess genre genus judicale, vilket 
innebär att jurister anklagar eller försvarar en tilltalad inför domstol (Johannes-
son 2013:36). I moderna rättegångar används fortfarande retoriska strategier för 
att bevisa, motbevisa eller skapa tvivel i muntliga berättelser och skriftlig doku-
mentation från utredningen. Att anklaga eller försvara tilltalad i domstol kan 
ske på olika sätt. Status coniecturare innebär att talaren argumenterar utifrån 
sannolikhet och bedömer hur troligt det är att ett händelseförlopp förhåller sig 
på ett visst sätt. Ett annat sätt är status finitionis som innebär att talaren tillför 
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försvårande eller förmildrande omständigheter för att skapa legitimitet för sitt 
yttrande. Ett tredje sätt är att skuldbelägga målsäganden, relatio criminis, för att 
antingen delegitimera hens berättelse eller legitimera den tilltalades gärning (Jo-
hannesson 2013:36–40).  

3.6.1 Metodkritik 
I detta avsnitt redogör jag för de metodologiska överväganden som gjorts i stu-
dien. Vidare diskuteras avvägningar som uppkommit i analysarbetet. 

När grammatiska analyser används i kombination med textanalyser krävs 
dels återkommande tolkningar av den sociala praktik där texterna produceras, 
dels grammatiska begränsningar och avgränsningar. Jag har i analyserna efter-
strävat att vara transparent och förklara de tolkningar som görs i avhandlingen. 
Att jag har varit närvarande under alla huvudförhandlingar som ingår i materi-
alet har gjort att jag fått en kontextkännedom som kan förklara varför vissa si-
tuationer förhåller sig på ett visst sätt.  

Ambitionen har varit att inta ett utifrånperspektiv på studiens analyser som 
jag mött i huvudförhandlingar och domtexter. Jag är medveten om att det är 
svårt att förhålla sig neutral till analysmaterialet, vilket kan göra att diskursiva 
drag i den undersökta praktiken inte blottläggs. För att i möjligaste mån kunna 
hålla mig objektiv och neutral har jag under avhandlingsarbetets gång haft god 
hjälp av handledare som kritiskt ifrågasatt mina tolkningar. Institutionens dok-
torander har också varit kritiska läsare av avhandlingens textutkast vid våra ge-
mensamma textseminarium. Alla dessa kritiska ögon har hjälpt och motiverat 
mig att ibland ompröva analyser och tolkningar av de sociala praktiker som hu-
vudförhandlingar och domtexter ingår i.  
 Avhandlingens grammatiska analysmetoder har hämtats från den systemisk-
funktionella grammatiken. I kapitel 6 och kapitel 8 görs grammatiska analyser 
från det transitiva systemet på talad text. Att dela in autentiska texter i processer, 
deltagare och omständigheter kräver ofta avvägningar. Det finns åtskilliga ex-
empel på situationer när kategoriseringen befinner sig i gränslandet mellan pro-
cesstyper och deltagartyper. Det finns således en viss potentiell osäkerhet när 
finmaskiga analyser genomförs på autentiska texter. Ambitionen med de tran-
sitiva analyserna förändrades därför under tiden som analysarbetet pågick. Det 
ursprungliga målet med de grammatiska analyserna var att kvantitativt genom-
föra en fullständig kategorisering av första- och andradeltagare, processtyper 
och omständigheter, vilket innebär att verbprocesserna ursprungligen kategori-
serades som materiella, verbala, mentala, attributiva, existentiella och identifi-
erande. I kategoriseringen uppkom åtskilliga situationer där jag fick svårigheter 
med att skilja mellan attributiva och identifierande processer. Att osäkerhet 
präglat avgränsningen mellan attributiva och identifierande processer resulte-
rade i att jag i de kvantitativa resultaten redovisar identifierande, attributiva och 
existentiella processer som relationella. I de kvalitativa analyserna har jag där-
emot använt identifierande, attributiva och existentiella processer.  
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 Att attributiva, existentiella och identifierande processer i den kvantitativa 
analysen kategoriserats som relationella processer får också konsekvenser för 
indelningen av första- och andradeltagare. I denna del av analyserna benämns 
deltagare i alla processer därför som förstadeltagare och andradeltagare. I de 
näranalyserade exemplen är de däremot uppdelade efter underkategorier. 
 Det finns också exempel på gränsdragningar mellan deltagare och omstän-
digheter som kan diskuteras. Jag har medvetet inkluderat några av dessa tvety-
diga exempel som utdrag i analyserna för att vara transparent med vad jag grun-
dar mina avvägningar på.  
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4 Material 

För att förstå hur tal, texter och bilder flyttas inom och mellan institutioner i 
rättsapparaten är det relevant att samla in dokumentation som producerats eller 
sammanställts av aktörer i förundersökningar, huvudförhandlingar och domar. 
Det gör att en del texter i materialet blir referensmaterial för att förstå, tolka och 
spåra analysmaterialet. I kapitel 4 diskuteras därför insamlingsmetoder och ur-
valsprinciper för näranalys. 

Kapitlet inleds med avsnitt 4.1 som behandlar etisk prövning och material-
hantering. Därefter följer 4.2 där insamlingsmetod och avgränsningar diskute-
ras. I 4.3 ges en översiktsbild av materialet, och i 4.4 presenteras urval för nä-
ranalys och transkriptionsprinciper. Sist anförs några kritiska reflektioner i av-
snitt 4.5, materialkritik. 

4.1 Etikprövning och andra överväganden 
Denna studie är en del av projektet ”Berättelser med sanningsanspråk – tal, 
skrift och bild i brottmålsrättegångar” som bedriver forskning om diskurser, 
professioner och mötet mellan polis, jurister och privatpersoner i rättskedjans 
delar. De texter som produceras i dessa sammanhang berör människor som ut-
satts för brott, bevittnat brott eller misstänks ha utfört brott. Eftersom material 
som samlas in under en rättsprocess kan upplevas som integritetskränkande har 
projektet genomgått en etikansökan i enlighet med Etikprövningsmyndighetens 
riktlinjer (Lag 2003:460). Det ska påpekas att allt insamlat material i denna stu-
die är offentliga handlingar. Alla som vill kan alltså begära ut motsvarande 
material från Sveriges tingsrätter.  

Etikprövningen gjordes av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping, 
och de godkände projektets ansökan år 2017 (Diarienummer 2017/20 431). För-
behållet var att alla deltagare ska anonymiseras för att försvåra identifiering av 
enskilda. I studien har alla medverkande getts fiktiva namn; det är namn som i 
möjligaste mån ska spegla kön, nationalitet och ålder för målsägande, tilltalade 
och vittnen. Jurister har i huvudsak återgetts med yrkestitel såsom ordförande, 
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åklagare, målsägandebiträde och försvarare för att tydliggöra deras uppdrag och 
aktörsroller. 

I projektet ingår tre tingsrätter med varierande befolkningstäthet i domsa-
gornas upptagningsområden, och hädanefter kommer tingsrätterna att benäm-
nas som Erikstad, Valköping och Lidholm. Lidholm och Erikstad är enligt 
Domstolsverket stora tingsrätter, medan Valköping betecknas som medelstor. 
Kontakten med tingsrätterna skedde från början med lagmännen, det vill säga 
tingsrätternas chefer, via mejl och telefon. Överenskommelsen med lagmännen 
resulterade i att projektet fick skriftligt tillstånd att spela in tio huvudförhand-
lingar från vardera tingsrätt. Förbehållet var att vi skulle informera rättens ord-
förande via mejl senast dagen före jag ämnade att delta. Inom projektet har vi 
vidare förbundit oss att makulera material som fått massmedial uppmärksamhet. 
Detta beslut har tagits för att undvika att enskilda kan identifieras. 
 Rättens ordförande har i regel hanterat projektets förfrågan om ljudinspel-
ningar som ett informationsärende i samband med uppropet. Alla närvarande 
har fått information om att forskare från Linnéuniversitetet önskat göra ljudupp-
tagningar i forskningssyfte, vilket följts av en möjlighet för deltagarna att in-
vända. Ingen tillfrågad har motsatt sig att det görs inspelningar, och jag har inte 
behövt avstå någon del av det insamlade materialet.  

Domar och förundersökningsprotokoll har begärts ut som offentliga hand-
lingar vid det datum som domen offentliggjorts, vanligtvis 14 dagar efter avslu-
tad huvudförhandling. Korrespondensen har skett via mejl och tingsrätternas 
registratorer har hanterat utlämnandet av domar.  

4.2 Avgränsningar, insamlingsmetod och kontakt 
Brottmålsenheterna på Sveriges tingsrätter handlägger åklagares stämningsan-
sökningar, kallar till och genomför huvudförhandlingar och därefter avkunnas 
skriftliga domar. Som en del av materialinsamlingen gjordes fältstudier för att 
skapa förståelse för huvudförhandlingar som social praktik. 

För att få en överblick av vilka typer av brottmål som 2017 var återkom-
mande i tingsrätterna Erikstad, Valköping och Lidholm samlades tingsrätternas 
föredragningslistor över kommande förhandlingar in för perioden januari 2017 
till maj 2017. En sammanställning av föredragningslistorna visade vilka åtal 
som var en återkommande del av tingsrätternas vardag. Föredragningslistorna 
på makronivå visade att trafikbrott, våldsbrott och narkotikabrott var överrepre-
senterade i alla tre tingsrätterna. I kategorin trafikbrott inkluderades grovt ratt-
fylleri, olovlig körning och smitning. För våldsbrott förekom ringa misshandel, 
misshandel, grov misshandel, våld mot tjänsteman och grov kvinnofridskränk-
ning. Narkotikarelaterade brott förekom både som enskilda åtal och åtalspunk-
ter i annan brottslighet. I typfallet hade tilltalade ertappats med en mindre 
mängd narkotika för personligt bruk, vilket rubriceras som ringa narkotikabrott. 
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I detta skede av materialinsamlingen efterfrågade jag huvudförhandlingar 
som innehöll kombinationer av tal, texter och bilder. Efter att förutsättningslöst 
besökt 10–15 huvudförhandlingar kunde jag konstatera att våldsbrotten var 
mest komplexa och att de innehöll inslag från olika semiotiska resurser och mo-
daliteter, som tal, uppläst text, bilder och olika typer av skriftliga intyg. Materi-
alinsamlingen avgränsades därför till våldsbrott. 

4.2.1 Insamlingsmetod 
Materialinsamlingen bestod till en början av ett bekvämlighetsurval från tings-
rätterna medföredragningslistorna över kommande huvudförhandlingar som 
underlag. Jag eftersträvade att antalet brottmål från respektive tingsrätt skulle 
spegla deras storlek, vilket förklarar att tingsrätterna Lidholm och Erikstad har 
fler brottmål i materialet än Valköpings tingsrätt. Ett annat uttalat mål under 
materialinsamlingen har varit att materialet skulle ha våldsbrott med olika åtals-
punkter för att kunna undersöka om jurister anpassar innehållet i förhandlingen 
efter brottets komplexitet. Därför var det relevant att materialet innehöll vålds-
brott med olika straffvärde. Under insamlingsperioden hölls det huvudförhand-
lingar med åtalspunkterna ringa misshandel, misshandel, grov misshandel, våld 
mot tjänsteman och grov kvinnofridskränkning. Vid några tillfällen ställdes hu-
vudförhandlingar in med kort varsel, vilket gjorde att materialinsamlingen fick 
skjutas upp till ett senare tillfälle.  

4.2.2 Kontakt med tingsrätterna 
Materialinsamlingen skedde i samråd med tingsrätterna, och de informerades 
om när jag planerade att göra ljudupptagningar av en huvudförhandling. Senast 
72 timmar innan huvudförhandlingens utsatta starttid kontaktades registratorn 
via mejl. I mejlet fanns inklippt information om projektet och den godkända 
etikansökan bilagd. Förutom formalia bifogades huvudförhandlingens brottmål-
snummer med information om att jag skulle göra ljudupptagningar av hela sam-
manträdet. Enligt tidigare överenskommelse vidarebefordrade registratorerna 
mejlet till den juristdomare som tilldelats brottmålet. Rätternas ordförande fick 
på så vis möjlighet att avböja eller lämna invändningar. 

Drygt två veckor efter avslutad huvudförhandling kontaktades tingsrätternas 
registratorer. Denna gång begärde jag ut förundersökning och dom för att få 
tillgång till all tillgänglig dokumentation 

4.3 Avhandlingens material 
Studiens språkliga analyser görs på tal, texter och bilder som hämtats från för-
undersökningar, huvudförhandlingar och domar. Till varje huvudförhandling 
finns också fältanteckningar som dokumenterar repetitiva mönster och avvikel-
ser som jag noterat innan och under sammanträdet. Allt material har samlats in 
från tingsrätterna Erikstad, Valköping och Lidholm.  
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Materialet som helhet består av 27 brottmål. I 14 brottmål utgörs materialet 
av fältanteckningar, förundersökning, ljudinspelning från huvudförhandling 
och tingsrättens dom. De återges i tabell 1 som mål 1–14. Dessutom har jag 
samlat in ytterligare 13 domtexter som kan sägas vara ett bekvämlighetsurval, 
vilka redovisas som mål 15–27 i tabell 1. Syftet med extramaterialet, mål 15–

27, är att öka validiteten i de kvantitativa analyserna. I tabell 1 finns förutom 
målnummer de åtalspunkter som riktas mot tilltalade och tingsrätternas dom-
slut. Det framgår också vilken tingsrätt som dömt, vilket år som huvudförhand-
lingen hölls och antalet ord i domen exklusive bilagor.  
 
Tabell 1: Förteckning över insamlade tingsrättsdomar 

Mål Åtalspunkter Ljudfil, 
FUP 

Domslut Tingsrätt, 
år 

Ord  

1 Grov kvinno-
fridskränkning 

Ja  Fängelse, 9 månader  Erikstad, 
2017 

6 350 

2 Misshandel Ja  Villkorlig dom och dagsböter. 
Döms för misshandel 

Valköping, 
2017 

2 277 

3 Misshandel Ja  Villkorlig dom med särskilda fö-
reskrifter. Döms för misshandel 

Valköping, 
2017 

2 793 

4 Misshandel Ja  Ungdomstjänst 30 timmar. Döms 
för misshandel i skiljaktig dom. 

Lidholm, 
2017 

2 490 

5 Grov misshandel, 2 
fall av misshandel 

Ja  Fängelse, 1 år. Döms för grov 
misshandel och misshandel. Frias 
från misshandel 

Valköping, 
2017 

8 632 

6 Vållande till 
kroppsskada 

Ja  Dagsböter. Döms för vållande till 
kroppsskada 

Erikstad, 
2017 

3 463 

7 Misshandel Ja  Åtalet ogillas Valköping, 
2017 

2 038 

8 Misshandel Ja  Fängelse 3 månader. Döms för 
misshandel 

Lidholm, 
2018 

2 365 

9 Hot mot tjänsteman 
och våldsamt mot-
stånd 

Ja  Villkorlig dom och dagsböter. 
Döms för hot mot tjänsteman och 
våldsamt motstånd 

Erikstad, 
2017 

2 054 

10 Våld mot tjänste-
man 

Ja  Villkorlig dom. Döms för våld 
mot tjänsteman 

Erikstad, 
2017 

2 250 

11 Hot och våld mot 
tjänsteman 

Ja  Skyddstillsyn. Döms för hot, men 
frias för våld mot tjänsteman 

Lidholm, 
2017 

3 246 

12 Våld mot tjänste-
man 

Ja  Skyddstillsyn med särskild före-
skrift. Döms för våld mot tjänste-
man 

Lidholm, 
2017 

2 593 

13 Misshandel m.m. Ja  Fängelse 3 månader. Döms för 
misshandel 

Erikstad, 
2017 

3 000 

14 Misshandel Ja  Åtalet ogillas Valköping, 
2017 

2 203 

15 Misshandel Nej Villkorlig dom. Döms för miss-
handel 

Valköping, 
2017 

1 866 

16 Olaga frihetsberö-
vande, grov miss-
handel, övergrepp i 
rättssak, olaga hot 

Nej Kidhr Haddad fängelse 9 måna-
der. Döms för misshandel, olaga 
hot och övergrepp i rättssak 
Samer Artin fängelse, 1 år och 2 
månader. Döms för misshandel 

Erikstad, 
2017 

12 290 



51 

och olaga frihetsberövande. Fri-
känns från olaga hot 
Usama El-Batal fängelse, 1 år 
och 4 månader. Döms för miss-
handel, olaga hot och olaga fri-
hetsberövande 

17 Hot mot tjänste-
man, olaga intrång 
och ofredande 

Nej Dagsböter. Döms för hot mot 
tjänsteman, ofredande och olaga 
intrång 

Erikstad, 
2017 

2 320 

18 Misshandel och 
ofredande 

Nej Dagsböter. Döms för ringa miss-
handel och ofredande 

Valköping, 
2018 

4 139 

19 Misshandel Nej Ungdomstjänst. Döms för miss-
handel 

Lidholm, 
2018 

2 209 

20 Grov misshandel 
och olaga hot 

Nej Noah Jönsson fängelse 1 år. 
Döms för misshandel och olaga 
hot 
Oliver Karlsson fängelse 7 må-
nader. Döms för olaga hot och 
misshandel 
Hugo Danielsson Skyddstillsyn. 
Döms för misshandel 

Lidholm, 
2018 

12 409 

21 Misshandel Nej Skyddstillsyn. Döms för miss-
handel 

Valköping, 
2018 

1 619 

22 Misshandel Nej Åtalet ogillas Lidholm, 
2018 

2 417 

23 Misshandel Nej Dagsböter. Döms för ringa miss-
handel 

Lidholm, 
2018 

3 523 

24 Vållande till 
kroppsskada 

Nej Dagsböter. Döms för vållande till 
kroppsskada 

Lidholm, 
2018 

1 989 

25 Misshandel Nej Villkorlig dom och samhälls-
tjänst. Döms för misshandel 

Valköping, 
2018 

1 864 

26 Våld mot tjänste-
man 

Nej Tidigare utdömt fängelse ska avse 
även den nya brottsligheten. 
Döms för våld mot tjänsteman 

Lidholm, 
2018 

2 245 

27 Misshandel Nej Åtalet ogillas Valköping, 
2018 

1 774 

 
I tabell 1 visas en sammanställning av materialet. Alla brottmål har kategorise-
rats och getts ett målnummer mellan 1–27. Varje brottmål har en eller flera 
åtalspunkter som riktas mot tilltalade. De står till höger om brottmålsnumret i 
tabell 1. Därefter följer en förteckning av förundersökningen, FUP, och ljud-
upptagningar från huvudförhandling finns med i materialet. Som visas i tabellen 
är mål 1–14 kompletta med förundersökning, ljudfil och dom, medan mål 15–

27 enbart består av domar. I nästa kolumn redovisas domsluten för mål 1–27 
med eventuell påföljd för de tilltalade. Vanligast är att de tilltalade i materialet 
döms i enlighet med åklagarnas yrkanden. I brottmål med flera åtalspunkter fö-
rekommer det att de tilltalade frias på vissa punkter men fälls för andra brott. 
Det finns också exempel på helt friande domar. Näst sista kolumnen redovisar 
vilka tingsrätter som handlagt och dömt i materialets brottmål och vilket år som 
huvudförhandlingen hölls. Sista kolumnen visar antalet ord i tingsrättsdomarna 
exklusive bilagor.  
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I materialet finns män och kvinnor representerade som både tilltalade och 
målsägande. Texterna som till största del samlats in genom bekvämlighetsurval 
visar att män är överrepresenterade både som gärningspersoner och offer. För 
att kontextualisera studiens material har det jämförts med anmälningsstatistik 
från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2017. Enligt BRÅ anmälde 2,5 % av kvin-
norna och 4,1 % av männen i åldern 16–84 år att de utsatts för någon typ av 
misshandel under 2017. Motsvarande siffra för våld i nära relationer, grov kvin-
nofridskränkning och fridskränkning var för grupperna 1 878 kvinnor och 114 
män. Om fokus flyttas till den misstänkte, var 2 459 kvinnor misstänkta för 
olika former av misshandel, medan motsvarande siffra för män var 10 877 per-
soner. Materialets sammansättning ger därför en rättvisande bild av våldsbrott 
fördelade på brottmålstyp och kön under perioden 2017–2018, och förklarar 
varför studiens tre tingsrätter höll många fler huvudförhandlingar med åtals-
punkterna misshandel än med grov kvinnofridskränkning och våld mot tjänste-
man. 

4.4 Materialurval  
Materialet som helhet är mycket omfattande, vilket begränsar möjligheterna att 
göra kvalitativa analyser på alla insamlade brottmål. Valet att utgå från makro-
kategorin hot och våld innebär att materialet innehåller brottmål med åtalspunk-
ter för ringa misshandel, misshandel, grov misshandel, våld mot tjänsteman, 
vållande till kroppsskada och grov kvinnofridskränkning. En konsekvens av ett 
heterogent material är att förutsättningarna för de enskilda brottmålen skiljer sig 
åt. Att ha samlat in ett stort material har dock fördelen att det vid närläsning ger 
förståelse för samhällets rättsvårdande institutioner och hur deras texter produ-
ceras och flyttas mellan sociala praktiker med olika traditioner. 

4.4.1 Materialurval för kapitel 5 
Kapitel 5 är indelat i flera mindre undersökningar som beforskar olika delar av 
materialet. Avsnitt 5.1 och 5.2 är övergripande analyser. Här undersöks aktörers 
handlingar och behörigheter i tingsrättslokaler. Materialet består av fältanteck-
ningar.  

Avsnitt 5.3 och 5.4 analyserar upprop, yrkanden och förhör i urval från mål 
1–14 (se tabell 1). I 5.3 undersöks hur aktörsroller och huvudförhandlingarnas 
innehållsliga ramar förhandlas i brottmål, och vad som skiljer mellan olika åtals-
punkter. Avsnitt 5.4 utgår från de juristledda tingsrättsförhören. Analysen gör 
nedslag i förhör som hålls via videokonferens. I avsnittet undersöks också ick-
everbal kommunikation i förhör. Urvalet har hämtats från ljudupptagningar i 
mål 1–14 och fältanteckningar från huvudförhandlingen. 
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4.4.2 Materialurval för kapitel 6–8 
Studierna i kapitel 6–8 hämtar sitt material från ljudfilerna i brottmål 1–5 i urval. 
Stödbevisningen som åklagare visat under sakframställningarna hämtas från 
förundersökningarna och utgör en del av materialet tillsammans med fältanteck-
ningar. För att ge en översikt visas sammanställningar av materialurvalet i tabell 
2 och 3. I tabell 2 redovisas förundersökningarnas innehåll och omfång, och i 
tabell 3 visar jag ljudupptagningarna från urvalet i antal minuter.  
 
Tabell 2: Förteckning över studiens material 

Mål Material Ord Sidor Bilder Patient- 
journaler 

Rättsintyg Tingsrätt 

1 Förundersökning 27 317 128 31 1 1 Erikstad 
2 Förundersökning 7 743 40 5 1 0 Valköping 
3 Förundersökning 4 299 44 11 1 0 Valköping 
4 Förundersökning 7 510 51 20 1 0 Lidholm 
5 Förundersökning 39 564 190 13 3 1 Valköping 

 
I tabell 2 visar jag en sammanställning av förundersökningarna av de fem brott-
mål som valts ut för näranalys. Antal ord och sidor ger en antydan om brottsut-
redningens omfattning. Mål 5 består av 39 564 ord som fördelas på 190 sidor, 
vilka innehåller bilder, patientjournaler, rättsintyg och flera förhör med fyra 
målsägande, den tilltalade och vittnen. Även mål 1 har en omfattande utredning 
som uppgår till 27 317 ord. I denna förundersökning finns en patientjournal och 
ett rättsintyg från Rättsmedicinalverket. De 128 sidorna innehåller 31 bilder, 
dialog- och referatförhör med målsäganden, förhör med den tilltalade och vitt-
nesförhör.  
 Mål 2, 3 och 4 har förundersökningar som består av 4 299 till 7 743 ord med 
en variation mellan 40 och 51 sidor. I dessa förundersökningar finns en patient-
journal i varje utredning, som upprättats i dokumentationssyfte av läkare. Bild-
materialet varierar mellan 5 och 20 bilder, vilket påverkar förundersökningarnas 
sidantal. Att mål 4 har 20 bilder beror på att målsäganden själv dokumenterat 
blåmärken och svullnader på sina handleder under 14 dagar. Mål 2 har 5 bilder 
som visar en kroppsskada på målsäganden, medan de 11 bilderna i mål 3 har 
fotograferats på brottsplatsen under och i anslutning till brottstillfället.  

Förutom förundersökningar finns ljudupptagningar från huvudförhandling-
arna i mål 1–5. I tabell 3 nedan redovisas ljudfilernas längd och hur många vitt-
nesförhör som hålls i varje brottmål. Mål 1, 2, 4 och 5 har förhör med både 
målsägande och tilltalad, medan mål 3 saknar målsägandeförhör eftersom ve-
derbörande inte kommit till huvudförhandlingen. 
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Tabell 3: Ljudfiler i näranalyserat material 
Mål Material Längd (minuter) Antal vittnesförhör Tingsrätt 

1 Ljudfil 350 3 Erikstad 
2 Ljudfil 84 0 Valköping 
3 Ljudfil 75 1 Valköping 
4 Ljudfil 197 2 Lidholm 
5 Ljudfil 330 8 Valköping 

 
Ljudfilerna i mål 1 och mål 5 uppgår till 350 respektive 330 minuter. Dessa två 
brottmål har fler åtalspunkter med ett mer komplext innehåll än ljudupptagning-
arna i mål 2, 3 och 4. Att längden på inspelningen i mål 4 avviker från mål 2 
och mål 3 beror på att den tilltalade i mål 5 är i behov av tolkhjälp, vilket gör 
att pauserna i talet blir längre och talhastigheten lägre. Som klargjorts tidigare 
analyseras allt material i urval, vilket gör att de olika delstudierna utgår från 
delvis olika material. I kapitel 6 utgörs materialet av mål 1–4. I denna studie 
används ljudupptagningarna från åklagarnas sakframställningar med förunder-
sökningarna som referensmaterial. Kapitel 7 utgår från de texter och bilder som 
åklagarna åberopar som bevis i sakframställningarna för mål 1–5. Kapitel 8 un-
dersöker slutanföranden i mål 3 och 4. Materialet utgår från ljudupptagningarna 
av målens slutanföranden med förundersökningarna och åklagarnas sakfram-
ställningar som referensmaterial. De fem brottmål som näranalyserats i kapitel 
6–8 presenteras kort nedan.  
 
Mål 1. Grov kvinnofridskränkning 
Peter Eriksson är åtalad för grov kvinnofridskränkning mot sambon Iris Johans-
son. Enligt åklagarens stämningsansökan har Peter under tiden maj 2016 till och 
med mars 2017 misshandlat, hotat och ofredat Iris och begränsat hennes rörel-
sefrihet. Peter nekar till brott och enligt honom har Iris kontrollbehov och blir 
ofta våldsam när hon inte får som hon vill. Det finns 5 åtalspunkter: 
 

A. Ofredande. Peter Eriksson har handgripligen tagit Iris Johanssons 
bankkort och telefon, och därefter knuffat omkull henne. 

B. Misshandel. Peter Eriksson har tagit stryptag som orsakat smärta och 
andnöd, och därefter knuffat henne i golvet så att hon slagit i svansko-
tan och ryggen.  

C. Misshandel. Peter Eriksson har slagit Iris Johansson i ansiktet med öp-
pen hand. 

D. Olaga hot. Peter Eriksson har hotat Iris Johansson genom att uttala att 
hon ’skulle ha ett pistolskott i pannan’. Hotet har förstärkts med en pi-
stolgest mot tinningen. 

E. Ofredande och misshandel. Peter Eriksson har spottat Iris Johansson i 
håret och ansiktet, slagit henne på käken och knuffat henne (Åklaga-
rens stämningsansökan, mål 1) 
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Tingsrätten dömer Peter Eriksson skyldig till åtalspunkterna A–E. Han döms i 
enlighet med åklagarens yrkande för grov kvinnofridskränkning. Påföljden be-
stäms till fängelse i 9 månader.  
 
Mål 2. Misshandel 
Evert Johansson är åtalad för misshandel efter att ha slagit Solada Johansson på 
vänster överarm med ett knytnävsslag. Solada och Evert är gifta sedan sex år 
tillbaka och misshandeln inträffar i deras gemensamma bostad. Det finns en 
åtalspunkt: 
 

Misshandel. Evert Johansson har misshandlat Solada Johansson genom att slå ett knytnävsslag 
på hennes vänstra överarm. Solada fick smärta och blåmärke (Åklagarens stämningsansökan, 
mål 2)  
 

Tingsrätten dömer Evert Johansson skyldig till åtalspunkten misshandel. Påfölj-
den bestäms till skyddstillsyn och 50 dagsböter. 
 
Mål 3. Misshandel  
Mikaela Petersson är åtalad för misshandel efter att ha slagit målsäganden Jonas 
Svensson i huvudet med en flaska. Konflikten inträffade dagtid i en stadspark, 
och ett vittne som uppmärksammade konflikten ringer till SOS-alarm och an-
mäler händelsen. Det finns en åtalspunkt: 
  

Misshandel. Mikaela Petersson har misshandlat Jonas Svensson genom att slå honom i huvudet 
med ett flaskliknande föremål. Jonas fick smärta och blodvite (Åklagarens stämningsansökan, 
mål 3) 

 
Tingsrätten dömer Mikaela Petersson skyldig till åtalspunkten misshandel. På-
följden bestäms till skyddstillsyn med särskild föreskrift, som innebär att Mi-
kaela ska genomgå behandling för narkotika- och alkoholmissbruk. 
 
Mål 4. Misshandel  
Tarek Ibrahim är åtalad för misshandel efter att ha tagit tag i målsäganden Fa-
tima Muhammads handleder, tvingat in henne på ett kontor och hållit kvar grep-
pet i 20 till 30 minuter. Misshandeln inträffade kvällstid på ett HVB-hem för 
ensamkommande flyktingar. Det finns en åtalspunkt: 
 

Misshandel. Tarek Ibrahim har misshandlat Fatima Muhammad genom att ta tag i hennes hand-
leder, dra henne med sig och hålla kvar greppet i 20 till 30 minuter. Vid flera tillfällen har 
Fatima försökt att komma loss varvid Tareks grepp hårdnat. Fatima Muhammad fick smärta, 
svullnad och blåmärken på handlederna (Åklagarens stämningsansökan, mål 4) 
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Tingsrätten dömer Tarek Ibrahim för misshandel i en skiljaktig dom. En nämn-
deman anser att det inte är bevisat att blåmärkena orsakats av Tareks grepp. 
Påföljden bestäms till ungdomstjänst i 30 dagar. 
 
Mål 5. Grov misshandel, misshandel och våldsamt motstånd 
Zoran Zikovic är åtalad för två fall av misshandel, grov misshandel och våld-
samt motstånd. Enligt åklagarens stämningsansökan har Zoran slagit en glas-
flaska i ansiktet på målsäganden Viktor Björk, utdelat ett knytnävsslag i ansiktet 
på målsäganden Emil Håkansson och kastat en glasflaska på målsäganden 
Amanda Karlssons armbåge. Han har också satt sig till motvärn när två ord-
ningsvakter beslutat att göra ett ingripande. Alla händelser har inträffat samma 
natt i anslutning till en nattklubb. Åklagarens åtalspunkter följer nedan.  
 

1. Misshandel. Zoran Zikovic har misshandlat Emil Håkansson genom att slå ett knyt-
nävsslag i hans ansikte. Emil fick smärta och rodnad. 

2. Grov misshandel. Zoran Zikovic har misshandlat Viktor Björk genom att slå en flaska i 
hans ansikte. Viktor Björk fick smärta, frakturer, blåmärke, svullnad och blödning. 

3. Misshandel. Zoran Zikovic har misshandlat Amanda Karlsson genom att kasta en glas-
flaska på hennes arm. Amanda Karlsson fick smärta och svullnad. 

4. Våldsamt motstånd. Zoran Zikovic har satt sig till motvärn genom att kränga med krop-
pen och slita med armarna för att hindra ordningsvakterna Sven Jonsson och Urban 
Karlström när de omhändertagit och skulle avvisa honom från nattklubben Danshaket. 

 
Enligt tingsrätten är det ställt utom rimligt tvivel att Zoran har slagit en glas-
flaska i ansiktet på Viktor och att han slagit Emil med ett knytnävsslag i ansiktet. 
Åklagaren har däremot inte bevisat att det var han som kastade flaskan som 
träffade på Amandas armbåge. Ordningsvakternas berättelser har enligt rätten 
inte motiverat att Zoran ska dömas för våldsamt motstånd. Han döms för grov 
misshandel och misshandel till fängelse i 1 år.  

4.4.3 Materialurval för kapitel 9 
I kapitel 9 undersöks domtexter. I de 27 domar som samlats in från projektets 
tre tingsrätter (se tabell 1) analyseras berättelsereferat och tingsrätternas argu-
mentation. Efter insamling har jag försett domtexterna med målnummer (1–27). 
Innan analysarbetet påbörjades separerade jag berättelsereferaten och tingsrät-
ternas argumentation från domtexterna och sammanställde dem till två textkor-
pusar. Korpus 1, berättelsereferat, består av 46 211 ord. Korpus 2, tingsrätternas 
argumentation, består av 19 353 ord. 

4.5 Materialkritik  
Studien har genomgått etikprövning och beforskar offentliga texter där alla in-
formanter och platser har anonymiserats. Inget åtal har cirkulerat i dagspressen 
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eller på Internetforum, vilket gör att urvalet uppfyller de kriterier som specifi-
cerades i projektets etikansökan. I och med att huvudförhandlingarnas ordfö-
rande hade som praxis att informera alla närvarande i rättssalen om att språk-
forskare önskar göra ljudupptagningar av huvudförhandlingen i sin helhet är 
också informationskravet gentemot de enskilda deltagarna uppfyllt. I samband 
med denna information hade alla berörda möjlighet att inkomma med invänd-
ningar, och om så hade skett, var rutinen att inspelningen skulle avbrytas. Kritik 
kan ändå anföras mot att informanterna inte aktivt valde att delta i undersök-
ningen, eftersom jag spelade in schemalagda sammanträden dit alla deltagare 
kallats. En annan aspekt är att det föreligger en maktasymmetri mellan tingsrät-
ten och lekmän. Att målsägande och tilltalade lämnade tyst medgivande kan 
därför vara en konsekvens av att de närvarar i en institution med ceremoniella 
och auktoritära inslag som kan begränsa deras möjligheter att avböja medver-
kan. 

Det finns också en risk att vetskapen om att forskare observerar och spelar 
in förhandlingen i vissa situationer kan påverka hur deltagare agerar. Även om 
huvudförhandlingen är schematiskt indelad och reglerar vem som får tala vid 
vilken tidpunkt, finns det situationer som kan påverka hur enskilda personer 
väljer att agera. I materialet finns dock inga indikationer på att någon deltagare 
ska ha påverkats av min närvaro i rättssalen, även om den tilltalade i mål 17 vid 
upprepade tillfällen underkände rätten som dömande institution. Materialet kan 
sägas vara ett bekvämlighetsurval (se 4.2.1), vilket gör att det inte är statistiskt 
säkerställt. Studiens brottmål ska i stället ses som fragment i en social praktik 
som utreder och dömer mänskliga handlingar under 2017 och 2018.  

Coronapandemin som bröt ut 2020 har medfört att merparten av huvudför-
handlingarna som hålls i Sverige tingsrätter digitaliserats, vilket innebär att alla 
deltagare utom rätten kan medverka via videokonferens. Som ett led i denna 
förändring kan vissa rutiner ha förändrats sedan materialet samlades in. 
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5 Tingsrätten som offentlig arena  

Nedan undersöks tingsrätternas miljöer, och muntlig och ickeverbal interaktion 
i tingsrätternas lokaler och under huvudförhandlingar. Syftet är tvådelat. Först 
undersöks aktörers handlingar i tingsrätternas entréer, väntrum och tingsrätts-
förhör i urval. Därefter undersöker jag hur huvudförhandlingars ramar förhand-
las och varför vissa behörigheter för målsägande, tilltalade och vittnen är för-
handlingsbara.  
 Kapitlet är indelat i fem avsnitt som undersöker aktörers handlingar i miljö-
erna. Avsnitt 5.1 sammanfattar de teoretiska och metodologiska utgångspunk-
terna för analysen. I avsnitt 5.2 undersöks aktörer och deras handlingar i tings-
rätters allmänna utrymmen. Det följs av 5.3 som först analyserar rättssalar som 
hierarkiska miljöer, och därefter visar hur upprop och yrkanden i huvudförhand-
lingar används för att fastställa aktörers behörigheter och de fortsatta förhand-
lingarnas innehållsliga ramar. I avsnitt 5.4 studeras hur juristers förhör med 
målsägande, tilltalade och vittnen kan påverkas av videokonferenser som me-
dium och vilka förutsättningar som finns för aktörer att använda ickeverbal 
kommunikation i förhörssituationer. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 
diskussion om delstudiens resultat.  

5.1 Utgångspunkter 
Grunden för en social praktik är att det finns aktörer som har bestämda eller 
förhandlade behörigheter att utföra olika typer av handlingar som kan påverka 
andra deltagare. Dessa behörigheter regleras av formella och informella regel-
verk som finns nedärvda i sociala praktiker. I institutioner kan de legitimeras 
med hänvisning till auktoriteter, till exempel traditioner och sedvänjor, lagstift-
ning eller som kombinationer av tolkningar av lagen och mer eller mindre for-
mella överenskommelser (jfr van Leeuwen 2008). 

Metoden i denna delstudie utgår från van Leeuwens (2008) modell för kon-
stituerande av sociala praktiker. Platser och föremål kan i en social praktik vara 
del i en institutionell verksamhet som begränsar aktörers möjligheter att utföra 
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handlingar. Interaktion som inträffar mellan aktörer kan ha socialt förhandlade 
syften och användningsområden som möjliggör och begränsar handlingsutrym-
men. I undersökningen av huvudförhandlingens sociala praktik studerar jag ak-
törers verbala och ickeverbala texter i tre tingsrätters institutionella miljöer. 
Dessa miljöer ses som spatiala texter, och de kan utgöras av platser och materi-
ella resurser som används i aktörers meningsskapande vid en bestämd tid (jfr 
Stenglin 2009, Stenglin 2014, Ravelli & McMurtrie 2016:2, Ravelli & Heberle 
2016). 

I enlighet med avhandlingens teoretiska utgångspunkter utgår jag från att 
platser med en uppsättning inventarier och föremål ges funktionell betydelse i 
sociala sammanhang. Deras syften och användningsområden kan bidra till att 
legitimera eller begränsa aktörers handlingar, vilket gör att maktrelationer mel-
lan deltagare kan upprätthållas (van Leeuwen 2008:8–12, Stenglin 2014:426, 
Stenglin 2009:42ff). van Leeuwens (2008) beskrivning av konstituering av so-
ciala praktiker överensstämmer på så vis med den systemisk-funktionella ling-
vistikens register (se 3.3). Via registrets delar field, tenor och mode regleras 
vilka relationer, kommunikationssätt och aktiviteter som inträffar i situations-
kontexter (Holmberg & Karlsson 2006). Field avser verksamhet och kan förstås 
som “a set of activity sequences oriented to some global institutional purpose” 

(Stenglin 2009:38). Rum, dess inventarier och artefakter kan användas för att 
hantera de sociala aktiviteter som sker i en social praktik. Tenor är relationen 
mellan praktikens deltagare och mode kan beskrivas som kommunikationssättet. 
Spatialt meningsskapande innebär enligt Ravelli & McMurtrie (2016:2) att en 
plats betydelse är mer än fyra väggar och möblering. Den sociala praktiken ger 
platsen ett syfte och bidrar också till att upprätthålla den institutionella verk-
samheten. Enligt Kress & van Leeuwen (2006:1) kan visuell grammatik använ-
das för att undersöka hur människor, platser och artefakter ges ett gemensamt 
visuellt uttryck i sociala sammanhang. På samma sätt förhandlas deltagarkvali-
fikationer mellan aktörer. I sociala praktiker finns sociala och kulturella behö-
righeter som reglerar vad, när och hur aktörer förväntas att utföra handlingar 
(van Leeuwen 2008:8–12).  

För att undersöka aktörers handlingar och handlingarnas utförandesätt utgår 
jag från verbala och ickeverbala språkhandlingar i form av tal, gester och 
blickar, och transitivitet via processer och deltagare (se 3.3.1). Språkhandlingar 
hör till den interpersonella metafunktionen och berör därför relationen mellan 
deltagare. Halliday & Matthiessen (2014:135) utgår från att talare kan ge och 
kräva varor och tjänster eller information. Att ge varor och tjänster motsvarar 
ett erbjudande, medan den som kräver varor och tjänster uttrycker uppma-
ningar. Talare som ger information uttrycker påståenden om ett eller flera för-
hållanden i världen, medan krav på information innebär en fråga. Från detta 
perspektiv har interlokutören möjlighet att acceptera, förkasta eller förneka ta-
larens språkhandling. Mänsklig interaktion kan därför beskrivas som en repre-
sentation av anspråk på förhållanden i världen. Enligt Thompson (2013:48–50) 
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kan påstående, fråga och uppmaning realiseras grammatiskt. Ett påstående ut-
trycks via deklarativa satser, medan frågor har interrogativ ordföljd och uppma-
ningar uttrycks som imperativsatser. Ett erbjudande kan däremot inte realiseras 
satsgrammatiskt utan måste alltid tolkas i ett sammanhang. Även påstående, 
fråga och uppmaning kan få funktionell betydelse, vilket innebär att en interro-
gativ sats exempelvis kan vara en uppmaning.  

Det transitiva systemet finns i den ideationella metafunktionen, och ana-
lyserna av materialet görs via materiella, relationella, mentala och verbala pro-
cesser. Till dessa processer knyts deltagare och omständigheter (se 3.3.1).  

Operationaliseringen av metoden innebär att jag i analysen utgår från ett 
kodningsschema som visas i tabell 4 nedan. Med schemat som fundament kart-
läggs sociala handlingar, deras utförandesätt och semiotiska resurser som be-
gränsar och möjliggör aktörers deltagarkvalifikationer. 
 
Tabell 4: Schematisk översiktsbild av kodningsschema för realisering av tingsrätter som 
sociala praktiker 

Aktör Handlingar Utförande Tid  Plats  Attribut Resurser Behörigheter 
Ordförande        
Åklagare        
Försvar        
Målsägande        
Tilltalad        
Vittne        
Vakter        

 
Kodningsschemat utgår från van Leeuwens 2008 konstituering av sociala prak-
tiker (se 3.2), och innebär kartläggning av aktörers verbala och ickeverbala 
handlingar, deras utförandesätt, och deltagarkvalifikationer, handlingarnas tid, 
duration och plats, aktörernas fysiska attribut, deras tillgång till materiella re-
surser och aktörernas behörigheter. Via denna schematiska uppställning är det 
möjligt att undersöka hur aktörers handlingar påverkas av och förhandlas i 
tingsrätten. 

5.2 Tingsrätters lokaler: väntrum och rättssalar 
I avsnitt 5.2.1–5.2.2 redovisas analyser som gjorts i tingsrätternas rum. Ana-
lyserna följer vägen från tingsrättens entré till huvudförhandling kronologiskt. 
I 5.3.1 undersöks uppropet i huvudförhandlingar och hur rättens ordförande i 
detta moment fastställer aktörers behörigheter. Därefter analyserar och jämför 
jag åklagares yrkanden i 5.3.2. Avsnitt 5.4 belyser dels hur videokonferenser 
och annan teknik kan påverka tingsrättsförhören, dels hur ickeverbala språk-
handlingar används av målsägande, tilltalade och vittnen under förhören som 
ett sätt att förmedla och legitimera den egna berättelsen. 
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5.2.1 Säkerhetskontrollen 
Innan besökare träder in i tingsrätterna måste de passera en entré som präglas 
av säkerhetsrutiner som påminner om incheckning på en flygplats. Vid in-
gången måste besökare först lämna ifrån sig metallföremål, väskor och jackor 
innan de passerar en larmbåge som ska förhindra att någon har med sig otillåtna 
föremål. Ytterplagg och väskor genomsöks sedan av tingsrättens säkerhetsvak-
ter för att öka tryggheten för personal och besökare och minimera riskerna för 
att potentiellt farliga föremål kommer in i tingsrättens lokaler. Det finns därför 
en fastställd relation mellan besökare och säkerhetspersonal som gör att vak-
terna har behörighet att avgöra vilka föremål som kan tas med in i tingsrätten 
och vad som måste omhändertas under tiden besökaren befinner sig inne i tings-
rätten (jfr van Leeuwen 2008:8ff). I denna sociala praktik är vakterna aktörer 
vars handlingar ska möjliggöra att säkerheten upprätthålls i tingsrättens lokaler. 
Kommunikationen mellan vakt och besökare är begränsad och sker huvudsak-
ligen via uppmaningar och frågor. Budskapet är kortfattat och exempel på upp-
maningar är ”lägg lösa föremål i backen”, ”gå genom metalldetektorn”, och frå-
gornas främsta syfte är att underlätta genomströmningen. Frågan ”har du byx-

bälte?” ger besökare möjlighet att ta av bälten och andra metallföremål innan 
de passerar larmbågarna. Säkerhetskontrollen är en resurs som ska garantera 
personalens och besökarnas säkerhet och trygghet. Vid entrén är det därför vak-
terna som utför selektiva handlingar som påverkar andra.  

5.2.2 Reception och väntrum 
Bortom entrén finns tingsrättens bemannade reception som servar allmänheten. 
Denna service är en del av handläggarnas arbetsuppgifter (Svingstedt 2012), 
och i deras yrkesutövning ingår också att de ska bistå tingsrättens jurister och 
allmänheten genom att handlägga, dokumentera (RB 6 kap. 1 §) och på begäran 
lämna ut underlag som inte omfattas av sekretess (Offentlighetsprincip 2:12, 
2:13).  

Utanför rättssalarna finns tingsrätternas väntrum som iordningsställts för 
parter och vittnen, besökare och jurister som väntar på att rätten ska kalla dem 
till förhandling eller att domstolshandläggarna ska bistå dem i ett ärende. I vänt-
rummet finns soffgrupper utplacerade för att möjliggöra förberedande samtal 
mellan jurist och klient, ge möjlighet till avskildhet eller ta emot besökare från 
allmänheten, ofta skolungdomar. En tingsrätt präglas av öppenhet för allmän-
heten. Personerna som rör sig i väntrummet har, trots olika behörigheter, ge-
mensamt att de alla trätt in i tingsrätten med ett syfte. Att tingsrättens väntrum 
är offentligt påverkar sannolikt rummets möblering med lokal samtidskonst och 
rättshistoriska föremål, vilket ger rummet en funktion som mötesplats. I tings-
rätternas väntrum finns montrar med institutionens historiska artefakter som 
handfängsel och lagböcker utställda. Att återknyta till historien kan vara ett sätt 
att legitimera institutionens praktik via dess historia. De rättshistoriska föremå-
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len blir traditionsauktoriteter (van Leeuwen 2008:105ff) som bidrar till att legi-
timera tingsrättens rättsvårdande praktik som del av ett gemensamt kulturarv. 
Det blir också ett sätt för tingsrätten att visa mötet mellan historia, tradition och 
en modern huvudförhandling i brottmål.  

I vissa tingsrätter finns avgiftsbelagda automater med kaffe, choklad, frukt 
och godis som alla besökare har möjlighet att nyttja. Soffor och tillgång till för-
friskningar ger känslan av inkludering, och besökare behöver inte lämna tings-
rätten om de behöver dricka eller äta. I väntrummets verksamhet finns även re-
surser som gör det möjligt för människor att kommunicera enskilt. Vid behov 
finns tillgång till låsbara rum som är tillgängliga för aktörer med behörigheter 
att nyttja dem som en resurs.  

Under väntrumsobservationerna har jag iakttagit att målsägande och tillta-
lade som väntar på att kallas till huvudförhandling ofta är tysta och väljer att 
sätta sig i rummets utkanter, om de inte har avstämning med försvarsadvokat 
eller målsägandebiträde. Advokater och åklagare har till skillnad från lekmän-
nen ett mer invant förhållningssätt när de befinner sig i tingsrätten. De kan där-
för rutinmässigt förbereda sina klienter, samtala med varandra eller vänta på att 
notariens röst i högtalarsystemet ska kalla dem till huvudförhandling. Skillna-
den mellan jurist och lekman tydliggörs därmed i väntrummet, och deltagarrol-
lerna har positionerats redan innan huvudförhandlingen inletts.  

Jurister som tjänstgör i tingsrätten företräder antingen staten, målsägande 
eller tilltalade. De kan vanligen identifieras i väntrummet genom tal och kropps-
språk som är ett sätt att förhålla sig till yrkesprofessionen. Personliga attribut 
som stil på kläder och accessoarer är en annan skiljelinje mellan jurister och 
lekmän. Juristernas klädkod kan i viss mån liknas vid en uniform som är diskret 
och inte utmanar. Kläderna signalerar att de tillhör en yrkesprofession (van Le-
euwen 2016:142), och klädvalet ska vara respektingivande och ett sätt att visu-
ellt legitimera sin yrkeskompetens. Westberg (2016:128) har tidigare skrivit om 
att vita rockar kan ges konnotationer av expertkunskap i en medicinsk praktik. 
På samma sätt är kostymen eller dräkten ett sätt för jurister att uttrycka institu-
tionell expertis i en juridisk diskurs. Svingstedt (2012:107) har efter intervjuer 
med tingsrättsjurister dragit slutsatsen att klädval kan relateras till symboliska 
värden och att det är situationens allvar och respekt för huvudförhandlingens 
deltagare som präglar klädvalen. Juristernas klädkod kan därför beskrivas som 
präglad av tradition, profession och institutionens krav. I entrén och väntrum-
met är skillnaden mellan professionella aktörers och lekmäns handlingar, delta-
garkvalifikationer och tillgång till materiella resurser tydlig. Att rummet är of-
fentligt och öppet för allmänheten förändrar inte de roller som jurister, målsä-
gande, tilltalade och vittnen kommer att spela när de passerar dörren till rättssa-
len och blir deltagare i huvudförhandlingen. 
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5.2.3 Sammanfattning av iakttagelser 
Studien visar att Sveriges tingsrätter har rutiner och servicearrangemang som 
gör att personal och besökare kan uträtta ärenden i lokalerna utan att riskera att 
utsättas för hot och våld. I väntan på huvudförhandling rör sig människor i vänt-
rummen, agerar olika och mer eller mindre vant. Skillnaderna mellan jurister 
och lekmän etableras redan i väntrummet. Juristers handlingar tyder på att de 
bär med sig ett professionellt ethos. Genom tal, kroppsspråk och klädkod sig-
nalerar de sin vana att befinna sig i tingsrätten och sin tillhörighet som jurister, 
vilket skiljer dem från lekmän.  

Vi kan se att tingsrätternas väntrum har öppen och inbjudande arkitektur, 
men säkerhetsarrangemangen och dörrarna till förhandlingssalarna påminner 
om institutionens uppdrag. Det vill säga besökares rörelsemönster och deras be-
teenden förmedlar känslan av en sluten miljö där allvar ska råda. I väntrummen 
finns det inredningsdetaljer som är gamla föremål som används för 50 eller 100 
år sedan. Dessa traditionsauktoriteter påminner besökare om domstolens rätt-
skipande uppdrag som en del av ett gemensamt kulturarv med en dömande makt 
som upprätthåller lagen. 

5.3 Huvudförhandling i tingsrätten 
Övergången mellan att befinna sig i väntrummet och rättssalen är en massiv 
trädörr som deltagare kan passera när notarien på uppdrag av rätten kallat till 
huvudförhandling via tingsrättens högtalarsystem. På andra sidan dörren möter 
den som inträder ett sammanträdesrum, dämpad belysning och inskjutna stolar 
vid tomma och iordningsställda bord. Rätten är alltid sittande när deltagarna 
passerar genom dörren, och de kan från denna position iaktta vad som sker när 
jurister, målsägande, tilltalade och åhörare tar plats i rummet. Tingsrätternas 
förhandlingssalar är anpassade för att möta kraven på muntlighet och omedel-
barhet. Möjligheten att se och höra har därför varit en förutsättning för huvud-
förhandlingar sedan införandet av Rättegångsbalken 1942. Enligt Löfgren 
(2011) har möbleringen i svenska rättssalar bestämts i samband med att Rätte-
gångsbalken blev lag. Hon skriver:  
 

Två principer framhölls som viktiga när det kom till möbleringen och båda kan hänföras 
till den nyordning som rättegångsbalken införde: Salen skulle för det första vara ordnad 
så att allt som sades kunde höras av samtliga i salen, och för det andra skulle rätten och 
parterna vara placerade så att ingen satt med ryggen åt den som talar; med andra ord de 
skulle vara ordnade i en cirkel. (Löfgren 2011:459) 
 

Nyordningen som Löfgren (2011) beskriver är en anpassning till Rättegångs-
balkens (1942:740) krav på muntlighet och omedelbarhet. Möbleringen är på så 
sätt en förutsättning för att rätten ska kunna se den som talar, men även för att 
rättssalens aktörer ska kunna använda andra modaliteter och resurser än tal. Ta-
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lare kan använda ickeverbala språkhandlingar, och åklagaren kan i sin sakfram-
ställan visa bilder, filmer och dokument som kan ha betydelse för avgörandet. 
Rummet, dess möblering och huvudförhandlingens sociala praktik skapar till-
sammans en ordning som reglerar aktörer, handlingar, resurser och deltagarkva-
lifikationer (Ravelli & McMurtrie 2016:2, van Leeuwen 2008:8ff, Komter 
2014, Mattsson 2014). Denna ordning i rättssalar symboliserar social och spatial 
inramning och gör att känslan som infinner sig ska spegla situationens allvar 
(Rowden 2018:265). 

Innan deltagare i huvudförhandlingen har hittat sin plats i rättssalen före-
kommer det på ljudupptagningarna att åklagare, målsägandebiträdet eller för-
svaret ger målsägande eller tilltalade instruktioner om var de ska sitta. Jurister 
pekar med handen och uppmanar klienten implicit, som i exemplet ”du kan sätta 

dej där”. På detta sätt bidrar juristerna till att hjälpa rättens ordförande att upp-
rätthålla ordningen i rättssalen. Om tilltalade är häktade, befinner de sig i stället 
i rättssalen övervakad av häktesvakter när dörrarna till rättssalen öppnas. Behö-
righeterna för de häktade har begränsats, och de har inte möjlighet att själva 
lämna rättssalen. De eskorteras i stället ut bakvägen av häktesvakterna.  

Vid varje plats i rättssalen finns materiella resurser genom ställbara mikro-
foner som ska förstärka ljudet i rättssalen och möjliggöra kvaliteten på ljudupp-
tagningarna som görs under förhören. Interiören i rummen är nedtonad med vita 
och ljusgrå väggar och vita, mörka eller lackade förhandlingsbord i trä. De av-
skalade bänkskivorna lämnar utrymme för parter och jurister att använda bordet 
som underlag för att skriva minnesanteckningar eller som plats för huvudför-
handlingens dokument. Förbudet mot att äta och dricka i rättssalar gör att bor-
dens funktion har begränsats, och det är därför främst jurister som nyttjar borden 
som en resurs. Denna regel kan sättas ur spel när en eller flera deltagare med-
verkar via videokonferens. I mål 3 och mål 12 avtjänar de tilltalade straff för 
tidigare brottslighet och de befinner sig under huvudförhandlingarna på behand-
lingshem med särskilda villkor för utskrivning. Under huvudförhandlingen i 
mål 3 sitter den tilltalade ensam i anstaltens konferensrum och äter godis, 
dricker läsk och har en sittställning som strider mot en formell möteskultur. Med 
avståndet verkar således vissa uppförandekoder sättas ur spel, vilket medför att 
en del av sammanhanget går förlorat i videokonferenser (jfr McKay 2018). 
Detta beteende medförde i mål 3 dock inga sanktioner i form av tillsägelser för 
den tilltalade.  

Att huvudförhandlingar utgår från en rättssal innebär att den fungerar som 
”ett rum där allvar ska råda” (Svingstedt 2012:104–105). Platsen och platsens 
tillgänglighet kan därför sägas ha betydelse för hur interaktionen mellan delta-
gare i en huvudförhandling förhandlas och vem som tilldelas behörigheter att 
utföra handlingar. Huvudförhandlingars sociala praktik konstrueras därför ge-
nom att samverkande delar sätts samman till en helhet, och tillsammans uppnår 
de institutionens syfte att skapa allvar i situationen. Tingsrätter kan upplevas 
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som juristers arenor där de är auktoriteter som utövar kontroll över rättsproces-
sen. Men denna kontroll är inte möjlig utan säkerhetsbestämmelser och tjänst-
görande ordningsvakter som är garanter för att huvudförhandlingar kan genom-
föras. Denna kontroll över den sociala praktiken kan jämföras med Ledin, Ny-
ström Höög, Tønnesson & Westberg (2019:30–32) analys av flygplatser som 
ska kunna ”etablera förutsättningar för välbefinnande och kontroll”. 

5.3.1 Uppropet  
Enligt Rättegångsbalken (46 kap. 1 §) ”skall rätten inhämta upplysning, 
huruvida hinder möter för målets företagande till slutlig handläggning”. Detta 

är en uppgift som åligger rättens ordförande, som ska kontrollera att alla som 
kallats befinner sig på rätt plats i rättssalen och att inga vittnen sitter på åhörar-
plats.  

Uppropet är formellt, där rättens ordförande kontrollerar närvaron och till-
delar deltagarna olika kvalifikationer utifrån deras roller i huvudförhandlingen. 
Alla kallade är i någon del av huvudförhandlingen aktörer med en förutbestämd 
aktörsroll. Jurister kan presentera, utreda, förhöra och argumentera. Målsägande 
och de tilltalade blir förhörda, men har möjlighet att lämna egna berättelser om 
sina minnen och upplevelser i tingsrättsförhören.  
 I alla huvudförhandlingar är tid och plats för sammanträdet på förhand givna 
och behörigheten att besluta över och reglera tid är ett kännetecken på institu-
tionell makt (van Leeuwen 2005, 2008:76). Inför tingsrättens huvudförhand-
lingar har verksamhetens företrädare beslutat att deltagare ska infinna sig på en 
given plats vid en bestämd tid. Deltagare kan medverka digitalt, men det är ändå 
rättens ordförande som leder sammanträdet från rättssalen. För att få en över-
blick av situationen inleder rättens ordförande alltid med ett upprop som går till 
på följande sätt: 
 
Utdrag 5.1 

 
Ordföranden: vi ska hålla huvudförhandling i målet beträffande  
Tarek Ibrahim och förhandlingen ska tolkas till dari (1.0) e: 

det är, ser jag, åklagaren Jonna Svensson som företräder Åklagar-

myndigheten 

Åklagaren: ja 
Ordföranden: och e: det är väl advokaten Carl Johansson som är  
försvarare 

Försvaret: ja 
Ordföranden: jämte åklagaren har vi också målsäganden Fatima  
Muhammed (3.0) och du företräds av målsägarbiträdet Katarina 

Ivanovic 

Målsägandebiträdet: ja  
Ordföranden: nåt hinder mot huvudförhandling idag? (Uppropet, mål 4) 
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Uppropet i 5.1 är formellt och utgör vid en första anblick en närvaroregistrering 
som ska bekräfta att alla som kallats till huvudförhandlingen är närvarande. Vid 
en djupare analys framgår att rättens ordförande sätter ramarna för hur den fort-
satta huvudförhandlingen ska genomföras. I samband med att ordföranden med-
delar att huvudförhandlingen ska tolkas är det underförstått att rättssalens juris-
ter ska anpassa sitt taltempo efter tolken så att hen hinner översätta allt som sägs 
i rättssalen. Tolkning påverkar därför tidsåtgången. Brottmålens jurister tilltalas 
med yrkestitel, förnamn och efternamn, exempelvis ”åklagaren Jonna Svens-
son”, ”advokaten Carl Johansson”, medan tilltalade och målsägande presenteras 
med förnamn och efternamn, som följs av påståenden om deras deltagarroll i 
huvudförhandlingen. Presentationen görs i en nominalfras som innehåller roll i 
huvudförhandlingen tillsammans med förnamn och efternamn, som i ”målsä-

ganden Fatima Muhammed”.  
 Via verbfrasen ”ska tolkas” informerar ordföranden deltagarna om att hu-
vudförhandlingen ska tolkas. Denna ordinära ordningsfråga som ordföranden 
annonserar på flera ljudinspelningar utlöser meningsskiljaktigheter senare i 
denna huvudförhandling. Under åklagarens förhör med den tilltalade, Tarek, 
väljer han att besvara åklagarens frågor på svenska. Tingsrätten kallar i detta 
brottmål till huvudförhandling nästan ett år efter händelsen och under den tid 
som förflutit sedan polisförhören har han lärt sig förstå och tala begriplig 
svenska. Tarek vill nu visa att han behärskar svenska i tillräckligt stor utsträck-
ning för att inte behöva tolkhjälp. Detta beslut bryter dock mot hans givna be-
hörighet som rättens ordförande fastställt under uppropet: 
 
Utdrag 5.2 
 

Åklagare: och Fatima (.) var hade hon sitt rum? 
Tarek: hon en gång hon kom prov (.) den gång ner [svarar utan tolk] 
Åklagare: denna kväll? 
Tarek: denna kväll precis [svarar utan tolk] 
Åklagare: vilken i personalen skulle du vända dej till (.) om du  

ville nånting? 

Tarek: e: det spelar ingen roll [svarar utan tolk] 
Ordf.: en (.) en ordningsfråga e: jag förstår att du e: faktiskt kan  
mycket svenska (.) men jag vill att du använder dari när du 

svarar (Förhör med tilltalad, mål 4) 
 
Rättens ordförande kan besluta att den hörde ska använda tolkresursen när hen 
lämnar sin berättelse i förhöret. Vissa behörigheter under huvudförhandlingar 
är förhandlingsbara, men det är ordföranden som bestämmer vem som får dra 
nytta av dem under huvudförhandlingen. I utdrag 5.2 gör han bedömningen att 
tolken ska användas i förhöret, oavsett Tareks språkkunskaper i svenska.  
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Talarordningen i en huvudförhandling är reglerad efter aktörsroller, och det 
är därför nödvändigt att reda ut vem i rättssalen som har vilka befogenheter. Till 
behörigheterna finns uppförandekoder som kan relateras till aktörsrollen. Under 
huvudförhandlingens gång har alla deltagare olika roller att fylla. Åklagarens 
uppgift är att åtala, försvaret ska försvara den tilltalade, och målsägandebiträdet 
företräder målsäganden.  

Det är stora skillnader mellan vilka behörigheter som de olika deltagarna 
tilldelas. I uppropet är det ordföranden som tar upp närvaro, och övriga aktörers 
uppgift är att bekräfta eller dementera det som ordföranden presenterar munt-
ligt. Den materiella processen ”ska hålla” visar i sin kontext att huvudförhand-
lingens ramar inte är förhandlingsbara. Att alla i rättssalen omfattas av påståen-
det tydliggörs genom att ordföranden använder ett inkluderande ”vi” som pro-
cessens förstadeltagare, aktören.  

De relationella processerna i utdrag 5.2 syftar till att redovisa vilka deltagare 
som befinner sig i rummet, vilket blir tydligt i uttalandet ”är väl advokaten Carl 
Johansson som är försvarare”. Här fastställer ordföranden deltagarnas roller i 
huvudförhandlingen, som alla är knutna till en behörighet. Huvudförhandling-
ens uppförandekoder kräver att alla deltagare intar ett formellt tilltalssätt, oav-
sett om de är bekanta sedan tidigare eller inte, och i centrum står de tilldelade 
behörigheterna. En liknande slutsats har dragits av Svingstedt (2012) efter in-
tervjuer med tingsrättsjurister. Eftersom situationens allvar ska prägla huvud-
förhandlingen är jurister uppenbarligen av uppfattningen att det krävs en formell 
distans mellan alla deltagare, oavsett om de är lekmän eller jurister.  

De materiella resurser som använts i uppropet är ordförandens närvarolista. 
Denna text kommer också att redovisas i den skriftliga domen. Efter uppropet 
har förutsättningarna för huvudförhandlingen klarlagts, och kraven i Rätte-
gångsbalken (46 kap. 1 §) har fullgjorts. Ordföranden ställer därför frågan ”nåt 

hinder mot huvudförhandling idag?” Denna fråga följs av en 5 sekunder lång 

tystnad varefter målsägandebiträdet yttrar ett lågmält ”nej” som hörs på ljud-

upptagningen. Tiden har nu passerat 1 minut och 13 sekunder, och uppropet i 
rättssalen är formellt avslutat.  

Uppropet som ordföranden gör innan åklagaren ska presentera sitt yrkande 
skiljer sig inte nämnvärt mellan materialets olika brottmål. I mål 4 som jag re-
dovisat har rättens ordförande däremot glömt att introducera tingsrättens leda-
möter och notarien. Denna gång är det ingen av juristerna i rättssalen som upp-
märksammar att deltagarna vid rättens bord anonymiserats för målsäganden, 
den tilltalade och åhörare. Att inte få veta vilka som dömer i brottmålet ger ett 
informationsunderskott som kan ifrågasättas från ett demokratiskt perspektiv. 
Det säger också något om praktiken som ett självgående skådespel där målsä-
gande och tilltalade har begränsade möjligheter att yttra sig och kommentera 
förhandlingsordningen. Den diskursiva makten finns i juristernas ämbete, och 
de är alla väl förtrogna med vilken deltagare som sitter på vilken plats. 
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I materialet finns exempel på andra avvikelser. I mål 12 ställer försvararen 
en ordningsfråga till rätten innan uppropet formellt har avslutats. I detta åtal 
befinner sig den tilltalade tillsammans med sin försvarare på en psykiatrisk kli-
nik. När huvudförhandlingen inleds framträder de på rättssalens projektordukar, 
eftersom de är uppkopplade i ett mötesrum som länkas med ljud och bild till 
rättssalen. I samband med uppropet ställer försvaret en ordningsfråga som riktas 
till ordföranden: 
 
Utdrag 5.3 

 
Försvaret: får försvaret säga en sak vid tillfälle e: kan tingsrätten  
e: panorera domstolens ledamöter herr ordförande, så att vi ser 

e: vilka som ingår i e: domstolen 

Ordföranden: ja, vi kan zooma ut lite så kommer kameran att flyttas 
Försvaret: bra 
Ordföranden: den flyttar sej här under förhandlingens gång här  

(Uppropet, mål 12) 
 
Försvarets begäran kan förklaras med hans kännedom om huvudförhandlingar 
och vad man förvänta sig att se när tingsrätten strömmar sammanträdet till an-
nan plats. När försvararen medverkar via videokonferens tillsammans med den 
tilltalade har han möjlighet att uppmärksamma saker som avviker från praxis. I 
utdrag 5.3 är det den tilltalades synfält som försvaret upplever som begränsat. 
Han kan inte se rätten som ska döma, och försvaret begär därför att kameran 
panorerar domstolens ledamöter, vilket i praktiken innebär att notarien byter 
kamera på sin skärm. 
 Att kameran inte panoreras så att den tilltalade och hans försvarare ser hela 
rättssalen kan orsakas av att det saknas lokala och nationella regler för hur bil-
döverföring mellan förhandlingssal och mötesrum ska hanteras. Eftersom alla 
ändringar av rättssalens kameror sker manuellt, blir det också en ökad arbets-
börda för notarien att sända förhandlingen via videokonferens. Konsekvensen 
blir att tingsrätterna agerar efter egna behov av vad som är relevant att panorera 
av rättssalen. Risker som kan uppstå är, som i 5.3, att de som deltar via video-
konferens inte kan se hela rättssalen och därigenom upplever sig som delvis 
exkluderade från huvudförhandlingen (jfr McKay 2018). I de flesta videokon-
ferenser finns ingen jurist närvarande i det externa mötesrummet som kan till-
varata klientens intressen, eftersom de befinner sig på olika platser. 

Genom notariens försorg i utdrag 5.3 skiftar notarien kamera, och den tillta-
lade får en bättre överblick av deltagarna i rättssalen. När tilltalade och försva-
rare sitter åtskilda finns det i materialet inga tecken på att dessa anpassningar 
har gjorts av kamerans zoomläge. I relation till detta kan paralleller till interna-
tionell forskning göras. Rowden & Wallace (2019:515–516) intervjustudie be-
kräftar att det har betydelse för den tilltalades upplevelse av huvudförhand-
lingen om de tilltalade känner att de närvarar i ett sammanhang. Att rätten pa-
norerar kamerorna så att alla deltagare framträder i kamerans återgivning av 
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rummet ger tilltalade en helhetsbild av alla som befinner sig i rättssalen. I för-
längningen är det dels situationens allvar som ska förstås, dels de tilltalades rät-
tigheter att få se de som ska döma. Förutom detta kan också de tilltalades för-
ståelse av processen påverkas av ett begränsat synfält. Att låta de tilltalade få en 
helhetsbild av rättssalen kan optimera deras förståelse av huvudförhandlingen, 
för som van Leeuwen (2008:93) skriver kan visuella intryck av en händelse tol-
kas med stöd av situationens förgrund och bakgrund. De visuella intrycken be-
gränsas i videokonferenser till de händelser som fångas av kamerans lins. Vad 
kameran sätter i projiceringens förgrund och bakgrund kan därför ha betydelse 
för hur den visuella upplevelsen tolkas av de som närvarar digitalt. All övrig 
interaktion i rättssalen når de tilltalade som enbart ljud. Möjligheten att med-
verka på lika villkor i huvudförhandlingar kan därmed påverkas negativt av vi-
deokonferenser om notarien inte ständigt byter kamera, vilket kan resultera i att 
aktörer som medverkar på videolänk inte upplever huvudförhandlingen som 
rättvis. En känsla av bristande delaktighet kan påverka hur deltagare uppfattar 
situationen och i förlängningen skapa tvivel om förhandlingens transparens och 
rättssäkerhet. 

5.3.2 Yrkandet 
När huvudförhandlingen har kommit till punkten för åklagares yrkanden ska de 
framställa de åtalspunkter som riktas mot de tilltalade. I mängdåtal kan rättens 
ordförande i samråd med åklagaren besluta att alla åtalspunkter ska läsas upp i 
en följd för att underlätta förhandlingens genomförande. Huvudförhandlingens 
förhandlingsordning regleras i Rättegångsbalken 46 kap., men hur de enskilda 
åtalspunkterna i ett brottmål föredras under huvudförhandlingen beslutas av rät-
tens ordförande. 

Ordföranden lämnar över ordet till åklagaren när det har blivit tid för att 
framställa ett eller flera yrkanden. Det är åklagarkammaren som stämmer den 
tilltalade, och därför ska dess företrädare framföra alla åtalspunkter som ska 
behandlas under huvudförhandlingen. Denna del regleras i RB (46 kap. 6 §) och 
lyder ”vid huvudförhandlingen ska åklagaren framställa sitt yrkande”. Som lag-
texten visar är detta moment inte förhandlingsbart. 

5.3.2.1 Analys 
Mina analyser av åklagares yrkanden börjar när rättens ordförande har gett åkla-
garen ordet, och hens uppgift är att läsa den skriftliga dokumentationen högt för 
rätten. Stämningsansökan är ett skriftligt dokument som finns bifogat i förun-
dersökningen och innehållsligt kan yrkandet liknas vid en gärningsbeskrivning. 
Yrkandet ska innehålla en kort beskrivning av de brottsliga gärningar som åkla-
garkammaren påstår att den tilltalade har begått tillsammans med en uppsåts-
förklaring (jfr Ekelöf, Edelstam & Pauli 2011). Gärningen och den tilltalades 
uppsåt ska sättas in i en kontext med angiven tid och plats för brottet. 
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När åklagaren läser yrkandet i mål 2 befinner jag mig i Erikstad tingsrätt och 
sitter på de åhörarplatser som finns anvisade för besökare. Förutom forskare 
från Linnéuniversitetet är det ingen annan som kommit till huvudförhandlingen. 
I detta brottmål står det i åklagarens gärningsbeskrivning att Evert Johansson 
åtalas för misshandel efter att han slagit Solada Johansson med ett hårt knyt-
nävsslag på överarmen, ett slag som resulterat i smärta och blåmärke.  

I yrkandets inledning finns materiella resurser som ligger på åklagarens 
bord, och hon sitter med ett utskrivet exemplar av förundersökningen framför 
sig. Åklagaren är yrkandets aktör, och uppgiften är att muntligt läsa den stäm-
ningsansökan som lämnats in till tingsrätten. På ljudfilen hörs åklagarens röst 
via högtalaranläggningen i rättssalen: 
 
Utdrag 5.4 
 

det yrkas åtal för misshandel, Evert Johansson har utdelat ett 

knytnävsslag mot Solada Johansson på armen (2.0) det är den 

fjärde november 2016 på södra gatan i Erikstad (1.5) Solada 

Johansson fick smärta och blåmärke, Evert Johansson begick gär-

ningen med uppsåt (Åklagarens yrkande, mål 2) 
 
Åklagaren legitimerar att hon stämt Evert för misshandel via ett uppläst händel-
seförlopp. Som framgår av 5.4 beskriver åklagaren en påverkansrelation mellan 
två personer, som är Evert och Solada. I åklagarens påstående ”Evert Johansson 

har utdelat ett knytnävsslag mot Solada Johansson på armen” gör hon Evert till 
den materiella processens förstadeltagare som utför verbprocessen ”utdelat”. 
Det är han som påverkar andradeltagaren ”Solada Johansson” med ”ett knyt-
nävsslag”. Denna typ av kortfattade gärningsbeskrivningar är typisk för alla 14 
misshandelsåtal i materialet. Sättet att beskriva en gärning innebär polarisering 
och anger målsäganden och den tilltalade som varandras motpoler. Enligt van 
Dijk (2006) kan legitimering ske när rättfärdiga handlingar polariseras mot 
orättfärdiga. I huvudförhandlingen präglas yrkandet av gärningspersonens ak-
tiva och orättfärdiga gärningar mot en passiv målsägande som utsätts för gär-
ningspersonens våld.  

Förutom att kort redogöra för ett händelseförlopp omger åklagaren händel-
sen med en kontext. I denna del avhandlas tid och plats för gärningen, vilket 
återges som omständigheter. I utdrag 5.4 är ”fjärde november 2016 på södra 

gatan” tid- och platsomständigheter. Att knyta gärningspersonen till en tid och 
en plats kan ha betydelse om bevisen som riktas mot de tilltalade ska vara till-
räckliga för en fällande dom. Det är också generellt en rättssäkerhetsfråga för 
tilltalade, eftersom de ges möjlighet att motbevisa åklagarnas uppgifter. Om till-
talade kan styrka att de befann sig på annan plats vid tid för brott faller åtalen. 
Yrkandet ger dock inte utrymme för en utvecklad argumentation med samver-
kande argument som stöder tesen att Evert gjort sig skyldig till misshandel.  

I yrkandet beskriver åklagaren också hur målsäganden påverkats fysiskt och 
mentalt av slaget via yttrandet att målsäganden ”fick smärta och blåmärke”. Här 
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beskrivs effektrekvisitet för misshandel. Åklagaren legitimerar åtal för miss-
handel av normalgraden när hon hänvisar till att Evert tillfogat målsäganden 
kroppsskador och smärta. Rekvisitet måste vara uppfyllt för att gärningen ska 
kunna rubriceras som misshandel. I denna process är aktören struken, vilket 
sannolikt är en strategi som åklagare använder för att komprimera innehållet, 
eftersom rollerna målsägande och tilltalad tidigare har fastställts. Likaså är be-
dömningen av den tilltalades avsikter som alltid återges som påståendesatser. I 
5.4 sker det via påståendet ”Evert Johansson begick gärningen med uppsåt”. 
Eftersom inga avvikelser eller variationer finns i detta mål framstår yrkandets 
gärningsbeskrivning som ett mallat inslag där enbart namn, adresser och hän-
delseförloppet behöver anges.  

För att vidare illustrera de institutionaliserade rutinerna övergår jag till att 
visa ett yrkande från mål 11, som har åtalspunkterna hot och våld mot tjänste-
man. I förhör har polisen Kajsa Berg beskrivit en situation där hon attackerats 
fysiskt av den tilltalade i samband med ett ingripande i tjänsten. I 5.5 är tilltalads 
handlingar fetstilta: 
 
Utdrag 5.5  
 

mm, tack, och då yrkas under åtalspunkt ett ansvar för våld mot 

tjänsteman. Evelina Andersson har angripit polisen Kajsa Berg 

med våld när denne skulle göra ett ingripande mot henne, det 

hände den 13 februari 2017 på Södra gatan, i Lidholm, Evelina 

Andersson har sparkat Kajsa Berg i huvudet vilket orsakat Kajsa 

Berg smärta, Evelina Andersson begick gärningen med uppsåt (Åkla-
garens yrkande, mål 11) 

 
Att målsäganden i ett yrkande för våld mot tjänsteman (5.5) inte framställs som 
passiv framgår av påståendesatsen ”denne skulle göra ett ingripande mot 

henne”. Målsäganden ”denne” är i detta yttrande aktören som utför den materi-
ella handlingen ”göra”. Processens utsträckning ”ett ingripande” och motta-
garen ”mot henne” visar att hennes handling riktas mot den tilltalade. Det före-
ligger därför en skillnad mellan hur åklagare illustrerar tjänstemannens och den 
tilltalades delaktighet under händelseförloppet. Polisens handlingar som riktas 
mot den tilltalade är i sammanhanget legitima. Som tjänstemän har poliser andra 
befogenheter än privatpersoner och deras yrkesroll ger dem kvalifikationer att 
omhänderta personer som utgör en fara för sig själva eller andra. Att den till-
talade går till motvärn under ingripandet innebär att hon begår straffbara hand-
lingar mot polisen. Den tilltalades våld återges i 5.5 som en materiell process 
”Evelina har sparkat Kajsa i huvudet”. I processen är Evelina förstadeltagaren 
som utför handlingen och Kajsa är andradeltagaren som påverkas. Jämförelsen 
mellan yrkanden för misshandel och våld mot tjänsteman visar att de innehålls-
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ligt skiljer sig åt. När målsäganden är tjänsteman omges yrkandet med en utför-
ligare beskrivning som återger situationen som föregått våldet. I typfallet inne-
bär det att tjänstemannen inte framställs som passiv. Ett skäl till att yrkandena 
är längre och mer omfattande är sannolikt att åklagarna måste bevisa att tjäns-
temannen misshandlades under sin tjänsteutövning. Yrkandet i 5.5 har tillägget 
”när denne skulle göra ett ingripande mot henne”. Det semantiska innehållet i 
frasen ”göra ingripande” visar att polisen Kajsa Berg agerade i tjänsten, vilket 
motiverar att gärningen rubriceras som våld mot tjänsteman. 

Åklagarnas yrkanden är i materialet alltid komprimerade, och de ger inga 
utförliga detaljer om bakgrunden, situationen och händelseförloppet som inträf-
fat mellan målsägande och tilltalade. I huvudförhandlingar är yrkandet därför 
essensen av de åtal som riktas mot tilltalade och anger förutsättningarna som 
legitimerar att åklagare väcker åtal.  

Förutom åklagare har försvarare och eventuella målsägandebiträden möjlig-
het att lämna yrkanden till rätten. Denna kvalifikation regleras av rättens ordfö-
rande som har behörigheten att tilldela övriga jurister talutrymme:  
 
Utdrag 5.6 
 

Ordföranden: hur är inställningen? 
Försvaret: inställningen är den att Evert Johansson erkänner att han  
har utdelat ett slag med öppen hand och där hans fingrar e: har 

träffat målsäganden, han förnekar alltså att det varit fråga om 

ett knytnävsslag (Åklagarens yrkande, mål 2) 
 
Försvaret klargör i 5.6 den tilltalades inställning i yrkandet. En försvarare kan 
antingen förmedla att hens klient förnekar, medger eller saknar minnesbilder av 
händelsen. I mål 2 medger Evert omständigheterna via sin försvarare, men för-
nekar åklagarens gärningsbeskrivning. Skiljelinjen i inställningen går mellan 
nominalfraserna ”ett knytnävsslag” och ”ett slag med öppen hand”. Vilken typ 
av slag som utdelats kan få betydelse för hur rätten bedömer gärningen och i 
förlängningen vilken påföljd14 som kan bli aktuell vid fällande dom. I andra åtal 
i materialet har den tilltalade via sin försvarare förnekat att händelsen har inträf-
fat: 
 
Utdrag 5.7 
 

Mats förnekar brott och bestrider skadeståndsyrkandet (Försvararens 
yrkande, mål 14) 

 
När den tilltalade bestrider åtalet är försvararens yrkande mer kortfattat. Det 
finns helt enkelt inget händelseförlopp att förhålla sig till. I 5.7 förnekar Mats 

 
14 Bedömning om slaget ska vara ringa misshandel eller misshandel. 
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via sin försvarare att han slagit en knytnäve i magen på den senildemente bru-
karen Torsten. Polariseringen mellan åklagarens yrkande och den tilltalades in-
ställning blir i denna typ av åtal stor i och med att Mats inte medger att några 
oegentligheter har inträffat.  

Andra skillnader i yrkanden sker när tingsrätten har anlitat en eller flera tol-
kar som ska översätta vad som sägs i huvudförhandlingen. Åklagare anpassar, 
som tidigare nämnts, taltempot efter förutsättningarna i målet. I de huvudför-
handlingar som har tolkresurs talar jurister långsammare, och de inväntar att 
tolken ska hinna översätta till klientens modersmål innan de fortsätter läsa yr-
kandet.  

5.4 Teknik, videokonferenser och ickeverbala språk-
handlingar i tingsrättsförhör 
Alla förhör som hålls med målsägande, tilltalad eller vittnen i huvudförhand-
lingen spelas sedan 2008 in med ljud och bild. Förutom denna praxis i alla hu-
vudförhandlingar har antalet deltagare som medverkar digitalt ökat markant se-
dan reformen En modernare rättegång trädde i kraft 2008, som efter beslut av 
rätten jämställer videokonferens med fysisk närvaro i rättssalen. Reformens 
syfte var att åstadkomma en ”rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handlägg-

ning av mål och ärenden” (regeringsproposition 2005, s. 1), och enligt Land-
ström, Willén & Bylander (2012:211) rådde konsensus mellan jurister, poliser 
och nämndemän att videoförhör kunde åstadkomma ”såväl mer effektiv som 

mer ändamålsenlig bevisupptagning”. Det fanns dock en farhåga att rättssäker-

heten kunde påverkas i negativ riktning. 
Bakgrunden till reformen grundas i Regeringsproposition 1999 ”Videokon-

ferens i rättegång”, vars syfte var att ersätta de telefonförhör som tidigare an-
vänts vid distansförhör. Vid tiden kunde ett vittne eller en målsägande höras per 
telefon om rätten ansåg det vara lämpligt. Videokonferenser anses i sådan fall 
som ett bättre alternativ än telefon vid förhör med vittnen som befinner sig på 
annan ort eller i ett annat land. Att rätten både kan se och höra vittnet under 
förhöret sågs som en fördel jämfört med telefonförhöret som enbart överförde 
talet. Förutom de ekonomiska aspekterna av distansförhör angavs ökad tillgäng-
lighet som skäl till att videokonferenser skulle tillåtas, vilket resulterat i att te-
lefonförhören fasades ut. 
 När materialet till denna studie samlades in under 2017 var videokonferenser 
etablerat på de besökta tingsrätterna. I materialet är det i huvudsak de tilltalade 
som är uppkopplade till tingsrätten via videokonferens. Skälet är de antingen 
avtjänar tidigare utdömt straff på anstalt eller att gärningen begåtts när de varit 
på tillfälligt besök i Erikstad, Valköping eller Lidholm. 

I 5.4.1 beskriver och analyserar jag variationer och mönster i den del av 
materialet som belyser rättssalens tekniska förutsättningar i fysiska förhör och 
förhör via videokonferens. Därefter undersöks hur delar av förhandlingen kan 
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påverkas av ljud- och bildupptagningar från och till rättssalen när deltagare inte 
är uppmärksamma på vad som skiljer mellan att delta digitalt och att befinna sig 
i rättssalen.  

5.4.1 Mikrofoner i tingsrättsförhör 
Alla deltagare i en huvudförhandling har tillgång till en mikrofon som finns 
fastmonterad vid deras plats vid förhandlingsbordet. Den ska göra det möjligt 
för alla som lyssnar att höra allt som sägs under förhandlingen. Trots modern 
teknik påverkar talarens röststyrka ljudet som hörs i rättssalen i videokonferen-
ser. Det kan vara personer som deltar digitalt eller så kan målsäganden ha begärt 
medhörning om hen inte vill befinna sig i samma rum som den tilltalade. Hen 
kan då observera huvudförhandlingen från ett medhörningsrum på tingsrätten.  
Jurister som arbetar i rättssystemet är väl förtrogna med hur de ska använda 
mikrofonerna för att ljudet ska vara klart och tydligt. Målsägande, tilltalade och 
vittnen saknar ofta denna diskursiva kunskap, vilket emellanåt gör att lekmän i 
materialet talar tyst eller vänder sig bort från mikrofonen under förhören. För 
att motverka brister i ljudet har jurister strategin att påminna dem att tala högre 
och vända sig mot mikrofonen:  
 
Utdrag 5.8 
 

Försvaret: jag kan ställa en fråga till dej (1.0) hör du mej? 
Vittne: jag hör dej bra 
Försvaret: jättebra, jättebra (0.5) ibland när du svarar sitter du 
långt från mikrofonen (0.5) det hörs lite svajigt 
Vittne: hörs det bättre nu? (Vittnesförhör, mål 12, 2017) 

 
Att jurister kommenterar brister i ljudöverföringen som orsakas av att den hörde 
talar för tyst eller sitter för långt från mikrofonen är vanligt förekommande i 
materialet. I utdrag 5.8 har åklagaren reagerat på att ljudet när vittnets svar är 
svajigt och svårt att uppfatta, vilket kan tyda på att ljudet är mer känslig för 
störningar när en eller flera deltar via videokonferens. I detta förhör avhjälps 
problemet när försvaret instruerar vittnet om vilket avstånd hon ska ha till mik-
rofonen. Påståendet ”ibland när du svarar sitter du långt från mikrofonen” är en 
implicit instruktion som riktas mot vittnet. Jurister kan under förhören instruera 
hörda hur de ska använda rummets resurser för att möjliggöra kvalitativ ljud- 
och bildupptagning från rättssalen till den eller de som medverkar via video-
konferens. Dessa typer av indirekta uppmaningar skapar kontroll i rättssalen 
under huvudförhandlingar och visar att juristerna agerar gemensamt för att 
skapa en god mötesordning.  

Jurister som har svårt att uppfatta vad den hörde säger kan också flytta an-
svaret för bristerna i ljudupptagningen till rättssalens teknik. De vänder sig då 
mot presidiet för att få ljudnivån på mikrofonen justerad: 
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Utdrag 5.9 
 

Iris: då sa jag att han inte fick låna kortet och min telefon och då  
slet han det bara ifrån mej  

Åklagaren: han ryckte din telefon ifrån dej? 
Iris: [mumlar] 
Åklagaren: förlåt jag hör dej väldigt dåligt här (3.0) finns det nån  
möjlighet att höja i alla fall lite grann? (2.0) jag tror det är 

mikrofonen också som är lite (Åklagarens målsägandeförhör mål 1) 
 
När jurister kommenterar att de har svårt att höra vad den hörde säger kan de i 
huvudförhandlingar använda olika typer av strategier för att få den hördes svar 
att höras tillräckligt tydligt i rättssalen och på tingsrättens ljudupptagning. I 5.9 
hörs Iris svar på åklagarens fråga ”han ryckte din telefon ifrån dej?” som ett 

lågmält mumlande. Åklagaren väljer i detta förhör en annan strategi än jurister 
som kommenterar den hördes röststyrka i materialets andra åtal. Påståendet ”jag 

hör dej väldigt dåligt här” är en indirekt uppmaning att tala högre, men den följs 
av en uppmanande fråga till notarien, som lyder ”finns det nån möjlighet att 

höja i alla fall lite grann”. Följden blir att ansvaret för hörbarheten delas mellan 
målsäganden och notarien som är teknikansvarig. Åklagarens strategi att lägga 
ansvaret för tekniken på notarien gör troligen att målsäganden känner sig 
mindre stressad över att åklagaren inte hör svaren på frågorna.  

5.4.2 Förhör via videokonferens 
Förutom kvaliteten på ljudet har det betydelse var deltagare fäster blicken under 
förhören och om någon deltagare medverkar via videokonferens. Framför en 
datorskärm är synfältet begränsat till den bild som fångas av kamerorna. Ana-
lysen visar att det uppstår kommunikationsproblem när jurister befinner sig på 
länk i rättssalen. Störningar i förhörsinteraktionen orsakades vid flera tillfällen 
när jurister inte närvarade fysiskt i rättssalen. De hörda fäste i förhören sina 
blickar på projektordukens projektion av juristen som ställde frågor. Interak-
tionen mellan jurist och de hörda påverkades negativt, eftersom rättssalens in-
spelningsutrustning inte sitter på projektorduken eller teven som projicerar ju-
risterna. I ett institutionellt samtal är det naturligt att talaren och deras samtals-
partner söker ögonkontakt (jfr Rowden & Wallace 2018) och tittar på den som 
talar (Edlund 2012:2). Vid videokonferenser i huvudförhandlingar frångås där-
emot dessa kulturella interaktionsmönster när de hörda måste rikta blicken mot 
en kamera som tar upp bild från en annan vinkel. Ögonkontakt har en speciell 
betydelse i mänsklig kommunikation och att titta på någons ansikte under en 
interaktion är enligt Rossano (2013:308) och Gullberg & Holmqvist (2006:21) 
centralt för att samtalet ska fortlöpa naturligt. Blickars betydelse varierar också 
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mellan deltagare. Lyssnare brukar söka ögonkontakt i högre grad med talaren 
än vice versa (Rossano 2013:312).  

Kamerorna i svenska förhandlingssalar placeras som på bild 2 som visar en 
rättssal från Solna tingsrätt. Pilarna är mitt tillägg på bilden, och de ska visa 
kamerornas placering i rummet. Alla kameror hanteras manuellt från notariens 
plats. 
 

 
Bild 2: Rättssal i Solna tingsrätt (fotograf okänd), från Solna tingsrätts webbplats, utan 
år 
 
I rättssalar sitter alltid en kamera monterad framför ordförandens plats i mitten 
på presidiet, och ytterligare kameror finns utplacerade längs rummets väggar. 
Den fasta möbleringen gör att det kan vara svårt för deltagare att veta var de ska 
fästa blicken, om juristen som förhör befinner sig på videolänk och projektor-
duken inte är flyttbar. Det kan också vara svårt för notarien att hålla uppsikt 
över var den hörde fäster blicken under förhöret. Jurister har löst problemet ge-
nom att via uppmaningar instruera de hörda hur de ska sitta och var de ska fästa 
blicken för att bilden på deras ansikten ska synas framifrån: 
 
Utdrag 5.10 
 

Försvaret: du e: Karin 
Vittne: ja  
Försvaret: när du tittar i kameran så tittar du precis åt fel håll  
(0.5) kan du titta 

Vittne: e: så där, förlåt 
Försvaret: ja, nu ser jag dej framifrån 
Vittne: förlåt 
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Försvaret: ja precis (1.0) nu, nu ser jag dej 
Vittne: ja 
Försvaret: nu kan jag se (0.5) och det är också lättare att höra vad  
du säger då (Försvarets vittnesförhör, mål 13) 

 
Försvarets inspel i vittnesförhöret med Karin (5.10) ger ett tydligt exempel på 
vad som kan ske när juristen och den hörde befinner sig på olika platser. För-
svarets påstående ”tittar du precis åt fel håll” orsakas av att bildöverföringen till 
och från rättssalen sker från olika platser i rummet. I detta förhör sitter Karin 
vänd mot projektorduken som visar en bild av försvararen från midjan och 
uppåt. Hennes position medför att rättssalens kamera filmar överkroppen i pro-
fil. I ett dialogiskt förhör finns det problem för förståelsen om jurister och de 
hörda inte kan se varandra framifrån under förhören. De resurser som projiceras 
mellan rättssal och videorum begränsas alltså av hur Karin sitter i förhållande 
till kameran. Vi kan alltså se att uppenbara problem kan uppstå i kommunika-
tionen även med en fullt fungerande teknik i en rättssal. Samma problem har 
uppmärksammats i australienska rättegångar av Rowden & Wallace (2019:705). 
I deras intervjuer har informanter som medverkat via videokonferens som ex-
pertvittnen uttryckt osäkerhet om de ska titta på kameran eller skärmen under 
förhöret.  

I mål 3 inträffar ett annat problem när bilden på den tilltalade projiceras i 
rättssalen. Hon avtjänar vid tiden för huvudförhandling straff på anstalt för tidi-
gare brottslighet och sitter ensam i ett konferensrum som tillhandahålls av an-
stalten. Zoomen på rummets enda kamera har inte justerats, vilket gör att både 
den tilltalade och stora delar av rummet syns på tingsrättens skärm. Hon har en 
avslappnad sittposition, som tillsammans med det upplevda avståndet mellan 
henne och rättssalen, gör att den tilltalade upplevs som oengagerad i förhand-
lingen. Rowden & Wallace (2019:705) har visat att jämförbara problem före-
kommer i australiensiska rättssalar. Enligt deras mening kan en felaktig kamera-
vinkel ge intryck av att ”they are disinterested in the proceedings” (2019:705). 
 Analysen visar att videokonferenser i huvudförhandlingar kräver en annan 
typ av medvetenhet hos deltagare och att de anpassar sig efter de ny förutsätt-
ningarna. Eftersom bild- och ljudöverföringen förändrar kommunikationen, be-
höver deltagare överväga var de fäster blicken och hur de sitter för att man ska 
uppfattas som delaktig i såväl förhör som sammanträdet i helhet.  

5.4.3 Ickeverbala språkhandlingar i tingsrättsförhör 
Kommunikation består av samverkande semiotiska modaliteter och resurser 
som kan vara antingen tal, gester eller blickar eller kombinationer av dem. Män-
niskor använder olika semiotiska resurser för att förstärka och animera hand-
lingar i ett samtal och enligt Jewitt, Bezemer & O’Halloran (2016:191) kan se-

miotiska resurser vara ”realized by a spoken utterance, another may be a hand 
gesture, and yet another may be a momentary shift in gaze”. Juristers förhör 
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med målsägande, tilltalade och vittnen i huvudförhandlingar utgår från munt-
lighetsprincipen (Rättegångsbalken 46 kap. 5§). Via direkta frågor uppmanas 
de att lämna berättelser som har relevans för åtalet. Tankar om mänsklig inter-
aktion diskuteras i Goodwin (2001:158). Enligt hans mening interagerar män-
niskor med både talade och ickeverbala språkhandlingar i alla typer av samtal. 
Den ickeverbala kommunikationen gör också handlingar begripliga så att talare 
och lyssnare förstår varandra (Jewitt, Bezemer & O’Halloran 2016:95).  

I några förhör i materialet har målsägande och tilltalade ackompanjerat tal i 
förhören med ickeverbala språkhandlingar för att förtydliga, komplettera eller 
förstärka effekterna av den lämnade berättelsen. Det finns också tillfällen när 
åklagare ber målsägande att med en ickeverbal språkhandling visa vad som in-
träffat:  
 
Utdrag 5.11 
 

Åklagaren: jag vet inte om du hörde gärningsbeskrivningen jag läste  
upp här, det har varit några hotelser 

Iris: mm just det han har sagt att om jag jävlas med honom skulle  
han sätta ett pistolskott i huvet på mej, så sätter han fingrarna 

mot huvet 

Åklagaren: kan du visa hur han gjorde?  
Iris formar handen som en pistol och sätter höger pekfinger mot tinningen. Därefter illustrerar hon 
att ett skott avlossas med höger tumme (Åklagarens målsägandeförhör och fältanteckningar från 
målsägandeförhör, mål 1) 

 
Målsäganden ges i 5.11 möjlighet att illustrera vad som inträffat genom att åter-
skapa hotet som uttalades mot henne genom att kombinera verbala och ickever-
bala språkhandlingar. Upprinnelsen är att Iris i 5.11 berättar för åklagaren att 
Peter dödshotat henne i deras gemensamma bostad via villkorssatsen ”om jag 
jävlas med honom skulle han sätta ett pistolskott…”. Att åklagaren i nästa taltur 
uppmanar Iris att visa med en gest hur hotet utförts är för att förtydliga och att 
göra hotet mer effektfullt. Via rekontextualiseringen av hotet behöver inte rätten 
tolka Iris berättelse för att skapa sig en uppfattning om hur gärningen gått till. 
De ickeverbala språkhandlingarna används därför som komplement till tal i för-
hören, vilket förstärker lyssnarnas upplevelse av berättelsen.  

Andra tillfällen när hördas berättelser kompletteras ickeverbalt är under mot-
förhören. Interaktionen i denna del av tingsrättsförhöret består av frågor och 
svar, och ofta vill jurister ha svar på detaljfrågor. Frågor om tid, plats, avstånd 
och mängd upplevs i några förhör som svåra att besvara för målsägande och 
tilltalade. Ett återkommande exempel är också detaljfrågor om deras berus-
ningsgrad. Det förekommer att målsägande och tilltalade måttar med händerna 
för att förklara vilken mängd alkohol som konsumerats under kvällen. Denna 
gest ackompanjeras med tal: 
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Utdrag 5.12 
 

Åklagaren: hur mycket drack du under kvällen? 
Hugo: så här mycket från den lilla flaskan på systemet (Åklagarens förhör 
med tilltalad, mål 13) 

Hugo måttar med händerna för att återge en alkoholmängd  
Åklagaren: menar du en 35 centiliters flaska? (Åklagarens förhör med tilltalad 
och fältanteckningar, mål 13) 

 
I några förhör har tilltalade och målsägande svårt att själva ange en given mängd 
alkohol som konsumerats med rymdmått. Via ickeverbala språkhandlingar kan 
de i stället måtta med händerna och använda storleken på Systembolagets sprit-
flaskor som en gemensam referensram. För att säkerställa att de tolkat berättel-
sen rätt ställer juristerna följdfrågor som ska möjliggöra för den hörde att preci-
sera sitt svar, exempelvis ”menar du en 35 centiliters flaska?”. Jurister blir på 
så sätt medskapare till målsägande och tilltalades berättelser när de transforme-
rar de ickeverbala språkhandlingarna till tal (jfr Jönsson 1988, Komter 2013). 

Att jurister transformerar de gester som målsägande, tilltalad och vittnen gör 
till tal under förhören är en strategi som förtydligar vad den hörde vill förmedla. 
Denna praxis innebär också att svaret kommer in på ljudupptagningen som tal, 
vilket kan ha betydelse vid ett överklagande till hovrätten. Att förstärka en be-
rättelse genom att kombinera tal och ickeverbala språkhandlingar verkar vara 
ett framkomligt presentationssätt, eftersom analysen visar att samverkan mellan 
tal och gester kan förtydliga berättelser. I materialet förekommer det också att 
åklagare inte kommenterar ickeverbala språkhandlingar som görs i förhör. På 
ljudinspelningen av målsägandeförhöret i mål 1 beskriver åklagaren vad Iris gör 
ickeverbalt för att besvara den ställda frågan, men det ickeverbala händelseför-
loppet transformeras inte till tal: 
 
Utdrag 5.13 
 

Åklagaren: ryggen och svanskotan, tog tag i armen, hur gjorde han  
när han tog tag i armen? 
 

Iris: så [Iris sätter vänsterhanden runt höger överarm och klämmer åt]  
Åklagaren: mm, du visar på din högra arm (Åklagarens målsägandeförhör och 
fältanteckningar, mål 1) 

 
Iris visar med sin vänstra hand hur Peter tar ett hårt grepp runt överarmen innan 
han kastar ner henne i golvet. Denna gång kompletteras inte gesten med förkla-
rande tal, utan åklagaren konstaterar i stället att ”du visar på din högra arm”. I 

jämförelse med andra tillfällen i materialet lämnas det ingen kompletterande 
berättelse som transformerar gesten till tal. Åklagaren varken uppmanar Iris att 
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berätta om greppet eller transformerar själv den ickeverbala redogörelsen. Ett 
skäl till att greppet inte utreds vidare kan vara att det åtalade händelseförloppet 
är att Peter kastat Iris i golvet och att det är nedslaget i golvet och inte greppet 
som har orsakat smärta och svullnad i svanskota och bakhuvud. Greppet prövas 
inte i åtalet, och därför saknas sannolikt anledning att utreda denna händelse 
ytterligare. 
 Att den hörde kompletterar tal med gester kan ske på juristers inrådan, men 
kan också vara på eget initiativ. I mål 14 begär den tilltalade att få komplettera 
sin fria berättelse med ett rollspel som involverar honom och hans försvarare. 
En knäckfråga i detta åtal är var i rummet den tilltalade och målsäganden stod 
när vittnet kliver in i rummet. Enligt gärningsbeskrivningen har Pia, som har 
kallats att vittna, berättat i tingsrättsförhöret att hon ser omsorgsassistenten Mats 
slå ett hårt slag i magen på den senildemente brukaren Torsten. Vittnet har be-
funnit sig i dörröppningen på väg in i rummet. Som ett led i att förklara för rätten 
att Pia missuppfattat situationen begär Mats alltså att få spela ett rollspel med 
sin försvarare. När utdrag 5.14 inleds har Mats avslutat sin fria berättelse om 
vad som inträffat på Torstens rum denna natt, och han vill nu illustrera händel-
sen med ett rollspel: 
 
Utdrag 5.14 
 

Mats: då vill jag spela ett litet rollspel med Yvonne [försvaret]  
för att visa hur det går till. Vi kan nog stå här tror jag, så 

att ni ser riktigt, vi kan nog stå  
Ordföranden: vi ska bara se så att det kommer in på 
Mats: ja, okej 
Ordföranden: inspelningen 

[Mats reser sig upp från sin stol] 
Försvaret: vi brukar, vi kan ju sitta 
Mats: ser ni då? 
Ordföranden: ja 
Mats: då står ju Torsten upp då till att börja med och slog mot en  
så här, och jag försökte ju att greppa handlederna, det blir som 

sån där tuppfäktning, e: det är inte så snyggt att titta på, men 

till slut så fick jag ju tag i handlederna då 
Mats håller i försvararens handleder 

Mats: och då tar jag ju ner dom mot magen  
[Mats drar ner försvararens händer mot magen] 

Mats: då slet ju Torsten sig och då hamnade ju min knutna hand i  
hans mage 

 [Mats lägger sin hand mot försvararens mage] (Tilltalads fria berättelse och fältanteckningar 
från förhöret med den tilltalade, mål 14)  

 
Att de tilltalade vill illustrera händelseförloppet med impromptu-teater före-
kommer inte i någon annan huvudförhandling i materialet. Det är sannolikt på 
gränsen för vad ordförande vanligtvis tillåter för att tilltalade ska få möjlighet 



81 

att lämna sina egna berättelser. Ett resultat av 5.14 är att varken rättens ordfö-
rande eller försvaret är förberedda på den tilltalades strategi. Ordförandens ytt-
rande ”bara se så att det kommer in på inspelningen” visar att hon tillåter Mats 
att fortsätta, men att kamerorna behöver riktas om för att allt ska fångas på film. 
Denna uppmaning verkar därför dubbelt och riktar sig dels till Mats som ska 
avvakta, dels till notarien som ska byta kameravinkel. 

Försvaret har i 5.14 en avog inställning till den tilltalades idé att genomföra 
ett rollspel under förhöret och hennes yttrande ”vi kan ju sitta” tyder på att hon 
inte vill vara en del av den tilltalades rekonstruktion av händelseförloppet. 
Praxis är att alla aktörer sitter ner under hela huvudförhandlingen, och försva-
rarens yttrande kan därför också tolkas som att hon upplever Mats initiativ som 
brott mot konventionerna. Den tilltalade har inte någon tidigare vana av de mö-
tesrutiner som gäller i rättssalen, och han tar därför inte notis om försvararens 
implicita uppmaning att de inte ska ställa sig upp under rollspelet. Att man reser 
sig under förhöret är uteslutet för mer rutinerade besökare och deltagare i hu-
vudförhandlingar, eftersom det finns en förväntan på att underkasta sig huvud-
förhandlingens uppförandekoder i rättssalen. I materialet leder övertramp van-
ligtvis till reprimander i form av tillsägelser, men i detta exempel ryms uppen-
barligen rollspelet inom gränsen för vad rättens ordförande anser vara socialt 
accepterat. I sammanhanget kan det ha betydelse att Mats är tidigare ostraffad, 
lever ett socialt och ekonomiskt ordnat liv, och är vid dagen för huvudförhand-
ling ålderspensionär. Att rättens ordförande tillåter honom ett större handlings-
utrymme än vad som är brukligt kan vara att han inte utgör något hot mot andra 
deltagares säkerhet. 

I 5.14 lämnar den tilltalade en kompletterande berättelse som vid tre till-
fällen förstärks med gester och kroppsrörelser. Kombinationen av tal och 
kroppsrörelser blir i den fria berättelsen ett sätt att legitimera händelseförloppet 
där gesterna förstärker och förtydligar hans berättelse. Detta tillvägagångssätt 
blir ett sätt för honom att rättfärdiga sina handlingar och ge en rationell förkla-
ring till vittnets iakttagelser av att hans hand hamnat i målsägandens mage. Att 
i en försvarsberättelse förstärka talet med gester har paralleller med resultaten 
från Heath & Luff (2013:298). De har studerat patienters gester i samband med 
läkarundersökningar, och resultaten från denna studie visar att patienter ut-
trycker att de känner smärta när läkaren trycker på den ömmande kroppsdelen. 
Denna interaktion kan sägas legitimera att hen sökt vård. Ickeverbala språk-
handlingar kan på så sätt fylla olika syften i sociala praktiker, och dess använd-
ningsområden kan begränsas av de regler som ställs på deltagare med olika be-
hörigheter.  
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5.5 Sammanfattning av iakttagelse 
Rättens ordförande inleder huvudförhandlingen med ett formellt upprop, närva-
roregistrerar och tilldelar deltagare behörigheter under förhandlingen.  

I yrkanden använder åklagare gärningsbeskrivningar som återger de tilltala-
des straffbara handlingar som sätts i en kontext som omfattar tid och rum, till-
sammans med en uppsåtsförklaring. Målsägande och tilltalade framställs som 
två motpoler som ställer en handlande gärningsperson mot ett passivt offer. Un-
dantaget är när tjänstepersoner utsätts för våld i tjänsten. Deras handlingar ges 
utrymme i yrkandet. Därför utgörs yrkandets mythopoesis av två olika typer av 
berättelser som skiljer misshandel från våld mot tjänsteman. Försvarets uppdrag 
är att meddela tilltalades inställning till åtalet.  

Alla förhör spelas in med ljud och bild och för att möjliggöra kvalitativ upp-
tagning instruerar jurister via uppmaningar målsägande, tilltalade och vittnen 
hur de ska sitta, exempelvis ”luta dej närmare mikrofonen så vi hör vad du sä-
ger”, var de ska rikta mikrofonerna och var de ska fästa blicken, som ”nu tittar 

du åt precis fel håll”. Juristernas vill att alla ska se varandras ansikten och 

varandras gester under förhören, vilket ger de hörda större möjlighet att kom-
municera ickeverbalt. Dessa till synes väl avvägda åtgärder till trots uppstår det 
i materialet störningar i kommunikationen när ljud- och bild överförs till och 
från rättssalen. Jurister som inte kan se målsägande, tilltalade eller vittnen 
framifrån använder i studien instruerande språkhandlingar. De uppmanas att 
”titta in i kameran och inte på skärmen”. Resultatet visar därför att medier som 

videokonferenser och mikrofoner kräver viss vana att hantera tekniken ända-
målsenligt. Eftersom det finns kulturella förväntningar på människor att de ska 
titta på personen som talar, är det vad lekmännen och juristerna försökt att göra 
under rättegången.  

Ickeverbala språkhandlingar används också för att förstärka, ersätta eller 
komplettera muntligt berättande. Det är alltid rättens ordförande som bestäm-
mer förhörens gränser.  

Videokonferenser försvårar ickeverbal kommunikation mellan jurist och 
lekman i förhören, vilket begränsar de hördas möjligheter att lämna en fri be-
rättelse. Jurister tillämpar strategin att ställa följdfrågor för att underlätta för den 
hörde att besvara den ursprungliga frågan eller för att kunna lämna en egen be-
rättelse. 
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6 Legitimerade sakframställningar  

Åklagares sakframställningar är muntliga sammanfattningar av ett urval texter 
från varje brottmåls förundersökning. Texterna ska i sakframställningar presen-
teras på ett begripligt sätt för rättens ledamöter, eftersom de inte tidigare tagit 
del av innehållet. Att framförandet ska vara muntligt (RB 46 kap.5 §) innebär 
att åklagare får visa bilder och texter, men de måste hänvisas till och tolkas 
muntligt för att få upptas som bevis (RB 43 kap. 8 §). Åklagarens uppgift är 
därför att sammanställa en gärningsberättelse som baseras på de uppgifter som 
målsägande och eventuella vittnen tidigare lämnat i polisförhör. Enligt Diesen 
(2015:213) kan berättelser från målsägande, tilltalade och vittnen utan annan 
stödbevisning vara tillräckligt för att väcka åtal. I studiens 14 inspelade huvud-
förhandlingar finns flera exempel på sakframställningar som hållits utan att 
åklagarna har hänvisat till någon typ av stödbevis, till exempel skadedoku-
mentation. De brottmålen har gemensamt att det finns ett eller flera vittnen som 
kan verifiera målsägandens berättelse. De utgör då vad Heffer (2005:41–42) 
kallar förmedlare av muntliga bevis. Att man avlägger vittnesed i tingsrätten 
innebär att vittnesmålet lämnas under straffansvar. Ett vittne som medvetet lju-
ger kan således åtalas för mened. 

Förutom att beskriva de straffbara gärningar som specificeras i åtalspunk-
terna kan det i sakframställningar finnas skadeståndsyrkanden som gör att det 
behöver belysas hur målsägandena påverkats fysiskt, psykiskt och ekonomiskt 
(Lainpelto 2012:214). Målsägandenas anspråk kan antingen framföras av åkla-
garen eller av ett utsett målsägandebiträde, vars uppgift är att företräda målsä-
ganden. Målsägandebiträden ges möjlighet att lämna kompletterande sakfram-
ställningar med skadeståndsanspråk mot tilltalade. I materialet har målsägan-
dena i brottmål 1, 4 och 5 fått varsitt målsägandebiträde utsett.  

Alla tilltalade i mål 1–14 företräds av försvarsadvokater. Enligt Rättegångs-
balken (46 kap. 6 §) ska ”den tilltalade i den utsträckning det behövs ges tillfälle 
att utveckla sin talan”. Eftersom de företräds av försvarsadvokater i studiens 
material, är det försvararna som getts möjlighet att komplettera eller ifrågasätta 
innehållet i åklagarnas sakframställningar.  
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6.1 Tillvägagångssätt 
Syftet med den här delstudien är att undersöka retoriska strategier i sakfram-
ställningar som kombinerar tal, texter och bilder. Analysen ska visa hur åklagare 
med underlag som hämtats från förundersökningar återskapar berättelser om 
mänskliga relationer, handlingar och upplevelser genom att rekontextualisera 
tal, texter och bilder. Eftersom dessa berättelser har ursprung i olika sociala 
praktiker, behöver de legitimeras som trovärdiga, tillförlitliga och relevanta för 
åtalen som prövas i tingsrätterna. 

I alla sakframställningar inleder åklagaren med att lämna en muntlig berät-
telse om ett brott. Innehållet har hämtats från de polisförhör som hållits med 
målsägande och vittnen under förundersökningen. Förutom förhörsprotokoll 
kan annan dokumentation från poliser, läkare och rättsläkare användas som un-
derlag i åklagares gärningsberättelser. Rätten som dömer i brottmålet ska inte 
låta sig färgas av innehållet före huvudförhandlingen, vilket gör att de inte tagit 
del av förundersökningen före sammanträdet. Åklagaren måste därför förmedla 
en helhetsbild av det händelseförlopp som enligt utredningen har inträffat mel-
lan målsägande och tilltalade. Även om den sociala praktikens traditioner be-
gränsar åklagares möjligheter att strukturera innehållet i sakframställan efter 
eget tycke visar analysen att åtalsberättelsen anpassas efter förundersökningens 
innehåll. I materialet har åtal med ett gediget underlag utförligare sakframställ-
ningar än åtal som saknar övrig bevisning och vittnesberättelser. Det är därför 
inte på förhand givet vilken information och vilkas röster som åklagaren ska 
återge i sin sakframställan.  

6.1.1 Materialurval och avgränsningar 
I materialet finns fem brottmål där åklagarna kombinerar tal, texter och bilder i 
sakframställningarna (mål 1–5). Till skillnad från övriga fyra brottmål har mål 
5 fyra olika målsägande. Enligt åklagarens stämningsansökan har de vid olika 
tidpunkter under en lördagsnatt utsatts för fysiskt våld från den tilltalade. Sak-
framställan i detta brottmål är komplex, och förutsättningarna skiljer sig avse-
värt från resterande fyra sakframställningar. Av denna anledning begränsas stu-
dien till sakframställningar i mål 1–4: 
 

Mål 1 Grov kvinnofridskränkning, Erikstads tingsrätt 
Mål 2 Misshandel, Valköpings tingsrätt 
Mål 3 Misshandel, Valköpings tingsrätt 
Mål 4 Misshandel, Lidholms tingsrätt 

 
Dessa näranalyserade brottmål presenteras utförligare i avsnitt 4.4. Gemensamt 
för åtalen är att det finns en misstänkt gärningsperson och en målsägande. Ur-
valet är representativt, eftersom innehållet i dessa huvudförhandlingar inte har 
markanta avvikelser från de resterande 10 som spelats in med ljud. Innehållsligt 
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diskuteras ingen bevisning som finns i förundersökningarna, men som inte tas 
upp under sakframställningarna. Förundersökningarna från respektive brottmål 
har därför använts som ett referensmaterial som jag använde för att spåra åkla-
garnas presenterade bevis tillbaka till texternas ursprungliga kontext. Fältan-
teckningarna är noteringar som jag gjort med papper och penna under huvud-
förhandlingarna. Dessa anteckningar används huvudsakligen som ett underlag 
för att situationer som utspelade sig i rättssalarna vid tiden för huvudförhandling 
ska kunna återskapas och tolkas i sitt sammanhang. 

I materialet finns målsägandebiträden i mål 1 och mål 4, och de har lämnat 
varsin kortfattad sakframställan som inte är en del av studiens analys. Det är i 
stället berättelser om målsägandens känslotillstånd, och hur de tilltalades gär-
ningar har påverkat deras möjligheter att arbeta, sova och känna trygghet: 
 
Utdrag 6.1 
 

Peter Karlsson har e: nedvärderat Iris Johansson kallat henne 

för elaka saker såsom att hon är en idiot (0.5) att hon är en 

dålig mamma och försökt kontrollera och styra henne (Målsägandebi-
trädets sakframställan, mål 1) 

 
Utdrag 6.2 
 

den här händelsen har gjort att Fatima blivit orolig fått ångest 

[…] på grund av det psykiska lidandet främst så har Fatima inte 

kunnat arbeta (Målsägandebiträdets sakframställan, mål 4) 
 

I utdragen 6.1 och 6.2 visas målsägandebiträdenas sakframställningar i urval. 
Eftersom deras sakframställningar inte svarar mot åklagarnas sakframställ-
ningar och behandlar kombinationer av tal, texter och bilder som reproducerats 
från förundersökningarna saknar de enligt min mening relevans för studien, och 
har därför inte analyserats. 

6.2 Transitivitetsanalys 
Analysen utgår från den kritiska diskursanalysen (van Leeuwen 2008) som 
kombineras med socialsemiotikens förhållningssätt till meningsskapande via 
samverkande semiotiska modaliteter och resurser. I denna studie fokuserar jag 
på hur påståenden om händelseförlopp legitimeras med stöd av rekontextuali-
serade texter som flyttats mellan olika sociala praktiker. 
 Metoden som jag använder utgår från den ideationella metafunktionens tran-
sitiva system (Halliday & Matthiessen 2014, Thompson 2013). Metodologiskt 
görs indelningen i materiella, verbala, relationella och mentala verbprocesser 
och processernas första- och andradeltagare. Därutöver undersöks modaliteter 
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och omständigheter. Redovisningen i detta avsnitt visar hur åklagare i sina sak-
framställningar använder berättelser för att rekontextualisera förundersökning-
ars bevis och på så vis legitimera att de tilltalade har begått de åtalade gärning-
arna.  

Denna sortering av text blottlägger handlingar, upplevelser, tillstånd och ytt-
randen, och vilka deltagare och omständigheter som hör samman med proces-
serna. Indelningen kan visa vad som är centralt i åklagarens sakframställning 
och vilka deltagare som omnämns. Texternas modaliteter kan ge en indikation 
på hur juristerna förhåller sig grammatiskt till de röster som förekommer i 
materialet. En talare kan uttrycka sannolikhet, förpliktelse, villighet eller van-
lighet, vilket kan ha betydelse för hur sakframställningarna presenteras (Holm-
berg 2019:105–106, Ask 2018:140). Enligt Ask (2018:150) kan språkliga val 
via rapporteringsverb och modaliteter ha betydelse för hur offer och gärnings-
person och deras respektive handlingar återges. En annan faktor som kan ha 
betydelse är vems röst som åklagarna rekontextualiserar. I en argumentation kan 
det ha betydelse vem som talar och vilka befogenheter och kunskaper som hen 
bär med sig och hänvisar till från andra institutionella verksamheter.  

6.2.1 Analys: processer 
Delstudien inleds med en kvantitativ analys av innehållet i sakframställningar. 
Denna kategorisering visar i vilken omfattning åklagare använder olika verb-
processer när de rekontextualiserar innehållet från sakframställningarna, berät-
telser om brott. Jag har identifierat förekomsten av processer i materialet, och i 
tabell 5 nedan ges en kvantitativ jämförelse mellan åtalen i antal och procent av 
helheten. 
 
Tabell 5: Kvantitativ jämförelse mellan processer i mål 1, 2, 3 och 4 

Processtyp Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 
Materiell 54 (38 %) 20 (41 %) 31 (44 %) 27 (35 %) 
Verbal 16 (11 %) 7 (14 %) 12 (17 %) 15 (19 %) 
Mental  25 (17 %) 9 (19 %) 8 (11 %) 8 (10 %) 
Relationell 49 (34 %) 13 (26 %) 28 (28 %) 28 (36 %) 
Totalt 144 (100 %) 49 (100 %) 79 (100 %) 78 (100 %) 

 
Kvantifieringen av verbprocesserna i materialet visar att andelen materiella pro-
cesser utgör mellan 35 och 44 % och är den vanligast förekommande processen 
i materialet. Därefter följer relationella processer som har förekomster mellan 
26 och 36 %, medan de verbala processernas variation är mellan 11 och 19 %. 
Mentala processer varierar mellan 10 och 19 % av det totala antalet processer.  

En första reflektion över dessa siffror är att den procentuella fördelningen 
mellan olika typer av processer visar att det är relativt små skillnader mellan 
sakframställningarna. Även om alla åtalen handlar om fysiskt våld är förutsätt-
ningarna olika från mål till mål. Att materiella processer är vanligast i sakfram-
ställningar kan dock ses som ett väntat resultat, eftersom de beskriver olika ty-
per av handlingar och händelser (Hestbæk Andersen & Møller Holsting 
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2015:70). Med tanke på att åtal för våldsbrott kräver fysiska handlingar är före-
komsten på mellan 35 och 44 % materiella processer lägre än förväntat. Detta 
resultat kan till viss del förklaras med att åklagarna argumenterar för att de till-
talade begick gärningarna med avsikt eller åtminstone hade insikt om att gär-
ningen kunde resultera i smärta och kroppsskada.  

För att åklagare ska kunna legitimera påståenden om brott krävs framför allt 
relationella processer som används för att beskriva hur någon eller något är 
(Hestbæk Andersen & Møller Holsting 2015:137). Med stöd av relationella pro-
cesser kan åklagare kontextualisera gärningen och sätta in den i ett samman-
hang. I relation till denna strategi är förekomster mellan 26 och 36 % relationella 
processer ett förväntat resultat.  

Verbala processer används som referens till vad målsäganden och vittnen 
berättat i förhör och för att återge meningsutbyten mellan målsäganden och den 
tilltalade under de händelseförlopp som ligger till grund för åtalspunkterna i 
respektive brottmål. Mentala processer används i sakframställans berättelse 
främst för att återge vad målsäganden känt under och efter händelseförloppen. 
Det är subjektiva smärtupplevelser och upplevd rädsla som återkommer i 
materialet. En förklaring till den relativt rikliga förekomsten kan vara att det 
framför allt är målsägandens röst som åklagaren rekontextualiserar från polis-
förhören som innehåller mentala processer. Konkurrerande berättelser ges inget 
utrymme, eftersom det är försvararna som har uppdraget att företräda de tillta-
lade i huvudförhandlingarna. 
 I de undersökta sakframställningarna finns det påtagliga skillnader mellan 
hur åklagarna förhåller sig till bakgrundsinformationen om målsägande och den 
tilltalade, situationen och de åtalade gärningarna. Utöver denna information re-
dovisar åklagare patientjournaler, bilder och PM från polis och SOS-alarm i 
sakframställningarna. Trots att åtalen har hämtats från tre olika tingsrätter och 
trots att det föreligger stora skillnader i hur, när och var gärningarna har begåtts, 
fördelar sig ändå processerna relativt jämt mellan åtalen. Att skillnaden mellan 
processtyper i åtalen är begränsad tolkar jag som att det i rättsväsendet och dess 
samverkande sociala praktiker finns diskursiv kunskap som traderas, och det 
verkar således vara ett genredrag för sakframställningar. För att klargöra hur 
materiella, verbala, relationella och mentala processer används i sakframställ-
ningar visar jag exempel från respektive processtyp med aktuell process under-
struken i utdrag 6.3–6.13. Jag inleder med att visa materiella processer i 6.3 och 
6.4: 
 
Utdrag 6.3 
 

det här slaget är med knuten näve och träffar på målsägandens 

vänstra överarm (Åklagarens sakframställan, mål 2) 
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Utdrag 6.4 
 

en ungdom tog sej in på kontoret som Fatima hade sin sovande 

jour i (4.0) och tog handgripligen hårt tag i hennes handleder 

(Åklagarens sakframställan, mål 4) 
 
I utdragen visar jag hur två åklagare använder materiella processer för att besk-
riva tilltalades våld mot målsägandena. I 6.3 använder åklagaren processen 
”träffar” som utvecklas i platsangivelsen ”på målsägandens vänstra överarm”. 
Åklagaren är sparsam med hänvisningar till vem som slagit. I en huvudförhand-
ling har rollerna förhandlats och legitimerats i såväl uppropet som yrkandet, och 
därför saknas behov av att upprepa vem som utfört gärningen. Det är underför-
stått att det är Evert som åtalas i mål 2, och huvudförhandlingens syfte är därför 
att utreda om det står utom rimligt tvivel att han har begått den åtalade gär-
ningen. 

I det andra exemplet finns två materiella processer. Åklagaren sätter först 
den tilltalade som aktör via nominalfrasen ”en ungdom” för att belysa att den 
tilltalade kommer till målsägandens kontor oinbjuden genom tvång och att han 
”tog sej in”. I åklagarens fortsatta berättelse ofredar den tilltalade sedan målsä-
ganden genom att han ”tog hårt tag” i målsägandens handleder. Denna typ av 
korta redogörelser av händelseförloppet är vanliga i sakframställningar, och de 
används för att knyta den tilltalade och målsäganden till ett händelseförlopp om 
en inträffad misshandel. För att kunna legitimera ett misshandelsåtal som rat-
ionellt behöver målsägande och tilltalade knytas till en plats där gärningsperso-
nen utövar handlingar, vilket resulterar i, exempelvis smärta och blåmärke. Att 
materiella processer varierar mellan 35 % och 44 % visar att åklagarna lägger 
tyngdpunkten i sakframställan på händelseförloppet som inträffar mellan mål-
sägande och tilltalade. 
 Av tabell 5 går det utläsa att relationella processer i materialet varierar mel-
lan 26 och 36 % av det totala antalet processer i åklagarnas sakframställningar. 
De relativt många relationella processer kan förklaras med att en sakframställan 
vanligtvis är indelad i tre delberättelser, som Aronsson, Jönsson & Linell (1987) 
benämner bakgrund, situation och händelseförlopp. Medan händelseförloppet 
domineras av materiella processer beskriver de relationella processerna an-
tingen målsägandens och den tilltalades relation eller återger den situationskon-
text i vilken händelseförloppet inträffar: 
 
Utdrag 6.5 
 

Solada Johansson och Evert Johansson är gifta sedan sju år till-

baka, femte november så befinner sig Solada och Evert i deras 

bostad (Åklagarens sakframställan, mål 2) 
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Utdrag 6.6 
 

Mikaela Petersson fanns på trappan vid konserthuset tillsammans 

med andra bekanta till henne, e: det förekom alkohol e: Jonas 

Svensson fanns också på plats (Åklagarens sakframställan, mål 3) 
 
I 6.5 från mål 2 finns först en attributiv relationell process, nämligen ”är”. 

Förstadeltagaren bärare utgörs här av nominalfrasen ”Solada Johansson och 

Evert Johansson”. Till processen knyts andradeltagaren attribut, som är ”gifta”. 

Detta framställningssätt innebär att åklagaren inleder sin sakframställan med att 
kortfattat beskriva att målsäganden och den tilltalade lever tillsammans. Att vål-
det inträffat i en relation kan ha betydelse för hur gärningen ska bedömas, vilket 
innebär att knytnävsslag som utdelas mot en närstående kan motivera ett sträng-
are straff än en likvärdig gärning mellan personer som är okända för varandra. 
Argumentationen är därför beroende av denna information som ger Evert och 
Solada en gemensam bakgrund. I 6.5 fastställer åklagaren att de lever tillsam-
mans i äktenskap. Den andra relationella processen i 6.5 är existentiell och be-
skriver var målsäganden och den tilltalade ”befinner sig”. Här redogör åklaga-
ren för situationskontexten.  
 I utdrag 6.6 beskriver åklagaren kontexten i mål 3 via den existentiella pro-
cessen ”fanns” som binder den tilltalade Mikaela Petersson och målsäganden 
Jonas Svensson till platsen ”på trappan vid konserthuset”. Precis som i 6.5 måste 
åklagaren placera gärningen och dess situationskontext till en plats i 6.6. 
 Ett annat syfte med relationella processer är därför att fastställa att den till-
talade befunnit sig på en viss plats vid en given tidpunkt. Ett ytterligare sätt som 
åklagare använder relationella processer på är genom att beskriva bilders upp-
lösning och vad som syns på de bilder som bifogats förundersökningen: 
 
Utdrag 6.7 
 

bilderna är av väldigt dålig kvalitet (Åklagarens sakframställan, mål 1) 
 
Utdrag 6.8 
 

det är tre blåmärken på högra underarmen (Åklagarens sakframställan, mål 
1) 

 
I utdrag 6.7 och 6.8 använder åklagaren relationella processer och via process-
verbet ”är” beskrivs två bilder som han visar i rättssalen under sakframställan. 
Beskrivningen av bilderna blir ett sätt för åklagaren att rekontextualisera bild-
materialet från förundersökningen till huvudförhandlingen. När åklagaren be-
skriver vad som syns på bilderna rekontextualiserar han i 6.7 också rättsläkarens 
kommentar om bildernas kvalitet som finns nedtecknat i ett skriftligt rättsintyg, 
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vilket uttrycks med den bedömande nominalfrasen ”väldigt dålig kvalitet”. Det 

är alltså rättsläkarens röst som återges i denna del av sakframställan. 
De mentala processerna i materialet kan beskriva vad målsägande känner i 

samband med att de utsätts för fysiskt och verbalt våld från tilltalade och vad 
vittnen till händelseförloppet har sett eller hört. I materialet varierar de mentala 
processerna mellan 10 och 19 % av helheten. I mål 1 och mål 2 har målsägan-
dena och de tilltalade en relation vid tiden för de åtalade gärningarna. De båda 
målen har procentuellt fler mentala processer än mål 3 och 4. Det som skiljer 
mellan åtalen är, trots relationen mellan målsägandena och de tilltalade, inte 
målsägandens egna upplevelser av våldet. I materialet beskriver åklagaren i stäl-
let vad vittnen hört och sett, och det är dessa iakttagelser som ger upphov till de 
procentuella skillnaderna mellan de fyra olika målen.  

I materialets sakframställningar finns mentala processer återgivna i alla mål-
sägandes patientjournaler. När dessa texter redovisas läser åklagare högt, och 
samtidigt projiceras patientjournalerna i sin helhet på storbildsskärmar. För att 
illustrera hur mentala processer används i åklagarnas sakframställningar följer 
två exempel på hur åklagaren i mål 1 med stöd av patientjournalen legitimerar 
målsägandens uppgifter att hon fått andnöd och känt smärta i ryggen. Det finns 
också ett vittne som kan intyga att det hörts ett skrik ner till hennes lägenhet vid 
tiden för misshandeln: 
 
Utdrag 6.9 
 

tryckte till henne om halsen (0.5) tog tag i armen på henne och 

knuffade henne i golvet så det gjorde ont i svanskotan (Åklagarens 
sakframställan, patientjournal, mål 1) 

 
Utdrag 6.10 
 

i tisdags alltså den 21 kontaktade patientens granne polisen 

efter att hon hört skrik (Åklagarens sakframställan, mål 1) 
 
Det första exemplet är hämtat från målsägandens patientjournal. Åklagaren lä-
ser här läkarens skriftliga sammanfattning av Iris berättelse. Den mentala pro-
cessen ”gjorde ont” tillsammans med en platsomständighet ”i svanskotan” illu-

strerar vad målsäganden känt i samband med att hon knuffats i golvet, och var 
på kroppen som smärtan uppstod. Denna händelse har i åtalet rubricerats som 
misshandel. Här legitimerar åklagaren att det är fråga om en misshandel, ef-
tersom målsäganden känt smärta under och efter det att hon knuffats i golvet. 
Referensen till smärta gör också att effektrekvisitet för misshandel är uppfyllt 
och åklagaren har legitimerat åtalspunkten juridiskt. 

I det andra exemplet har åklagaren sammanfattat vad vittnet Tova berättat 
för operatören på SOS-alarm. Den mentala processen ”hört” och fenomenet 
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”skrik” legitimerar vittnets beslut att ringa polisen och anmäla ett pågående lä-
genhetsbråk. I sakframställningar illustreras mentala processer antingen via vitt-
nens upplevelser eller fysisk smärta som målsäganden upplevt i samband med 
våldet. Även åklagarens rekontextualisering av bildmaterial från förundersök-
ningen innehåller ofta mentala processer. Då verkar syftet vara att åklagaren vill 
få rätten att dela bedömningen av de bilder som visas i sakframställningar: 
 
Utdrag 6.11 
 

vi ser att han uppenbart är blodig i huvudet (Åklagarens sakframställan, 
mål 3) 

 
Den mentala processen ”ser” har i exemplet majoritetspronomenet ”vi” som 

förstadeltagare. Åklagarens hänvisning till fotografiet tyder på att hon vill att 
rätten ska dela hennes slutsats om vad som är relevant att utläsa av bilden. 
Denna slutsats ges i den anförda satsen ”att han uppenbart är blodig i huvudet”. 

I åklagares argumentationer används fotografier som visuella bevis. I exemplet 
verifierar bilden att slaget med glasflaskan orsakat ett blödande sår i målsägan-
dens huvud. På detta sätt kombineras olika modaliteter i sakframställningar som 
argument för att bevisa att målsäganden har utsatts för den åtalade gärningen. 

De verbala processerna i materialet varierar mellan 11 och 19 %, och de 
återger antingen samtal som ägt rum mellan målsäganden och den tilltalade un-
der händelseförloppet eller utgörs av anföringsmarkörer i patientjournaler och 
PM från operatörer vid SOS-alarm. I denna dokumentation markerar läkare och 
operatörer att det är målsägandens egen berättelse som återges i dokumenta-
tionen: 
 
Utdrag 6.12 
 

hon uppger att gärningspersonen slog henne med en knuten näve på 

hennes vänsterarm (Åklagarens sakframställan, mål 2) 
 
Utdrag 6.13 
 

vittnet ringer in och säger att han har uppmärksammat en kon-

flikt, att det finns en person som är nedslagen, en kvinna som 

skriker det finns en person som är nedslagen (Åklagarens sakframställan, 
mål 3) 

 
Utdrag 6.12 visar läkarens anteckningar i målsäganden Soladas patientjournal. 
Läkaren använder här den verbala processen ”uppger” för att visa att hon återger 
vad målsäganden har berättat i samband med undersökningen.  
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 I utdrag 6.13 återger åklagaren två verbala processer ”säger” och ”skriker”. 

De återger två helt olika händelser som båda finns återgivna i det PM som sam-
manställts av operatören på SOS-alarm, och som åklagaren läser högt från i ut-
drag 6.13. I den första processen är vittnet förstadeltagare. Operatören markerar 
via anföringsverbet ”säger” att det är vittnets berättelse som återges. Den andra 
verbala processen ”skriker” har förstadeltagaren ”en kvinna”, vilket syftar på 
Mikaela som är tilltalad i målet. Det är dock fortfarande vittnets röst som ope-
ratören transformerat till text i sitt PM. Det är denna dokumentation som läses 
av åklagaren.  

För att illustrera hur sakframställningarna i materialet genomförs har jag un-
dersökt förstadeltagare och andradeltagare, modaliteter och vilka omständig-
heter som knyts till de olika processerna i materialet.  

6.2.2 Förstadeltagare och andradeltagare 
I avsnitt 6.2.2. näranalyseras vilka förstadeltagare och andradeltagare som kan 
knytas till verbprocesserna.  

I sakframställningarna är förstadeltagaren aktör vanligast i alla brottmålen. 
Mestadels är det den tilltalade som i åklagarens sakframställningar intar aktörs-
rollen, vilket innebär att åklagaren framställer dem som aktiva subjekt som utför 
handlingar. Att det är de tilltalades handlingar som står i fokus kan förklaras 
med att underlaget till stor del består av målsägandes och vittnens berättelser i 
polisförhör. Målsägandes berättelser återkommer dessutom i patientjournaler-
nas berättelser. Deras röster ges utrymme i patientjournalerna när skadorna på 
kroppen ska kontextualiseras.  

I tabell 6 visas fördelningen mellan förstadeltagare och andradeltagare i sak-
framställningarnas processer i studien. 
 
Tabell 6: Förstadeltagare och andradeltagare i sakframställningar 

Processer och deltagare Mål 1.  
Förekomster 

Mål 6.  
Förekomster 

Mål 3.  
Förekomster 

Mål 4.  
Förekomster 

Materiell 
Aktör 
Andradeltagare 

 
45 
41 

 
16 

9 

 
22 
14 

 
20 
12 

Verbal 
Talare 
Andradeltagare 

 
16 
15 

 
9 
6 

 
8 

13 

 
14 
11 

 Mental 
Upplevare  
Andradeltagare 

 
25 
22 

 
13 

6 

 
7 
7 

 
7 
6 

Relationell 
Förstadeltagare 
Andradeltagare 

 
45 
21 

  
9 
6 

 
20 

8 

 
19 

8 
Totalt förstadeltagare 
Totalt andradeltagare 

131 
99 

47 
27 

57 
42 

60 
37 
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Tabell 6 visar att aktörsrollen skiftar mellan olika deltagare som omnämns i 
sakframställan i mål 1–4. Även om materialets tilltalade är den vanligast före-
kommande aktören visar analysen att också vittnen, målsägande, läkare, poliser 
och operatörer på SOS-alarm kan återges som aktörer i åklagarnas sakframställ-
ningar när de utför en handling. I materiella processer är det vanligast att mål-
säganden intar rollen som andradeltagare mål eller mottagare. Två exempel på 
hur dessa situationer illustreras i materialet visas nedan. I utdragen markeras 
aktören med kursiv, processen stryks under och målsägandena som andradelta-
gare görs fetstilta:  
 
Utdrag 6.14 
 

det finns en kvinna där som jagar den här mannen (Åklagarens sakfram-
ställan, mål 3) 

 
Utdrag 6.15 
 

han har hotat att anmäla henne (Åklagarens sakframställan, mål 1) 
 
I utdrag 6.14 och 6.15 visas hur åklagare återger tilltalade som aktör och mål-
sägande som mål eller mottagare. Båda utdragen visar polariserade situationer 
som i sitt sammanhang får negativa följder för målsäganden. Deltagarrollerna 
aktör och mottagare används mestadels när åklagare återger de tilltalades hand-
lingar och vilka som utsatts för dem.  
 Utdrag 6.14 innehåller två olika processer, ”finns” och ”jagar” men det är 
bara ”jagar” som är materiell. Andradeltagaren mål som i 6.14 är ”den här man-

nen” syftar på målsäganden som enligt åklagaren försöker undkomma den till-

talades utfall med en glasflaska. Aktören ”en kvinna” är underförstådd i denna 
process. 

I utdrag 6.15 har processen ”att anmäla” analyserats som materiell även om 
den tilltalades hot att göra en orosanmälan till socialtjänsten för vanvård av barn 
inte fullföljts. Denna händelse har i åklagarens berättelse hämtats från ett PM 
som skrivits av en operatör på SOS-alarm. Det är målsäganden som ringt 112 
efter att pojkvännen tagit hennes telefon och betalkort och därefter lämnat bo-
staden. Under detta samtal berättar hon också att pojkvännen slagit och hotat 
henne vid upprepade tillfällen. Här är de intertextuella relationerna under sak-
framställan otydliga i och med att åklagaren inte anger varifrån han hämtat upp-
gifterna om hotet. Genom att spåra bakåt i referensmaterialet går det dock att 
fastställa att åklagaren använder operatörens PM som referens för sitt påstående.  
 Förutom den tilltalade kan polis, vittnen och målsäganden vara aktörer i 
åklagares sakframställningar. I materialet finns också exempel på att polisen i 
vissa situationer kan vara processens andradeltagare, mål och mottagare som är 
fetstilt i citatet:  
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Utdrag 6.16 
 

den tjugoförsta kontaktade patientens granne polisen (Åklagaren sak-
framställan, mål 1) 
 

I 6.16 är nominalfrasen ”patientens granne” processens aktör, medan ”polisen” 
är processens andradeltagare. Mål som andradeltagare är vanligt förekom-
mande, men antalet förekomster varierar i de enskilda åtalen. Att variationen är 
relativt stor kan förklaras med att denna deltagargrupp syftar på den eller det 
som påverkas av aktören. Jag visar två exempel från materialet med andradelta-
garen mål understruket. I processen ”inspekterat” är ”handlederna” mål, och 

processen ”tagit” har ”anteckningen” som mål. Den tredje andradeltagaren i 
materiella processer utgörs av utsträckning som är ett komplement till proces-
sen. Utsträckning kompletterar antingen verbprocessen ”fått”, exempelvis ”har 

fått smäll av en flaska”, ”har fått en örfil”, men kan också vara del av ett olaga 
hot, som ”om hon inte gör abort”. 

Förstadeltagaren talare i verbala processer syftar i huvudsak på målsägan-
den, den tilltalade och vittnen. Dessa processer kan bestå av anföringsverb som 
uppger, säger och påstår eller vara hänvisningar till att hot har uttalats eller att 
målsäganden och den tilltalade har talat med varandra:  
 
Utdrag 6.17 
 

målsäganden uppger att e: hon har blivit slagen, och hon uppger 

att gärningspersonen slog henne med en knuten näve på hennes 

vänsterarm (Åklagarens sakframställan, mål 2) 
 
Utdrag 6.18 

 

han säger att han har uppmärksammat ett bråk (Åklagarens sakframställan, 
mål 3) 

 
Utdrag 6.19 
 

Iris ska bli hotad av Peter (Åklagarens sakframställan, mål 1) 
 
Utdrag 6.20 
 

där han för en diskussion med henne eller vad du vill kalla det 
(Åklagarens sakframställan, mål 4) 

 
I dessa fyra exempel på verbala processer sätter åklagare målsägande, tilltalade 
och vittnen som förstadeltagaren talare. I utdrag 6.17 och 6.18 används anfö-
ringsverben ”uppger” och ”säger” med följden att andradeltagaren utgörs av 
satskomplex som i sin tur innehåller en eller flera andra processer. I 6.17 ger jag 
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två exempel på hur processverbet ”uppger” används i målsägandens patientjour-
nal för att hänvisa till att informationen i de bundna satserna är målsägandens 
egna uppgifter. Här utelämnas aktören i den materiella processen ”att hon blivit 
slagen”, medan ”hon” är processens andradeltagare, mål. Även det andra sats-
komplexet ”att gärningspersonen slog henne” innehåller en materiell process, 

denna gång med förstadeltagaren aktör, som utgörs av ”gärningspersonen”, och 
andradeltagaren mål, som är pronomenet ”henne” utskrivna. 
 I 6.18 är det i stället en mental process som uttrycks i den anförda sats som 
följer efter det verbala processverbet säger där utsagan ”att han har uppmärk-

sammat ett bråk” återger vad vittnet har sett och hört av en konflikt som inträffar 
mellan två berusade personer. ”Han” är processens upplevare med fenomenet 
”ett bråk”, som i ett sammanhang återger den information som vittnet lämnade 
till operatören på SOS-alarm under larmsamtalet. Det är åklagaren som hänvisar 
till vid detta tillfälle i sakframställan. 
 I 6.19 är det Peter som åtalas för olaga hot, och i den verbala processen riktas 
hotet mot ”Iris” som är lyssnare. Att åklagaren använder hjälpverbet ”ska” in-
nebär inte att hans syfte är att gradera sannolikhet, utan ordvalet är snarare en 
effekt av att utdraget avser talad text. I det sista exemplet använder åklagaren 
processverbet ”för”, som i detta sammanhang tolkats som verbalt. Processens 
talare ”han” syftar på den tilltalade, och i denna process finns två olika andra-
deltagare. Det är först utsagan som yttras i nominalfrasen ”en diskussion”, som 
följs av processens lyssnare ”med henne”. Här blir det tydligt att åklagaren vill 
framställa den tilltalade som drivande i diskussionen mellan denne och målsä-
ganden, och sannolikt ska processverbet ”för” markera att det inte varit fråga 
om en dialogisk situation dem emellan. Det är snarare ett påtvingat samtal som 
återges. 

Förstadeltagaren upplevare är en deltagarroll som till största del syftar på 
målsäganden. Åklagare beskriver vad målsägandena känner och vad de uppfat-
tat av situationerna. De upplevelser som åklagare återger kan vara smärta, rädsla 
och uppgivenhet, vilket ger andra infallsvinklar i berättelsen om brottet via sin-
nesintryck och upplevda känslor. Här illustreras hur offren har upplevt situa-
tionen och vilka konsekvenser som uppstått på kort och lång sikt på grund av 
våldet: 
 
Utdrag 6.21 
 

på bilden ser man en rodnad på vänster kind (Åklagarens sakframställan, mål 
1) 

 
Utdrag 6.22 
 

Fatima upplevde att hon fick smärta i handlederna (Åklagarens sakframstäl-
lan, mål 4) 
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I 6.21 analyserar åklagaren en närbild på målsägandens ansikte där hon har ett 
knytnävsstort märke på kinden. Att pronomenet ”man” sätts som förstadeltagare 
gör att det är en generell upplevare som åsyftas. Alla deltagare förväntas att dela 
åklagarens bedömning, vilket uttrycks genom att åklagaren påpekar att målsä-
gande har en rodnad på kinden. 
 I det andra exemplet återger åklagaren vad målsäganden kände fysiskt under 
händelseförloppet. Med den anförda satsen ”att hon fick smärta i handlederna” 

återger åklagaren ordagrant vad som står antecknat i Fatimas polisförhör. Valet 
att använda processverbet ”upplevde” kan tyda på att polisen som skrivit proto-
kollet vill distansera sig från vad Fatima berättar om fysisk smärta, eftersom det 
är uppgifter som är omöjliga att både ifrågasätta och verifiera.  

6.2.3 Omständigheter 
Till processerna i åklagares sakframställningar knyts ofta omständigheter som 
framför allt utgörs av tid och plats. Enligt Thompson (2013) är dessa omstän-
digheter vanligast i brukstexter, vilket gör att denna del av resultatet är väntad. 
Vad som däremot är mer uppseendeväckande är antalet förekomster av tid och 
plats i jämförelse med övriga omständigheter. En rimlig förklaring är att juridi-
ken ser tid och plats som rättssäkerhetsfaktorer. Tilltalade ges då möjlighet att 
motbevisa åklagarens påstående att de befann sig vid en viss plats vid ett visst 
tillfälle. I Rättegångsbalken (45 kap. 4 §) står att åklagare ska uppge ”den brotts-

liga gärningen med uppgift om tid och plats för dess förövande”. Dessa omstän-
digheter är därför centrala i alla brottmål och gör att de har en särställning när 
åklagare presenterar bevisen mot tilltalade. 

I tabell 7 nedan redovisas vilka omständigheter som kan knytas till proces-
serna i sakframställningar. 
 
Tabell 7: Omständigheter i åklagares sakframställningar 

Omständigheter Mål 1.  
Förekomster 

Mål 2.  
Förekomster 

Mål 3.  
Förekomster 

Mål 4.  
Förekomster 

Tid 43 7 12 24 
Plats 69 21 29 34 
Sätt 16 6 6 3 
Sak 1 1  2 2 
Synvinkel 2 0 0 1 
Sällskap 2 1 0 0 
Villkor 0 0 0 0 
Orsak 2 0 0 0 
Roll 2 0 0 0 
Totalt 137 36 49 64 

 
Av tabell 7 framgår att omständigheterna tid, plats och sätt dominerar i sakfram-
ställningar. Tidens syfte kan förutom att knyta en gärning till datum och klock-
slag vara att ange ett riktvärde för brottets varaktighet. Ett brott har i likhet med 
alla andra mänskliga handlingar utförts vid en viss tid, vilket behöver klargöras 
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under huvudförhandlingen. Om en gärningsperson har begått flera gärningar, 
måste det också utredas i vilken följd som handlingarna inträffat. Att de tilltalad 
sägs ha begått brottsliga gärningar är dock inte tillräckligt för att döma dem för 
brott, utan åklagare måste också kunna bevisa när gärningarna inträffade. Att 
antalet förekomster skiljer sig mellan åtalen orsakas av att åklagaren under sin 
sakframställan i mål 4 utreder vid vilka datum som de bilder som bilagts förun-
dersökningarna har tagits:  
 
Utdrag 6.23 
 

det har inkommit fyra bilder som är tagna av polisen den 22 mars 

(Åklagarens sakframställan, mål 4) 
 
Utdrag 6.24 
 

i söndags alltså den nittonde hade problem med sambon som tryckte  

till henne om halsen (Åklagarens sakframställan, mål 1) 
 
Åklagare kan också använda tid för att beskriva hur länge ett händelseförlopp 
har pågått, vilket i mål 4 legitimerar att gärningen bedömts som misshandel. I 
mål 4 återger åklagaren i sin sakframställan hur länge den tilltalade hållit i mål-
sägandens handleder utan att släppa taget: 
 
Utdrag 6.25 
 

händelseförloppet som vi uppskattat pågå i en halvtimme (Åklagarens 
sakframställan, mål 4) 

 
Utdrag 6.23 visar en typisk hänvisning till tid i sakframställningar ”den 22 
mars” som specificerar vid vilket datum som den åtalade händelsen har inträffat. 
Samma typ av tidsomständighet används i 6.24. Åklagaren specificerar i detta 
exempel när den tilltalade begått gärningen ”i söndags alltså den nittonde”. Hän-
visningarna ger åtalets händelseförlopp och dokumentationen av skador en tem-
poral inramning som dels begränsar när våldet inträffat, dels fastställer skadans 
ålder på bilderna. Tid kan därför användas som ett sätt att ge målsägandens be-
rättelse legitimitet.  
 I det sista exemplet 6.25 återges en atypisk användning av tid. Att åklagaren 
hänvisar till händelseförloppets duration i omständigheten ”i en halvtimme”, är 
en företeelse som endast förekommer vid ett tillfälle i mål 4. Sannolikt är denna 
avvikelse ett resultat av att våldet mot målsäganden Fatima består av att Tarek 
enligt åklagaren har hållit henne i ett hårt grepp runt handlederna utan att släppa 
taget. Tiden blir här ett mått på hur länge fasthållningen pågått. 
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Plats i sakframställningar används primärt för att koppla gärningen till just 
en plats och för att återge vilken del av målsägandens kropp som under händel-
seförloppet träffas av slag, sparkar, föremål eller saliv. Ett vanligt sätt för åkla-
garen att legitimera träffytan på målsäganden är att hänvisa till bilder på skador 
genom att referera till journalanteckningar från målsägandens patientjournal. 
Platser är beständiga, vilket gör att det går att fastställa var någon eller några 
befunnit sig vid en viss tid. Nedan visar jag tre exempel som antingen visar 
geografisk belägenhet, hänvisning till dokumentation eller den plats på målsä-
gandens kropp som träffas av våldet: 
 
Utdrag 6.26 
 

Mikaela misstänks för att ha slagit Jonas i huvudet med en flaska 

(Åklagarens sakframställan, mål 3) 
 
Utdrag 6.27 
 

och vi har en journalanteckning på sidan 15 från det här läkar-

besöket (Åklagarens sakframställan, mål 2) 
 
Utdrag 6.28 
 

operatören hör en kvinna skrika i bakgrunden (Åklagarens sakframställan, 
mål 3) 

 
I utdrag 6.26 och 6.27 visar jag typiska exempel på hur plats används under 
åklagarens sakframställan. I 6.26 beskrivs slagets träffyta på målsägandens 
kropp ”i huvudet”, ett påstående som senare i sakframställan kommer att legiti-
meras med bilder på målsägandens blödande huvud och ett utdrag från hans 
patientjournal där vårdpersonalens bedömning visar att målsäganden har ”ett 

litet utdraget sår i huvudet”. Tillvägagångssättet att först beskriva våldets träf-
fyta och därefter verifiera påståendet med bilder och utlåtanden från sjukvården 
kan på så vis legitimera målsägandens berättelse.  
 I utdrag 6.27 hänvisar åklagaren till målsägandens patientjournal genom att 
först ange sidnummer i förundersökningen ”på sidan 15”, och därefter sätta in-
nehållet i patientjournalen i en situationskontext ”från det här läkarbesöket”. 

Hänvisningar till sidnummer är en service från åklagaren som gör att rätten, 
försvarare och målsägandebiträde inte behöver leta i förundersökningen för att 
hitta dokumentet som åklagaren förevisar. Att åklagaren omger patientjournalen 
med en situationskontext gör att hon legitimerar innehållet som en undersök-
ning som utförts av en medicinsk expert.  
 I materialet finns det en avvikelse från det här mönstret, och det återges i 
6.28 som kommer från ett PM som läses av åklagaren. Upprinnelsen till anteck-
ningen är att ”operatören hör en kvinna skrika i bakgrunden”, vilket innebär att 
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operatören hör skriken genom vittnets telefon. Han kan därför verifiera vittnets 
uppgifter att det är ett pågående gräl utomhus och att en kvinna skriker. 

Sättsomständigheter används i åklagarens sakframställningar för att besk-
riva hur den tilltalade har använt fysiskt våld mot målsäganden. I materialet 
varierar sätt mellan 5 och 12 % av de totala omständigheterna. Det vanligaste 
är att beskriva sättet som slaget har utförts på. Inom juridiken kan kraften i sla-
get och om gärningspersonen slår med handflata eller knytnäve ha betydelse för 
brottsrubriceringen:  
 
Utdrag 6.29 
 

det här slaget är med knuten näve (Åklagarens sakframställan, mål 2) 
 
Utdrag 6.30 
 

Bakom stammen här ser man Mikaela som svingar med sin ena hand 

(Åklagarens sakframställan, mål 3) 
 
I utdrag 6.29 påstår åklagaren att den tilltalade, Evert, har utdelat ett slag ”med 

knuten näve”, som träffar målsäganden Solada på vänster överarm. Denna typ 

av omständighet återkommer vid flera tillfällen i mål 1, 2 och 4. I mål 3 har den 
tilltalade använt en flaska som tillhygge.  
 I 6.30 från mål 3 analyserar åklagaren stillbilder från vittnets mobilfilm. 
Detta exempel avviker från resten av materialet, eftersom åklagaren inte återger 
vilken typ av slag som utdelats. Hon analyserar i stället vad som händer på still-
bilden som visas på storbildsskärm. Med påståendet ”Mikaela som svingar med 

sin ena hand” beskriver sättsomständigheten ”med sin ena hand” vad Mikaela 

gör på bilden. Det är fråga om en transformering mellan olika modaliteter. Åkla-
garens tolkning av bildens innehåll ska legitimera att det är Mikaela som hand-
lar och att målsäganden utsätts för handlingen. Detta exempel är också ett be-
lägg för att det sker återkommande polariseringar mellan agerande gärningsper-
soner och passiva offer, snarare än att det är beskrivningar av slag som utdelats.  
 Övriga omständigheter utgörs i sakframställningarna mellan 4 och 6 % av 
alla omständigheter, och i materialet kan de utgöras av sällskap, synvinkel eller 
sak. I mål 3 har målsäganden och den tilltalade befunnit sig i ett sällskap, och 
det är ett oberoende vittne som iakttagit konflikten som uppstår mellan målsä-
gande och tilltalad. Trots det saknas såväl sällskap som synvinkel i åklagarens 
sakframställan, något som kan förklaras med underlaget i förundersökningen. 
Alla i sällskapet var kraftigt berusade och de kunde därför inte höras. Det enda 
vittnet befann sig på avstånd, vilket resulterar i att han i polisförhör hade svårt 
att identifiera vilka som deltog i bråket. Det är därför rimligt att åklagaren ute-
lämnar uppgifter om sällskap och synvinkel.  
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Eftersom det i materialet är fråga om enstaka förekomster av varje övrig 
omständighet är denna del av analysen inte möjlig att generalisera. Jag illustre-
rar därför dessa typer av omständigheter med ett exempel vardera. I 6.31 visas 
sällskap, i 6.32 synvinkel och i 6.33 sak: 
 
Utdrag 6.31 
 

det här är en kvinna som bor tillsammans med sin sambo (Åklagarens 
sakframställan, mål 1) 

 
Utdrag 6.32 
 

skadan kan e: ha uppkommit både enligt målsägandes och den miss-

tänkte gärningspersonens beskrivning av händelseförloppet (Åklaga-
rens sakframställan, mål 1) 

 
Utdrag 6.33 
 

Den riktiga bevisningen utgörs ju dels av bilder av målsägandens 

skador (Åklagarens sakframställan, mål 3) 
 
Utdrag 6.31 yttras när åklagaren läser högt från målsäganden Iris patientjournal 
i mål 1. Läkaren återger i samband med vårdbesöket målsägandens och den till-
talades levnadsförhållanden som sker via sällskapsomständigheten ”med sin 

sambo”.  
 Även utdrag 6.32 har hämtats från mål 1. I denna del läser åklagaren upp 
rättsläkarens bedömning av Iris skador. I synvinkelomständigheten ”enligt mål-

sägandes och den misstänkte…” hänvisar rättsläkaren till de berättelser som Iris 

och Peter lämnat i polisförhör. I detta påstående ställer rättsläkaren skadan på 
Iris kropp mot Iris och Peters berättelser om skadans uppkomstsätt. Synvinkel-
omständigheter är ovanliga i sakframställan, och i detta exempel utgör Iris och 
Peters berättelser två hypoteser som rättsläkaren ställer mot varandra. Rättslä-
karens slutsats är att båda berättelserna är lika trovärdiga, vilket framgår av hans 
skriftliga yttrande ”skadan kan ha uppkommit både enligt målsägandes och den 
misstänkte gärningspersonens beskrivning av händelseförloppet”.  
 Ett exempel på sakomständigheter i materialet utgörs av prepositionsfrasen 
”av målsägandens skador” i 6.33. Det är en kommentar som åklagaren lämnar i 
sin sakframställan. I övergången från målsägandens berättelse till att redogöra 
för patientjournal, vittnesuppgifter och stillbilder betonar åklagaren att de bevis 
som följer har mer bäring än den berättelse som målsäganden lämnat i polisför-
hör. Målsäganden var berusad under händelseförloppet, och han har inte velat 
medverka i utredningen. Det saknas därför en tydlig och sammanhängande mål-
sägandeberättelse. Det är i stället dokumentationen av skador och vittnesupp-
gifterna som knyter den tilltalade till gärningen.  
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6.2.4 Modalitet 
Modala hjälpverb, adverbial och modalitetsmetaforer kan användas i tal och 
skrift för att markera sannolikhet, vanlighet, villighet och förpliktelse på den 
graderade skalan hög, medel och låg. I åklagares sakframställningar används 
sällan denna typ av modalitetsmarkörer, vilket innebär att målsägande- och vitt-
nesberättelser och övriga bevis återges som något faktiskt inträffat. Innehållet i 
polisförhör, PM, patientjournaler och händelserapporter rekontextualiseras i 
åklagares sakframställningar, men texternas innehåll problematiseras inte. 
Denna praxis innebär att åklagare via sin yrkesauktoritet legitimerar urvalet från 
förundersökningen. Att det är fråga om ett urval som åklagare presenterar kan 
innebära att de bedömt visst innehåll som irrelevant (jfr Kjus 2008). Skäl som 
stöder att det är fråga om en urvalsprocess är att de undersökta förundersök-
ningarna är mycket omfattande och åklagare måste därför göra ständiga urval 
när de sammanställer bevisen som riktas mot tilltalade.  

De exempel på modaliteter som finns i materialet kan antingen uttrycka ne-
gerad villighet, villighet, sannolikhet eller förpliktelse. I sakframställningarna 
finns inga förekomster av vanlighet, vilket kan vara ett resultat av att åklagare 
inte generaliserar åtalsberättelser till hur något vanligtvis är i sina sakframställ-
ningar. 

Villighetsmodaliteter speglar i materialet målsägandens inställning till rela-
tionen med den tilltalade. Totalt finns det tre förekomster som används i helt 
skilda syften och dessa exempel får därmed olika betydelse i kontexten: 
 
Utdrag 6.34 
 

hon vill att han ska flytta det har hon sagt till honom (Åklagarens 
sakframställan, mål 1) 

 
Utdrag 6.35 
 

hon vill inte prata med Tarek när hon ser att det är han (Åklagarens 
sakframställan, mål 2) 

 
Utdrag 6.36 
 

jag vill att rätten noterar e: färgen på hans tröja (Åklagarens 
sakframställan, mål 3) 

 
I de tre förekomsterna används det modala hjälpverbet ”vill” för att visa villig-
het. Dessa yttranden fyller helt olika syften i åklagarnas sakframställningar. I 
utdrag 6.34 fungerar villighetsmodaliteten som en önskan som beskriver vad 
Iris känt under tiden som hon och Peter levde tillsammans. Hon uttrycker att 
”hon vill att han ska flytta”. Denna del av sakframställan kommer från en an-
teckning i ett PM som en operatör på SOS-alarm gjort i samband med att Iris 
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ringer 112, och anmäler Peter för stöld. I nästa exempel illustreras Fatimas 
ovilja att tala med Tarek när han ringer på hennes kontorsdörr och vill bli in-
släppt sent på kvällen (6.35). Åklagaren återger hennes berättelse från polisför-
hören. Via yttrandet att ”hon inte vill prata med Tarek” illustrerar åklagaren 
Fatimas önskan om att inte behöva träffa Tarek ensam på kontoret. Åklagaren 
kan därmed förmedla den villighet eller ovilja som målsäganden har uttryckt i 
polisförhör.  
 Utdrag 6.36 skiljer sig på flera sätt från de övriga två förekomsterna av vil-
lighetsmodalitet. Yttrandet ”jag vill att rätten” har i sakframställan en uppma-

nande funktion. Åklagaren ger i detta sammanhang direktiv till rätten vad som 
är relevant för dem att notera på bilden.  
 Sannolikhetsmodalitet förekommer vid tre tillfällen under åklagarnas sak-
framställningar, och finns i mål 1 och mål 4. I mål 4 är det händelseförloppets 
tidsaspekt som åklagaren omger med ett sannolikhetsadverbial, vilket jag visar 
nedan. 
 
Utdrag 6.37 
 

tog handgripligen hårt tag i hennes handleder och tvingade henne 

att prata med honom, detta pågick kanske i en halvtimme (Åklagarens 
sakframställan, mål 4) 

 
Utdrag 6.38 
 

skadorna talar starkt att dom har uppkommit av trubbigt våld 
(Åklagarens sakframställan, mål 1) 

 
Utdrag 6.39 
 

skadan kan e: ha uppkommit både enligt målsägandes och den miss-

tänkte gärningspersonens beskrivning av händelseförloppet (Åkla-
garens sakframställan, mål 1) 

 
I utdrag 6.37 beskriver åklagaren händelseförloppet som inträffar mellan Tarek 
och Fatima på kontoret. Med sannolikhetsadverbialet ”kanske” visar åklagaren 

att målsägandens uppgifter i polisförhör är en uppskattning av tiden som Tarek 
befunnit sig på Fatimas kontor.  
 Utdrag 6.38 och 6.39 är hämtade från när åklagaren läser upp rättsintyget 
från förundersökningen i mål 1. Rättsmedicinalverket använder skalor för att 
bedöma hur sannolikt det är att en skada uppkommit på det sätt som målsägan-
den uppger i förhör. Verbprocessen ”talar starkt” indikerar enligt denna skala 

att det är högst troligt att Iris dokumenterade skada har uppstått genom trubbigt 
våld. Förutom att dra slutsatsen att det är mycket sannolikt att skadan orsakats 
av trubbigt våld jämför rättsläkaren resultatet med Iris och Peters berättelser. I 
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den skriftliga bedömningen ”skadan kan ha uppkommit…” använder rättsläka-
ren det modala hjälpverbet ”kan”, som i sammanhanget uttrycker låg grad av 
sannolikhet (jfr Holmberg & Karlsson 2006:67). 
 Att modal sannolikhet är mycket ovanligt i materialet är ett resultat av att 
åklagaren utgår från de berättelser som målsägande har lämnat i polisförhör. 
Dessa berättelser återkommer också i målsägandenas patientjournaler där läka-
res patientsamtal är uppbyggda på ett sådant sätt att patienter ges möjlighet att 
omge berättelserna om sina kroppsskador med en förklarande kontext. I den 
medicinska dokumentationen som görs på akutmottagningar och vårdcentraler 
saknas också sannolikhetsmarkörer. Den medicinska bedömningen utgår enbart 
från vad läkaren ser och behandlar. Undantaget är rättsläkarnas rättsintyg som 
baseras på att målsägandens och den tilltalades berättelser ställs mot varandra 
som förklaringsmodell för målsägandenas dokumenterade kroppsskador. Rätts-
läkarens uppgift är att bedöma skadornas svårighetsgrad och vilka tänkbara upp-
komstsätt som finns, därav sannolikhetsmarkörerna i yttrandet från mål 1.  

Förpliktelse förekommer en gång i materialet. Åklagaren klargör i detta sam-
manhang vilka regler som fanns för de boende på HVB-hemmet i mål 4. Enligt 
åklagaren har Tarek brutit mot regelverket när han sökt upp Fatima och ringt på 
hennes kontorsdörr: 
 
Utdrag 6.40 
 

Tarek sov inte på den våningen där Fatima sov (3.0) han skulle 

alltså söka upp Efraim (.) om det var någonting (Åklagarens sakfram-
ställan, mål 4) 

 
Hjälpverbet ”skulle” används i utdrag 6.40 av åklagaren för att markera att Ta-
reks kontaktperson var Efraim. Att ”han skulle alltså söka upp Efraim om det 
var någonting” är ett argument för att Tarek medvetet brutit mot förhållnings-
reglerna på HVB-hemmet denna kväll när han ringer på Fatimas kontorsdörr. 
Förpliktelsemodaliteten används således i exemplet för att legitimera att den 
tilltalade befunnit sig på fel plats. I åklagarens sakframställan framställs berät-
telsen som målsäganden lämnat i förhör och till läkare däremot som något fak-
tiskt inträffat. Denna inramning av åtalet framstår som logisk i och med att det 
är åklagarens uppgift att bevisa att de brottsliga gärningarna har ägt rum och att 
åtalet är styrkt. 

6.2.5 Försvararnas sakframställningar 
I huvudförhandlingar ska de tilltalades försvarare ges möjlighet att hålla sak-
framställningar i den mån det behövs (Rättegångsbalken 46 kap. 6§). I denna 
studie har åklagares sakframställningar i fyra brottmål undersökts i avsnitt 
6.2.1–6.2.4. Syftet var att undersöka retoriska strategier i sakframställningar 
som kombinerar tal, texter och bilder. Detta avsnitt undersöker i vilken utsträck-
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ning som försvararna lämnar sakframställningar, och vad från åklagarnas sak-
framställningar som rekontextualiseras och om det presenteras några motbevis. 
Analysen visar att alla fyra försvarare har getts möjlighet att invända mot åkla-
garnas bevis och delge juristdomare och nämndemän de tilltalades perspektiv 
från händelseförloppen. I jämförelse med åklagarnas sakframställningar är för-
svararnas sakframställningar i materialet väsentligt kortare. Försvararen i mål 1 
fokuserar på skillnaderna mellan åklagarens gärningsbeskrivning och bildbevi-
sen på målsägandens blåmärken och att målsäganden också varit våldsam mot 
den tilltalade: 
 
Utdrag 6.41 

 

dom här punkterna som omfattade 19:de mars e: 21 till 22 mars 

(1.0) där har vi enligt åklagaren ganska omfattande misshandel 

mot den målsägande (0.5) och det stämmer över huvud taget inte 

överens med det läkarintyg som sedermera upprättas och e: åkla-

garen har ju redogjort för detta (0.5) och där finns alltså bara 

tre små blåmärken på höger arm […] e: målsägaren har vid flera 

tillfällen också det kommer säkert fram i målet misshandlat e: 

den tilltalade (Försvararens sakframställan, mål 1) 
 
I utdrag 6.41 inleder den tilltalades försvarare sin sakframställan med att kriti-
sera åklagarens gärningsberättelse om händelserna som utspelades mellan 19 
och 22 mars. Försvararen delegitimerar i sin sakframställan åklagarens berät-
telse genom att först hänvisa till innehållet i målsägandens patientjournal och 
en bild på målsägandens överarm som dokumenterats av polis i samband med 
förhör. På bilden syns tre mindre blåmärken på målsägandens överarm. Enligt 
försvararen överensstämmer inte dokumentationen av målsägandens skador 
med åklagarens gärningsberättelse. Han jämför sin tolkning av åklagarens gär-
ningsberättelse i sakframställan ”ganska omfattande misshandel mot den mål-
sägande” med stödbevisningen i brottmålet för att delegitimera åtalet för grov 
kvinnofridskränkning. Att dokumentationen i patientjournalen inte stämmer 
överens ”med det läkarintyg som sedermera upprättas” visar att försvararen an-

vänder läkarens expertauktoritet för att skapa tvivel inför åklagarens berättelse. 
Läkarens bedömning och patientjournalen ifrågasätts inte av försvararen. Däre-
mot görs en annan tolkning av textens innehåll. Enligt försvararens argumenta-
tion är skadorna mindre omfattande än åklagaren påstått i sin gärningsberättelse. 
Bildens innehåll ifrågasätts i den relationella identifierande processen ”finns 
alltså bara tre små blåmärken på höger arm”. Satsadverbialet ”bara” används i 

sakframställan värderande och gör att bilden kan användas för att delegitimera 
innehållet i åklagarens berättelse. Försvararen presenterar däremot ingen alter-
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nativ berättelse i sakframställan. Han lämnar påståendet att Iris misshandlat Pe-
ter, men själva berättelsen om vad som inträffat överlåter försvararen till Peter 
att själv förmedla i det juristledda förhöret senare i huvudförhandlingen. 

Mål 2 har åtalspunkten misshandel. I detta brottmål åtalades Evert för att ha 
slagit Solada med ett hårt knytnävsslag på överarmen i deras gemensamma bo-
stad. I yrkandet erkände Evert att han träffat Soladas arm med fingertopparna, 
men han förnekar knytnävsslag. Försvararens strategi i mål 2 är att uppehålla 
sig i situationskontexten. Han vill omge händelsen med en berättelse om provo-
kation: 
 
Utdrag 6.42 
 

den här dagen e: så befann sig Evert och Solada i deras gemensamma 

bostad (.) Evert satt och tittade på tv och e: Solada kommer 

fram till honom och börjar ta på honom på ett sätt som han inte 

gillade, och han sa ifrån att hon skulle sluta. Det här uppre-

pades fyra gånger […] Evert är så, provocerad, så att han utdelar 

det här slaget, han var väldigt upprörd och provocerad och e: av 

Solada e: att hon ignorerade att han sa att hon skulle sluta ta 

på honom (Försvararens sakframställan, mål 2) 
 
I 6.42 visas delar av försvarets sakframställan i mål 2. Att Evert erkänt hand-
lingen är sannolikt orsaken till att försvararen inte fokuserar på vad som är be-
visat. Han sätter i stället slaget i en situationskontext med Solada som aktör i de 
materiella processerna ”kommer fram” och ”börjar ta”. Everts delaktighet be-

skrivs först med en verbal process. Rätten får veta att Evert ”sa ifrån att hon 
skulle sluta”. De mentala processerna att ”han var väldigt upprörd och provoce-
rad” ska visa att Everts handling är ett resultat av Soladas handlingar. Försva-

rarens strategi är därför att ge legitimitet till den tilltalades erkända handling 
genom en rationell förklaring till varför Evert tappade besinningen och utdelade 
slaget som träffade Solada på överarmen.  
 I mål 3 åtalas Mikaela för misshandel efter att ha slagit en glasflaska i huvu-
det på Jonas. När Mikaela omhändertas av polis är hon kraftigt påverkad av 
narkotika och alkohol, och i polisförhöret som senare hölls på stationen mindes 
hon inte händelsen. Försvararen har valt strategin att inte kommentera åklaga-
rens sakframställan. Hon nöjer sig med att konstatera att Mikaela varken kan 
bekräfta eller förneka innehållet i åklagarens sakframställan: 
 
Utdrag 6.43 

 
Mikaela har inget minne av vad som hänt (Försvararens sakframställan, mål 
3) 

 
Försvararen i 6.43 väljer att inte kritisera åklagarens bevis i detta skede av hu-
vudförhandlingen. Eftersom Mikaela saknar minnesbilder av händelseförlop-
pet, kan försvararen inte lämna en alternativ berättelse om vad som inträffat i 
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parken. Stödbevisen och vittnesberättelsen som åklagaren rekontextualiserat i 
sakframställan ifrågasätts inte alls i denna del av huvudförhandlingen.  
 Studiens sista sakframställan kommer från mål 4. I detta brottmål åtalas Ta-
rek för misshandel efter att han hållit ett hårt grepp om Fatimas handleder i 30 
minuter och tvingat henne att tala med honom. I sin kritik inriktar försvararen 
sig på gärningens effektrekvisit, att handlingen resulterat i kroppsskada och 
smärta för Fatima. Försvararen argumenterar för att målsägandens smärtupple-
velser är subjektiva och med en polis som auktoritet ifrågasätter han skadans 
omfattning, och om händelsen inträffat på det sätt som åklagaren påstått:  
 
Utdrag 6.44 
 

Fatima upplevde att hon fick smärta i handlederna (1.0) inga 

synliga skador (.) punkt konstaterat av PA Jonas Svensson 24 

mars (1.5) när det gäller händelseförloppet så har ju min huvud-

man en helt annan version som han ska få berätta om (Försvararens 
sakframställan, mål 4) 

  
I 6.44 har försvararen som strategi att rekontextualisera ett stödbevis från för-
undersökningen som åklagaren valt bort. Texten har hämtats från polisens PM 
som skrevs efter att de larmats till HVB-hemmet. Att använda en text som skri-
vits av en auktoritet, en polis i tjänst, gör att försvararen kan använda stödbevi-
set för att delegitimera att kroppsskadorna som undersöks av läkare och foto-
graferas på polisstationen uppkommit denna kväll. Gärningsberättelsen överlå-
ter försvaret i stället till Tarek att själv berätta i tingsrättsförhöret, och han kon-
staterar att Tarek har ”en helt annan version som han ska få berätta om”. 
 Analysen av försvararnas sakframställningar visar att de mestadels är kort-
fattade tillbakavisanden av åklagarnas bevis mot de tilltalade. Strategin att välja 
ut och delegitimera antingen ett stödbevis eller använda stödbevis för att dele-
gitimera gärningsberättelsen visar att försvararna vill skapa tvivel. Att inte visa 
alla kort på hand och spara motargumenten till slutanförandet framstår som 
medvetna strategier, eftersom försvararna i slutet av huvudförhandlingarna har 
en helhetsbild, och de kan då kritisera hela bevisningen mot de tilltalade.  

6.3 Sammanfattning av iakttagelser 
Huvudsyftet med analysen var att undersöka hur åklagare legitimerar innehållet 
i sakframställningar via berättelser och stödbevis. Materialet består av fyra åkla-
gares sakframställningar, som analyserats med utgångspunkt i den funktionella 
grammatikens processer, deltagare, omständigheter och modaliteter.  

Resultatet visar att materiella processer är vanligast, vilket kan förklaras med 
att våldsbrott kräver att aktörer utför handlingar som riktas mot målsägande. Att 
de olika åtalen retoriskt är uppbyggda enligt samma disposition tyder på att det 
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finns diskursiv kunskap om hur åklagare förväntas att rekontextualisera texter 
och bilder från förundersökningar.  
 Den vanligaste deltagarrollen i analysen är aktören, där det framför allt är 
den tilltalade som åklagaren gör till förstadeltagare. I motsats till förstadeltaga-
ren som handlar, är andradeltagarna mål och mottagare i stället påverkade av 
aktörernas handlingar. Det är därför inte förvånande att resultatet visar att det 
är målsägande som ges dessa deltagarroller. Följden blir att åklagarnas strategi 
är att ange tilltalade och målsägande som varandras motpoler. I materialet fram-
ställs målsägandena som passiva och utsatta, medan de tilltalade beskrivs som 
handlande gärningspersoner. Denna typ av retorisk strategi skapar polarisering 
mellan målsägandena och tilltalade. En förklaring till åklagarnas urval är att det 
är de tilltalade som åtalas för att ha misshandlat målsägandena, och det är dessa 
gärningar som ska prövas i domstol. Sättet att rekontextualisera berättelser ska 
övertyga rätten som ska döma i åtalet och legitimera att de tilltalade har begått 
de åtalade gärningarna. Detta resultat överensstämmer med internationell dom-
stolsforskning. Chaemsaithongs (2019:257) har visat i en undersökning av ame-
rikanska domstolsförhandlingar att tilltalades gärningar är i fokus. En annan 
förklaring kan vara att innehållet till största del baseras på de berättelser som 
målsäganden lämnat i polisförhör och till de läkare som dokumenterat kropps-
skadorna. Eftersom åklagarna exkluderar de tilltalades versioner av händelse-
förloppen, finns heller ingen konkurrerande berättelse som motpol till målsä-
gandens berättelse.  

För verbala processer går det att utläsa av analysen att åklagare hänvisar till 
vad målsägande, tilltalade och vittnen har yttrat, skrikit eller berättat. Proces-
serna utgörs i typfallet av anföringsverb med ett anfört satskomplex som andra-
deltagare. Dessa andradeltagare innehåller i sin tur en eller flera processer som 
mestadels återger hot som riktats mot målsäganden. Hoten kan bestå av kausa-
litet ”om du lämnar mej, kommer jag anlita någon som tar hand om dej”, men 

också syfta till att kontrollera målsäganden med hot om att lämna falska ankla-
gelser till myndigheter, exempelvis att Peter har ”hotat med att anmäla henne 
för barnmisshandel”. Åklagare använder också verbala processer för att legiti-
mera åtalsberättelserna om de tilltalades straffbara handlingar. Verbala proces-
ser används således för att ge påståendet en röst, vilket i exemplet ”målsäganden 

har berättat för polisen” återger att det är målsägandens berättelse som refereras. 
 När åklagarna använder mentala processer i sakframställningar har de an-
tingen återgett vad målsägande känt fysiskt ”gjorde ont” eller ”fick smärta”. 
Hänvisningarna till målsägandenas smärtupplevelser är effektrekvisit som ska 
legitimera åtalet för misshandeln. Ett annat tillvägagångssätt är att hänvisa till 
vad vittnen berättat i polisförhör av vad de sett och hört av en misshandel, som 
”han ser en kvinna attackera en man”. Åklagarna kan också göra egna bedöm-
ningar eller tolkningar av de bilder som förevisas i sakframställan, exempelvis 
”ser man en rodnad på vänster kind”. I egenskap av förstadeltagare gör sig åkla-
garna till upplevare som kan tolka vad som är relevant på bilden som visas på 
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storbildsskärm i rättssalen. Att åklagare tolkar bilder som visas under sakfram-
ställningar gör att de försäkrar sig om att rätten bedömt bildernas innehåll på 
det sätt som åklagarna avsett. Att verbalisera bilder kan också ses som följsam-
het till muntlighetsprincipen (RB 46 kap. 5§), att alla bevis som läggs fram un-
der huvudförhandlingen ska vara muntliga. När bilder omges med en berättelse 
och innehållet tolkas av åklagare blir analysen en del av huvudförhandlingens 
diskurs. 
 Analysen visar att relationella processer har ett kontextualiserande syfte i 
sakframställningar. Åklagarna omger på så vis gärningsbeskrivningarna med 
kontexter. Den brottsliga gärningen omges med situationskontext och bak-
grundskontext som sätter gärningarna och målsägandes och tilltalades inbördes 
relationer i ett sammanhang. Rätten och övriga deltagare får veta om exempel-
vis målsägande och tilltalade är bekanta sedan tidigare eller om det finns någon 
bakomliggande konflikt som kan påverka åtalet.  

Omständigheter i sakframställningar omger mestadels handlingar med tid 
och plats. Tid och plats är de rättssäkerhetsfaktorer som knyter målsägande och 
tilltalade till en viss plats vid en given tid. En tilltalad ska därför ges möjlighet 
att motbevisa de uppgifter som målsäganden lämnat i polisförhör. Det är därför 
inte förvånande att tid och plats är de omständigheter som återkommer i sak-
framställningar. 

I viss mån kan en handling kompletteras med sättsomständigheter. Denna 
omständighet används mestadels när åklagare beskriver vilken typ av slag som 
utdelats. Att slaget skett ”med knuten hand” ska betraktas som ett typfall av 
misshandel av normalgraden, medan slag med öppen hand i normalfallet rubri-
ceras som ringa misshandel (se NJA 2017, s. 1 129). Sättsomständigheten blir 
ett sätt för åklagaren att legitimera yrkandet för misshandel av normalgraden 
som rationellt  

Modalitet, modala hjälpverb, modalitetsmetaforer och adverbial, används 
sparsamt i åklagares sakframställningar. I materialet finns några förekomster av 
negerad villighet, villighet och sannolikhet. De ifrågasätter inte åtalets giltighet. 
Det är i stället vid rekontextualiseringar av andras röster som olika modalitets-
typer förekommer. I materialet används villighetsmodaliteter för att återge mål-
sägandens inställning under gärningstillfället. Att målsäganden exempelvis 
”inte vill” släppa in tilltalad legitimerar att situationskontexten omgavs med 
tvång. Sannolikhetsmodaliteter är uteslutande rekontextualiseringar av rättsin-
tyg och utgör rättsläkares bedömningar av målsägandes kroppsskador och hur 
sannolikt det är att skadan inträffat på de sätt som målsägandena berättat i po-
lisförhör. Även de tilltalades berättelser värderas av rättsläkare, om de har en 
alternativ förklaring till målsägandenas kroppsskador.  

Innehållet i åklagarnas sakframställningar skiljer sig till viss del från det för-
väntade resultatet. Eftersom de undersökta sakframställningarna hämtats från 
åtalspunkter för misshandel, grov misshandel eller grov kvinnofridskränkning, 
är det förvånande att det inte finns fler materiella processer i materialet. Fysiskt 
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våld kräver att aktörer utför handlingar mot målsägande. Det hade därför inte 
varit förvånande om denna processtyp varit mer framträdande, och 38–44 %. 
En förklaring till de relativt få materiella verbprocesserna och i förlängningen 
aktörers handlingar är att de ersatts av relationella processer som beskriver och 
kontextualiserar handlingarna i tid och rum. Rekontextualiseringsprocessen gör 
att det inte är tillräckligt att beskriva gärningarna, utan åklagarna måste också 
skapa bakgrunder och situationskontexter som ger argument till hur, när, varför 
och på vilken plats som händelseförloppet inträffat. Brottsbalken kräver också 
att det finns ett effektrekvisit som kan legitimeras med stöd av målsägandes 
smärtupplevelser eller kroppsskador, som för misshandel finns i 3 kap. 5§. Det 
verkar även finnas en diskursiv kunskap och genretypiska formuleringar om hur 
sakframställningar förväntas presenteras, vilket gör att processernas samman-
sättning procentuellt inte avviker nämnvärt mellan de undersökta sakframställ-
ningarna, trots att det alltid föreligger vissa skillnader mellan olika åtal.  

När en målsägande i polisförhör eller i kontakt med vårdpersonal beskriver 
att tilltalades handlingar gjorde ont, orsakade kroppsskada eller upplevde fruk-
tan har textdokumentationen, protokoll och patientjournaler betydelse för hur 
berättelser kan rekontextualiseras under åklagares sakframställningar. Att ana-
lysen av innehållet i de undersökta sakframställningarna visade liknande resul-
tat tyder därför på att även polisförhör och patientjournaler skrivs i andra sociala 
praktiker som har innehållsliga ramar att förhålla sig till. Berättelser i polisför-
hör och i patientjournaler är samförfattade och konstrueras med hjälp av pro-
fessionens frågor och målsägandes eller patientens svar. 
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7 Berättelser i text och bild som bevis  

I kapitel 6 undersöktes åklagares och i viss mån försvarares sakframställningar 
grammatiskt via ideationella och interpersonella analyser. I kapitel 7 analyseras 
nu åklagarnas sakframställningar med fokus på de texter och bilder från förun-
dersökningarna, som åklagarna åberopat som bevis. Syftet är att belysa vad som 
sker när texter och bilder som har ursprung i olika praktiker flyttas från sin ur-
sprungliga kontext, omtolkas av åklagare och används som del av den argumen-
tation som ska legitimera för rätten att de tilltalade har begått de åtalade gär-
ningarna och att våldet orsakat någon typ av kroppsskada. De kan också använ-
das för att styrka målsägandes och vittnens berättelser från polisförhören. 

Denna analys tar sin utgångspunkt i brottmålen 1–4 med fokus på den skrift-
liga och visuella dokumentation som åklagarna redovisar i tal, text och bild. 
Dessutom analyseras sakframställan från mål 5 som är ett mängdåtal för grov 
misshandel och två åtal för misshandel. Materialet avgränsas till de bilder, PM, 
patientjournaler och rättsintyg som presenteras och offentliggörs i rättssalarna.  

Den skriftliga dokumentationen och bilderna som används i sakframställ-
ningarna har ursprungligen producerats av såväl professionella aktörer som lek-
män. De ursprungliga källorna kan vara polisers dokumentation från polisför-
hör, PM från polispatrull och SOS-alarm, patientjournaler som upprättats av 
vårdpersonal eller rättsmedicinska bedömningar. Bildmaterialet i dessa åtal har 
alltså polis, vårdpersonal, vittnen och målsägande som upphovspersoner.  

De teoretiska och metodiska utgångspunkterna tar avstamp i den kritiska 
diskursanalysen. Metodologiskt utgår analysen från manifest intertextualitet, 
rekontextualisering, transformation, och hur texterna legitimeras med stöd av 
auktoriteter (Fairclough 1992, van Leeuwen 2008, Linell 1998). På bildmateri-
alet görs analyser av aktionsprocesser (Björkvall 2009). 
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7.1 Utgångspunkter för analys 
Avhandlingens definition av rekontextualisering och transformationer innebär 
att texter eller delar av texter antingen flyttas inom och mellan sociala praktiker 
eller att en text representeras genom en ny semiotisk modalitet (jfr van Leeuwen 
2008, Linell 1998, Sandberg 2020, Kjus 2008). Att rekontextualisera innebär 
textförflyttning mellan sammanhang och institutioner, medan transformation är 
förändringar som inträffar när texten byter modalitet. Eftersom rekontextuali-
seringar och transformationer alltid påverkar texter sker det alltid transforma-
tionsprocesser.  

Analysen utgår från att texter som flyttas mellan kontexter och över moda-
litetsgränser alltid anpassas efter den nya situationen via ersättningar (substitu-
tions), strykningar (deletions), temporala omarrangemang (rearrangements) 
och tillägg (additions) (van Leeuwen 2008, Westberg 2016:24, Sandberg 2020). 
I dessa sammanhang utgår jag från att det också kan ha betydelse för ett påstå-
endes legitimitet om upphovspersonen är eller hänvisar till någon typ av aukto-
ritet. De röster som åklagare hänvisar till kan öka trovärdighet eller fastställa 
autenticitet för texter och bilder. Enligt van Leeuwen (2008:105–109) kan auk-
toriteter vara personliga, experter eller vila på traditioner, sedvänjor och kon-
formitet i sociala praktiker. De kategorier som analyseras i studien presenteras 
kort nedan.  

I någon mån kan alla aktörer i huvudförhandlingar sägas vara auktoriteter, 
eftersom de äger rätten till den egna berättelsen. Jag väljer dock att tolka den 
personliga auktoriteten snävare och i likhet med van Leeuwen (2008:106) utgå 
från att denna auktoritetstyp realiseras via verbala processer. Expertauktoriteter 
legitimerar via professionella yttranden och betänkanden, medan talare kan hän-
visa till opersonliga auktoriteter med synvinkelomständigheter eller verbala pro-
cesser. Konformitetsauktoritet legitimerar med hänvisning till vad alla andra 
gör, hör och ser. Det skapar på så vis allmängiltiga sanningar om vad som är 
riktigt att uttolka ur ett sammanhang.  
 Aktionsprocesser analyseras på det urval bilder som åklagare förevisar på 
storbildsskärmar i sakframställningarna. I denna del av analysen kombineras 
analyser av åklagarnas verbalspråkliga argumentation via processer, deltagare 
och omständigheter (se 3.3.1) med analyser av bildernas aktionsprocesser (se 
3.3.2).  

7.2 Patientjournaler, rapporter och rättsintyg  
I materialet kan berättelser som finns återgivna i målsägandenas patientjourna-
ler användas av åklagare som ett sätt att återberätta situationskontexten och hän-
delseförloppet om straffbara gärningar. Som exempel på en berättelse vars in-
nehåll är hämtat från patientjournalen snarare än polisförhör näranalyseras åkla-
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garens berättelse från åtalspunkt D i mål 1, olaga hot och misshandel. Åtals-
punkt D inträffade enligt åklagaren 19 mars 2017 i Iris och Peters gemensamma 
bostad. Bevisgenomgången inleds med att åklagaren kort beskriver situations-
kontexten som följs av händelseförloppet: 
 
Utdrag 7.1 
 

det hände den 19 mars (1.0) när Iris ska bli hotad av Peter och 

misshandlad (Åtalspunkt D, Åklagarens sakframställan, mål 1) 
 
I samband med att sakframställan övergår till åtalspunkt D introducerar åklaga-
ren åtalets situationskontext kortfattat och översiktligt via påståendet ”det hände 

den 19 mars”, vilket följs av åtalspunktens händelseförlopp som dels återger 
hot, dels återger fysiskt våld, som i 7.1 beskriver att Iris blivit ”hotad av Peter 

och misshandlad”. I åklagarens beskrivning av händelseförloppet har Iris berät-
telse transformerats till en påverkansrelation som inträffar dem emellan. I 7.1 
är det Peter som utför verbala och materiella handlingar genom att hota och 
misshandla Iris. 

Med patientjournalen som en materiell resurs kan åklagaren transformera 
delar av den ursprungliga situationen, som utgörs av ett besök på akutmottag-
ningen. Denna situation går inte att fånga, eftersom en patientjournal innebär att 
samtalet mellan läkare och patient har bytt modalitet. Den fysiska undersök-
ningen har transformerats till skriftlig dokumentation som i sakframställningen 
rekontextualiseras från en vårdande social praktik till en huvudförhandling. 

En patientjournal är beroende av minst två deltagare, patient och sjukvårds-
personal. Patientjournaler som under åklagares sakframställningar visas på stor-
bildsskärm fungerar som hybridtexter. Ursprungligen är de skriftliga dokument 
som i rättssalar projiceras som bilder på projektordukar eller tv-skärmar. Som 
materiell resurs har dokumentets materialitet förändrats från en papperskopia 
till att bli en visuell resurs som tillhandahålls av åklagaren. Alla som befinner 
sig i rättssalen kan läsa vad som finns antecknat i journalen och när dokumentet 
delas blir innehållet tillgängligt för bedömning. Journaler i vårdande diskurser 
har som primärt syfte att dokumentera patientbesök från patientens perspektiv. 
Dokumentationen återger därför undersökningar som inträffat vid angivna tider 
och platser och kan involvera två eller flera personer. I enlighet med Patientsä-
kerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdpersonal skyldighet att utföra undersök-
ningar och lämna utlåtanden om skadorna till bland annat Polismyndigheten (6 
kap. 9 §). Det finns också praxis med rekommendationer för hur skador ska 
dokumenteras. I exempelvis Läkartidningen (2018) ges instruktioner för hur 
kroppsskador ska dokumenteras i text och bild för att patientjournaler och bilder 
ska kunna användas i bevissyfte. Polisen rekommenderar via myndighetens 
webbplats att brottsoffers skador ”bör dokumenteras, helst fotograferade, av en 
läkare” (Polisens webbplats, utan år). 
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I patientjournaler är berättelser om skadors uppkomstsätt transformationer 
av målsägandes egna berättelser som de har lämnat till undersökande läkare. 
Berättelser om skadors uppkomstsätt visas under huvudförhandlingar på stor-
bildsskärmar parallellt med att åklagarna läser texterna högt i rättssalarna. Inne-
hållet blir del av de muntliga berättelser som ska bevisa att målsägandena har 
fått kroppsskador.  

Fördelen med att patientjournalerna i sin helhet visas på storbildsskärm är 
att det ger alla närvarande möjlighet att bilda sig en uppfattning av dokumentets 
innehåll. Trots dokumentets synlighet på skärmen läser åklagare alltid upp lä-
kares anteckningar i rättssalen. Muntlighetsprincipen (RB 46 kap. 5§) och ome-
delbarhetsprincipen (RB 30 kap. 2§) praktiseras även på skriftlig dokumenta-
tion i åklagarens sakframställan och en projicerad hybridtext har därför inte 
samma bevisvärde som ett muntligt anförande. Information som ges i spontant 
tal upplevs dessutom som lättare för lyssnare att tillgodogöra sig än upplästa 
inlagor (Wilton Wahren 2008:102–105).  

Som sakframställningars aktörer måste åklagare transformera text till tal. 
När de läser patientjournaler som förflyttats från vårdkontexter till att bli bevis 
sammanblandas olika röster. Målsägandes patientröster och läkares expertröster 
kan i upplästa format därför misstolkas som enhetliga expertbedömningar. 
Röstblandningen riskerar att bli påtaglig i patientjournalen i och med att läkaren 
har dubbla uppdrag och ska dels återge patientens berättelse, dels som medi-
cinsk auktoritet ställa diagnos. Röstblandningen riskerar att skapa oklarheter om 
vem som är upphovsperson till vilken del av innehållet i patientjournaler.  

I åklagarens sakframställan i mål 1 används Iris patientjournal som diskute-
ras ovan för att sätta åtalspunkten D i en kontext. Journalen illustreras i bild 3 
nedan. 
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Bild 3: Patientjournal från sakframställan, mål 1 
 
Patientjournaler är mallade och har färdiga rubriker som kan skilja något mellan 
olika vårdgivare. Den berättelse som målsäganden lämnat i mål 1 finns nedteck-
nad i patientjournalen som visas i 7.1. Det är akutteamets läkare som i samband 
med undersökningen har upprättat journalanteckningen på polisens inrådan. I 
denna sakframställan används patientjournalen som ett sätt att kontextualisera 
blåmärket på fotografiet som åklagaren minuterna innan visat i rättssalen.  

I journalen finns spår av olika röster som tillsammans mynnar ut i läkarens 
slutsats under rubriken Bedömning. Anteckningen ”patienten har smärta efter 

misshandel” i journalen utgör en hybrid mellan patientens berättelse och läka-
rens bedömning. Att läkaren återgett vad Iris känt som ett faktiskt tillstånd utan 
att markera att smärta är något subjektivt och individuellt är inget problem så 
länge journalen stannar i en vårdkontext. I denna patientjournal framgår det 
dock explicit att polisen uppmanat Iris att dokumentera blåmärken och svullna-
der på rygg och överarm. När patientjournalen blir till en del i sakframställan 
riskerar även patientens berättelse att uppfattas som en del av läkarens expert-
utlåtande. Innehållet kan då få en annan betydelse och uppfattas på annat sätt än 
som en skadedokumentation i en patientjournal.  

När åklagaren återberättar vad som antecknats i denna patientjournal inleder 
han med att läsa upp vad läkaren antecknat under rubriken Aktuellt: 
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Utdrag 7.2 
 

i söndags alltså den nittonde hade problem med sambon som tryckte 

henne (0.5) tryckte till henne om halsen och tog tag i armen på 

henne och knuffade henne i golvet så det gjorde ont i svanskotan 

(0.5) därefter gick patienten ut ur lägenheten (Åklagarens sakframstäl-
lan, mål 1) 

 
Den upplästa texten återger ett händelseförlopp som saknar en utförlig platsan-
givelse, och det framgår inte vad som föranlett läkarens urval av den berättelse 
som Iris lämnat. Ett skäl kan vara att det finns olika mål med dokumentationen 
i polisförhör och vårdbesök. Medan berättelser i patientjournaler kontextuali-
serar fysiska skador (jfr Vårdhandbokens webbplats, utan år) är berättelsen det 
centrala i polisförhöret. Patientjournalens berättelse om händelseförloppet i 7.2 
är ordagrant återgiven och åklagaren har varken lagt till eller tagit bort inform-
ation när han läser vad som finns antecknat i patientjournalen. 

Vad som inte framgår explicit i Iris patientjournal är att dokumentationen 
avser två olika tillfällen som inträffat med tre dagars mellanrum. Berättelsen 
som läkaren har summerat vid rubriken Aktuellt har åklagaren tidigare föredra-
git i sin sakframställan under åtalspunkt E, som grundas i en polisrapport om 
misshandel: 
 
Utdrag 7.3 
 

Iris Johansson och Peter Karlsson som är aktuella för bråk i 

lägenhet (1.0) det finns ett litet barn på adressen e: uppring-

aren hör skrik och sen en duns från lägenheten e: Johansson är 

namnet på dörren och (0.5) bråket har hållit upp 15 till 20 

minuter och så börjar dom bråka igen (2.0) och patrull (0.5) 

kallas till platsen strax efter midnatt så (1.0) patrullen kom 

så ser vi att målsäganden Iris Johansson befinner sej hos grannen 

Tova Björk på våningen under (1.0) och e: målsäganden (0.5) 

uppger då att hon blivit misshandlad av e: den misstänkte (Åkla-
garens sakframställan, mål 1) 

 
Under åklagarens genomgång av polisens händelserapport från tisdagen (åtals-
punkt E) framgår det att grannen Tova har ringt SOS-alarm för att anmäla ett 
lägenhetsbråk. Denna del av sakframställan präglas av röstblandning. Till en 
början är det vittnets röst som åklagaren rekontextualiserar för att återge lägen-
hetsbråket som inträffade i Iris och Peters lägenhet. När åklagaren läser händel-
serapporten högt under sin sakframställan är det operatörens anteckningar från 
samtalet med Tova som återges. Enligt operatören har Tova berättat att hon ”hör 

skrik och sen en duns från lägenheten” och att ”bråket har hållit upp 15 till 20 
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minuter och så börjar dom bråka igen”. I nästa påstående är det sannolikt ope-
ratörens röst som återges när åklagaren läser ”patrull kallas till platsen”. Ef-
tersom agenten är struken finns det en osäkerhet om det är operatören eller nå-
gon annan på ledningscentralen som beordrat patrullen till Iris och Peters bo-
stad. I sakframställans sista påstående för åtalspunkt E har åklagaren övergått 
till att rekontextualisera Iris berättelse som hon lämnat till patrullen vid utryck-
ningen. Att det är Iris ord som polispatrullen återger i händelserapporten fram-
går av anföringsmarkören ”målsäganden uppger”, som markerar att det är Iris 
berättelse som återges i den anförda satsen ”att hon blivit misshandlad av den 

misstänkte”. Detta påstående har Iris lämnat när polisen förhört henne i sam-
band med utryckningen som gjordes till bostaden.  
 En uppläst händelserapport är, som jag visar nedan, dels transformeringar i 
flera led, dels flera röster som samverkar. När åklagaren läser utelämnas över-
gången mellan de olika rösterna i händelserapporten. I den ursprungliga händel-
serapporten finns datum och klockslag angivet i dokumentets högermarginal. 
Syftet är sannolikt att det ska gå att följa uppringarens berättelse i realtid. Hän-
delserapporter visas på storbildsskärm i samband med att åklagaren läser upp 
texten under sin sakframställan. I mål 1 är det denna text som projiceras på 
rättssalens storbildsskärmar: 
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Bild 4: Händelserapport från förundersökning i mål 1, åtalspunkt E 
 
Åklagaren har gjort ett urval från händelserapporten som han läser upp, vilket 
gör att innehållet transformeras från operatörens skriftliga anteckningar i det 
PM som upprättats i ärendet till sakframställan. I urvalet återger åklagaren no-
teringarna från Tovas berättelse i helhet. Anteckningar om operatörens register-
slagningar och vilka patruller som beordras till platsen har åklagaren strukit. 
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Sannolikt har denna information bedömts som irrelevant för åtalspunkten miss-
handel, och i sakframställan har information om vad som sker under polisens 
färd till utryckningsplatsen ingen betydelse för åtalet.  

När poliserna anländer till bostaden klockan 23:50 övergår händelserappor-
ten från att rapportera operatörens anteckningar till att återge vad polisen ser på 
platsen i påståendet ”ser vi att målsäganden Iris Johansson befinner sej hos gran-
nen Tova Björk på våningen under”. I förhöret som därefter hålls med Iris i 
grannen Tovas lägenhet återger åklagaren följande redogörelse ”uppger då att 
hon blivit misshandlad av e: den misstänkte”. I händelserapporten har denna del 

antecknats som en synvinkelomständighet ”enligt MÄ så har hon blivit miss-
handlad”. I övergången från händelserapport till sakframställan väljer åklagaren 
att använda anföringsverbet ”uppger” för att markera att det är Iris röst som 
återges.  
 I händelserapporten finns inga detaljer om det åtalade händelseförloppet an-
tecknat, men i ett dialogförhör som har hållits med Iris har hon återberättat hän-
delsen för utredarna. Åklagaren transformerar inte dialogförhöret i sin sakfram-
ställan. Det är Iris berättelse i patientjournalen som i stället läggs till grund för 
åklagarens berättelse: 
 
Utdrag 7.4 

i tisdags alltså den tjugoförsta kontaktade patientens granne 

polisen efter hon hört skrik (0.5) patienten uppger att hennes 

sambo i tisdags knuffade henne i badrummet (0.5) slog henne i 

ansiktet på vänster sida (Åklagarens sakframställan, åtalspunkt D och E, mål 1) 
 
I Iris berättelse har hon utsatts för fysiskt våld i och med att Peter: ”knuffade 

henne i badrummet” och ”slog henne i ansiktet”. Iris berättelse under vårdbesö-

ket transformeras till skriftlig dokumentation och används som underlag för att 
kontextualisera Iris skada. När åklagaren redovisar läkarens dokumentation av 
Iris skada har han förflyttat sig till rubriken Lokal status. Nu är det läkarens 
expertröst som åklagaren återger från patientjournalen:  
 
Utdrag 7.5 

på armens översida ser man ett blåmärke cirka en gånger en komma 

fem centimeter ömhet på överarmen och armbåge höger sida (0.5) 

ländryggen svullen kota (0.5) det är ömt när man trycker där 

(Åklagaren sakframställning, åtalspunkt D, mål 1) 
 
Åklagaren redovisar vad läkaren skrivit under rubriken Lokal status, och sak-
framställans innehåll flyttas från att vara en rekontextualisering av vad Iris upp-
levt till vilka skador läkaren ser på Iris kropp. I patientjournalen har läkaren 
använt sitt fackspråk när han antecknat ”ländryggen palpationsöm”, vilket åkla-
garen i sin sakframställan ersatt med förklaringen ”ländryggen svullen kota”. 
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Patientjournaler som transformeras i sakframställningar kan ha medicinska 
fackord som används i vårdpraktiker. När de flyttas till sakframställan finns be-
hov av att ersätta orden med en stilnivå som alla i rättssalen förväntas kunna 
förstå.  

Patientjournaler förekommer även under åklagarnas sakframställningar i 
mål 2, 3, 4 och 5. Åklagarens tillvägagångssätt i mål 1 överensstämmer med hur 
andra patientjournaler återges. I sakframställningar verkar det därför finns 
praxis eller konventioner, oberoende av åklagarkammare, för hur textdoku-
mentation från andra institutioner ska hanteras. Patientjournalerna visas som 
hybridtexter på storbildsskärm, vilket åklagarna ackompanjerar genom att läsa 
texten i journalernas avsnitt högt så att alla deltagare kan se och höra. Mindre 
variationer för hur journaler presenteras förekommer dock i materialet. Som ex-
empel illustreras patientjournalen från mål 4: 

 
 

 
 

Bild 5: Utdrag från målsägandens patientjournal, mål 4 
 
I sakframställan från mål 4 visar åklagaren patientjournalen från målsäganden 
Fatimas företagsläkare. Denna text visas på storbildsskärm, och i samband med 
att projektionen visas i rättssalen gör hon följande yttrande: 
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Utdrag 7.6 
 

och det är först ett journalutdrag (3.0) på sidan sju i förun-

dersökningsprotokollet där det framgår att Fatima varit på Häl-

socentralen AB i Lidholm och det är denna anteckning som är 

intressant (.) jag har noterat datumet 28 februari 2017 (Åklagarens 
sakframställan, mål 4) 

 
Åklagaren beskriver i 7.6 att hon hänvisar till ”ett journalutdrag” och att ”Häl-
socentralen AB i Lidholm” är den institution som utfärdat dokumentet. Inform-
ationen används i sakframställan för att återskapa textens ursprungliga kontext. 
I sin fortsatta sakframställan visar åklagaren med hjälp av en penna på vilken 
rad i journalen hon läser från: 
 
Utdrag 7.7 
 

 här (2.0) i detta första stycke så står precis det jag just sagt 
(3.0) jag läser där pennan rör sej (Åklagarens sakframställan, mål 4) 

 
I 7.7 beskrivs hur åklagaren använder pennan som en materiell resurs för att 
underlätta förståelsen av innehållet när hon föredrar bevisen. Här är det ur-
sprungligen målsägandens röst som återges i anteckningen. I denna patientjour-
nal består målsägandens berättelse av bakgrund, situationskontext och ett hän-
delseförlopp. Syftet verkar vara att omge blåmärkena och svullnaden på Fatimas 
handleder med en berättelse. Åklagarens påstående ”står precis det jag just sagt” 

legitimerar Fatimas berättelse i polisförhören som konsekvent, och kan förstås 
som att hon har lämnat samma berättelse till läkaren som till polisens utredare. 
 Fatimas berättelse i patientjournalen gör rollerna målsägande och tilltalad 
polariserade (jfr van Dijk 2006), vilket mynnar ut i att läkarens sammanfattning 
av Fatimas berättelse framställer hennes arbetssituation som ohållbar. Här är det 
Fatimas röst som återges i läkarens dokumentation och sätter hennes rättfärdiga 
handlingar i kontrast till den tilltalades klandervärda agerande. Målsägande och 
tilltalad utgör i berättelsen alltså två motpoler. Den tilltalade framställs som 
mestadels handlande och initiativtagande och målsäganden som passiv. Polari-
seringen mellan målsäganden och tilltalad är genomgående i patientjournalen. 
Redan läkarens bakgrundsbeskrivning av relationen dem emellan har polarise-
rande drag:  
 
 
 
 
 
 



121 

Utdrag 7.8 
 

patienten har en ungdom på boendet som har varit kär i henne och 

mer eller mindre besatt av henne. Detta har pågått länge och 

patienten har flaggat för detta tidigare för arbetsgivaren (Mål-
sägandens patientjournal, mål 4). 

 
I bakgrundsbeskrivningen har målsäganden beskrivit relationen till tilltalad som 
problemfylld. Att han är i fokus för berättelsen framgår av omskrivningen ”en 

ungdom”. Denna berättelse antyder att bakgrunden till händelseförloppet byg-
ger på obesvarad kärlek som i något skede gått över gränsen för vad som är 
tillåtet på ett HVB-hem. I Fatimas patientjournal framgår det att ”patienten har 
en ungdom på boendet som har varit kär i henne och mer eller mindre besatt av 
henne”. Hon har således lämnat en bakgrund där tilltalad framställs som besatt, 
men i åklagarens presentation utelämnas texten som beskriver besattheten. 
Åklagarens disposition gör att hon i stället rekontextualiserar vad läkaren an-
tecknat om situationskontexten som omger den brottsliga gärningen:  
 
Utdrag 7.9 

 

det som hände förra veckan var att en ungdom tog sej in på 

kontoret som Fatima hade sin sovande jour i (4.0) och tog hand-

gripligen hårt tag i hennes handleder och tvingade henne att 

prata med honom (.) detta pågick kanske i en halvtimme, han kom 

då med ett ultimatum att patienten ska acceptera honom annars 

begår han självmord (Åklagarens sakframställan, mål 4) 
 
När åklagaren läser journalanteckningen högt rör sig pennan i takt med att hon 
läser. I händelseförloppet skildrar åklagaren ungdomens handlingar i proces-
serna: ”tog sej in”, ”tog handgripligen hårt tag i hennes handleder”, ”tvingade 
henne”. Enligt patientjournalens berättelse är det tilltalad som tar alla initiativ i 
det händelseförlopp som inleds med att han tvingade sig in på målsägandens 
kontor mot hennes vilja. Denna del av patientjournalen återges ordagrant utan 
tillägg, ersättningar eller strykningar. Att transformera text till tal innebär dock 
att textens materialitet förändras, vilket kan få betydelse för hur berättelsen upp-
fattas av lyssnarna. 

I mål 2 har läkaren tagit bilder av blåmärket på målsägandens överarm, vil-
ket gör att text och bild kombineras i denna patientjournal. Läkaren uttrycker 
explicit i patientjournalen att målsäganden befinner sig på vårdcentralen i doku-
mentationssyfte, vilket kan vara orsaken till att läkaren väljer att dokumentera 
blåmärket med både text och bild. Patientjournalen som visas på storbildsskärm 
i rättssalen återges nedan: 
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Bild 6: Målsägandens patientjournal, mål 2 
 

När åklagaren återberättar innehållet i patientjournalen utelämnas all text som 
står före rubriken Lokalstatus. Även om åklagaren tidigare har sammanfattat 
innehållet i polisförhören som hållits med målsäganden avviker denna hantering 
av patientjournalens berättelse från resterande material. I de andra åtalen har 
åklagarna använt läkarnas dokumentation av patientberättelser som ett sätt att 
tolka skador. Åklagaren i mål 2 väljer till skillnad från övriga åtal i materialet 
att inleda med läkarens undersökning av blåmärket som finns dokumenterat på 
målsägandens överarm, och vid rubriken Lokalstatus återges kroppsskadans 
omfattning och orsak till patientbesöket: 
 
Utdrag 7.10 
 

Om vi läser på lokal statusen, så ser vi att läkaren har antecknat 

att vänster överarm, och vi ser på bedömningen där, 39-årig 

kvinna som kommer in med ett stort blåmärke och att besökets 

syfte har varit att dokumentera skador på överarmen (Åklagarens 
sakframställan, mål 2) 
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I 7.10 läser åklagaren upp läkarens dokumentation från besöket på vårdcen-
tralen. I texten framkommer det att målsäganden ”kommer in med ett stort blå-

märke” och att hennes avsikt är att ”dokumentera skador på överarmen”. Denna 
del av patientjournalen förmedlas via en expertröst som enbart dokumenterar 
vad läkaren kan se när hon undersöker målsäganden. I denna bedömning finns 
inget kritiskt förhållningssätt till den berättelse som Solada lämnat till läkaren 
och som sammanställts vid rubriken ”Kontaktorsak”. I patientjournalen sker det 
därför ingen röstblandning, utan målsägandens och läkarens röster hålls åt-
skilda. Ett sätt att tolka hur läkarbesök dokumenteras kan vara att utgå från vem 
som är ansvarig för innehållet i texten. Att berättelsen under rubriken ”Kontakt-
orsak” är målsägandens egen berättelse kan förklara varför läkaren inte bedö-
mer sannolikheten för att blåmärket uppstått på det sätt som målsäganden be-
rättat.  

Röstblandningar är desto vanligare när läkare dokumenterar sina undersök-
ningar i andra brottmål. I patientjournalen från mål 4 visar åklagaren hur läkaren 
först kontextualiserat skadan genom att återge målsägandens egen berättelse för 
att därefter övergå till att dokumentera skadorna på målsägandens kropp. Läka-
ren konstaterade att målsäganden har blåmärken på handlederna och att hon 
känner viss smärta vid palpering. Under sakframställan har åklagaren rekontex-
tualiserat läkarens röst: 
 
Utdrag 7.11 

inspekterat handlederna där hon har ett hematom medialt på höger 

om handleden samt ett lateralt (4.0) är lite ömt i områden när 

hon palperar men hon har i övrigt god kraft (Åklagarens sakframställan, 
mål 4) 

 
Denna journalanteckning innehåller röstblandningar till skillnad från läkarens 
anteckningar i mål 2. Läkaren har i mål 4 fört anteckningar om handleden och i 
bedömningen står att det ”är lite ömt i områden när hon palperar”. Gränsdrag-

ningen mellan vad som framstår som läkarens kliniska undersökning och vad 
som är patientens fysiska förnimmelser av smärta framstår i utdraget som oklart. 
En tolkning av läkarens anteckningar är att han låtit målsäganden ange om hon 
känner smärta i samband med att hon rör handlederna. I en vårdkontext följer 
detta arbetssätt Vårdguidens riktlinjer (Vårdhandbokens webbplats), men när 
journalens innehåll används som bevis i en huvudförhandling kan röstbland-
ningen utgöra ett problem, eftersom målsägandens smärtgradering finns med i 
läkarens medicinska bedömning.  

I 7.11 övergår åklagaren från att redogöra för målsägandens berättelse som 
sammanställts av läkaren till läkarens medicinska dokumentation som har 
undersökningen till grund. Den materiella processen ”inspekterat” har målet 

”handlederna”, vilket visar att det nu är läkarens röst som återges i patientjour-
nalen. Via sammanhanget är det underförstått att det är läkaren som nu kliver in 



124 
 

i texten som aktör, och att perspektivet förflyttas från Fatimas minnen från hän-
delsen till en medicinsk dokumentation av de skador som finns på hennes hand-
leder. Läkarens expertröst återger vilka skador han kunnat se på målsägandens 
handleder och han beskriver ”ett hematom medialt på höger om handleden samt 
ett lateralt”. Att Fatima vid undersökningen uppvisade blåmärken på handle-

derna ifrågasätts inte under huvudförhandlingen. Däremot har berättelserna och 
skadornas omfattning betydelse för hur bevisen ska värderas. 

När läkare bedömer skador och blåmärken på en målsägandes kropp är 
dokumentationen begränsad till vad som medicinskt går att fastställa. I bedöm-
ningen ifrågasätts aldrig den berättelse som målsäganden lämnat i samband med 
besöket, utan berättelsen om skadans uppkomstsätt hanteras som en situations-
kontext. När patientjournaler flyttas mellan vårdbesök och huvudförhandling 
kan det uppstå en konflikt mellan institutionernas olika uppdrag och mål. Alter-
nativet är att de befinner sig i en symbios som gör gränserna otydliga.  

7.2.1 Rättsintyg 
I mål 1 har en rättsläkare på den statliga myndigheten Rättsmedicinalverket 
konsulterats för att bedöma Iris och Peters berättelser i relation till de bilder som 
tagits på målsägandens överarm och ansikte tillsammans med patientjournalen 
som upprättats på polisens begäran. När åklagaren övergår till att presentera 
rättsintyget i sakframställan för åtalspunkt D och E visar han rättsläkarens rap-
port på rättssalens storbildsskärmar. För att rekontextualisera denna text inleder 
åklagaren med att introducera rättsläkarens bedömning av skadorna som sam-
manställts i ett rättsintyg: 
 
Utdrag 7.12 

nästa sida har vi rättsintyget, där finns en sammanfattning av 

polisens handlingar (5.5) och den uppgift som jag just läste 

(Åklagaren sakframställan, åtalspunkt D och E, mål 1) 
 
Uppgiften ”polisens handlingar” som åklagaren hänvisar till när han introduce-

rar rättsintyget syftar på polisens förhörsprotokoll med målsägande och tilltalad 
som finns sammanställda i den sammanlagda förundersökningen för åtalspunkt 
A–E. Nästa hänvisning i åklagarens yttrande i nominalfrasen ”den uppgift som 

jag just läste” syftar i detta sammanhang på Iris patientjournal. Utöver denna 
dokumentation från två olika praktiker har rättsläkaren också analyserat två bil-
der på Iris överarm som tagits av polisens utredare i samband med förhör på 
polisstationen.  
 Åklagare hanterar rättsintygen under sakframställan på samma sätt som pa-
tientjournaler. De visas i helhet på rättssalens storbildsskärmar samtidigt som 
åklagaren läser upp vad rättsläkaren dokumenterat. I materialet finns rättsintyg 
från mål 1 och mål 5:  
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Bild 7: Rättsmedicinsk bedömning av målsägandens skador, mål 1 
 
Åklagarens transformering av rättsintyget i mål 1 sker genom att dokumentet 
projiceras på storbildsskärm så att alla som befinner sig i rättssalen kan se och 
läsa vad som står dokumenterat. Åklagaren läser också upp innehållet i rättslä-
karens dokumentation, vilket kan tolkas som en eftergift till muntlighetsprinci-
pen (RB 46 kap. 5§). I korthet innebär det att skriftliga inlagor måste göras 
muntliga om de ska få användas som bevis under huvudförhandlingen. I mål 1 
återger åklagaren denna dokumentation genom att läsa följande:  
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Utdrag 7.13 
 

man kan lägga till då det fjärde stycket på sammanfattning av 

polisens handlingar där det framgår att den misstänkte gärnings-

personen är misstänk för misshandel han uppger att Johansson den 

19:de mars har ramlat och slagit i svanskotan (1.0) han ska ha 

tagit tag i hennes arm för att hjälpa henne upp (1.0) och sen 

har man då konstaterat ett blåmärke (3.5) ock ytterligare inkom-

mit bildmaterial (2.0) på högra (1.0) det har inkommit 4 bilder 

tagna av polisen den 22 mars (0.5) bilderna är av väldigt dålig 

kvalitet e: på högra armens insida ses tre centimeterstora brun-

brända hudmissfärgningar (1.0) påvisade skador på sidan 53 (0.5) 

det är tre blåmärken på högra underarmen skadorna talar starkt 

att dom har uppkommit av trubbigt våld (0.5) skadan kan e: ha 

uppkommit både enligt målsägandes och den misstänkte gärnings-

personens beskrivning av händelseförloppet (Åklagarens sakframställan, 
åtalspunkt D och E, mål 1) 

 
Åklagaren hanterar rättsintyget på samma sätt som patientjournaler och bilder 
och läser texten högt under sin sakframställan. Han rekontextualiserar innehål-
let som bevis för att Iris berättelse om händelseförloppet överensstämmer med 
den övriga bevisning som dokumenteras i rättsintyget. En sak som skiljer 
rättsintyget från all annan dokumentation som presenteras i sakframställningar 
är det hypotesdrivna tillvägagångssättet. De tilltalades röster från polisförhören 
sammanfattas och ställs mot målsägandenas röster i rättsläkarnas utredningar. 
Syftet är att bedöma hur sannolikt det är att skadan uppstått på det sätt som 
målsägande och tilltalade uppgett i polisförhör.  

Enligt rättsläkaren i 7.13 kan blåmärkena och svullnaden på Iris kropp ha 
uppstått på flera olika sätt. Rättsläkarens slutsats att ”skadan kan ha uppkommit 
både enligt målsägandes och den misstänkte gärningspersonens beskrivning av 
händelseförloppet” visar att dokumentationen ensam saknar ett reellt bevisvär-
de. Den utgör snarare ett komplement till målsägandens berättelse som lämnats 
i polisförhör och till vårdgivare. Att Rättsmedicinalverket, vårdcentraler och 
akutmottagningar är institutioner med olika uppdrag framgår tydligt när doku-
mentationen ställs mot varandra. Rättsläkaren utreder vad som sannolikt har or-
sakat målsägandens kroppsskada, medan berättelser i patientjournaler kan tol-
kas som en situationskontext som ger skadans uppkomstsätt en språklig inram-
ning.  
 Att tilltalade inte har lämnat någon alternativ förklaring i polisförhör har 
ingen betydelse för hur rättsläkare genomför analyser, vilket blir tydligt i rätts-
läkarens undersökning i mål 5. Den tilltalade har i polisförhör förnekat all kän-
nedom om att han varit inblandad i en konflikt med målsäganden. Det finns 
därför inte två motstridiga berättelser om skadornas uppkomstsätt, utan endast 
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målsägandens berättelse som har skickats till Rättsmedicinalverket som un-
derlag. Rättsläkaren bedömer i denna utredning sannolikheten för att skadorna 
uppstått på det sätt som målsäganden berättat i polisförhör och på akutmottag-
ningen i samband med att han undersöks för ansiktsskador:  
 
Utdrag 7.14 
 

Fotografierna skall dels vara tagna strax efter misshandeln dels dagen efter händelsen. På bil-
derna ses mjukdelssvullnad av underläppen, som är än mer uttalad på bilden som enligt texten 
är tagen dagen efter händelsen. Skadorna har företett ett utseende och har beskrivits på ett sätt 
som således är förenligt med att de uppkommit såsom målsäganden beskrivit i förhör genom ett 
slag med flaskliknande föremål mot underkäken, men att andra typer av våldsverkan är lika 
möjliga samt att det således ej kan uteslutas att skadorna uppkommit av ett fall med hårt islag 
(Rättsläkarens utlåtande, mål 5) 

 
I utdrag 7.14 visar jag rättsläkarens bedömning av bilderna som skickats för 
analys. Bedömningen är till en början deskriptiv, och hon rekontextualiserar vad 
som visuellt går att utläsa via påståendet ”på bilderna ses mjukdelssvullnad av 
underläppen”. I nästa mening övergår rättsläkaren till att bedöma läkarens dia-
gnos i patientjournalen, målsägandens berättelse och om bilderna visar på sam-
stämmighet eller om något av dessa bevis avviker och kan avfärdas som osan-
nolikt. Samverkan mellan olika texttyper från förundersökningen resulterar i en 
sammanfattande bedömning som ska fastställa sannolikheten för att en skada 
inträffat på det sätt som målsäganden uppgett i förhör. Denna typ av underlag 
som rekontextualiserats från olika sociala praktiker samordnas nu för att legiti-
mera målsägandens berättelse.  
 I rättsläkarens bedömning finns slutsatsen ”ej kan uteslutas att skadorna upp-
kommit av ett fall med hårt islag”, vilket tydliggör att det alltid finns en viss 
osäkerhet och att det inte med säkerhet går att fastställa exakt hur en skada har 
uppkommit. Berättelsen om ett brott är central för att omge en dokumenterad 
kroppsskada med en orsak. Att rättsläkaren verkar ha ett annat förhållningssätt 
till målsägandens berättelse än akutmottagningens läkare kan sannolikt förkla-
ras med att de dels har olika uppdrag, dels olika expertis och att de representerar 
olika institutionella verksamheter. En generell iakttagelse är att läkare som ar-
betar på vårdcentraler inte problematiserar patientberättelserna utan använder 
dem som ett sätt att kontextualisera skador som patienterna uppvisar i samband 
med besöket. Läkarnas analyser och bedömningar är rent medicinska och ska-
dornas uppkomstsätt problematiseras därför inte vidare i patientjournalerna. 
Den primära läsaren är förutom patienten andra vårdanställda, vilket gör texten 
funktionell i en vårdpraktik, men kan i rekontextualiseringen till att bli bevis i 
brottmål få en förändrad betydelse. 
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7.3 Bilder, filmer och stillbilder från filmer 
Att rekontextualisera texter från förundersökningen under sakframställan är ett 
sätt för åklagare att legitimera åtal med en beviskedja som ska styrka att hän-
delserna har inträffat och att våldet har resulterat i blåmärken eller andra skador. 
Förutom uppgifter från målsägande, vittnen, polis och operatörer på SOS-alarm 
har jag i avsnitt 7.2 visat att patientjournaler och rättsintyg används för att do-
kumentera och bedöma fysiska skador. Ett annat sätt att belägga en kroppsskada 
är att dokumentera med bilder. Med bilder kan det fastställas hur en skada såg 
ut vid en given tidpunkt. I materialet finns exempel på huvudförhandlingar som 
hålls över ett år efter att händelsen inträffade med följden att skadan sedan länge 
är läkt och blåmärkena har bleknat från målsägandens kropp. Med bildbevis kan 
åklagare visa dokumentation av skadan som uppstått kort efter våldet mot mål-
sägandena. Blåmärken, sår och svullnader kan bli avgörande bevis och doku-
mentation av dem utgör därför en betydelsefull del i den beviskedja som ska 
visa att målsägandena utsatts för våld. 

Ett fotografi är alltid en representation av en händelse eller en handling, vars 
innehåll tolkas av åskådaren som betraktar det. Som visuellt medium kan en 
bild eller ett fotografi användas som ett argument för att stärka talarens tes (Mral 
& Olinder 2011), vilket kan få betydelse i en huvudförhandling eftersom det 
måste vara bevisat att de tilltalade har begått de gärningar som omfattas av åta-
let. Bilder kan till exempel användas för att styrka innehållet i målsägandes be-
rättelser. En skillnad mellan texter och bilder är att åskådare tolkar bilder mer 
olika än skriven text (Sandberg 2020:153). Detta faktum har också betydelse 
för att förstå hur jurister rekontextualiserar bilder i huvudförhandlingar. I sak-
framställan presenteras bilder på skador tillsammans med en förklarande text 
som sätter dem i en omgivande situationskontext tillsammans med en argumen-
tation om vad som är relevant för åskådarna att utläsa av bilderna. Denna praxis 
tyder på att åklagare vill försäkra sig om att rätten som ska döma i målen delar 
deras tolkning av vad som ska ses som relevant på bilderna. Bilder som bevis-
material kan enligt Konstantinidou & Michailidou (2014:96–97) härledas till 
diskursiva strategier om historiska, sociala och semiotiska processer där bilden 
används som en neutral, men inkomplett version av något tidigare inträffat. En 
bild är alltid del av ett större sammanhang och fångar ett ögonblick av ett hän-
delseförlopp. Den kan aldrig illustrera vad som händer innan och efter att foto-
grafiet tagits.  

Av avhandlingens 14 inspelade huvudförhandlingar har åklagaren presente-
rat fotobevis i fem av dem i sina sakframställningar. Bildernas upphovspersoner 
varierar i materialet, och bilderna kan vara planerade, ögonblicksbilder av ett 
pågående händelseförlopp eller utgöras av stillbilder som extraherats från en 
film som spelats in från gärningsplatsen. För att kategorisera bilderna efter fo-
tograf och sammanhang visas i tabell 8 en sammanställning av antalet bilder 
som åklagaren hänvisar till i brottmålen och vem som tagit bilderna.  
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Tabell 8: Förteckning över mål, bildernas upphovspersoner och antal bilder 
Mål Målsägande Vittne Läkare Polispatrull Utredare i FUP 
1 1 2 –  – 1 
2  –  – 4 – – 
3  –  4 2 4 – 
4 4 4 – – 4 
5 8  7  –  – – 

 
Bilder används av åklagarna i fem av de analyserade sakframställningarna. Som 
visas i tabell 8 varierar det mellan åtalen hur många bilder som bilagts förun-
dersökningen och vem som är upphovsperson. I mål 1, 4 och 5 är målsäganden 
upphovsperson till en eller flera bilder som åklagarna visar under sakframställ-
ningarna. Bilder som tagits av vittnen återges också ofta i sakframställningarna 
och de finns i mål 1, 3, 4 och 5. I mål 2 och 3 finns bilder som tagits i samband 
med målsägandens besök på vårdcentral och akutmottagning. Mål 3 har också 
bilder som togs av polispatrullen som beordrades till platsen. I mål 1 och mål 4 
har polisens utredare tagit bilder på målsägandens skador i samband med förhör 
på polisstationen. 

7.3.1 Vårdens bilder i sakframställningar 
I likhet med polisens utredare kan vårdpersonal dokumentera skador med bilder 
i samband med undersökningar. När bilder förekommer i patientjournaler är de 
elektroniskt uppladdade och finns bilagda som filer. Via fotodokumentation kan 
läkare rekontextualisera vad de ser och visuellt legitimera att en skada eller ett 
blåmärke har den form och storlek som anges i patientjournalen. I detta sam-
manhang har måttbandet eller linjalen som läggs intill skadan samma använd-
ningsområde som när polisens utredare dokumenterar skador. Den läkare som 
undersökt målsäganden i mål 2 har dokumenterat hennes blåmärke på överar-
men med tre olika bilder, tagna från halsen till midjan. Enligt läkarens anteck-
ningar är det målsägandens överkropp som syns i bild. Att patientens ansikte 
exkluderats från bilden ger den en opersonlig prägel som står i kontrast till 
”Close personal distance” (Kress & van Leeuwen 2006:124), där personen på 
bilden interagerar med sin läsare. På målsägandens vänsterarm syns ett stort 
ovalt blåmärke som dokumenteras skalenligt med en papperslinjal för engångs-
bruk. Bild 8 visar hur läkaren använder ett måttband när hon mäter blåmärkets 
omfattning, vilket även dokumenterats med text i patientjournalen. Läkarens 
dokumentationssätt indikerar att det finns en upparbetad rutin för hur denna typ 
av dokumentation ska hanteras, och namnet ”Wound Measuring Guide” på pap-

perslinjalen visar att dessa måttenheter utvecklats speciellt för att dokumentera 
fysiska skador och blåmärken.  
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Bild 8: Bild tagen av läkare på vårdcentral i Erikstad 
 
Bild 8 visas på storbildsskärm under sakframställan och åklagaren rekontextu-
aliserar vad hon har bedömt som relevant för åtalet och hur fotografiet ska tol-
kas. I utdrag 7.15 talar åklagaren om bilderna:  
 
Utdrag 7.15 
 

läkaren har antecknat att vänster överarm och då ser vi på fo-

tografiet ett grönblåaktigt blåmärke som mäter fem gånger sex 

komma fem centimeter och att det är [ohörbart] för blåmärket. 

Och vi ser på bedömningen där, 39-årig kvinna som kommer in med 

ett stort blåmärke och att besökets syfte har varit att dokumen-

tera skador på överarmen (Åklagarens sakframställan, mål 2) 
 
I målsägandens patientjournal är storleken på blåmärket angivet i patientjour-
nalen, vilket åklagaren redogör för samtidigt som hon visar fotografiet. Att upp-
giften är korrekt angiven bekräftas av papperslinjalen, vektorn, som läkaren lagt 
över blåmärket på överarmen, vilket på bilden utgör aktionsprocessens mål. 
Åklagarens bevis som presenteras gör att deltagare både kan se, läsa och höra 
om blåmärket som fanns på målsägandens överarm. Åklagarens utsaga i 7.15 
kan vid en första anblick tolkas som att hon analyserar bilden, eftersom hon 
beskriver vilka skador som syns på målsägandens överarm. Mer sannolikt är 
dock att hon rekontextualiserar läkarens anteckningar från patientjournalen, ef-
tersom bilderna presenteras tillsammans med läkarnas kommentarer under ru-
briken Bedömning i patientjournalen. Åklagarens uppläsning är ordagrann och 
i sakframställan behandlar hon dokumentet som bevis för att misshandeln in-
träffat. 

7.3.2 Utredares bilder i sakframställningar 
Jag inleder denna del med att visa hur åklagaren agerar under sakframställan för 
att legitimera att bilderna som tagits av polisens utredare visar en skada eller ett 
blåmärke som enligt målsägandena orsakats av fysiskt våld. I samband med att 
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åklagare visar bilder rekontextualiserar de alltid bilderna via muntliga påståen-
den om varifrån bilderna hämtats, vem som är fotografen och hur bilderna görs 
relevanta som bevis. I sakframställan för åtalspunkt D i mål 1 visar åklagaren 
ett fotografi på Iris överarm som projiceras på rättssalens storbildsskärmar. I 
samband med att bilden offentliggörs kontextualiserar åklagaren bilden genom 
att hänvisa dels till fotografen, dels till vad som syns på bilden: 
 
Utdrag 7.16 

 

på sidan 19 (2.0) i förundersökningsprotokollet så finns det ett 

foto som är taget av polisbefäl Henrik Larsson (1.5) den 22 mars 

i samband med förhör med Iris (.) och där på sidan 19 ser vi det 

aktuella blåmärket på Iris Johanssons högra arm (Åklagarens sakfram-
ställan, åtalspunkt D, mål 1) 

 
En bild är en visuell text som i sakframställan behöver omges med en situa-
tionskontext för att kunna tolkas som bevis på att målsäganden blivit utsatt för 
misshandel. Presentationen av bilden sker i 7.16 genom att åklagaren hänvisar 
till vem som tagit bilden och under vilka omständigheter som fotografiet tagits, 
och hon sätter aktören ”polisbefäl Henrik Larsson” i ett tids- och platssamman-
hang via omständigheterna ”den 22 mars” och ”i samband med förhör med Iris”. 
Ett sätt att tolka dessa hänvisningar till fotografen och bildens omständigheter 
kan vara att de har att göra med läsarens behov av att förstå produktionsledet 
för att kunna tolka fotografiet i enlighet med åklagarens intention. När bilder 
som tagits under förhör flyttas till sakframställningar innebär det att åklagare 
behöver tillföra information om omständigheter för bildernas tillkomst. Att 
åklagaren i 7.16 använder tjänstegraden ”polisbefäl” är ett sätt att legitimera 
bilden genom att hänvisa till polisen som en auktoritet. Som van Leeuwen skri-
ver görs aktörer till personliga auktoriteter på grund av ”their status or role in a 
particular institution” (2008:106). 

I nästa steg övergår åklagaren till att beskriva vad som enligt honom är rele-
vant för åtalet på bilden, det vill säga hur åklagaren vill att bilderna ska konsu-
meras av de andra aktörerna i rättssalen. Modaliteten tal används för att skapa 
en gemensam tolkning av vad som är relevant att utläsa från bilden. I fotografi-
ets konsumtionsled, som är sakframställan, beskriver åklagaren i utdrag 7.15 
innehållet genom att lämna påståendet ”ser vi det aktuella blåmärket på Iris”. 

Att denna beskrivning av skadan har ett legitimerande syfte framgår av att åkla-
garen använder majoritetspronomenet ”vi” som upplevare i den mentala proces-
sen ”ser”. I yttrandet finns det sannolikt en implicit förväntan, som van Leeuwen 
benämner som konformitetsauktoritet (2008:109). Alla närvarande, och framför 
allt rätten, uppmanas implicit att dela åklagarens syn på vad bilderna visar. Re-
toriskt blir det ett sätt att involvera rätten och i någon mån försöka skapa en 
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samsyn om hur bilderna ska tolkas i ett rättsligt sammanhang. Utredarens bild 
på Iris blåmärken visas nedan. 
 

 
Bild 9: Bild tagen av utredare i samband med målsägandeförhör, mål 1 
 
Linjalen som används för att mäta storleken på blåmärkena på målsägandens 
överarm visar att fotografens syfte sannolikt har varit att dokumentera skadans 
omfattning. Utredaren har lagt linjalen längs med Iris överarm med nollmarke-
ringen vid det första av Iris tre blåmärken. I mötet mellan Iris och utredaren 
befinner de sig i polisförhörets kontext och sättet att dokumentera med stöd av 
en linjal som vektor återkommer även i mål 4, vilket tyder på att det i förhörs-
situationen finns ett bestämt sätt att dokumentera skador och blåmärken på 
hörda personer i samband med polisförhör. Aktören som håller i linjalen syns 
däremot inte på bilden, vilket gör den till en händelse. Det är målsägandens arm 
som utgör processens mål (Björkvall 2009:65–66). En jämförelse med bilderna 
som åklagaren i mål 4 presenterar under sakframställan visar att denna praxis är 
i det närmaste identisk, trots att bilderna tagits av utredare som är anställda på 
olika polismyndigheter. Resultatet indikerar därför att sättet att dokumentera 
skador och blåmärken ingår i utredares yrkespraktik.  
 I mål 4 tydliggör åklagaren fotografiets ursprung genom att hänvisa till ut-
redarens anteckningar under fotografiet. Under sakframställan gör åklagaren 
följande yttrande, där vi ser hur åklagaren introducerar målsägandens egna bil-
der och hur de ska tolkas:  
 
Utdrag 7.17 

 
det finns bilder från olika (.) stadier jag kommer att förhöra 

målsägaren kring just detta också (.) men e: här finns rubriker 

e: så att man kan förstå att detta är då taget i samband med 

förhör som står här och vid tillfället fanns det ett blåmärke på 

högra handledens utsida (.) det står till och med att dom här 
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bilderna är tagna på polisstationen i Lidholm och det är 28 

februari (Åklagarens sakframställan, mål 4) 
 
Att åklagaren beskriver bildernas produktionsförhållanden i samband med att 
hon hänvisar till sidnummer i förundersökningen och visar bilderna på rättssa-
lens storbildsskärmar antyder att bilderna används för att legitimera att målsä-
ganden fått blåmärken på handlederna i samband med gärningen. Åklagaren 
hänvisar sedan till brödtexten under bilderna i yttrandet: ”det står till och med 

att dom här bilderna är tagna på polisstationen i Lidholm och det är 28 februari”. 
På så vis bekräftas att fotografiet tagits av en utredare, som i sammanhanget kan 
likställas med en personlig och oberoende auktoritet (jfr van Leeuwen 
2008:106). Adverbialet ”till och med” används legitimerande i åklagarens före-

dragning, och hon gör rätten uppmärksam på att bildernas sammanhang är klar-
lagt. Att en auktoritet kan vidimera att fotografiet är taget på målsägandens 
handled 28 februari på polisstationen styrker alltså målsägandens berättelse. 
Två av utredarens bilder som tagits 28 februari visas nedan. 
 

  
Bild 10           Bild 11 

Bild 10: Bild tagen av utredare i samband med målsägandeförhör, mål 4 
Bild 11: Bild tagen av utredare i samband med målsägandeförhör, mål 4 
 
Åklagaren introducerar bilderna under sakframställan, och hon beskriver i sam-
band med att bilderna visas skadan som dokumenterats av polisens utredare. I 
analysen som görs beskriver åklagaren vad som är relevant att utläsa från bil-
derna och hon tolkar innehållet genom att påstå att det ”vid tillfället fanns ett 

blåmärke på högra handledens utsida”. I denna del av sakframställan kombine-

ras resurserna tal, text och bild för att omge bilderna med en ny situationskon-
text efter att de rekontextualiserats till huvudförhandlingen. 
 På bild 10 och 11 har målsäganden lagt sin vänstra underarm mot en skriv-
bordsyta med handen lätt knuten. På bilden ses utredarens hand som håller i en 
plastlinjal, som lagts med nollmarkeringen placerad vid blåmärkets början på 
målsägandens underarm. Janna Svensson, som är utredare i detta åtal, har san-
nolikt haft en kamera eller mobiltelefon i högra handen. Här är det till skillnad 
från tidigare exempel i bild 10 och 11 fråga om aktionsprocesser. Aktören i 
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dessa processer är utredarens hand som håller i vektorn, linjalen, som mäter 
blåmärkena på målsägandens handleder. Förutom att dokumentera blåmärkets 
storlek med en linjal har utredaren lämnat en anteckning till bilderna i förunder-
sökningen som verifierar att de tagits i samband med polisförhör på polisstat-
ionen. Denna kontextualisering ger bilderna och fotografen auktoritet genom att 
bilderna som åklagaren visar omges med ett textuellt sammanhang där det re-
dogörs för tid och plats när bilderna tagits och fotografens yrkestitel:  
 
Utdrag 7.18 

 
OBJEKT: 
Målsägandes skador, tagna i samband med förhör. Blåmärke på högra handens utsida. 
FOTOGRAF: 
Janna Svensson, utredare. 
PLATS: 
Polisstationen i Lidholm 
DATUM: 
2017-02-28 

 
Dokumentationen i förundersökningen omger bilderna med en situationskon-
text som gör att de får ett bevisvärde. Fotografen är återgiven med namn och 
tjänstetitel. Det framgår också att målsäganden och utredaren befinner sig på 
polisstationen och att bilderna har tagits i samband med förhör. Att denna in-
formation finns bilagd bilderna är ett sätt för utredaren att styrka bildernas au-
tenticitet. Genom att spåra bakåt kan åklagaren under sakframställan verifiera 
skadornas ålder och att det är en polis i tjänst som fotograferat. Det borgar för 
att dokumentationen har gjorts av en oberoende aktör. Linjalen som mäter blå-
märkenas omfattning gör att de kan bedömas skalenligt, vilket gör att det inne-
hållsligt är svårt att ifrågasätta denna typ av bilder. Diskussionen i huvudför-
handlingen gäller snarare hur de ska tolkas än att målsäganden vid en given 
tidpunkt har en kroppsskada på armen som mätts skalenligt. Åklagarens berät-
telse rekontextualiserar bilder och ger dem en betydelse som inryms i sakfram-
ställningen. I en annan social praktik kan denna typ av bilder däremot ges annan 
betydelse. I en vårdkontext är de dokumentation på en skada som patienten sökt 
vård för vid ett visst datum. Ett annat sammanhang som kunde vara aktuellt är 
att bilder också kan skickas till försäkringsbolag eller Försäkringskassan, så att 
kunden kan styrka en bestående kroppsskada eller nedsatt arbetsförmåga. 

7.3.3 Polisens bilder 
I materialet finns exempel på bilder som har dokumenterats av poliser i yttre 
tjänst. I mål 3 har polisen tagit bilder från brottsplatsen. Enligt det PM som 
sammanställts blev patrullen beordrad till en stadspark för att stoppa en på-
gående konflikt mellan en grupp berusade personer. När polisen anländer till 
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parken där konflikten inträffar dokumenterar de föremål, omgivningen och mål-
sägandens blodiga huvud efter att den tilltalade gripits och körts till arresten för 
tillnyktring och förhör. Åklagaren väljer att visa ett urval av de bilder som finns 
bilagda förundersökningen. Polisens tillvägagångssätt innebär att bilder kom-
pletterar det PM som skrevs i samband med ingripandet i parken.  

Åklagaren har i sin sakframställan påstått att målsägandens sällskap vid ti-
den för händelsen var berusade genom att framställa en berättelse som delvis 
berör alkoholintag och berusning. När det saknas berättelser i förundersök-
ningen är ett alternativ att använda bilder som stöd för att en gärning inträffat: 
 
Utdrag 7.19 

Mikaela Berg fanns på trappan vid konserthuset tillsammans med 

andra bekanta till henne, e: det förekom alkohol […] kontaktade 

ett vittne polisen e: larmade att det är konflikt då mellan olika 

tydligt berusade eller påverkade personer (Åklagarens sakframställan, mål 
3) 

 
Beskrivningen i 7.19 är övergripande och påståendena ”det förekom alkohol” 

och ”konflikt mellan tydligt berusade och påverkade personer” styrks med stöd 
av de bilder som polisen tagit på platsen. När det inte finns minnesbilder och 
ingen vill medverka i utredningen kan åklagaren använda stödbevisning för att 
styrka tesen att brott har begåtts av den tilltalade. Bilderna 12 och 13 visas ne-
dan. 

 
 

  
Bild 12           Bild 13 

Bild 12: Bild tagen av polispatrull i samband med utryckning, mål 3 
Bild 13: Bild tagen av polispatrull i samband med utryckning, mål 3 
 
Även om åklagaren inte kan fastställa vem eller vilka som har tömt flaskorna 
på innehåll används bilderna för att reproducera det sammanhang som omgav 
händelseförloppet. Målsäganden har enligt uppgift under polisförhör och i be-
rättelsen som han lämnar på akutmottagningen uppgett att han blivit slagen med 
en glasflaska i huvudet. Åklagarens påstående ”på platsen fanns en del flaskor 



136 
 

med innehåll av alkoholhaltiga drycker av olika slag” har ursprung i de bilder 
som polisen tog i samband med utryckningen. I deras PM finns antecknat att 
personer i sällskapet var mer eller mindre berusade, men det är bilderna som 
avslöjar vilken typ av alkohol som sannolikt intagits i parken. Åklagaren använ-
der här bildmaterialet för att skapa en kontext till gärningen. Att berusningsgra-
den var hög framgår också av förhören som bilagts förundersökningen där för-
hörsprotokollen vittnar om att ingen av de hörda har några minnesbilder av hän-
delsen. Bild 12 och 13 saknar deltagare, men de beskriver däremot visuellt hur 
platsen såg ut strax efter gärningstillfället. 

Förutom bilderna på flaskorna har poliserna i mål 3 fotograferat målsägan-
den som vid tidpunkten har ett blödande sår i huvudet. Enligt målsägandens 
egna uppgifter har skadan orsakats av slag med en glasflaska. 
 

 
Bild 14: Bild tagen av polispatrull i samband med utryckning, mål 3 
 
Bilden tolkas i sakframställan av åklagaren och hon påstår att ”vi ser att han 
uppenbart är blodig i huvudet”. Åklagaren använder konformitetslegitimering 

(van Leeuwen 2008:109) när hon ska styrka fotografiets innehåll via majoritets-
pronomenet ”vi”, som inkluderar alla som kan se bilden projiceras i rättssalen. 
Den primära bildhandlingen är enligt åklagaren målsägandens huvudskada, som 
illustreras som en händelse. Målsägandens blodiga huvud är processens mål, 
men aktören och vektorn som orsakat skadan finns inte dokumenterade på bil-
den. 
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7.3.4 Vittnens bilder 
Bilder som tagits under och efter händelseförloppet av vittnen finns i mål 1,3,4 
och 5. Fotodokumentationen i mål 5 har tagits av två olika vittnen, som är vän-
ner till de tre målsägandena som enligt åklagarens gärningsbeskrivningar utsatts 
för fysiskt våld av den tilltalade. De första bilderna som visas under åklagarens 
sakframställan är stillbilder från en videoinspelning. De har extraherats av po-
lisens tekniker och sedan bilagts förundersökningen som skärmdumpar. Enligt 
åklagaren visar stillbilderna från filmen när målsäganden Amanda blir träffad 
på armbågen av en kastad glasflaska. Förutom berättelserna från målsägande 
och tre vittnen finns denna sekvens som ska visa målsägandens reaktion sekun-
derna efter att flaskan träffat hennes armbåge. 
  Åklagaren rekontextualiserar bilderna genom att beskriva ett tumultartat 
händelseförlopp där hon beskriver att den tilltalade ”plockar upp en glasflaska 
som låg på gatan och kastar den mot Amanda som träffar hennes armbåge”. Två 
av stillbilderna som projiceras på storbildsskärm under sakframställan visas ne-
dan. 
 

 
Bild 15         Bild 16 

Bild 15: Bild extraherad från vittnesfilm under pågående bråk, mål 5  
Bild 16: Bild extraherad från vittnesfilm under pågående bråk, mål 5  
 
Stillbilderna som extraherats från mobilfilmen är gryniga och det är svårt att 
fastställa vilka personer som syns på bilden. Eftersom filmen spelats in nattetid 
med en äldre mobiltelefon har upplösningen uppenbara brister. Händelseförlop-
pet inleds med bild 15 som visar hur målsäganden Amanda konfronterar den 
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tilltalade, Zoran, och de andra som befann sig i sällskap med honom. I kronolo-
gin följer därefter bild 16 som enligt åklagaren visar Amanda som instinktivt tar 
sig på armbågen efter att hon träffats av den kastade glasflaskan. Filmen visar 
inte vem som kastar flaskan eller när flaskan träffar. Flaskan som kastas syns 
heller inte på bilden, vilket gör att det är en händelse som illustreras. Sannolikt 
har vittnet riktat om kameran i samband med att Amanda skriker. Enligt vittnets 
egna redogörelser har han haft kameran riktad mot Zorans gäng för att kunna 
dokumentera vilka som ingick i gruppen. Filmens innehåll är därför koncentre-
rad till de tre personer som syns i bakgrunden på bild 15. Dessa omständigheter 
för stillbilderna framkommer först under åklagarens vittnesförhör med vittnet 
som filmat händelsen:  
 
Utdrag 7.20 
 

vi andra kommer ut ur bilen e: då ropar Emil till mej att jag 

ska ta upp min telefon och filma, och då medans jag tar upp den 

börjar dom ju springa från platsen (1.0) och då stannar en längs 

vägen och tar upp en glasflaska och kastar som träffar Amanda 

(Vittnesförhör med Axel Kvist, mål 5) 
 
I vittnesförhöret sätts stillbilderna från mobilfilmen i ett sammanhang. Åklaga-
ren har i sin sakframställan visat bilderna och beskrivit att den tilltalade kastar 
en flaska som träffar Amanda på armbågen. Att Axel uppmanats att filma och 
att fokus var att dokumentera vilka som ingår i gruppen framkommer senare i 
vittnesförhöret. Påståendet ”börjar dom ju springa från platsen” kan förklara 
orsaken till att fem av sju stillbilder visar vad som inträffar innan flaskan träffar 
Amanda. Kombinationen av stillbilder som illustrerar delar av ett händelseför-
lopp och en vittnesberättelse från platsen gör att åklagaren argumenterar för att 
denna handling begåtts av den tilltalade och inte någon annan i sällskapet.  

I mål 3 har vittnet Frank Stenholm filmat händelseförloppet som enligt åkla-
garen inträffat mellan målsäganden Jonas och den tilltalade, Mikaela. I likhet 
med mål 5 har denna åklagare valt att visa skärmdumpar från den film som 
enligt åklagaren visar den tilltalade attackera målsäganden fysiskt. I utdrag 7.21 
sammanfattar åklagaren vittnets agerande på platsen och orsaken till att den ur-
sprungliga filmen inte visar själva händelseförloppet när slaget med flaskan ska 
ha utdelats av den tilltalade: 
 
Utdrag 7.21 
 

Vittnet Stenholm e: passerade ju den här platsen och uppmärksam-

made som sagt e: konflikt mellan personer på den här platsen. 

Han ringer ju in sedan han har sett en person falla till marken, 

skadad e: och lämnar uppgifterna till operatören att det finns 

en kvinna där som jagar den här mannen, e: Stenholm försökte med 

hjälp av sin mobiltelefon att filma den här händelsen, han finns 
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på en bits håll och e: det gör att man inte kan se själva 

händelsen så bra utan alla personer skyms bakom en större träd-

stam (Åklagarens sakframställan, mål 3) 
 
Den berättelse om händelseförloppet som åklagaren lämnar i 7.21 utgår från 
Frank Stenholms samtal med operatören på SOS-alarm, åklagarens analyser av 
bilderna och det rapporterade händelseförloppet.  

Ett sätt att tolka åklagarens redogörelse är att se den som en introduktion till 
den kommande visningen av stillbilderna. Ett annat sätt är att denna beskrivning 
snarare kan ses som argument som ska legitimera åklagarens val att inte spela 
upp filmen i rättssalen utan att bara visa stillbilderna. Händelseförloppet som 
inträffar på stillbilderna är på få sekunder, och det hade sannolikt varit svårt att 
urskilja vad som händer på filmen. Att visa filmen i stället för att kombinera 
bild och analys skulle därför begränsa vad rätten kan tolka av sammanhanget. 
En kort filmsekvens som spelats in på avstånd gör att alla åskådare skulle få 
svårt att identifiera vilka som finns på filmen och vad som inträffar. På bild 17 
som visas syns två personer som enligt åklagaren är Mikaela och Jonas som är 
tilltalad och målsägande i mål 3.  

Påståendet ”det finns stillbilder i förundersökningen som visar Mikaela och 
Jonas Svensson” sker i samband med att bilderna visas i rättssalen. Dessa still-
bilder visas i urval nedan. I utdrag 7.22 som följer efter bilderna analyserar åkla-
garen de rörelser som illustreras i bilderna, och transformerar dess visuella in-
nehåll till tal. 
 

 
Bild 17      Bild 18 

Bild 17: Bild extraherad från vittnesfilm under pågående bråk, mål 3  
Bild 18: Bild extraherad från vittnesfilm under pågående bråk, mål 3  
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Utdrag 7.22 
 

Bakom stammen här ser man Mikaela som svingar med sin ena hand. 

Vi har Jonas Svensson på bild här, jag ber er då som sagt notera 

att han, hans färger på kläderna på överkroppen Mikaela som med 

ena handen höjd rör sig i riktning mot Jonas Svensson (2.0) vi 

har ytterligare en person här och att han på något vis kommer in 

här och försöker avstyra det här händelseförloppet […] Mikaela 

svingar flaskan i hög höjd och rör sig mot Jonas (Åklagarens sakfram-
ställan, mål 3)  

 
Enligt åklagaren kan identiteten på personen till höger på bilderna styrkas med 
hänvisning till färgen på hans jacka. Hon gör här en legitimerande jämförelse 
(van Leeuwen 2008), som i sakframställan har formen av en uppmaning ”notera 

hans färger på kläderna”. Fotot som tagits av polisen (bild 14) visar en närbild 
på Jonas som har ett sår i huvudet och levrat blod i ansiktet. Hans identitet på 
denna bild har bekräftats av de poliser som förhörde honom strax efter händel-
sen. I åklagarens argumentation använder hon sig därför av en beviskedja som 
sammantaget ska visa att det är Jonas som blir attackerad på bild 17 och 18.  

Aktionsprocesserna på dessa bilder utgörs enligt åklagaren av ”Mikaela som 

med ena handen höjd rör sig i riktning mot Jonas Svensson”. I denna beskriv-
ning är det fråga om en process med Mikaelas arm som processens vektor, vil-
ken rör sig i riktning mot Jonas. Transformeringen av bildens aktionsprocesser 
till tal sker via en berättelse om ett händelseförlopp. Åklagaren beskriver Mi-
kaelas kroppsrörelser via omständigheterna ”med ena handen höjd” och ”mot 

Jonas Svensson”. Via dessa omständigheter fastställer åklagaren bildernas nar-
rativ där Mikaela utpekas som aktören. 
 På bild 18 framträder ytterligare en person bakom den stora eken. I åklaga-
rens beskrivning blir han delaktig i fotografiets aktionsprocess genom åklaga-
rens tolkning att han ”försöker avstyra det här händelseförloppet”. Här gör åkla-
garens en långtgående tolkning av personens handlingar, som sannolikt inte de-
las av alla åskådare. Det finns nämligen inget i hans rörelsemönster som tyder 
på att han har för avsikt att avstyra konflikten. Mannen som har stått bakom 
trädet har under förundersökningen hörts av polis, men har dock inte kunnat 
lämna några uppgifter om händelseförloppet på platsen.  

Åklagarens sista påstående i utdrag 7.22 utgörs av två olika materiella pro-
cesser med Mikaela som aktör ”Mikaela svingar flaskan i hög höjd” och ”rör 
sig mot Jonas”. Att åklagaren kan tolka bildens aktionsprocess som att Mikaela 
”svingar flaskan” är osäkert i och med avståndet och bildupplösningen, som gör 
att det är svårt att avgöra med stöd av bilderna om hon har något föremål i han-
den. Här är det sannolikt fråga om att åklagaren gör ett tillägg som inte går att 
urskilja på bilden. Att en flaska har använts baseras på uppgifterna som målsä-
ganden lämnat i polisförhör och i samband med undersökningen på akutmottag-
ningen. Här presupponerar åklagaren att det på stillbilden finns en flaska i Mi-
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kaelas hand. En orsak kan vara att hon vill legitimera för rätten att dessa bildse-
kvenser återger händelseförloppet, och då behöver åklagaren tillföra de artefak-
ter som enligt uppgift använts under gärningen. I någon mån är bildtolkningen 
en hybrid av vad som syns på bilderna och informationen som lämnats i förun-
dersökningens berättelse.  
 Händelsen i parken har rekontextualiserats i flera led när åklagaren presen-
terar händelseförloppet som uppförstorade stillbilder i rättssalen. Stillbilderna 
utgör på så sätt nedslag i en längre sekvens, och de kan inte återge en persons 
exakta rörelsemönster.  
 I nästa bildsekvens 19 och 20 som åklagaren visar under sin huvudförhand-
ling har aktörsrollen i bildernas aktionsprocesser övergått till Jonas.  
 

  
Bild 19     Bild 20 

Bild 19: Bild extraherad från vittnesfilm under pågående bråk, mål 3  
Bild 20: Bild extraherad från vittnesfilm under pågående bråk, mål 3  
 
Bildsekvenserna ovan kombineras med en analys av bildhandlingarna. Åklaga-
ren har bedömt innehållet i bilderna, vilket gör att de legitimeras som bevis för 
att händelsen inträffat på det sätt som påstås i sakframställan:  
 
Utdrag 7.23 
 

sedan på sidan 34 kommer sekvensen där Jonas då e: med sina 

händer knuffar till Mikaela, som tappar balansen och faller ut 

mot gräset (Åklagarens sakframställan, mål 3) 
 



142 
 

I denna beskrivning av aktionsprocesserna på stillbilderna har Jonas blivit ak-
tören i åklagarens tolkning av bilden och hans armar som knuffar den tilltalade 
utgör processernas vektorer.  

Av bildsekvensernas aktionsprocesser framgår inte med säkerhet om slaget 
med glasflaskan inträffar mellan bildsekvens 19 och 20. Åklagaren har däremot 
indikerat i sitt föregående yttrande att ”Mikaela svingar flaskan i hög höjd och 

rör sig mot Jonas”, vilket sannolikt gör att gärningen inträffar vid denna tid-
punkt. Att Jonas lägger vänstra handen på huvudet är ytterligare ett tecken på 
att slaget har inträffat och att han tar på skadan som en reflex.  

Åklagares tolkningar av aktionsprocesser sker med stöd av underlaget i de 
skriftliga berättelser som finns i förundersökningen. Kombinationen av text och 
bild gör att dessa modaliteter skapar en gemensam betydelse som åklagare re-
kontextualiserar i sina sakframställningar. Åklagarnas röster får på så vis bety-
delse för de händelseförlopp som beskrivs i sakframställan. I transformations-
processen från bild till tal måste åklagare fokusera på väsentliga delar av inne-
hållet, vilket gör att urvalet görs med utgångspunkt i åtalet. Berättelsen som 
omger bilderna används alltså av åklagare för att tolka och bedöma bildernas 
ideationella betydelse. 

7.3.5 Målsägandens bilder 
Det finns även bilder som tagits av målsäganden i mål 1, 2, 4 och 5. Syftet med 
bilderna är att dokumentera att gärningen resulterat i svullnad eller blåmärke. 
En variation är målsäganden Fatima i mål 4, som har valt att dokumentera hur 
blåmärkena på hennes handleder förändrats över tid. I sin sakframställan visar 
åklagaren sex av de bilder som tagits av målsäganden under två veckor. Det är 
således fråga om ett urval. Fatima har lämnat 22 bilder på sina handleder som 
hon fotograferat direkt efter händelsen på HVB-hemmet tillsammans med bilder 
som tagits i hemmiljö under 14 dagar. När åklagaren rekontextualiserar bilderna 
sker det via en hänvisning till utredaren Janna Svensson som bilagt bilderna till 
förundersökningen enligt bildtexten i utdrag 7.23 nedan. Det följs av två exem-
pel på det urval av Fatimas bilder som åklagaren valt att visa under sin sakfram-
ställan.  
 
Utdrag 7.24 
 

tagen av målsäganden inskickad till förhörsledare i samband med 

förhör 28 mars (4.0) och så står det också att bilderna är tagna 

vid olika datum eftersom dom visar hur skadan förändras över tid 

(Åklagarens sakframställan, mål 4) 
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Bild 21       Bild 22 

Inskickade till förhörsledare i samband med förhör den 28 februari 2017. Bilderna är enligt 
målsäganden tagna vid olika datum efter händelsen och visar hur skadan förändrats över tid.  

 
Bild 21: Bilden på skadan är tagen av målsäganden  
Bild 22: Bilden på skadan är tagen av målsäganden 
 

Bildkollaget med målsägandens egna bilder avslutar åklagarens sakframställan. 
Hon visar ett urval av bilderna i rättssalen, men väljer att inte kommentera något 
övrigt om vad som framkommer på dessa bilder. Här finns en skillnad mellan 
de bilder som tagits på polisstationen jämfört med andra brottmål i materialet. 
Bilder som tagits av polisens utredare legitimeras av auktoriteter som i bildtext 
kan vidimera skadans utseende vid tidpunkten för bildens tillkomst. Bilderna 
återger huvudsakligen händelser som konceptuella processer, som visar statiska 
tillstånd. Det saknas ett händelseförlopp, vilket till viss del kan förklara åklaga-
rens knapphändiga beskrivning av innehållet.  

Texten under bilderna har skrivits av utredaren Janna Svensson som förhört 
målsäganden och tagit bilder på hennes skador på polisstationen (se ovan). Att 
utredaren använder synvinkelomständigheten ”enligt målsäganden” tyder i 

sammanhanget på att utredaren markerar att det är Fatimas egna uppgifter som 
ger bilderna ett förklaringsvärde. Hon kan inte legitimera att dessa bilder är au-
tentiska och att blåmärkena haft de färger som Fatima påstår vid tidpunkten.  

Som jag visat i avsnitt 7.3 kan bilder som tagits av vårdpersonal, poliser och 
vittnen innehålla narrativa processer när linjaler, föremål och kroppsdelar ap-
pliceras i bilderna som processernas vektorer. Det finns en avsevärd skillnad 
mellan å ena sidan dokumentera en pågående konflikt mellan två och flera per-
soner å andra sidan i en institutionell miljö använda mätinstrument för att fast-
ställa storleken på ett blåmärke eller en kroppsskada. Av dessa fem analyserade 
sakframställningar med bildmaterial som en del av bevisningen förefaller det 



144 
 

som om åklagarens argumentation varierar beroende på vem som tagit fotogra-
fiet. En bild som har tagits av en professionell auktoritet ges högre legitimitet 
än bilder som tagits av målsägandena och vittnen. 

7.4 Sammanfattning av iakttagelser 
Syftet med analysen är att undersöka vad som sker när, texter och bilder som 
ursprungligen har dokumenterats av professionella aktörer i samhällsinstitu-
tioner eller av privatpersoner rekontextualiseras av åklagare i sakframställ-
ningar. Som tidigare diskuterats består sakframställningar av muntliga argu-
mentationer som med stöd av modaliteterna tal, text och bild ska visa att de 
tilltalade har utsatt målsägandena för våld och hot om våld. Eftersom de texter 
som rekontextualiseras i åklagares sakframställningar har ursprung från olika 
sociala praktiker med skilda mål, behöver innehållet anpassas och kontextuali-
seras efter huvudförhandlingars mål och åklagarnas uppdrag. De texter som bi-
lagts förundersökningarna flyttas alltså i tid och rum, och mellan olika modali-
teter. Konsekvensen blir att de vid varje rekontextualisering och transformation 
kräver viss anpassning efter det nya sammanhanget, vilket ger bilderna en delvis 
ny innebörd som baseras på åklagarnas tolkningar av innehållet.  

7.4.1 Sammanfattning av patientjournaler och rättsintyg 
Analysen visar att åklagarna rekontextualiserar patientjournaler som hybridtex-
ter i sina sakframställningar. I materialet visade alla åklagare den autentiska 
texten på storbildsskärm under tiden som de läste dokumentationen högt i urval. 
När texter lyfts ut från sitt ursprungliga sammanhang för att användas som bevis 
i huvudförhandlingen gör det att innehållet måste legitimeras i den nya kontex-
ten för att dokumentationen ska bli begriplig. Detta presentationssätt, att rekon-
textualisera patientjournaler visuellt, är en strategi för att legitimera textens in-
nehåll med stöd i textens ursprung. Eftersom patientjournalerna innehåller ex-
pertbedömningar av kroppsskador, kan läkarnas medicinska bedömningar an-
vändas för att legitimera att de berättelser som målsägandena lämnat i polisför-
hör till viss del är verifierbara. I sakframställningarna väver åklagarna in pati-
entjournalerna i målsägande- och vittnesberättelserna som tidigare hämtats från 
polisförhören i förundersökningarna, vilket ger dem en ny kontext.  

Alla patientjournaler har också mallade rubriker, vilket innebär att designen 
kan variera något mellan vårdgivare. Syftet är däremot desamma, att läkare ska 
dokumentera undersökningen, ställa diagnos och skriva ut recept eller göra or-
dinationer. Patienten ges också möjlighet att ange syftet med besöket som 
”dokumentation av skador efter misshandel”. Under vårdkontakten får de också 

besvara frågor som har relevans för att de tagit kontakt med vårdcentral eller 
akutmottagning. I materialet är det kroppsskador som kontextualiseras, och det 
görs genom att patienterna lämnar berättelser om hur skadan uppstått. Resultatet 
visar att åklagarna använder dessa berättelser för att vidimera att målsägandena 
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lämnat samma version av händelseförloppet vid flera tillfällen, vilket kan legi-
timera berättelsens trovärdighet.  

Det textuella innehållet i patientjournaler kompliceras däremot av Rätte-
gångsbalken krav på muntlighet (RB 46 kap. 5 §). Åklagare måste därför trans-
formera journalers patientberättelser och läkarnas medicinska bedömning till 
tal. Denna transformation resulterar i att urval av innehållet görs. En återkom-
mande strykning i alla rekontextualiserade patientjournaler är de rekommenda-
tioner som läkarna riktar direkt till patienten. I materialet finns exempel på or-
dinationer om vila och förslag på receptfria tabletter mot smärta. Annat som 
åklagare bortser från är tidigare behandlingar och diagnoser. Gemensamt är att 
informationen inte har någon relevans för de åtalspunkter som riktas mot tillta-
lade.  

Av resultatet är det möjligt att lämna några kritiska reflektioner på hur be-
rättelser i patientdokumentation används för att legitimera att målsägande ut-
satts för brott. Skälet är att målsägandena är upphovspersoner till berättelsen om 
hur och varför kroppsskadorna uppkommit. Undersökande läkare har inte upp-
draget att bedöma sannolikheten för att kroppsskadorna är förenliga med de be-
rättelser som målsägandena lämnat för att kontextualisera skadorna.  

Läkare gör också bedömningar av patienternas smärtupplevelser vid palpa-
tion. Denna bedömning har sannolikt målsägandena som källa, eftersom de ges 
möjlighet att själva gradera vilken smärta de känner. Att undersökande läkare 
skriver ”ländryggen palpationsöm” eller ”lite ömt i området när man palperar” 
innebär att läkaren undersökt området med fingrarna men rösten är målsägan-
denas och inte läkarens. Det gör att patientjournalerna innehåller röstbland-
ningar som kan göra det svårt för rätten att avgöra om det är läkarens expertröst 
eller patientens smärtupplevelser som ligger till grund för denna del av bedöm-
ningen i patientjournalen.  

I rättsintygen bedöms berättelser från polisförhör, dokumentation i patient-
journaler och bilder på kroppsskador i mål 1 och mål 5. Resultatet av analysen 
visar att rättsläkarnas bedömningar av målsägandenas kroppsskador görs objek-
tivt. Rättsläkarna bedömer målsägandes och tilltalades berättelser och hur san-
nolikt det är att kroppsskadorna uppkommit på det sätt som gjorts gällande i 
polisförhör och under patientbesöket. Med hjälp av Rättsmedicinalverkets ana-
lyser bedöms sannolikheten för att skadorna uppkommit på det sätt som an-
tingen målsägande eller den tilltalade gjort gällande att ”skadan kan ha upp-
kommit både enligt målsägandes och den misstänkte gärningspersonens be-
skrivning”. Tillvägagångssättet skiljer sig därför från hur patientjournaler, som 
utgår från patientens perspektiv, upprättas. 

7.4.2 Sammanfattning av bilder 
Åklagarna använder bilder i sina sakframställningar som komplement till polis-
förhör, patientjournaler och rättsintyg. Resultatet visar att bilder på kroppsska-
dor används för att visuellt visa effekten av det våld som enligt åtalen riktats 
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mot målsägandena. Bilder används som stödbevisning i åklagarnas sakfram-
ställningar för att belägga en konflikt och som dokumentation av målsägande-
nas kroppsskador.  
 Resultatet från studien visar att vem eller vilka som är bildernas upphovsper-
soner har betydelse för det utrymme som bilderna ges i sakframställningarna. 
Ett resultat är därför att bilder som har läkare och poliser som upphovspersoner 
analyseras utförligt av åklagarna med hänvisning till fotografens tjänstetitel. 
Bilder som har målsägande eller målsägandes vänner som upphovspersoner vi-
sas kortare tid på storbildsskärm och bildernas innehåll kommenteras inte. De 
ges i stället en mer allmän inramning, exempelvis ”en bild som tagits av vittnet 

David en stund efter slaget”.  
Det förekommer att åklagare hänvisar till bilder som tagits under ett bråk. 

Analysen visar att bilderna från pågående konflikt har tagits på avstånd eller i 
mörker, vilket gör det svårt att urskilja vilka som befinner sig på platsen, och 
vad som sker. Åklagarna använder då polisförhörens berättelser för att tolka vad 
som sker på bilderna, och vilka som finns på platsen. 

Poliser och läkare dokumenterar bilder på kroppsskador med linjaler som 
läggs längs med skadan för att skalenligt kunna mäta dess storlek. Gemensamt 
för hela materialet är att de tar närbilder. Upphovspersonen zoomar alltså in 
skadeområdet på kroppen, vilket gör att enbart kroppsdelen som skadats syns 
på bilden. Bilderna ger därför sken av att vara opersonliga och att de har ett 
dokumenterande syfte. För att ytterligare legitimera att bilderna är autentiska 
bilägger åklagare och andra tjänstepersoner information om när, var och av vem 
bilderna tagits. Att bilder som hämtats från fem förundersökningar i tre olika 
polisregioner och en sjukvårdsregion15 har ett likartat dokumentationssätt är en 
tydlig indikation på att det finns rutiner för hur kroppsskador ska dokumenteras 
med bilder. Att bilderna tagits av polis eller läkare i tjänsten signalerar att upp-
hovspersonen är en auktoritet som legitimerar att bilderna återger en oförfalskad 
dokumentation. Argumentationen grundas på så vis i rationalitet, och kropps-
skadan på bilden blir därmed en underförstådd effekt av fysiskt våld (jfr van 
Leeuwen 2008:114).  

Sättet att dokumentera är, som beskrivs ovan, institutionaliserat. Det finns 
exempelvis rekommendationer från Läkartidningen (2018) som ger praktise-
rande läkare tips på hur de kan dokumentera kroppsskador med bilder. Samma 
tillvägagångssätt finns hos Polisen, som via webbplatsen rekommenderar 
brottsoffer att kroppsskadan ”bör dokumenteras, helst fotograferade, av en lä-
kare” (Polisens webbplats, utan år).  
  

 
15 I materialet är det endast en sjukvårdsregion som tar bilder på målsägandens skador. De andra två 
regionerna dokumenterar enbart med text i patientjournaler.  



147 

 

8 Huvudförhandlingars slutanförande 

Slutanföranden avslutar huvudförhandlingar. I denna del av rättsprocessen ska 
åklagare, målsägandebiträden och försvarare lämna varsitt slutanförande för rät-
ten (Eklund 2005:231). Dessa muntliga argumentationer sammanfattar innehål-
let i sakframställningarna och de muntliga tingsrättsförhören som tidigare under 
förhandlingen hållits med målsägande, tilltalade och vittnen. Förutom att sam-
manfatta vad som framkommit under huvudförhandlingarna förväntas juristerna 
att värdera de stödbevis som presenterats i sakframställningarna. Bevisvärde-
ringen utgörs således av en rättslig argumentation av innehållet i sakframställ-
ningen, och bedömningar av innehållet i de berättelser som lämnats av målsä-
gande, tilltalade och vittnen. Argumentationerna mynnar ut i antaganden gäl-
lande vad juristerna anser vara bevisat, och vilka berättelser och stödbevis som 
kan avfärdas. Sist i slutanföranden finns argumentation om skuldfrågan, brotts-
rubricering, om tilltalade ska dömas eller frias för brott och lämplig påföljd vid 
fällande dom. I påföljdsyrkandena kan jurister legitimera sina bedömningar 
med stöd av rättskällor, som prejudicerande domar (Ekelöf, Edelstam & Pauli 
2011:205).  

Denna delstudie syftar till att undersöka hur tal, texter och bilder från sak-
framställningar och muntliga berättelser som lämnats i tingsrättsförhören rekon-
textualiseras till juristers muntliga slutanföranden. De används för att legitimera 
alternativt delegitimera åtalspunkterna som riktas mot de tilltalade. Studien ska 
också jämföra innehållet i slutanföranden mellan jurister inom samma brottmål 
och mellan två olika brottmål. För att denna studie ska illustrera temat legitime-
ring och rekontextualisering av tal, texter och bilder har jag valt att begränsa 
materialet till brottmål som har kombinationer av tal, texter och bilder. I materi-
alet uppfyller brottmål 1–5 dessa kriterier. Eftersom mål 1 och 5 är stora brott-
mål med huvudförhandlingar som pågick i flera dagar, är slutanförandena också 
mycket omfattande. Därför har de valts bort från materialet. I mål 2 har den 
tilltalade erkänt att han slagit målsäganden på överarmen, och efter närläsning 
av slutanförandet framgår det att juristernas argumentation är inriktad på om 
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slaget var med öppen eller knuten hand, det vill säga gärningens brottsrubrice-
ring och straffvärde. Även om det finns påtagliga skillnader mellan mål 3 och 
mål 4 har de gemensamt att åklagare och försvarare sammanfattar berättelser 
och stödbevis, gör bevisvärderingar, argumenterar om det är bevisat att de till-
talade begått de åtalade gärningarna och vilket straffvärde som är aktuellt vid 
fällande dom.  

Materialet består av ljudupptagningar från fyra slutanföranden som hämtats 
från mål 3 och mål 4. Övrigt processmaterial som använts för att tolka resultatet 
är mina fältanteckningar från huvudförhandlingarna. Nedan visas en översikt av 
materialet: 
 

• Åklagarens och försvarets slutanförande, mål 3 
• Åklagarens och försvarets slutanförande, mål 4 

 
Det innebär att materialet består av två slutanföranden från mål 3 och två från 
mål 4. I mål 4 har målsäganden ett målsägandebiträde som håller ett slutanfö-
rande beträffande det skadestånd som målsäganden har yrkat. Målsägandebiträ-
dets slutanförande har inte analyserats eftersom hen inte argumenterar med ut-
gångspunkt i tal, texter och bilder.  

8.1 Tillvägagångssätt 
Metodologiskt utgår analysen från den systemisk-funktionella lingvistikens 
transitiva system (Halliday & Matthiessen 2014, Thompson 2013), och gram-
matiskt undersöks verbprocesser, deltagare och omständigheter i såväl fria som 
bundna satser (se 3.3). Åklagarnas och försvararnas slutanföranden redovisas 
först enskilt. Därefter jämförs åtalen mellan varandra. Kvalitativt undersöks hur 
slutanförandenas verbprocesser och omständigheter används som argument för 
att legitimera och delegitimera berättelser och övrig bevisning. Legitimerings-
analysen begränsas till kategorierna instrumentell rationalitet via måloriente-
ring och effektorientering och moralisk värdering via evaluering och jämförelse 
(van Leeuwen 2008:109–116). Utöver detta visar jag hur jurister använder sina 
egna tolkningar av bevisen i legitimerande syften. Jurister kan ses som person-
liga auktoriteter (jfr van Leeuwen 2008:105) som argumenterar för att deras 
tolkningar ska ligga till grund när rätten gör sina överväganden i skuldfrågan 
och påföljd vid fällande dom. 
 Moralisk värdering kan innebära att en talare använder värdeord som i en 
kontext bedöms vara moraliskt rätt eller fel. De länkas då till diskurser som 
avgör om aktörers handlingar är föredömliga, riktiga eller orättfärdiga. Enligt 
van Leeuwen (2008:110) används adjektiv i evaluerande legitimering, och de 
hör därför samman med relationella processer, där de exempelvis kan utgöra 
andradeltagarna värde och attribut. Ett annat sätt att legitimera via moralisk 
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värdering är att göra jämförelser till andra praktiker som i sammanhanget anses 
vara föredömliga.  

Att legitimera via instrumentell rationalitet kan göras med målorientering, 
som innebär att aktörer kan ha medvetna eller omedvetna mål, intentioner eller 
syften som antingen legitimerar eller delegitimerar handlingar ”I do x in order 

to do (or be, or have) y” (van Leeuwen 2008:114). Rationell effektorientering 
behandlar i stället resultatet av en handling. Här krävs materiella handlingar som 
resulterar i en förändring eller en utveckling, exempelvis ”Oscar slog Erik för 
att få honom att hålla tyst”. Här är förändringen framåtsyftande och inträffar när 
Erik blivit tyst. 

8.2 Analys  
Slutanförandet är huvudförhandlingens sista del som hålls efter förhören med 
målsägande, tilltalad och vittnen efter att rättens ordförande har föredragit de 
tilltalades personalier muntligt. Enligt Eklund (2005:231) är det ett sätt för par-
terna att slutföra sin talan. Det är en muntlig argumentation som ska leda till att 
bevisen värderas till den egna klientens favör genom ”att argumentera för par-

tens ståndpunkt” (Eklund 2005:231). I likhet med tidigare delar av huvudför-
handlingen ska denna argumentation vara muntlig. Juristerna bedömer trovär-
dighet och tillförlitlighet i de bevis som tidigare presenterats i sakframställan 
tillsammans med de förhörsberättelser som lämnats av målsägande, tilltalad och 
vittnen. Bedömningen omfattar skuld och påföljd, och i detta skede av huvud-
förhandlingen kan hänvisningar göras till ”domstolsavgöranden, förarbetsutta-

landen och litteraturuttalanden” (2005:231). Det är alltid åklagaren som inleder 
med sitt slutanförande; det följs av målsägandebiträde och därefter försvarare. 
Analysen har gjorts på fyra olika slutanföranden som hämtats från mål 3 och 
mål 4. I mål 3 saknas målsägandebiträde och i mål 4 argumenterar målsägande-
biträdet inte med utgångspunkt i berättelser och övrig bevisning. Därför är det 
enbart åklagarnas och försvararnas slutanföranden som undersöks och jämförs. 
 En kvantitativ jämförelse av antalet processer visar att försvararnas slutan-
föranden är längre än åklagarnas, och att de inriktar sig på att reducera målsä-
gandenas trovärdighet. De jämförda brottmålen har också olika förutsättningar, 
vilket avspeglar sig i de processer som används i slutanförandena i mål 3 och 
mål 4. I mål 3 har huvudförhandlingen hållits i målsägandens frånvaro, och den 
tilltalade har endast vaga minnesbilder av händelsen. Hon kan inte minnas vad 
som hände på platsen, och hon kan inte heller bekräfta eller dementera att hon 
slagit en glasflaska i huvudet på målsäganden. Det är i stället en vittnesberät-
telse tillsammans med målsägandens patientjournal, bilder, och ett PM som 
skrivits av en operatör på SOS-alarm som utgör åklagarens bevis mot den till-
talade.  
 I mål 4 har den tilltalade och målsäganden lämnat motstridiga berättelser om 
vad som inträffat under händelseförloppet. Åklagaren har i sin sakframställan 
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presenterat övriga bevis genom bilder, ett journalintyg från en företagsläkare 
och ett vittnesmål från målsägandens kollega som befann sig på HVB-hemmets 
övervåning vid gärningstillfället. Han har inte sett och hört vad som inträffat, 
men målsäganden har återberättat händelsen efter att den tilltalade lämnat plat-
sen. Slutanförandena i detta åtal präglas därför av diskussioner om trovärdighet 
och vad bilderna som åklagaren visat under sakframställan egentligen bevisar.  

Analyserna visar hur jurister väver in vad de hörda berättat i förhör tillsam-
mans med övriga bevis i slutanförandena. Att först sammanfatta innehållet och 
sedan kritisera vad som sagts är en typ av retorisk strategi som ska legitimera 
eller delegitimera att den tilltalade har utfört de åtalade gärningarna.  
 För att illustrera hur verbprocesserna fördelar sig mellan slutanförandena vi-
sar jag en sammanställning i tabell 9. 
 
Tabell 9: Kvantitativ jämförelse i slutanföranden för mål 3 och mål 4 

Processer  Mål 3.  
Åklagaren  

Mål 4.  
Åklagaren 

Mål 3.  
Försvaret  

Mål 4.  
Försvaret  

Materiell 
 

10 (22 %) 11 (26 %) 16 (31 %) 16 (25 %) 

Verbal 
 

7 (16 %) 
 

9 (21,5 %) 
 

10 (20 %) 
 

15 (23 %)  
 

Mental 
 

11 (24 %) 
 

13 (31 %) 
 

11 (22 %) 
 

10 (16 %) 
 

Relationell 
 

17 (38 %) 
 

9 (21,5 %) 
 

14 (27 %) 
 

23 (36 %) 
 

Totalt 45 (100 %) 42 (100 %) 51 (100 %) 64 (100 %) 
 
I tabell 9 finns det kvantitativa skillnader mellan vilka verbprocesser som för-
svar och åklagare använder i studiens slutanföranden. Resultatet från undersök-
ningen har jämförts på två olika sätt. Jag har i den första jämförelsen ställt åkla-
gare mot åklagare och försvarare mot försvarare. Därefter jämförs åklagare och 
försvarare i respektive brottmål. 

I åklagarens slutanförande från mål 3 är 38 % av processerna relationella. 
Motsvarande resultat för mål 4 är 21,5 %. Att det föreligger en skillnad mellan 
åklagarnas slutanföranden i dessa två åtal orsakas sannolikt av att åklagaren i 
mål 3 har valt en beskrivande argumentationsstrategi. I detta slutanförande be-
skriver hon ingående vilka som befinner sig i parken denna torsdagseftermiddag 
och var personerna befinner sig i relation till varandra. Två tänkbara skäl kan 
vara att vittnet som hörts under huvudförhandlingen befann sig på avstånd när 
han gjorde sina iakttagelser, och att personerna i den tilltalades sällskap var allt-
för berusade för att kunna lämna några redogörelser av bråket mellan målsägan-
den och den tilltalade. Åklagaren behövde därför legitimera att vittnets iaktta-
gelser var riktiga, avståndet till trots.  

I mål 4 finns ingen som bevittnat det händelseförlopp som utspelade sig på 
målsägandens kontor på kvällen när de boende enligt HVB-hemmets interna 
regler skulle befinna sig på sina rum. I detta brottmål står ord mot ord och det 
finns inga vittnen som har sett eller hört händelseförloppet. Resultatet visar att 
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åklagaren i slutanförandet har följande fördelning av processer: de materiella 
utgör 26 %, de verbala processerna uppgår till 21,5 %, de mentala till 31 % och 
de relationella utgör 36 % av processerna i slutanförandet. Detta resultat kan 
tyda på att det ingår i åklagarnas strategi att anpassa innehållet i slutanförandet 
efter de uppgifter som framkommit under huvudförhandlingen och låta bevisen 
tala.  
 I försvararnas slutanföranden är de relationella processerna flest i både mål 
4 (36 %) och mål 3 (27 %). Försvararen i mål 3 kombinerar dem med materiella 
processer (31 %) som huvudsakligen beskriver vad som sker mellan målsägande 
och den tilltalade under händelsen. De materiella processernas används för att 
ifrågasätta och delegitimera åklagarens gärningsberättelse. Detta resultat avvi-
ker delvis från försvarets strategi i mål 4, eftersom verbala och relationella pro-
cesser utgör en större andel av helheten, som en följd av att målsägandens och 
tilltalads förhörsberättelser värderas. Eftersom berättelserna är motstridiga och 
iakttagelser från vittnen saknas, har försvaret troligen strategin att skapa till-
räckligt med tvivel för att rätten ska frikänna den tilltalade.  

Mål 3 har fler mentala processer (22 %) än mål 4 (16 %), vilket orsakas av 
att försvararen återger vad vittnet sett och hört av bråket mellan målsäganden 
och den tilltalade. I mål 4 är det i stället målsägandens upplevelser som ifråga-
sätts av försvaret. 

I studien har också omständigheter undersökts. I tabell 10 visas kvantitativa 
data för omständigheter i slutanförandena.  
 
Tabell 10: Omständigheter i slutanföranden 

Omständig-
heter 

Mål 3. Åklagarens 
slutanförande 

Mål 4. Åklagarens 
slutanförande 

Mål 3. Försvarets 
slutanförande 

Mål 4. Försvarets 
slutanförande 

Tid 3 10 5 7 
Plats 8 8 5 5 
Sätt 2 1 2 13 
Sak –  –  1 –  
Synvinkel 1 1 –  –  
Sällskap 3 - –  1 
Villkor  – 1 –  –  
Orsak 1 –  –  –  
Roll 1 –  –  –  
Totalt 19 21 13 26 

 
Att en betydande del av omständigheterna utgörs av tid och plats är väntat. För-
svarens hänvisningar till tid utgörs av 38 % i mål 3 och 27 % i mål 4. I åklagar-
nas slutanföranden är förekomsten 16 % i mål 3 och 48 % i mål 4. Åklagaren i 
mål 3 har oväntat få omständigheter som anger tid, vilket kan förklaras med att 
det inte har betydelse för åtalet hur länge bråket pågick. I mål 4 är det däremot 
en central del av åtalet hur länge den tilltalade befann sig på kontoret, och hur 
lång tid som fasthållningen pågick. 
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Försvararnas platsomständigheter är procentuellt fler i mål 3, och utgör 38 
% av omständigheterna. Mål 4 har 19 % platsomständigheter. Att den procen-
tuella fördelningen skiljer sig åt har att göra med försvarets bruk av sättsom-
ständigheter i mål 4. Försvaret kritiserar i denna del åklagarens bedömning av 
hur händelseförloppet mellan målsägande och tilltalad gått till, vilket i detta slu-
tanförande görs med stöd av 13 sättsomständigheter. Andra omständigheter som 
kan har relevans i slutanförandena är att åklagaren i mål 3 använder 16 % säll-
skapsomständigheter, vilket görs för att fastställa vilka som befann sig på plat-
sen, och hur de stod utspridda i relation till varandra under gärningen. 

8.3 Processer i åklagarnas slutanföranden 
I detta avsnitt analyseras förekomsten av processer, deltagare och omständig-
heter i åklagarnas slutanföranden kvalitativt. Med belysande exempel från 
materialet visar jag vilka retoriska strategier som finns i juristernas argumenta-
tion. Här visas hur processer och deltagare fördelas i åklagarnas slutanföranden 
för mål 3 och mål 4. I analysen görs också en jämförelse mellan mål 3 och mål 
4. Jag inleder med att visa och analysera materiella processer i 8.3.1, vilka följs 
av verbala processer i 8.3.2, mentala i 8.3.3 och relationella processer i 8.3.4. 
Därefter följer omständigheter i 8.3.5. 

8.3.1 Materiella processer  
I jämförelsen mellan slutanförandena utgör materiella processer 22 % av inne-
hållet i mål 3 och 26 % i mål 4 (se tabell 10). Att denna muntliga argumentation 
baseras på bevisen som presenteras under huvudförhandlingen framgår av de 
återkommande referenserna till de hördas egna berättelser. De två åklagarna 
återger delar av händelseförloppen med materiella processer.  

I mål 3 är det centralt för åklagaren att återge vad vittnet har sett och upplevt 
av händelseförloppet som inträffat en torsdagseftermiddag i en stadspark. Det 
främsta skälet är att målsäganden inte har infunnit sig till huvudförhandlingen. 
Vittnet har inte sett själva slaget med flaskan, men han har hört skrik och sett 
en konflikt mellan två personer. Det var en kvinna som gjorde aggressiva utfall 
mot en man. I utdragen nedan visas hur åklagaren i mål 3 använder materiella 
processer för att sammanfatta vad vittnet Frank Stenholm har berättat i tings-
rättsförhöret: 
 
Utdrag 8.1 

 
Hon attackerade med vittnets ord en man (Åklagarens slutanförande, mål 3) 
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I den materiella processen ”attackerade” återger åklagaren vittnets berättelse för 
att legitimera att den tilltalade, Mikaela, har misshandlat målsäganden. Refe-
rensen till andradeltagaren ”en man” är ett direktcitat från vittnets berättelse i 
tingsrättsförhöret. Eftersom han är obekant med både målsäganden och den till-
talade sedan tidigare har vittnet inte kunnat namnge någon på platsen. Åklaga-
ren försöker i sitt slutanförande att framställa den tilltalade, ”hon”, som en aktör 
som utför handlingar. Beviskedjan som hon presenterat ska mynna ut i att det 
är Mikaela som slagit Jonas i huvudet med flaskan. Att en materiell process har 
Mikaela som utskriven aktör innebär i sammanhanget att händelseförloppet som 
inträffat mellan Jonas och Mikaela i huvudsak återberättas via iakttagelser på 
långt håll. Vittnet har inte kunnat identifiera personerna som bråkar. Det andra 
exemplet på materiella processer visas nedan: 
 
Utdrag 8.2 

 
Han ringer in och lämnar sina uppgifter till polisen (Åklagarens 
slutanförande, mål 3) 

 
I 8.2 visar jag den enda materiella processen i åklagarens slutanförande som har 
vittnet som aktör. I detta påstående redogör åklagaren för hur Frank agerar när 
han uppmärksammar konflikten mellan två personer i parken. Den materiella 
processen ”ringer in” i åklagarens slutanförande syftar inte på samtalet mellan 
Frank och operatören. Det är den materiella handlingen att ringa som åklagaren 
återger i sitt slutanförande. Ett tänkbart alternativ hade varit att se processen 
”ringer in” som verbal, och då hade tolkningen blivit att samtalet mellan opera-
tör och vittne stod i fokus. Åklagaren beskriver i 8.2 hur Frank sätts i kontakt 
med operatören på SOS-alarm som under samtalet får en löpande beskrivning 
av bråket, vilket operatören skriver in i sin händelserapport. 
 Den vanligaste andradeltagaren i materiella processer är mål, och i 8.1 syftar 
nominalfrasen ”en man” på målsäganden Jonas, som är processens mål. Kon-
tentan av utdraget är att han har utsatts för fysiskt våld.  

I mål 4 finns två motstridiga berättelser som lämnats av den tilltalade och 
målsäganden under tingsrättsförhören. De har berättat två olika versioner av vad 
som inträffat denna kväll på målsägandens kontor. I slutanförandet är åklaga-
rens strategi att fokusera på vad den tilltalade har berättat under tingsrättsförhö-
ret, och hon avser nu att delegitimera och motbevisa påståendena i hans berät-
telse. I slutanförandet är åklagarens strategi därför att argumentera för att Tareks 
berättelse saknar trovärdighet, och att den kontrasterar mot målsägandes berät-
telse som åklagaren omger med de evaluerande värdeorden ”logisk och krono-

logisk” för att ge innehållet i berättelsen legitimitet. Formuleringen ”logisk och 
kronologisk” kan betecknas som genretypisk under huvudförhandlingar och i 
domar när partens trovärdighet framhålls. 
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Tarek har i tingsrättsförhöret berättat att Fatima överföll honom. I denna be-
rättelse uppehåller åklagaren sig vid uppgifter som hon tidigare konfronterat 
den tilltalade med i tingsrättsförhöret. I sin argumentation delegitimerar hon Ta-
reks berättelse som osannolik:  
 
Utdrag 8.3 

 
Hon har hållit kring hans kropp så att hennes händer har hamnat 

på hans rygg och trots att då hennes händer är bakom hans rygg 

så ska han ändå på något sätt lyckats bända isär dom och ta sej 

loss (Åklagarens slutanförande, mål 4) 
 
I denna del av slutanförandet sammanfattar åklagaren den tilltalades berättelse 
om händelseförloppet som inträffat mellan honom och målsäganden. Hon an-
vänder flera materiella processer som återberättar vad som tidigare inträffat. 
Målsäganden framställs som aktiv och handlande, vilket gör att tilltalad är den 
som utsätts för påverkan. I utdrag 8.3 använder åklagaren de materiella proces-
serna ”har hållit”, ”har hamnat”, ”bända isär” och ”ta sej loss” för att återge vad 
Tarek själv berättat i tingsrättsförhöret. Enligt denna version har blåmärkena på 
målsägandens handleder uppkommit när han försöker lösgöra sig från Fatimas 
grepp. Åklagarens strategi för att delegitimera Tareks berättelse innebär att hon 
i slutanförandet först sammanfattar vad som sagts i förhöret för att därefter kri-
tisera berättelsens innehåll. I detta utdrag görs Fatima till aktör i två processer 
”hon” och ”hennes händer”, som enligt Tarek förklarar bilderna med blåmärken 
på Fatimas handleder. Tarek är i detta skede av slutanförandet aktör i processen 
”bända isär”. Han har berättat att han vill frigöra sig från målsägandens grepp 
som hon har tagit runt hans kropp och Tarek vill sannolikt legitimera sitt age-
rande som självförsvar.  
 Andradeltagare finns i fyra av åklagarens materiella processer. Andradelta-
garen mål har två förekomster. I utdrag 8.3 är ”dom” mål till processen ”bända 
isär”, vilket innebär att det är målsägandens handleder som påverkas. Därutöver 
finns andradeltagaren utsträckning i processen ”går i stället ner en trappa” och 

i en annan process är ”Fatima” andradeltagaren mottagare. 
 Gemensamt för åklagarnas slutanföranden i mål 3 och 4 är att de innehåller 
anmärkningsvärt få materiella processer med tanke på att de åtalade gärningarna 
består av medvetet och planerat fysiskt våld som innebär att de tilltalade använ-
der kroppskraft för att orsaka skada och blåmärken på målsägandena. En tänk-
bar förklaring till varför andelen materiella processer är låg kan vara att åklagare 
har som retorisk strategi att legitimera och delegitimera vad som framkommit 
under huvudförhandlingen snarare än att återberätta händelseförloppet ännu en 
gång. Det verkar finnas en förväntan på rätten och andra i rättssalen att de för-
stått innehållet i åtalet. 
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8.3.2 Verbala processer 
De verbala processerna i åklagarnas slutanföranden anför vad de tilltalade, mål-
sägandena och vittnen berättat antingen i polisförhör eller i tingsrättsförhör. 
Åklagare kan med verbala processer beskriva hur innehållet i dessa berättelser 
skapar narrativ om händelseförloppen som resulterat i de misshandelsåtal som 
avhandlas under dessa två huvudförhandlingar. Att direkt anföra vad de hörda 
berättat i förhör eller återge vad de säger under händelseförloppet gör att åkla-
garna kan återge de hördas versioner av vad som inträffat. Andelen verbala pro-
cesser utgör 16 % av processerna i mål 3 och 21 % i mål 4.  

Nedan visar jag exempel på verbala processer från mål 3. I detta åtal finns 
det i åklagarens slutanförande berättelser av vad målsäganden berättat i polis-
förhör och under besök i vården, och den tilltalade och vittnets berättelser i 
tingsrättsförhöret. Här används läkarens skriftliga dokumentation av målsägan-
dens berättelse i patientjournalen, eftersom han inte hörts i tingsrätten. I detta 
rekontextualiserade dokument framgår det däremot inte vem som har slagit mål-
säganden i huvudet med en flaska. De verbala processerna i åklagarens slutan-
förande ser ut på följande vis: 
 
Utdrag 8.4 
 

Han själv uppgav att han fått en flaska i huvudet (Åklagarens slutan-
förande, mål 3) 

 
Utdrag 8.5 
 

han har inte spontant kunnat lämna några uppgifter om att han 

sett våld utan han beskriver att han ser en kvinna (Åklagarens 
slutanförande, mål 3) 

 
Åklagaren använder i utdrag 8.4 den verbala processen ”uppgav” för att återge 

vad läkaren har antecknat i Jonas patientjournal som upprättats på akutmottag-
ningen 40 minuter efter att polisen anhållit Mikaela för misshandel. Texten har 
rekontextualiserats mellan olika sociala praktiker och gjort att åklagaren behö-
ver fastställa vems uppgift som berättelsen i patientjournalen åsyftar. Den ver-
bala processens talare ”han själv”, indikerar att det är Jonas röst som återges i 
denna anteckning. Här sker rekontextualiseringen på flera nivåer. Texten har 
gått från att vara dokumentation i en vårdpraktik till bevis som framläggs i sak-
framställan, och nu ingår berättelsen som en del av åklagarens retoriska strategi 
som ska legitimera att målsäganden slagits med en flaska i huvudet. Vem som 
utdelat slaget med flaskan framgår inte, eftersom processens andradeltagare, ut-
saga, endast nämner ett slag, som ”att han fått en flaska i huvudet”. Läkaren 
använder i patientjournalen anföringsverbet ”uppgav” för att markera vems röst 
som återges i texten.  
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Förutom berättelsen som Jonas lämnat till läkaren på akutmottagningen åter-
ger åklagaren de iakttagelser Frank har berättat om under tingsrättsförhöret som 
verbala processer i slutanförandet. I 8.5 syftar den negerande verbala processen 
”inte kunnat lämna” på det vittne som hörts. Att processen analyserats som ver-
bal och inte materiell innebär att jag tolkar processen ”lämna” som ett yttrande 

och inte en fysisk handling. Åklagaren sammanfattar de uppgifter som Frank 
lämnat i tingsrättsförhöret. Verbprocessens utsaga ”att han sett våld” återger vad 
Frank har iakttagit på platsen. På samma sätt presenteras den verbala processen 
”beskriver”, som har den anförda satsen ”att han ser en kvinna”. I detta påstå-
ende hänvisar åklagaren till vad Frank berättat om sina iakttagelser i tingsrätts-
förhöret. Eftersom målsäganden inte närvarat under huvudförhandlingen och 
den tilltalade saknade minnesbilder från händelsen i parken, får vittnets redogö-
relse stor betydelse när åklagaren ska bevisa att Mikaela är gärningspersonen. 
På detta sätt fyller de verbala processerna en legitimerande funktion i slutanfö-
randet genom att åklagaren kan hänvisa till vittnets iakttagelser. Hans berättelse 
blir därför en betydelsefull del av beviskedjan i åklagarens argumentation. 
 I mål 4 har åklagaren framför allt använt verbala processer för att delegiti-
mera den tilltalades berättelse. I detta slutanförande är åklagarens strategi att 
jämföra vad som skiljer Tareks berättelser i polisförhören från vad han väljer 
att berätta i tingsrättsförhöret. Att den tilltalade anpassat sin berättelse efter an-
klagelserna som riktats mot honom är enligt åklagaren ett tecken på att han inte 
talar sanning. Åklagarens retoriska strategi är därför att delegitimera Tareks be-
rättelse i tingsrättsförhöret genom att framställa den som fabricerad. Utdrag 8.6 
och 8.7 visar hur åklagaren återger skillnaderna i Tareks berättelser:  
 
Utdrag 8.6 

 
nu menar han att det är hon själv som har gjort märkena när hon 

håller om sin handled och om honom (Åklagarens slutanförande, mål 4) 
 
Utdrag 8.7 

 
dom pratar med honom e: och han säger ingenting om att han e:  

ska ha blivit antastad eller attackerad av henne (Åklagarens slutanfö-
rande, mål 4) 

 
Enligt åklagaren har Tareks berättelse anpassats efter situationen. Med tidsom-
ständigheten ”nu” och den verbala processen ”menar” görs Tarek till talaren när 
hans berättelse tolkas. Via utsagan ”att det är hon själv som har gjort märkena 
när hon håller om sin handled och om honom” rekontextualiserar åklagaren Ta-
reks anklagelse att Fatima själv har ”gjort märkena när hon håller om sin hand-
led och om honom”. På så vis uppstår blåmärkena som en rationell effektorien-
tering av målsägandens egna handlingar, och han delegitimerar åtalet genom 
argumentet att Fatimas skador är självförvållade. 
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I polisförhör har Tarek berättat att han ”lyckats bända isär dom [Fatimas 

handleder] och ta sej loss”. Under förhöret i huvudförhandlingen har han i sitt 
tolkade förhör i stället sagt att ”jag försökte ta hennes handled för att e: befria 
mej (.) det gick inte”, vilket enligt åklagaren kan tolkas som att Tarek inte längre 
vill medge att han slitit i Fatimas handleder och frigjort sig från hennes grepp. 
Åklagarens rekontextualisering av Tareks berättelse är, inget direktcitat utan en 
tolkning av den tilltalades berättelse (jfr Kjus 2008). När åklagaren använder 
anföringsmarkörer för att återge vad den tilltalade berättat i förhör görs det för 
att få berättelsen att framstå som tvivelaktig. 
  I det andra utdraget, 8.7, finns den verbala processen ”pratar” med en första-
deltagare som syftar på de poliser som höll ett första förhör med Tarek i sam-
band med att de kom till HVB-hemmet. Åklagaren använder här förhörsproto-
kollet som ett jämförande argument för att legitimera sitt påstående att Tareks 
berättelse är en efterhandskonstruktion. I slutanförandet illustreras denna jäm-
förelse via processen ”säger” och andradeltagaren ”att han ska ha blivit antastad 
eller attackerad av henne”. Jämförelsen blir ett sätt för åklagaren att markera i 
slutanförandet att det saknas samstämmighet i Tareks olika berättelser. Verbala 
processer kan användas i delegitimerande syfte för att ställa den tilltalades mot-
stridiga uppgifter i de olika förhören mot varandra. Att det saknas enighet kan 
ha betydelse för den hördes trovärdighet och i sammanhanget är det logiskt att 
direkta rekontextualiseringar av en berättelse återges med verbala processer. Ef-
tersom innehållet i Fatimas berättelse inte diskuteras i slutanförandet används 
heller inga verbala processer för att referera till hennes uppgifter i förhöret.  

8.3.3 Mentala processer 
De mentala processerna i åklagarnas slutanföranden återger antingen vad mål-
sägande, de tilltalade och vittnen upplever eller hur åklagare bedömt berättel-
serna om händelseförloppet och de övriga bevisen. I mål 4 upplever målsägan-
den psykisk och fysisk rädsla som en följd av hot och kränkningar och fysisk 
smärta som orsakats av fysiskt våld. Vittnets upplevelser i mål 3 sker via sin-
nesintryck när han ser och hör ett händelseförlopp som involverar tilltalad och 
målsägande. De gånger en tilltalad är upplevare i slutanförandena sker det via 
referenser till svårigheter att minnas vad som inträffat. I mål 3 har Mikaela i 
tingsrättsförhöret lämnat en berättelse som inte är fullständig, eftersom den sak-
nar beskrivningar av händelseförloppet. Åklagarna bedömer och värderar också 
vad de hörda berättat under tingsrättsförhören. Av detta skäl är andelen mentala 
processer hög i åklagarnas slutanföranden. I mål 4 är 31 % av processerna men-
tala, och förstadeltagaren upplevare fördelas mellan åklagare, målsägande och 
den tilltalade. Mål 3 har färre mentala processer, men de uppgår ändå till 24 % 
av processerna. 

I mål 4 har åklagaren delegitimerat den berättelse som Tarek har lämnat i 
tingsrättsförhöret. Denna retoriska strategi kan förstås som att åklagaren polari-
serar genom att ställa två motstridiga berättelser mot varandra. Den tilltalades 
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berättelse ges i argumentationen en negativ representation genom att åklagaren 
tillför motargument som kritiserar trovärdigheten i berättelsen. När åklagaren 
gör sig till upplevare i dessa mentala processer innebär det att hon själv tolkar 
och bedömer innehållet. Sammantaget utgör åklagarens tolkning delegitime-
rande argument för att förmå rätten att bortse från Tareks berättelse. Att delegi-
timera en berättelse kan därför göras genom användning av mentala processer 
som återger vad någon tänker, känner, ser och upplever. Åklagaren återger först 
vad Tarek har berättat i förhör och därefter bedömer hon trovärdigheten i hans 
berättelse: 
 
Utdrag 8.8 
 

Men som jag förstår honom också känns han inte vid detta idag 

[…] detta uppfattar jag också som märkligt (Åklagarens slutanförande, mål 
4) 

 
Dessa påståenden innehåller tre olika mentala processer. Den första återger hur 
åklagaren tolkat Tareks inställning till den berättelse som han lämnat i polisför-
hör. Den mentala processen ”förstår” syftar på åklagarens tolkning av tänkbara 
orsaker till att Tarek förändrat sin berättelse i huvudförhandlingens förhör. 
Åklagaren ”jag” är upplevaren som i slutanförandet tolkar Tareks berättelse. 
Hon säger vidare att Tarek inte ”känns vid” vad han tidigare berättat i förhöret. 

Fenomenet ”detta” i denna mentala process syftar på berättelsen som tilltalad 

lämnat i polisförhör som indirekt framgår i 8.9. Här är det återigen åklagaren 
som intar upplevarrollen via pronomenet ”jag”. Åklagaren har återgett samman-
fattningen av denna berättelse tidigare i slutanförandet:  
 
Utdrag 8.9 
 

trots att hennes händer är bakom hans rygg så ska han ändå på 

något sätt lyckats bända isär dom och ta sej loss (Åklagarens slutan-
förande, mål 4) 

 
Åklagarens retoriska strategi är att delegitimera Tareks förklaring som irration-
ell och inkonsekvent. Förutom att den ursprungliga berättelsen delegitimeras 
som osannolik har han enligt åklagaren också lämnat en berättelse i tingsrätten 
som avviker från vad som antecknats i förhörsprotokollet.  

Denna delegitimering av berättelsen kan ställas mot hur åklagaren bedömt 
Fatimas berättelse. Slutanförandet innehåller inte någon diskussion om hennes 
version av händelseförloppet (se utdrag 8.10). För att legitimera målsägandens 
berättelse som trovärdig används mestadels mentala processer. I denna del av 
slutanförandet återger åklagaren vad hon uppfattar, hör och bedömer: 
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Utdrag 8.10 
 

Så uppfattar jag att Fatima berättat bara om det hon själv upp-

levt (2.0) det är en logisk och kronologisk berättelse (2.0) och 

när jag lyssnar på den så är det inget särskilt som jag tycker 

verkar konstigt, så uppfattar jag att Fatima berättat bara om 

det hon själv upplevt (Åklagarens slutanförande, mål 4) 
 
Åklagaren har samma retoriska strategi när hon rekontextualiserar Fatimas be-
rättelse som vid sammanfattningen av Tareks berättelse. I 8.10 markerar åkla-
garen att hon tolkar innehållet i Tareks berättelse genom att sätta ”jag” som 
upplevare i den mentala processen ”uppfattar”. Tolkningen som görs av Fatimas 

berättelse är åklagarens bedömning. Denna typ av argumentation utgår från 
åklagarens sammanställda bevis som ska verifiera att den tilltalade begått de 
åtalade gärningarna. Processens fenomen, ”att Fatima berättat bara om det hon 

själv upplevt”, kan tyda på att åklagaren bedömt att målsäganden inte överdrivit 
eller anpassat sin berättelse efter vad andra hörda berättat i polisförhör. En an-
nan möjlighet är att åklagaren syftar på att berättelsen är konsekvent. Målsägan-
den har inte förändrat sin berättelse under tingsrättsförhöret, utan innehållet är 
samstämmigt med dokumentationen som hämtats från förundersökningen.  

Den andra mentala processen har processverbet ”lyssnar” och här är åklaga-
ren fortsatt upplevare. Sakomständigheten ”på den” syftar i åklagarens slutan-

förande på den berättelse som Fatima lämnat i förhöret. I den sista mentala pro-
cessen i utdraget, som är ”tycker”, anger åklagaren återigen sig själv som pro-
cessens upplevare via pronomenet ”jag”. I mål 3 har åklagaren främst använt 
mentala processer när hon återger vad vittnet ser, hör och uppfattar av händel-
seförloppet. Därtill redovisar hon att Mikaela inte minns händelsen. Det som 
skiljer sig från mål 4 är att åklagaren inte har gjort sig själv till upplevare när 
hon tolkat berättelserna i mål 3. En orsak kan vara att målsäganden och den 
tilltalade inte har lämnat några sammanhängande berättelser om händelseför-
loppet. Två utdrag som illustrerar mentala processer i detta slutanförande visas 
nedan: 
 
Utdrag 8.11 
 

Hon var så pass höggradigt berusad och påverkad av droger att 

hon inte minns det här (Åklagaren slutanförande, mål 3) 
 
Utdrag 8.12 
 

Han uppfattade kvinnan som våldsam, hon attackerade med vittnets 

ord en man (Åklagarens slutanförande, mål 3) 
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I utdrag 8.11 återger åklagaren orsaken till Mikaelas bristande minnesbilder. 
Denna verbprocess avslutas med att den tilltalade görs till upplevare ”hon” i den 

mentala negerande processen ”inte minns”. När dessa omständigheter är klar-
lagda övergår åklagaren till att återge de uppgifter som vittnet lämnat i förhöret. 
Den mentala processen ”uppfattade” i 8.12 visar att Franks berättelse enligt 
åklagaren är en bedömning som han gör efter att ha observerat målsägande och 
den tilltalade på avstånd. Processens andradeltagare ”kvinnan som våldsam” 

framställer den tilltalade som en handlande gärningsperson. Åklagaren kan med 
denna berättelse dra slutsatsen att kvinnan är aktiv i misshandeln. 

8.3.4 Relationella processer 
De relationella processerna utgör 38 % av processerna i slutanförandet för mål 
3. Mål 4 har jämförelsevis färre relationella processer, 21 % av det totala antalet 
processer. En förklaring till skillnaden mellan dessa åtal är sannolikt vilka typer 
av bevis som presenterats tidigare under huvudförhandlingen. Att åklagaren i 
mål 3 har 38 % relationella processer kan delvis förklaras med att det saknas 
berättelser från såväl den tilltalade som målsäganden. Åklagaren behöver därför 
beskriva hur situationen i parken förhåller sig före, under och efter den åtalade 
gärningen. Vittnet som sett händelsen på avstånd har inte heller sett själva slaget 
med glasflaskan. Åklagaren använder i denna del av slutanförandet relationella 
processer för att återge vittnets minnesbilder av hur målsäganden var klädd och 
att vittnet såg målsägandens blödande sår när han hjälpte honom att resa sig från 
marken. 
 I mål 4 är de relationella processerna begränsade till att beskriva HVB-hem-
mets regler och vem ur personalen de boende skulle kontakta efter släckningstid 
på kvällen. Denna del av slutanförandet är en relevant del av åklagarens argu-
mentation, eftersom den fastställer att Tarek brutit mot HVB-hemmets regler 
när han ringer på Fatimas kontorsdörr efter släckningstiden.  

De relationella processerna i åklagarnas slutanföranden består i huvudsak av 
olika typer av beskrivningar som kan relateras till händelseförloppet, platsen 
eller målsägandens och den tilltalades utseende och klädsel. För att kunna legi-
timera att det är Mikaela som har slagit målsäganden i mål 3 hänvisar åklagaren 
därför till polisens bilder och journalanteckningarna som skrevs efter målsägan-
dens besök på akutmottagningen. Där hänvisar åklagaren till bilden på målsä-
gandens huvud som tagits av polispatrullen som beordrats till platsen och en 
sammanfattning av innehållet i målsägandens patientjournal: 
 
Utdrag 8.13 
 

Den bevisning jag har presenterat består ju av fotografi på 

skadan i huvudet på målsäganden Jonas Svensson (Åklagarens slutanfö-
rande, mål 3) 
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Utdrag 8.14 
 

Han hade en mindre sårskada uppe i huvudet, ett par bulor, ont 

i sin egen arm (Åklagarens slutanförande, mål 3) 
 
I 8.13 sammanfattar åklagaren bevisen för att händelsen i parken har gått till på 
det sätt som hon beskrivit i sakframställan. Med den existentiella relationella 
processen ”består” använder åklagaren bild 14 som är en närbild på målsägan-
den där man ser ett sår med levrat blod i målsägandens huvud. Denna bild an-
vänds sedan i den fortsatta argumentationen som en referens för hur målsägan-
den var klädd för att säkerställa att mannen som syns på vittnesbilderna före-
ställer målsäganden. 

Åklagarens argumentation övergår i 8.14 till att hon rekontextualiserar inne-
hållet i målsägandens patientjournal, och hon beskriver skadorna som doku-
menterats av undersökande läkare. Den relativa attributiva processen ”hade” ger 

vid handen att förstadeltagaren ”han” har fått ”en mindre sårskada”, som utgör 

processens attribut. 
 Vittnet har filmat bråket på avstånd med en mobilkamera av äldre modell, 
vilket gör att det är svårt att urskilja vilka som syns på stillbilderna som åklaga-
ren tidigare visat i sakframställan. För att vidimera att det är målsäganden som 
är med på filmen gör åklagaren en jämförelse med närbilden som polispatrullen 
tagit på målsägandens blödande huvud: 
 
Utdrag 8.15 
 

Det är en man i blå jacka utan hår, och det kan ju inte gärna 

vara någon utom vår målsägande (Åklagarens slutanförande, mål 3) 
 

De relationella processerna ”är” och ”vara” används i utdraget från åklaga-

rens slutanförande för att legitimera att det är målsäganden som syns på stillbil-
derna från vittnets film. Avståndet mellan vittnet som filmar och målsäganden 
och den tilltalade är relativt långt, vilket gör det svårt att identifiera de två per-
sonerna på stillbilden. Via målsägandens klädsel och personliga kännetecken 
”blå jacka utan hår” kan hon via rationell effektorientering legitimera att man-
nen på stillbilderna är Jonas. Åklagaren har använt strategin under sakframstäl-
lan att först visa en närbild som tagits av polis på plats (se bild 14). Eftersom 
Mikaela enligt uppgift var ensam kvinna i sällskapet kan åklagaren dra slutsat-
sen att det är hon som är den andra personen på vittnets mobilfilm.  
 I mål 4 använder åklagaren relationella processer när hon sammanfattar och 
bedömer Tareks och Fatimas berättelser som de lämnat i förhör. Åklagaren har 
i sitt slutanförande helt bortsett från de övriga bevisen som består av företags-
läkarens patientjournal och bilder på Fatimas handleder som tagits av polis och 
Fatima. Skälen till att dessa övriga bevis inte lyfts fram under slutanförandet 
kan vara flera. Det kan till exempel bero på att det är händelseförloppet som 
inträffar på kontoret som åklagaren vill fastställa. Målsägande och tilltalad är i 
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förhören också överens om att Fatima fick blåmärken på handlederna i samband 
med händelseförloppet. Däremot har de lämnat motstridiga berättelser om hur 
skadan uppkommit, och de beskyller varandra för att ha orsakat skadan. Åkla-
garen använder relationella processer när hon bedömer de lämnade berättelser-
nas trovärdighet: 
 
Utdrag 8.16 
 

det är en logisk och kronologisk berättelse […] så är det inget 

särskilt som jag tycker verkar konstigt (Åklagarens slutanförande, mål 4) 
 
Utdrag 8.17 
 

och trots att då hennes händer är bakom hans rygg så ska han 

ändå på något sätt lyckats bända isär dom och ta sej loss […] 

han är dessutom på fel våningsplan (Åklagarens slutanförande, mål 4) 
 
I utdragen 8.16 och 8.17 visar jag exempel från åklagarens slutanförande där 
hon bedömer Fatimas och Tareks berättelser från tingsrättsförhöret i syfte att 
legitimera Fatimas berättelse och delegitimera vad Tarek har berättat.  
 Med den identifierande processen ”är” i 8.16 vill åklagaren fastställa att mål-
säganden har lämnat ”en logisk och kronologisk berättelse”, en genretypisk for-
mulering i ett slutanförande och även i domar. Processen används för att legiti-
mera Fatimas berättelse som trovärdig. Dessa värdeord används för att legiti-
mera målsägandens berättelse som trovärdig.  
 Den relationella existentiella processen ”är” används i 8.17 för att beskriva 
situationen som Tarek under förhöret berättar att han befann sig i när han var 
inne på Fatimas kontor. Åklagarens sammanfattning av Tareks berättelse resul-
terar i att hon delegitimerar innehållet i berättelsen. 

8.3.5 Omständigheter  
Omständigheter i slutanförandena för mål 3 och mål 4 har tidigare redovisats i 
tabell 10. Nedan följer en kvalitativ analys av hur omständigheter fördelas i 
detta material. 

I såväl mål 3 som mål 4 är det tid och plats som är de vanligast förekom-
mande omständigheterna i åklagarnas slutanföranden. Fördelningen mellan 
olika omständigheter ser däremot olika ut i de två åtalens texter. Eftersom un-
derlaget skiljer mellan målen krävs det att juristerna anpassar sina argumenta-
tioner i slutanförandet. Ett generellt resultat är att andelen omständigheter är 
procentuellt lägre i åklagarnas slutanföranden än i deras sakframställningar. Be-
hovet av att ange omständigheter till processerna är uppenbart mindre i och med 
att platsen och tiden för gärningen inte upprepas lika frekvent under slutanfö-
randet som i sakframställan. 
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I slutanförandet för mål 4 har åklagaren tillfört 26 omständigheter. Av dessa 
omständigheter utgörs 44 % av tidsangivelser och 35 % av platsmarkörer. Tids-
omständigheterna i slutanförandena utgörs av enstaka adverbial som antingen 
anger klockslag, duration eller visar temporala förändringar: 
 
Utdrag 8.18 
 

när han kom ner till henne, känns han inte vid detta idag, nu 

menar han (Åklagarens slutanförande, mål 4) 
 
Det första utdraget, 8.18, består av tre olika processer med en tidsomständighet 
knuten till varje process. Omständigheten ”när han kom ner till henne” syftar 
på Tareks agerande under händelseförloppets gärningsbeskrivning. I nästa pro-
cess använder åklagaren omständigheten ”idag” för att delegitimera den berät-

telse som Tarek lämnat i tingsrättsförhöret. Denna delegitimering förstärks via 
omständligheten ”nu”, som syftar på att han lämnat en berättelse i tingsrättsför-
höret som delvis avviker från vad han tidigare berättat i polisförhör.  
 Plats i åklagarens slutanförande hänvisar antingen till hur Tarek i förhöret 
beskrivit Fatimas grepp eller platsangivelser: 
 
Utdrag 8.19 
 

hennes händer är bakom hans rygg (Åklagarens slutanförande, mål 4) 
 
Utdrag 8.20 
 

polis kommer till boendet (Åklagarens slutanförande, mål 4) 
 
I utdrag 8.19 använder åklagaren platsen ”bakom hans rygg” för att delegitimera 

berättelsen om händelseförloppet som inträffade mellan Tarek och Fatima. 
Denna platsangivelse används i slutanförandet som en beskrivning av vad som 
enligt Tarek kan ha orsakat blåmärkena på Fatimas handleder.  
 Den andra typen av platsomständighet är beskrivningar realiserade som pre-
positionsfraser som anger riktning eller lokalitet. Med platsen ”till boendet” kan 

åklagaren bekräfta att polis kallats till platsen, vilket också styrks av de uppgif-
ter som målsäganden lämnar till polisen samma kväll. Patrullen håller inledande 
förhör med både Tarek och Fatima på boendet. Att polis larmas kan legitimera 
Fatimas berättelse, eftersom hon redan i larmsamtalet berättat att Tarek överfal-
lit henne och hållit fast hennes handleder i ett hårt grepp. 
 Övriga omständigheter i åklagarens slutanförande utgörs av sätt, synvinkel 
och villkor med en förekomst vardera i slutanförandet, som utdragen nedan: 
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Utdrag 8.21 
 
Sätt: hon har hållit kring hans kropp (Åklagarens slutanförande, mål 4) 
 
Utdrag 8.22 
 
Villkor: trots detta så struntar han då i att knacka på hos Efraim 
(Åklagarens slutanförande, mål 4) 
 
Utdrag 8.23 
 
Synvinkel: enligt vad som är antecknat i polisförhöret (Åklagarens slutanfö-
rande, mål 4) 
 
Sätt används av åklagaren i slutanförandet för att hänvisa till hur Fatimas grepp 
i Tareks berättelse utförts, som i 8.21 är ”kring hans kropp”. I slutanförandet 
har åklagaren strategin att först sammanfatta vad han berättat för att därefter 
ifrågasätta och delegitimera berättelsens innehåll. Villkoret ”trots detta” an-
vänds av åklagaren för att ifrågasätta Tareks syfte med att kontakta Fatima på 
hennes kontor i stället för att tala med Efraim som var hans kontaktperson. En-
ligt åklagaren utgör Tareks beslut att besöka Fatima ett argument för att Tarek 
planerat att tala med henne oavsett Fatimas inställning till att träffa honom i 
enrum.  

Synvinkel kan användas som ett sätt att tillföra ett skriftligt bevis från polis-
förhöret som hållits med Tarek via hänvisningen ”enligt vad som är antecknat i 
polisförhöret”. Denna legitimering styrker åklagarens påstående genom att hän-
visa till polisen som auktoritet, och är resultatet av transformeringar i flera led. 
Ursprungligen kommer uppgifterna från berättelsen som tilltalad lämnat till tol-
ken i polisförhör. Här är det tolkens översättning som rekontextualiserats, och 
utredaren har sammanfattat innehållet skriftligt i ett förhörsprotokoll. När åkla-
garen använder innehållet i referatförhöret16 under slutanförandet har innehållet 
flyttats mellan modaliteterna tal, skrift och tal. Dessutom är tolkprocessen en 
transformation som kan påverka förståelsen av det sagda. Förutom att legitimera 
åklagarens bedömning kan synvinkelomständigheten ”enligt vad som är anteck-
nat i polisförhöret” markera för rätten att innehållet i polisförhöret inte behöver 
vara korrekt återgivet, men att det är de uppgifter som antecknats i förhöret och 
att det är ett dokument som ska spegla vad de hörda tidigare sagt.  

I mål 3 har åklagaren tillfört 13 omständigheter i sitt slutanförande, och de 
domineras av hänvisningar till plats (40 %). Denna omständighet används i slu-
tanförandet för att återge den tilltalades och vittnets berättelser från polisförhör, 

 
16 Innehållet i detta förhör har tidigare lästs upp av åklagaren under förhöret med Tarek i enlighet med 
omedelbarhetsprincipen. Protokollet är vid förhörstillfället uppläst och godkänt av Tarek. 
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att knyta den tilltalade till brottsplatsen och att beskriva vilka som befunnit sig 
på platsen vid tiden:  
 
Utdrag 8.24 
 

inte kunnat berätta sin version av vad det var som hände i parken 
(Åklagarens slutanförande, mål 3) 

 
Utdrag 8.25 
 

hon var på platsen tillsammans med andra (Åklagarens slutanförande, mål 3) 
 
Utdrag 8.26 
 

den enda kvinnan som fanns i anslutning till den här gruppen 

(Åklagarens slutanförande, mål 3) 
 
I utdrag 8.24 kommenterar åklagaren att målsäganden valt att inte infinna sig 
till huvudförhandling när hon återger vilka förutsättningar som finns i detta åtal. 
Omständigheterna ”i parken” och ”på platsen” i utdrag 8.25 refererar till platsen 
för händelseförloppet, som enligt åklagaren inneburit att Mikaela slagit Jonas i 
huvudet med en glasflaska. 
 I det tredje utdraget (8.26) använder åklagaren platsen ”i anslutning till den 

här gruppen” för att legitimera att kvinnan på de suddiga stillbilderna som åkla-
garen visat under sakframställan föreställer Mikaela. Eftersom varken vittnet 
eller målsäganden identifierat Mikaela som gärningsperson hänvisar åklagaren 
till att inga andra kvinnor befinner sig i parken under händelseförloppet, och det 
är alltså fråga om att legitimera via rationell målorientering, ”om Mikaela är den 
enda kvinnan i parken, så är det hon som dokumenterats på filmen”. 
 Tid har tre förekomster i åklagarens slutanförande och används för att hän-
visa till datumet för händelseförloppet ”26 maj” och en sammanfattning av hur 

vittnet agerat. Åklagarens sammanställning av vad vittnet berättat innebär att 
hon legitimerar hans iakttagelser på platsen som korrekta.  

Frank har efter våldsamheterna gått till målsäganden Jonas och talat med 
honom, vilket återges enligt följande i slutanförandet: 
 
Utdrag 8.27 
 

därefter så har vittnet kontakt med målsäganden (Åklagarens slutanfö-
rande, mål 3) 
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Med hänvisning till tidsomständigheten ”därefter” återger åklagaren vad vittnet 

berättat om vad som inträffat efter slaget. Att han varit i kontakt med målsägan-
den legitimerar uppgifterna han tidigare lämnat till SOS-alarm. Enligt denna 
uppgift var Jonas blodig i huvudet, vilket styrker åklagarens gärningsbeskriv-
ning, att det varit fråga om slag med ett föremål. 
 Övriga omständigheter i detta slutanförande är sätt, synvinkel, sällskap och 
villkor. Eftersom det är fråga om enstaka förekomster illustreras de kort nedan: 
 
Utdrag 8.28 
 
Sätt: han har inte spontant kunnat lämna några uppgifter om att han  

sett våld utan han beskriver att han ser en kvinna (Åklagarens slutan-
förande, mål 3) 

 
Utdrag 8.29 
 
Sällskap: Det tyngsta beviset är ju ändå vittnesförhöret med Frank  

Stenholm (Åklagarens slutanförande, mål 3) 
 
Utdrag 8.30 
 
Sällskap: någon annan kvinna enligt vittnet inte befann sig på plats  

med det här gänget (Åklagarens slutanförande, mål 3) 
 
Utdrag 8.31 
 
Villkor: För övrigt den enda kvinnan som fanns i anslutning till den  

här gruppen (Åklagarens slutanförande, mål 3) 
 
Övriga omständigheter är ovanliga i slutanförandena, som mestadels återger 
hänvisningar till tider och platser som är relevanta för misshandeln. Sätt före-
kommer i både mål 3 och mål 4, och i exemplet bedömer åklagaren vittnets 
förmåga att självständigt återberätta vad han minns från bråket som han bevitt-
nat i parken. Omständigheten realiseras med adverbialet ”spontant”. Skälet är 

att vittnet minns händelsen först när åklagaren under förhöret läser upp delar av 
polisförhöret. Frank har då bekräftat att innehållet i referatförhöret överens-
stämmer med vad som inträffade i parken. 
 Sällskap används i mål 3, och åklagarens strategi är att argumentera för att 
Franks vittnesmål är trovärdigt (8.30), och att Mikaela var den enda kvinnan på 
platsen. Genom att fastställa att alla andra i gruppen är män (8.31) kan hon ve-
rifiera att kvinnan på stillbilderna som visats under sakframställan är Mikaela. 
Detta påstående sker trots avståndet mellan mobilkamera och personerna som 
filmas och att bilderna är lågupplösta. Om flera kvinnor befunnit sig på platsen, 
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hade åklagaren sannolikt haft svårigheter att argumentera för att det är just Mi-
kaela som syns på mobilfilmen. Även villkorsomständighet är knutet till att det 
bara fanns en kvinna som befann sig i parken, och i detta exempel är det prepo-
sitionsfrasen ”för övrigt den enda kvinnan”. 
 

8.4 Processer i försvarets slutanföranden 
I detta avsnitt visar jag hur processer och deltagare fördelas i försvararnas slut-
anföranden för mål 3 och mål 4. Resultatet för respektive process visas kvanti-
tativt och kvalitativt med belysande exempel från materialet. I analysen görs 
också en jämförelse mellan mål 3 och mål 4. Jag inleder med att visa och ana-
lysera materiella processer i 8.4.1, vilket följs av verbala processer i 8.4.2, men-
tala i 8.4.3 och relationella processer i 8.4.4. Därefter följer omständigheter i 
8.4.5. 

8.4.1 Materiella processer 
Materiella processer i försvarets slutanföranden utgör 31 % av processerna i mål 
3 och 21 % i mål 4. I jämförelse mellan brottmålen finns det också viss variation 
i vilka sammanhang som materiella processer förekommer, men det påverkar 
inte analysens systematik. Försvararen i mål 3 lägger större fokus på kritik mot 
åklagarens beskrivning av händelseförloppet än försvararen i mål 4. Orsaken är 
sannolikt att målsäganden och den tilltalade i mål 4 är överens om att en fast-
hållning har förekommit på Fatimas kontor och att blåmärkena har orsakats av 
ett hårt tryck runt hennes handleder. Målsägande och tilltalad beskyller varandra 
för att vara ansvarig för att skadorna uppkommit. Försvaret kritiserar inte mål-
sägandens berättelse i denna del av slutanförandet. Han väljer i stället att inrikta 
sig på bristen i överensstämmelse mellan Fatimas berättelse och stödbevisen 
som åklagaren presenterat i sakframställan. Denna retoriska strategi gör att be-
hovet av att beskriva vad som sker mellan målsägande och tilltalad vid gär-
ningstillfället minskar. 

En del av de övriga bevisen i mål 3 utgörs av stillbilder från vittnet Frank 
Stenholms film som visar delar av händelseförloppet som inträffat i parken. 
Som jag visat i avsnitt 7.3.4 legitimerar åklagaren åtalet mot Mikaela med stöd 
av bilderna. Försvararen väljer i slutanförandet att bedöma innehållet på still-
bilderna annorlunda, och hon kritiserar i sitt slutanförande att de skulle kunna 
användas som bevis mot Mikaela: 
 
Utdrag 8.32 
 

De visar ju inte den här händelsen eller att någon skulle ha 

slagit en flaska i huvudet på målsäganden (Försvarets slutanförande, mål 3) 
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Försvararens påstående ”de visar ju inte” syftar på stillbilderna som åklagaren 

visat på storbildsskärm i sin sakframställan. Försvaret använder den materiella 
negerande processen ”visar ju inte” för att ifrågasätta åklagarens bedömning av 

stillbildernas innehåll. I processens mål ”den här händelsen” anförs kritik mot 
att stillbilderna inte visar händelseförloppet som åklagarens gärningsbeskriv-
ning grundas i. Ett annat sätt att tolka försvarets påstående är att analysera pro-
cessen ”visar” som mental. Då hamnar fokus tydligare på bildens innehåll, vil-
ket gör att betydelsen förskjuts från en argumentation till en deskriptiv beskriv-
ning av vad som syns på vittnesbilderna från parken. Eftersom slutanförandets 
syfte är att diskutera bevisen som tidigare presenterats under huvudförhand-
lingen, framstår det som rimligast att processen ska analyseras som materiell i 
denna kontext. 
 I den andra materiella processen ”skulle ha slagit” har försvararen gjort det 

allmänsyftande pronomenet ”någon” till aktör. Denna strategi förflyttar ansva-

ret från Mikaela till någon obestämd gärningsperson. Försvararens ingångs-
värde är att det inte går att urskilja att det är Mikaela som syns på stillbilderna. 
Att använda pronomenet ”någon” innebär på så vis att försvaret delegitimerar 
att stillbilderna kan användas som bevis för att Mikaela slagit Jonas i huvudet 
med ”en flaska”. 
 Försvararen i mål 4 har inriktat sig på att kritisera Fatimas beskrivning av 
händelseförloppet och att hon inte berättat samma sak i förhöret som under hu-
vudförhandlingen. I polisförhör har Fatima uttryckt att Tarek sagt till henne att 
sätta sig på sängen. Dessa uppgifter ändrade Fatima under huvudförhandlingen, 
vilket försvaret ifrågasätter: 
 
Utdrag 8.33 
 

det finns en väldigt tydlig skrivelse här om att målsägande har 

beskrivit att Tarek suttit på huk och ber henne sätta sej i 

sängen och idag är det helt andra uppgifter (1.0) han har suttit 

på huk och han trycker ner henne i sängen (Försvarets slutanförande, mål 4) 
 
Via nominalfrasen ”en väldigt tydlig skrivelse” delegitimerar försvararen berät-
telsen som Fatima lämnat i förhör genom att jämföra den med en tidigare läm-
nad berättelse från polisförhöret. Den materiella processen ”sätta sej” återger en 

handling som Tarek beroende på situationen som råder antingen ber eller 
tvingar Fatima att utföra. Handlingen ”trycker ner” återger däremot att situa-
tionen haft inslag av fysiskt våld. Dessa två versioner i polisförhör och tings-
rättsförhör har enligt försvaret diametralt olika innehåll, och han konfronterar 
därför Fatima med avvikelserna när han håller sitt motförhör. I detta slutanfö-
rande är det inte de åtalade gärningarna som är centrala. Strategin är i stället att 
visa att berättelserna som lämnas i polisförhören och i tingsrättsförhöret inte är 
samstämmiga. De materiella processerna blir därför begränsade i slutanförandet 



169 

eftersom försvararen använder relationella och verbala verb i sin delegitime-
rande jämförelse. 

8.4.2 Verbala processer 
De verbala processerna utgör 20 % av processerna i mål 3, medan motsvarande 
siffra för mål 4 är 23 %. Skillnaden mellan de verbala processerna i mål 3 och 
mål 4 är små. När försvaret i mål 3 använder verbala processer återger hon vad 
Mikaela har berättat i tingsrättsförhöret. Det är fråga om direkta citat från den 
tilltalades berättelse som används för att hävda provokation, vilket kan ses som 
en förmildrande omständighet, om rätten skulle fastslå att Mikaela har slagit 
målsäganden i huvudet med en flaska. Enligt egen uppgift är hon ingen våldsam 
person, och om hon har slagit honom, måste Jonas ha sagt något som gjort henne 
upprörd. Försvarets rekontextualisering av den tilltalades förhörsberättelse sker 
på följande vis:  
 
Utdrag 8.34 
 

Mikaela säger att han måste e: och då menar hon Jonas Svensson 

ha sagt någonting som får henne att bli upprörd (Försvarets slutanförande, 
mål 3) 

 
Försvaret hänvisar till den tilltalade, Mikaela, som talare i de två olika verbala 
processerna ”säger” och ”menar”. Den första processens utsaga ”att han måste 

ha sagt någonting som får henne att bli upprörd” visar att försvaret kan ha för 
avsikt att gardera sig mot att rätten i sin bedömning skulle finna det bevisat att 
Mikaela slagit Jonas i huvudet med en glasflaska. Den andra processen är in-
skjuten och här förtydligar försvaret att det är målsäganden ”Jonas Svensson” 

som avses. 
 Verbala processer i slutanförandet för mål 4 visar att försvaret använder dem 
för att kritisera de uppgifter som målsäganden Fatima lämnat i tingsrättsförhör. 
Han använder Fatima som talare och i utdrag 8.35 nedan inriktar han sig på 
hennes bedömning av händelseförloppets duration. Fatima har tidigare i polis-
förhör uppgett att händelseförloppet pågått i 30 minuter, och på försvarets frå-
gor har hon bedömt tiden till minst 25 minuter. Därför hamnar tidsbedömningen 
i fokus:  
 
Utdrag 8.35 
 

Hon säger på mina frågor att e: hon minsann har nämnt 25 minuter 

(1.0) till sin kollega Efraim […] Efraim nämner ingenting av det 

(Försvarets slutanförande, mål 4) 
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I försvarets slutanförande återger han Fatimas och Efraims röster. Innehållet i 
deras respektive berättelse ställs i slutanförandet mot varandra och mynnar ut i 
slutsatsen att Efraim inte tagit del av Fatimas tidsangivelse. Att visa att målsä-
gandens och vittnets uppgifter går isär blir ett sätt för försvaret att delegitimera 
Fatimas påståenden om det övergrepp som hon säger sig ha upplevt. I den första 
processen, ”säger”, gör försvararen Fatima till talaren via pronomenet ”hon”. 
Sättet ”på mina frågor” följs av processens utsaga ”att e: hon minsann har nämnt 

25 minuter till sin kollega Efraim”. Därutöver används adverbialet ”minsann” 
av åklagaren som ett sätt att betona att Fatima varit osäker i tingsrättsförhöret. 
Detta påstående står i kontrast till den andra processen ”nämner”, där försvara-
ren jämför målsägandens berättelse med Efraims.  

8.4.3 Mentala processer 
Mentala processer i försvararnas slutanföranden utgör 22 % (mål 3) respektive 
16 % (mål 4) av processerna. Ett skäl till att den procentuella förekomsten är 
lägre i försvarets slutanföranden än i åklagarnas slutanföranden kan vara att för-
svaret inte vill argumentera för vad målsäganden känt och upplevt i samband 
med gärningen. I mål 3 som har 22 % mentala processer har försvaret inriktat 
sig på den berättelse som vittnet Frank har lämnat i tingsrättsförhöret, och vad 
han sett och hört av bråket mellan Mikaela och Jonas. De mentala processerna 
utgör hänvisningar till vittnets iakttagelser. Argumentationen om vad han fak-
tiskt ser och hör av bråket i parken är därför av stor betydelse i detta åtal. Vittnet 
befinner sig på avstånd, och han har inte bevittnat själva slaget. Dessa förutsätt-
ningar kan försvaret använda för att delegitimera berättelsens bevisvärde. Att 
han har hört och sett en konflikt bevisar enligt försvaret inte att det är Mikaela 
som slagit målsäganden i huvudet med en flaska, och anklagelserna kan därför 
avfärdas som irrationella. Grammatiskt innebär det att formeln om x så y inte är 
gångbar när det ska bevisas vem som utfört handlingen. 

Målsäganden i mål 3 har inte infunnit sig till huvudförhandlingen, och han 
har följaktligen inte lämnat någon förhörsberättelse som Mikaelas försvarare 
kan diskutera och värdera i sitt slutanförande. Primärt i försvarets slutanförande 
blir därför kritik av den berättelse som vittnet lämnat i tingsrättsförhöret: 
 
Utdrag 8.36 
 

Han kommer promenerandes så hör han skrik och bråk och fula ord, 

han hör hora, men han ser inget våld, han ser att en kvinna 

attackerar en man, han ser inget våld (Försvarets slutanförande, mål 3) 
 
I försvarets rekontextualisering av Franks vittnesmål har försvaret återgett de 
observationer som Frank gjort av bråket. Försvaret har i 8.36 använt mentala 
processer, och hon återger vad Frank berättat via verbprocesserna ”ser” och 
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”hör”. Att försvaret väljer att använda mentala processer med Frank som upp-

levare är en strategi för att delegitimera bevisvärdet i vittnets berättelse via ne-
gationen ”inget” som tydliggör att iakttagelserna var begränsade och att hans 
berättelse därför saknar bevisvärde. Denna strategi innebär att försvaret först 
fastställer vad upplevaren som återges som pronomenet ”han” hör, vilket åter-

ges via de två mentala processernas fenomen ”skrik och bråk och fula ord” och 

invektivet ”hora”. Efter att försvararen har fastställt vad vittnet hört övergår hon 
till att diskutera sin tolkning av vad Frank inte kunnat se av bråket som utspelar 
sig i parken. Den mentala processen ”ser” följs av fenomenet ”inget våld” som 
upprepas två gånger i citatet. Detta påstående är en kritik mot åklagarens berät-
telse, där hon påstått att Mikaela slagit en glasflaska i huvudet på målsäganden. 
Enligt försvaret saknas direkta iakttagelser från slaget och även om ”han ser att 

en kvinna attackerar en man” har vittnet inte sett slaget utdelas. Det är alltså 
fråga om ett motargument för att delegitimera åklagarens åtal. 

Via den mentala processen ”ser” medger försvaret vittnets iakttagelser på 
platsen, ”att en kvinna attackerar en man”. Efter denna process följer dock den 
adversativa konjunktionen ”men”, vilket innebär att processen ställs mot för-
svarets dragna slutsats ”han ser inget våld” (jfr SAG volym 2, s. 730). Denna 
argumentationsstrategi bygger på rationell effektorientering, som i detta exem-
pel innebär att x leder till y. Att vittnet inte sett våldet får enligt försvararens 
resonemang en delegitimerande effekt.  
 I mål 4 är försvarets mentala processer inte koncentrerade till en specifik del 
av slutanförandet, utan dessa processkärnor är jämnt fördelade över slutanfö-
randet. I jämförelse med mål 3 använder försvararen i mål 4 snarare den egna 
förståelsen av målsägandens berättelse vid flera tillfällen. Denna argumenta-
tionsstrategi blir ett sätt att delegitimera målsägandens uppgifter i förhöret som 
osammanhängande eller ologiska. Nedan visar jag två exempel på försvarets 
bruk av mentala processer: 
 
Utdrag 8.37 
 

Så tar åklagaren målsäganden i hand […] de kommer fram till att 

det minsann har tittats på datorklocka (Försvarets slutanförande, mål 4) 
 
Utdrag 8.38 
 

Och den här ambivalensen för att visa upp händerna, man håller 

för, jag förstår inte den ambivalensen (Försvarets slutanförande, mål 4) 
 
Försvaret kritiserar först åklagarens förhörsstrategi i utdrag 8.37. Åklagaren har 
enligt försvaret ställt ledande frågor till målsäganden som en strategi för att 
kunna legitimera hennes berättelse. Innehållsligt har åklagarens frågor styrt 
målsägandens svar, vilket enligt försvaret gör att hon nu kan fastställa tiden för 
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händelseförloppet till 30 minuter med stöd av en datorklocka som vid gärnings-
tillfället fanns på kontoret. Genom att i slutanförandet lägga till och betona ad-
verbialet ”minsann” understryker försvaret sin uppfattning, att åklagaren ställt 
ledande frågor till målsäganden i förhöret. Påståendet ”så tar åklagaren målsä-

ganden i hand” är ett uttryck för den otillbörliga hjälp som åklagaren ska ha 
bistått med när målsäganden haft svårt att ange hur hon kommit fram till att 
fasthållningen pågick i 30 minuter.  

Via försvarets mentala process ”tittats” beskriver försvararen att Fatima be-
rättat att hon tittat på klockan både strax innan Tarek ringde på dörren och direkt 
efter att hon fått ut honom genom kontorsdörren. Försvaret använder här ironi 
som en retorisk strategi för att underminera trovärdigheten i den berättelse som 
målsäganden lämnat i tingsrättsförhöret. Detta sätt att delegitimera målsägan-
dens berättelse görs genom att försvaret framställer uppgifterna som Fatima 
lämnat som samkonstruerade och att det inte finns något egentligt stöd för att 
målsäganden gjort en riktig observation av tiden. Försvarets kritik riktas mot 
Fatimas berättelse och mot åklagarens förhörsstrategi, eftersom försvaret ankla-
gar åklagaren för att ställa ledande frågor via påståendet ”så tar åklagaren mål-

säganden i hand”. 
 I det andra utdraget (8.38) kritiserar försvaret Fatimas ovilja att visa sina 
handleder för polispatrullen som beordrats till HVB-hemmet efter hennes larm-
samtal och i den mentala processen ”förstår inte” betonar försvaret att han är 
skeptisk till målsägandens agerande.  

8.4.4 Relationella processer 
Relationella processer är vanligt förekommande i försvararnas slutanföranden i 
både mål 3 (27 %) och mål 4 (36 %). Att de relationella processerna är procen-
tuellt färre i mål 3 än i mål 4 orsakas av att försvararen i mål 3 använder rela-
tionella processer som anförda satser till mentala processer. Sammantaget går 
det att dra slutsatsen att processerna i försvararnas slutanföranden är deskriptiva 
och beskriver relationen mellan målsäganden och den tilltalade under händelse-
förloppet. För att illustrera hur relationella processer används av försvaret i mål 
3 visas följande exempel: 
 
Utdrag 8.39 
 

De här bilderna som finns i förundersökningen som åklagaren vi-

sade inledningsvis e: där ser man att det är en långhårig person, 

det kanske är en kvinna, men man kan inte se att det är Mikaela 

(Försvarets slutanförande, mål 3) 
 
Processen ”finns” är existentiell och hänvisar till att åklagaren hämtat sakfram-
ställans bilder från förundersökningen. I yttrandet används denna process för att 
rekontextualisera stillbildernas ursprung, vilket följs av att åklagaren ifrågasät-
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ter åklagarens bedömning av innehållet på bilderna. I sitt ifrågasättande använ-
der försvaret den mentala processen ”ser”. Processens fenomen som uttrycks i 
den bundna satsen ”att det är en långhårig person” innehåller en relationell pro-
cess. Försvaret använder här attribut för att hänvisa till kännetecken på personen 
som syns på bilden. Denna strategi kan liknas vid att försvaret medger att vissa 
attribut överensstämmer med Mikaelas utseende, men hon påstår fortfarande att 
det inte går att fastställa att det är den tilltalade som syns på stillbilden.  

I den relationella processen ”är” ifrågasätter försvaret återigen att det säkert 
går att fastställa att personen på bilden är en kvinna. Via sannolikhetmodaliteten 
”kanske” argumenterar försvaret för att bildernas kvalitet är så dålig att det inte 

ens med säkerhet går att fastställa könet på personen på bilden. Enligt uppgifter 
från polispatrullen var Mikaela den enda kvinnan som befann sig på platsen, 
och därför är det angeläget för försvararen att inte medge att personen på still-
bilden är en kvinna. Försvaret fastställer i sin sista process att Mikaela åt-
minstone inte går att identifiera. Att personen på stillbilden är en kvinna är dock 
svårt för försvaret att förneka även om filmen har spelats in på långt avstånd. 
När bevisen som presenterats under huvudförhandlingen summeras under slut-
anförandet granskas stillbilder, bilder och patientjournaler av försvaret. Denna 
kritik lämnas inte efter åklagarens sakframställan. Kritiken kommer i stället i 
slutanförandet där bevisvärdet delegitimeras via påståenden som ifrågasätter 
vad som sägs eller syns. Strategin är uppenbarligen att inte visa korten på hand 
för motståndaren, som i huvudförhandlingar är åklagaren. 

I mål 4 utgör relationella processer 36 % i försvararens slutanförande. Hon 
beskriver i slutanförandet sin uppfattning om vad som inträffat på Fatimas kon-
tor denna kväll. I åtalet föreligger det ingen diskussion om att Tarek befunnit 
sig på kontoret olovligen. Det är i stället vad som utspelar sig därinne som skil-
jer sig mellan åklagarens och försvarets slutanföranden: 
 
Utdrag 8.40 
 

Finns det nån stödbevisning om vad som hänt på det här rummet 

(3.0) egentligen inte, där är inga direkta vittnen […] några 

vittnen det har vi ju inte (Försvarets slutanförande, mål 4) 
 

Den existentiella processen ”finns” yttras med frågeintonation och fyller i slut-

anförandet ett retoriskt syfte i och med att försvararen själv direkt efter att frå-
gan ställts besvarar sin egen fråga med yttrandet ”egentligen inte”. Han beskri-

ver också situationen som inträffat på Fatimas kontor denna kväll i påståendet 
”där är inga direkta vittnen”. Målsägandens arbetskamrat, Efraim, som kallats 
som vittne, har inte bevittnat händelseförloppet. Han har fått händelseförloppet 
berättat för sig i efterhand, och det är dessa uppgifter som han konfronteras med 
i tingsrättsförhöret. Denna berättelse rekontextualiserar nu försvaret via den ex-
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istentiella processen ”är” som har förstadeltagaren ”inga direkta vittnen”. För-
svaret bedömer hur vittnesberättelsernas innehåll ska värderas ur bevissyn-
punkt. Han återkommer till detta påstående en stund senare i sitt slutanförande 
”några vittnen det har vi ju inte”, som här delegitimerar vittnets berättelse ge-
nom att poängtera att ingen förutom Tarek och Fatima egentligen vet vad som 
inträffat på kontoret denna kväll.  

8.4.5 Omständigheter  
De omständigheter som används för att delegitimera åklagarnas bevis i mål 3 
och mål 4 skiljer sig åt. Mål 3 har hälften så många förekomster av omständig-
heter (13) än mål 4 (26). Hur dessa omständigheter fördelas inom målen är 
också mycket olika. Tid och plats är vanligast i mål 3 och utgör tillsammans 76 
% av omständigheterna, medan sätt utgör 50 % av omständigheterna i mål 4. 
För att illustrera vilka typer av omständigheter som används i försvararnas slu-
tanföranden, och vilken funktion som dessa omständigheter fyller inleds redo-
visningen med tid och plats från mål 3: 
 
Utdrag 8.41 
 
Tid: han ser att en kvinna attackerar en man, han ser inget våld  

e: och sen ringer han (Försvarets slutanförande, mål 3) 
 
Utdrag 8.42 
 
Plats: De här bilderna som finns i förundersökningen som åklagaren  

visade (Försvarets slutanförande, mål 3) 
 
Tid används typiskt i försvarets slutanförande för att beskriva kronologin i den 
berättelse som vittnet lämnar i tingsrättsförhöret. Enligt försvaret har han inte 
sett något våld när han ringer till SOS-alarm. Tiden ”sen” får i detta påstående 

betydelse för händelseförloppets kronologi. Att Frank talat med operatören utan 
att ha bevittnat fysiskt våld har enligt försvaret betydelse för vittnesmålets be-
visvärde. Att delegitimera en gärningsbeskrivning med stöd av tid och krono-
logi visar i exemplet ovan att det har betydelse vad någon, ser, hör och upplever 
under ett händelseförlopp. 
 Det andra utdraget illustrerar försvarets användning av plats i slutanförandet. 
Försvaret hänvisar till att stillbilderna som åklagaren visat i sin sakframställan 
hämtats ”i förundersökningen”.  
 Övriga omständigheter utgörs av sätt och sak med en förekomst vardera i 
försvarets slutanförande: 
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Utdrag 8.43 
 
Sätt: det är i princip vad Frank säger också (Försvarets slutanförande, mål 3) 
 
Utdrag 8.44 
 
Sak: Jonas Svensson är ju inte intresserad av att komma hit och föra  

sin talan i detta (Försvarets slutanförande, mål 3) 
 
Försvaret tolkar i utdrag 8.43 Franks vittnesberättelse i syfte att delegitimera 
den åtalsberättelse om händelseförloppet som åklagaren lämnat i sitt slutanfö-
rande. Försvarets värderar innehållet i berättelserna via sättet ”i princip”, vilket 
innebär att hon jämför Franks berättelse med vad Mikaela berättat i förhöret. 
Omständigheten används här som ett sätt att bedöma innehållet i vittnesberät-
telsen och delegitimera dess bevisvärde. 
 Sak används av försvaret i mål 3 för att kritisera målsägandens beslut att inte 
närvara under huvudförhandlingen. Omständigheten ”i detta” syftar i slutanfö-
randet på åtalet för misshandel. Försvarets argumentation mynnar sedan ut i att 
målsäganden inte är berättigad till skadestånd vid en fällande dom.  

I mål 4 har sätt stor betydelse i försvarets slutanförande. Till skillnad från 
övriga slutanföranden utgör sätt 50 % av omständigheterna i försvarets slutan-
förande. Som jag visar nedan utgör sätt kritik mot åklagarens agerande under 
målsägandeförhöret, och vad bilderna och journalen från företagsläkaren egent-
ligen bevisar av händelseförloppet: 
 
Utdrag 8.45 
 
Sätt: så tar åklagaren målsäganden i hand så att säga och hjälper  

henne med helt ledande frågor (Försvarets slutanförande, mål 4) 
 
Utdrag 8.46 
 
Sätt: har dom kommit fram på det sätt som målsägande säger eller,  

eller på det sättet som Tarek säger (Försvarets slutanförande, mål 4) 
 
Försvaret beskriver hur åklagaren agerat i målsägandeförhöret i utdrag 8.45. 
Metaforen ”tagit i hand” är en omständighet som kombineras med beskriv-
ningen ”med helt ledande frågor”. Försvaret antyder att åklagaren haft en otill-
börlig påverkan, vilket gör att han lägger grunden för att delegitimera de tids-
angivelser som Fatima lämnar under förhöret. En annan tolkning av 8.45 är att 
analysera ”i hand” som en sällskapsomständighet. 
 I det andra utdraget, 8.46, är det berättelserna som omger bilderna på Fati-
mas blåmärken som försvaret problematiserar. Att Fatima har blåmärken på sina 
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handleder vid tidpunkten ifrågasätts inte av försvaret. Däremot har Tarek och 
Fatima lämnat motstridiga berättelser om blåmärkenas uppkomstsätt. Med om-
ständigheten ”på det sätt” kan försvaret så tvivel om händelseförloppet på Fati-
mas kontor. Eftersom det är fråga om två motstridiga berättelser vill försvaret i 
sin argumentation skapa tillräckliga tvivel för att åstadkomma en friande dom. 
I och med att bevisbördan ligger på åklagaren behöver försvararen inte bedöma 
vilken berättelse som är mest trovärdig, utan det räcker med att skapa tvivel 
genom att presentera ett alternativt händelseförlopp. 
 Tid och plats ses ofta som de vanligaste omständigheterna, men i mål 4 är 
dessa relativt få. Hänvisningar till tid används huvudsakligen för att delegiti-
mera Fatimas berättelse genom att skapa tvivel i de uppgifter som hon lämnar i 
förhöret. En omfattande kritik från försvaret har varit Fatimas bedömning av 
händelseförloppets duration. Denna argumentation återges inte som omständig-
heter utan som processernas andradeltagare. Det finns dock exempel på tidsom-
ständigheter som uttrycker annat än händelseförloppets duration: 
 
Utdrag 8.47 
 
Tid: målsägande har beskrivit att Tarek suttit på huk och ber henne  

sätta sej i sängen och idag är det helt andra uppgifter (Försvarets 
slutanförande, mål 4) 

 
Försvararen hänvisar i 8.47 till skillnaderna mellan polisförhöret som hållits 
med Fatima och vad hon berättat i tingsrätten. Tidsomständigheten ”idag” an-

vänds av försvaret som en delegitimerande jämförelse. Den blottlägger att Fa-
tima lämnat olika uppgifter om händelseförloppet i polisförhör och tingsrätts-
förhör, och det är en strategi som ska skapa tvivel.  
 Plats i försvararens slutanförande i mål 4 hänvisar till var någonstans hän-
delseförloppet har inträffat och vilka platser som Tarek och Fatima har befunnit 
sig denna kväll: 
 
Utdrag 8.48 
 
Plats: finns det nån stödbevisning, vad som har hänt på det här rummet  

(Försvarets slutanförande, mål 4) 
 
I utdrag 8.48 hänvisar försvaret till platsen ”på det här rummet” för att konsta-
tera att de övriga bevis som åklagaren presenterat i sin sakframställan inte kan 
bevisa vad som inträffat på kontoret. Enligt försvarets resonemang som inleds 
med den retoriska frågan ”finns det nån stödbevisning” kritiseras avsaknaden 
av vittnen som uppmärksammat någon del av händelseförloppet.  
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8.5 Sammanfattning av iakttagelser 
Syftet med analysen är att undersöka åklagares och försvarares retoriska strate-
gier i slutanföranden. I denna del av huvudförhandlingen återger och bedömer 
åklagare, målsägandebiträden och försvarare berättelser och stödbevis från hu-
vudförhandlingen och sätter dem i en straffrättslig kontext om vad som kan an-
ses bevisat, och vilken påföljd som är lämplig vid fällande dom. Att genomföra 
ett slutanförande innebär att åklagare och försvarare dels rekontextualiserar tal, 
texter och bilder, dels tolkar, värderar och bedömer bevisningen. Ett slutanfö-
rande avslutas med argumentation om de tilltalades straffansvar, vilken påföljd 
som är lämplig vid fällande dom och målsägandenas skadeståndsanspråk. Juris-
ter kan i denna del av slutanförandet hänvisa till rättskällor såsom prejudice-
rande domar för att legitimera påföljds- och skadeståndsyrkanden. 

Materialet består av fyra slutanföranden som hölls av åklagare och försva-
rare i två olika åtal med åtalspunkterna misshandel. I analyserna har verbpro-
cesser, deltagare och omständigheter undersökts för att kunna analysera hur re-
kontextualiseringar av tal, texter och bilder används för att legitimera och dele-
gitimera berättelser och stödbevisning om brott.  
 Resultatet visar att försvararnas slutanföranden är längre än åklagarnas i 
båda brottmålen och att juristerna använder olika verbprocesser i mål 3 och mål 
4 när de håller sina slutanföranden. En förklaring är att antalet personer som 
hörts under tingsrättsförhören och deras minnesbilder skiljer mellan brottmålen. 
En slutsats av studien är därför att åklagare och försvarare har som strategi att 
anpassa slutanförandets argumentation efter innehållet i tingsrättsförhör och 
den stödbevisning som presenterats tidigare under huvudförhandlingarna. Vil-
ken argumentationsstrategi som är lämplig kan därför ändras under tiden som 
förhandlingen pågår, vilket kan förklara varför jurister gör löpande minnesan-
teckningar under tiden som förhör med målsägande, tilltalade och vittnen pågår. 
Åklagare och försvarare använder urval från sakframställning och förhörsin-
formation när de argumenterar i sina slutanföranden.  

Att slutanföranden retoriskt till stor del är uppbyggda av värderingar av be-
rättelsereferat framgår i analysen av fördelningen mellan olika processtyper. 
Slutanföranden har flest relationella processer, vilket visar att argumentationen 
domineras av deskriptiva sammanfattningar av vad som berättats tidigare under 
huvudförhandlingen.  

Materiella processer används i slutanföranden för att legitimera och delegi-
timera lämnade berättelser. I fokus står berättelser om tilltalades påstådda hand-
lingar som lämnats av målsägande, vittnen och tilltalade. Delegitimering sker 
genom hänvisningar till skillnader mellan polisförhör och tingsrättsförhör, be-
rättelsens bristande trovärdighet eller tiden som gärningen har pågått, vilket gör 
att dessa berättelser då kan delegitimeras som efterhandskonstruktioner. Således 
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används berättelser som förändrats över tid och inte överensstämmer med tidi-
gare dokumentation för att visa skiljaktigheter med det sannolika syftet att skapa 
tvivel. 
 Verbala processer utgörs av anföringsverb som återger vad målsägande, till-
talade och vittnen berättat i tingsrättsförhör, medan mentala processer används 
för att bedöma vilka iakttagelser som vittnen hört och sett.  
  Även omständigheter används för att legitimera och delegitimera berättel-
ser. Tid används som en auktoritet för att markera orsaker till att berättelser som 
lämnats vid olika tillfällen förändrats över tid. När målsägande, tilltalade och 
vittnen konfronteras med att deras berättelser i tingsrättsförhören saknar sam-
stämmighet med förundersökningen är det ofta omständigheter som används för 
att fastställa att förändring skett, exempelvis ”tidigare i polisförhör har du upp-

gett”. Åklagare och försvarare gör urval i berättelser, mythopoesis, som gynnar 
den egna saken bäst.  
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9 Påverkansrelationer i domar 

I detta kapitel redovisas undersökningen av påverkansrelationer mellan målsä-
gande och tilltalade i 27 tingsrättsdomar. Syftet med studien är att undersöka 
relationen mellan tilltalade och målsägande och vilket innehåll som rekontex-
tualiseras i domtexter.  

Metoden som används för att analysera påverkansrelationer har hämtats från 
den ideationella metafunktionens ergativa system (Halliday & Matthiessen 
2014, Thompson 2013). Med denna metod undersöks i vilka sammanhang som 
tilltalade och målsägande påverkar varandra. Begreppet ergativitet används i 
denna studie när det sker fysisk eller muntlig påverkan mellan minst två perso-
ner.  

Materialet utgörs av 27 brottmålsdomar som samlats in från tre tingsrätter i 
södra Sverige. Alla insamlade domar handlar om våldsbrott och har minst en 
målsägande och tilltalad (se avsnitt 4.3). Juristdomarnas referat av de hördas 
berättelser och tingsrätternas argumentation i domskälens bevisfrågor har ex-
cerperats och sammanställts till två textkorpusar på 46 211 ord med referat och 
19 353 ord med argumentation. 
 Tingsrättsdomar skrivs alltid av juristdomaren efter huvudförhandlingen, 
och domarna återger referat av de hördas berättelser och rättens argumentation. 
Denna argumentation ska legitimera domslutet. I resultatet från kapitel 6 fram-
går att målsägande framställs som passiva andradeltagare, som utsätts för aktö-
rers handlingar. I kapitel 8 visar analysen av slutanförandet i stället att åklagare 
och försvarare skapar polariserande diskurser som anger olika berättelser och 
stödbevis. En del av domen består av dokumentation från huvudförhandlingars 
berättelser och juridisk argumentation om vad som är bevisat och motbevisat. 
Det är därför relevant att undersöka hur juristdomare i den skriftliga domen re-
kontextualiserar, legitimerar och delegitimerar berättelser och stödbevis i de en-
skilda åtalen.  
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9.1 Utgångspunkter 
Efter att en huvudförhandling avslutats ska juristdomaren skriva brottmålets 
dom. I Rättegångsbalken 30 kap. 1–2 § fastställs att en dom ska vara skriftlig 
och ”grundas på vad som förekommit vid förhandlingen”. En tingsrättsdom in-
nehåller fem delar, som tillsammans dokumenterar att ärendet är utrett. Rätte-
gångsbalken (30 kap. 5 §) anger vilka delar som är obligatoriska i alla domar 
och i vilken ordning informationen ska presenteras: 
 

5 § En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange 
 1. domstolen samt tid och ställe för domens meddelande, 
 2. parterna samt deras ombud eller biträden och den tilltalades försvarare, 
 3. domslutet, 
 4. parternas yrkanden och de omständigheter som dessa grundats på och 
 5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet. (Rättegångsbalken 30 kap. 5 §) 

 
En brottmålsdom innehåller alltså fem avsnitt. Innehållsligt anger punkt 1 den 
domstol som dömt i brottmålet, tingsrättens ort och när domen offentliggjorts. 
I denna del finns också brottmålsnumret angivet. Punkt 2 är en förteckning över 
parterna och deras ombud, biträden och försvarare. Deltagare presenteras här 
med deltagarroll, till exempel åklagare och tilltalad följt av namn och adress, 
som för målsägande, tilltalad och vittnen innebär deras adress i folkbokföringen, 
medan juristernas adress är deras arbetsplats. I domslutet, punkt 3, redovisas om 
åtalet ogillas eller om det är fällande dom. Då framgår också vilka brott tilltalade 
döms för. Därefter anges påföljd och eventuellt skadestånd som den dömde ska 
betala. Parternas yrkanden, punkt 4, är enligt Eklund (2005:250) en redovisning 
av åtalspunkterna. Här hänvisar domaren ofta till åklagarens stämningsansökan 
som biläggs domen. I domskälen, punkt 5, motiverar juristdomaren rättens ge-
mensamma beslut. Denna del redovisar vad som är bevisat och vad som inte 
kunnat styrkas under huvudförhandlingen. Domaren sammanfattar bevisen som 
åklagare presenterat under sina sakframställningar tillsammans med de berät-
telser som målsägande, tilltalade och vittnen lämnat i förhör. I domskälen finns 
också rättens motivering till domslutet.  

Domskälens förklaring kan vara mycket omfattande, och generellt behövs 
en utförligare argumentation om den tilltalade döms mot sitt nekande. Ett annat 
skäl är att domar är offentliga handlingar och kan granskas av andra jurister, 
journalister och allmänheten. Enligt Hafner (2014:349) kan det därför finns an-
ledning att utförligt motivera delar av domen som kan bli omtvistade vid över-
klagande. I Sverige görs överklaganden till hovrätt.  

Att skriva en dom innebär att juristdomaren följer de innehållsliga riktlin-
jerna som finns för domskrivande. En dom refererar alltid till tidigare domar, 
och de är därför intertextuella dokument som bygger på rättskällor (Bricker 
2016:3–12, Rock, Heffer & Conley 2013:9). En intertextuell relation innebär att 
en text innehåller spår av andra texter, som kan vara mer eller mindre explicita. 
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En annan aspekt är att domen ska kunna läsas av lekmän som saknar juridisk 
kompetens (jfr Sörlin 2008). Målsägande och tilltalade måste kunna förstå hur 
tingsrätten har argumenterat när de värderat bevisen, och av denna anledning 
ska domen vara transparent och överskådlig.  

RB 30 kap. reglerar inte i detalj hur domskälen ska skrivas utan i denna so-
ciala praktik kan juristdomare utgå från olika praxis. Domskäl kan antingen 
skrivas med vävda domskäl eller som två avsnitt, utredning och domskäl. Vävda 
domskäl innebär att domaren tar referat från utredningen som vävs samman med 
domstolens slutsatser om vad som ansetts vara utrett i målet (Byrman & Skog-
lund 2018:9, Orrbén 2020). När utredning och domskäl separeras återges först 
alla hördas berättelser, och därefter följer rättens argumentation i ett separat av-
snitt. 

9.2 Ergativa roller och påverkansrelationer 
För att visa hur en textdeltagare utövar påverkan på en eller flera andra textdel-
tagare utgår jag från den ideationella metafunktionens ergativa system (Halliday 
& Matthiessen 2014). Ergativitet realiseras språkligt via påverkansrelationer 
mellan deltagare i verbprocesser, vilket kan uttryckas som ett kontinuum mellan 
handlingar och händelser. I likhet med det transitiva systemet bär en verbpro-
cess alltid med sig en betydelse och en lexikogrammatisk funktion. I det erga-
tiva systemet sker påverkansrelationerna däremot över processgränserna. Del-
tagarna benämns därför som agent och medium, oavsett vilken processtyp som 
realiserar ergativitet.  

Grammatiskt finns det kausala samband mellan förstadeltagaren, agent, and-
radeltagaren, medium, och processens handling (Thompson 2013:141). Medium 
är en obligatorisk deltagare i alla ergativa processer (Halliday & Matthiessen 
2014:288–289), medan agenten i en handling kan vara utskriven i en aktiv sats 
eller utelämnas och göras implicit i en passiv konstruktion. Det skiljer från hän-
delser som alltid har en deltagare, medium. Ergativitet berör på så vis effekter 
och yttre påverkan. Skillnaderna mellan handlingar i aktiva och passiva satser 
och händelser kan illustreras via den materiella processen ”golvet sprack”. I ex-
emplet finns en deltagare, golvet, som då tilldelas rollen medium. Eftersom 
agent saknas är det en händelse. En process som saknar agens har inte det kau-
sala samband som finns i en handling (jfr SAG volym 2, s. 506). Kravet för att 
kausalitet ska uppstå i en process är nämligen att deltagarrollen agent finns re-
presenterad explicit eller implicit. Deltagaren som tilldelas rollen som agent har 
alltid en intention (Ström 2017:157, Nordrum 2013:78–79). I aktiva satser är 
agenten explicit: 
 

 hon slår ofta i spegeln och vitrinskåp (Förhör med tilltalad, FUP, mål 1).  
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I exemplet är ”hon” processens agent som utför handlingen ”slår”. I processen 

påverkas spegeln och vitrinskåpet, och de kategoriseras därför som medium. 
Denna studie har avgränsats till påverkansrelationer som inträffar mellan 

målsägande och tilltalade i domtexterna. Det innebär att handlingar som inträf-
far mellan andra textdeltagare inte analyserats. I analysen görs ingen skillnad 
på fria och bundna satser. Alla satser som har påverkansrelationer mellan tillta-
lad och målsägande har analyserats, och påverkan sker reciprokt.  

Påverkansrelationer inträffar mellan en agent och ett medium i en verbpro-
cess. Inom systemisk-funktionell grammatik finns en diskussion om agentens 
intention, som Nordrum (2013) använder för att skilja på handlingar och hän-
delser. Detta ingångsvärde skiljer sig från resonemanget hos Karlsson 
(2019:30), som har uppfattningen att icke-animata deltagare i alla processer kan 
utgöra agenter. Ett exempel som använts tidigare är ”bilen retar hunden” (Karls-
son 2019:30). Eftersom studien undersöker påverkansrelationer mellan målsä-
gande och tilltalade och vice versa, blir gränsdragningen irrelevant. Utgångs-
punkten är således att påverkansrelationer mellan animata deltagare kan ut-
tryckas som materiella och verbala processer i fria, inbäddade och bundna sat-
ser.  

För att illustrera hur påverkansrelationer kan återges i tal eller skrift använ-
der jag Dreyfus (2017:383) kategorisering för gradering av agentens gramma-
tiska ansvar. Enligt denna indelning kan agentens ansvar i en påverkansrelation 
variera på ett kontinuum från det maximala ansvarsutkrävandet som är en aktiv 
sats med agens. På kontinuumets motsatta sida finns middle, en process som 
saknar agens. Det finns en skillnad i hur agentens grammatiska ansvar framställs 
i processen. I exemplet ”Kalle slår Johan i huvudet med ett ölglas” är Kalle 
agenten som utövar påverkan på satsens medium, Johan. Vid sidan av de aktiva 
processerna med utskriven agent finns de passiva satserna som kan återges med 
explicit eller implicit agent. Exempel på passiv med explicit agens är ”Oscar 
Larsson har tilldelats ett flertal slag av Oliver Fransson”. Agenten Oliver Frans-
son är i detta exempel explicit, vilket innebär att det i texten, den passiva kon-
struktionen till trots, framgår vem som utför handlingen. I en påverkansrelation 
med implicit agent finns inte agenten utskriven, som ”Axel Ek har fått en hård 
spark i magen”. Påverkansrelationens medium, Axel Ek, utsätts för påverkan av 
en okänd agent. Enligt Dreyfus (2017:383–384) är ansvaret dolt, vilket minskar 
agentens ansvar över processen. 

9.3 Analys: ergativitet i tingsrättsdomar 
Påverkansrelationer i tingsrättsdomar visar när och hur målsägande och tillta-
lade återges som agenter och medium, och vilka samband det har med domslu-
ten. Analysen blottlägger grammatiskt realiserat ansvar och hur påverkansrela-
tioner används av åtalets parter och tingsrätten för att legitimera och delegiti-
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mera berättelser om brott. I domtexterna saknas generellt samstämmighet mel-
lan målsägandena och de tilltalade. De hörda är antingen inte överens om att 
händelserna som beskrivits i åklagarens gärningsbeskrivning har inträffat över-
huvudtaget eller vad som har inträffat. I domtexter måste det alltid utredas vem 
eller vilka som utfört handlingar och vem eller vilka som påverkats av hand-
lingarna.  

En åtalsberättelse har vanligtvis sitt ursprung i ett händelseförlopp som mål-
säganden återgett i polisförhör och i tingsrättens förhör. Som jag tidigare visat 
framställer åklagare i sakframställningar och slutanförande de tilltalade som ak-
törer som utför handlingar och målsägande som passiva andradeltagare. Det 
hindrar inte att tilltalade har lämnat berättelser som på avgörande sätt skiljer sig 
från vad målsägandena berättat, vilket gör att ord står mot ord. I studiens 27 
domar finns dels exempel på tilltalade som förnekar eller inte minns att de har 
slagit, sparkat, hotat, spottat på eller knuffat målsägandena, dels exempel på 
tilltalade som berättar att de handlat i självförsvar. Vid dessa tillfällen anser de 
sig ha agerat i nödvärn mot ett fysiskt angrepp (Brottsbalken 24 kap.). Det finns 
också exempel på tilltalade som berättat att de utsatts för fysiskt våld utan att de 
försvarat sig mot angreppet. Deras uppfattning är att målsägandena har strategin 
att skada dem ytterligare genom att anmäla dem för brott. 
 När tingsrätten ska bedöma trovärdighet och tillförlitlighet i domskälen be-
höver de legitimera domslutet med en skriftlig argumentation. Påverkan mellan 
målsägande och tilltalad är centrala om rätten ska kunna döma eller fria tillta-
lade för de åtalspunkter som stämningen omfattar. I analysen visar jag vad på-
verkansrelationer mellan målsägande och tilltalade säger om rättegångsdiskur-
sen.  

9.3.1 Påverkansrelationer i domskälens berättelser  
Materialet i detta avsnitt består av juristdomares referat av förhörsberättelser 
från huvudförhandlingar och till viss del rekontextualiserade polisförhör som 
åberopats under huvudförhandlingarna i 27 brottmålsdomar. Dessa texter har 
sammanställts till en korpus på 46 211 ord. Det kvantitativa resultatet av påver-
kansrelationerna som inträffar mellan målsägande och tilltalade i domtexternas 
berättelser redovisas i tabell 11. 
 
Tabell 11: Påverkansrelationer mellan tilltalade och målsägande i domtexters berättelser 

Ergativitet Tilltalad Målsägande Okänd gärningsperson 
Agent i aktiva satser 313 88 8 
Agent i passiva satser med explicit agent 2 0 0 
Implicit agent 10 0 0 
Medium i aktiva satser  88 321 0 
Medium i passiva satser 0 12 0 

 
Tabell 11 visar att den tilltalade intar deltagarrollen agent i aktiva satser 313 
gånger, vilket gör att berättelserna konstrueras på ett sätt som resulterar i att det 
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är de tilltalade som mestadels utför handlingar i domtexterna. Resultatet är vän-
tat, eftersom det är deras handlingar som utreds i huvudförhandlingar. Vad som 
komplicerar rekontextualiseringen från förhörsberättelser i tingsrätten till refe-
rat är att alla förhör hålls i interaktion mellan målsägande, tilltalade och vittnen 
och jurister. Det är således ingen exakt spegling av vad som sagts i förhören. 
Referaten blir i stället ett sätt för juristdomare att fånga innehållets essens. Att 
namngivna tilltalade utövar direkt påverkan på målsägandena 313 gånger på 
46 000 ord visar att en väsentlig del av juristdomarnas referat ägnas åt att besk-
riva de brottsliga gärningarna. I resultatet finns också 8 förekomster med impli-
cit agent. Vid dessa tillfällen är det fråga om berättelser där målsägandena har 
misshandlats av flera gärningspersoner som fortsatt att slå och sparka efter att 
målsägandena fallit till marken. De har därför haft svårt att redogöra för vem 
som har gjort vad både i polisförhör och i tingsrättsförhör. Juristdomare kan i 
dessa situationer hänvisa till att målsägande ”mottagit ett flertal slag och spar-
kar”. Den implicita agenten blir på så vis ett sätt för juristdomaren att samman-
fatta gärningsberättelser utan detaljer om vem som gjort vad.  

I tabell 11 finns två förekomster av passiva satser med explicit agent. Ef-
tersom båda förekomsterna finns i samma dom, är denna avvikelse inte genera-
liserbar för hela materialet. En möjlig förklaring kan vara att passivformen an-
vänds för att minska agentens ansvar, men kan också vara ett resultat av doma-
rens sätt att skriva. 

I tabell 11 är målsägandena agenter och tilltalade medium vid 88 tillfällen. 
Här framträder en tydlig skillnad mellan olika målsägande och gärningsberät-
telser. Att målsägandena utövar påverkan på tilltalade inträffar mestadels i åtal 
för våld mot tjänsteman. Poliser och ordningsvakter blir agenter när de ingriper 
mot tilltalade och omhändertar eller på annat sätt frihetsberövar dem. Målsä-
gande som agenter förekommer också i brottmål med målsägande och tilltalade 
som har anmält och motanmält varandra för misshandel och i brottmål med till-
talade som berättat att de provocerats av målsägandena.  

9.3.2 Näranalys av domskälens berättelsereferat 
Nedan övergår studien till att näranalysera mönster och variationer i de kvanti-
tativa data ovan till att visa påverkansrelationer som förekommer i domtexter-
nas berättelsereferat. Denna resultatredovisning inleds med 9.3.2.1, som visar 
tilltalade som agenter i aktiva satser. Det följs i 9.3.2.2 av tilltalade som explicit 
och implicit agent i passiva satser. Därefter visas målsägande som agenter i 
9.3.2.3.  

Alla utdrag har understrukna verbfraser med agent och medium i fetstilt. 
För att förtydliga deltagarrollerna används hakparenteser. Agenter markeras i 
citaten med [A] och medium med [M].  
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9.3.2.1 Tilltalade som agenter och målsägande som medium 
 

Som redovisats i tabell 11 är tilltalade agenter med målsägande som medium 
313 gånger i domtexternas berättelsereferat. I materialet är det fysiska hand-
lingar som dominerar, vilket gör att påverkansrelationerna mestadels rekontex-
tualiserar berättelser om fysiskt våld: 
 

9.1. Hela tiden höll han [A] fast henne [M] (Målsägandens berättelse i domen, mål 4) 
 
9.2. Han [A] slog henne [M] med knuten hand (Uppläst polisförhör med målsäganden 
som bilagts domen, mål 3) 

 
I utdrag 9.1 och 9.2 visas två olika sätt att rekontextualisera domtexternas be-
rättelser. I 9.1 har juristdomaren sammanfattat det viktigaste innehållet i målsä-
gandens berättelse. Agenten ”han” syftar på den tilltalade som utför en brottslig 
gärning som påverkar målsäganden som återges via pronomenet ”henne”, ef-
tersom hon blir fasthållen. 

I 9.2 är det ett polisförhör med målsäganden som rekontextualiserats. Denna 
berättelse har åklagaren konfronterat målsäganden med under huvudförhand-
lingen, eftersom hon förändrat hela sin berättelse till förmån för den tilltalade. 
Åklagaren misstänker att målsäganden medvetet förändrat sin version av hän-
delseförloppet, eftersom hon inte vill att Evert ska straffas för slaget. Målsägan-
den har i tingsrättsförhöret uppgett att det varit fråga om en dask med öppen 
hand och att hon inte vill att Evert döms för misshandel. Sättsomständigheten 
”med knuten hand” illustrerar i 9.2 avvikelsen mellan målsägandens olika vers-
ioner av misshandeln som inträffat i deras gemensamma bostad.  
 Det förekommer också att målsägande, tilltalade och vittnen ger uttryck för 
tvivel under tingsrättsförhören och inte längre minns alla detaljer som inträffat 
under bråken. Ett sätt för juristdomare att rekontextualisera skillnaderna från 
polisförhör till tingsrättsförhör eller att rekontextualisera uttryckt osäkerhet är 
att använda verbprocesser, hjälpverb eller adverbial: 

 
9.3. Muhammed minns det som att alla tre [A] sparkade honom [M] (Målsägandens be-
rättelse i domen, mål 25) 
 
9.4 Han [A] kan också ha kallat henne [M] för hora och gett henne [M] fingret (Tilltalads 
berättelse i domen, mål 3) 

 
I utdrag 9.3 återger juristdomaren påverkansrelationen mellan de tilltalade och 
målsäganden i den anförda satsen ”att alla tre sparkade honom”. Detta påstående 
återger en påverkansrelation mellan målsäganden och tilltalade från det åkla-
garledda förhöret. Målsäganden är däremot osäker på detaljerna när han kon-
fronteras i motförhöret, vilket gör att juristdomaren markerar att det finns viss 
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osäkerhet om alla gärningspersoner varit lika delaktiga i misshandeln. Via pro-
cessen ”Muhammed minns det som” kan juristdomaren tydliggöra att berättel-
sen är det som Muhammads kommer ihåg i tingsrättsförhöret. 
 I 9.4 använder juristdomaren hjälpverb för att rekontextualisera osäkerhet i 
den tilltalades berättelse. Via hjälpverbet ”kan” som indikerar låg grad av san-
nolikhet (Holmberg & Karlsson 2006) återger juristdomaren att den tilltalade 
varit osäker på vad han sagt och gjort under bråket när han lämnade sin berät-
telse i tingsrättsförhöret.  

9.3.2.2 Tilltalade som passiva och implicita agenter 
I materialet finns 12 förekomster med tilltalade som passiva eller implicita 
agenter. Passiva satser som har utskriven agent förekommer två gånger. Det är 
samma gärningsperson som avses, men den passiva formen återges i berättelser 
från två målsägande i tingsrättsförhören: 
  

9.5. Emil [M] fick ett knytnävsslag i ansiktet av en muskulös kille med svart eller mörk 
jacka [A] (Målsägande 1, Emil, berättelse från tingsrättsförhöret, mål 5) 
 
9.6. Viktor [M] fick en smäll i ansiktet av en glasflaska av en person med svart skinn-
jacka [A] (Målsägande 2, Viktor, berättelse från tingsrättsförhöret, mål 5) 

 
I 9.5 visas rekontextualiseringen av Emils tingsrättsförhör. Agenten är i utdraget 
passiv och utgörs av en lång nominalfras som beskriver den tilltalades utseende 
och hur han var klädd vid gärningstillfället och hans kroppsbyggnad ”en mus-
kulös kille med svart eller mörk jacka”. Eftersom målsägandena inte kunnat 
identifiera Zoran med namn har de i förhör beskrivit honom som kraftigt byggd 
och hans klädstil för att legitimera att Zoran är gärningsman. 

I 9.6 har berättelsen hämtats från Viktor som är målsägande i samma brott-
mål. I tingsrättsförhöret berättar Viktor att han misshandlats av ”en person med 

svart skinnjacka”. Att juristdomaren rekontextualiserat påståendena som pas-
siva satser med explicit agent kan ha flera förklaringar. Det kan exempelvis vara 
en markering för att utpekandena i polisförhören präglats av viss osäkerhet, ef-
tersom den tilltalade tidigare var okänd för båda målsägandena och ingick i ett 
större sällskap. De indefinita nominalfraserna ”en muskulös kille med svart eller 
mörk jacka” och en ”person med svart skinnjacka” innebär att agenten inte är 
direkt identifierbar med namn. 

De tilltalade återges med implicit agent 10 gånger i berättelsereferaten. Ge-
mensamt är att implicit agent används när det varit flera gärningspersoner och 
målsägandena har därför inte kunnat redovisa vem som gjort vad: 
 

9.7. Dörren var öppen och sen drogs hon [M] ut. Sen brakade helvetet löst (Målsägande 
2, Viktor, berättelse från tingsrättsförhöret, mål 5) 
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9.8. Han både stod upp och låg ned på marken när han [M] misshandlades (Målsägandens 
berättelse i domen, mål 16)  

 
I 9.7 återges upprinnelsen till konflikten när målsägandens vän slits ut från en 
taxibil. Här är agenten okänd. Juristdomaren använder den passiva processen 
”drogs” utan att explicitgöra att det finns en agent som fysiskt tvingat Amanda 
ut från taxin. Denna händelse ingår inte i åtalet, och åklagaren utredde aldrig i 
tingsrättsförhören vem i gruppen som slet ut henne ur bilen. I domtexten an-
vänds denna händelse i stället för att kontextualisera att det var den utlösande 
faktorn som resulterade i storbråket mellan de två kompisgängen. 

I 9.8. är det flera gärningspersoner som åtalas för att ha misshandlat målsä-
ganden. Implicit agent används i detta exempel av juristdomaren som ett sätt att 
komprimera informationen, eftersom det tidigare i den rekontextualiserade be-
rättelsen klargjorts att alla varit lika delaktiga i misshandeln.  

9.3.2.3 Målsägande som agent och tilltalade som medium 
I tabell 11 har jag visat att målsägande är agenter med tilltalade som medium 
vid 88 tillfällen. Det kan vara situationer där målsägande är poliser eller ord-
ningsvakter, när målsägande och tilltalade anklagar varandra för misshandel 
och tilltalade som berättat att de utsatts för provokation. 

I åtal för våld mot tjänsteman har målsägandena i egenskap av tjänstgörande 
poliser och ordningsvakter gjort fysiska ingripanden mot de tilltalade. I domtex-
ternas berättelsereferat har de lämnat berättelser om att tilltalade satt sig i mot-
värn och slagit, sparkat och knuffat dem och krängt med kroppen för att undgå 
att bli gripna: 
 

9.9. Den civilklädde väktaren Daniella Petersson [A] stoppade honom [M] vid ut-
gången (Målsägandens berättelse i domen, mål 10) 
 
9.10. Sara Yngvesson [A] var på hennes högersida och höll i hennes högerarm [M] 
(Målsägandens berättelse i domen, mål 11) 

 
9.11. Han och Urban Svahn [A] tog tag i Petter Johansson [M] i varsin arm i ett s.k. 
ledgrepp där han höll ena handen vid handleden och andra handen på överarmen (Målsä-
gandens berättelse i domen, mål 12) 

 
Rekontextualiseringar av dessa målsägandeberättelser visar att ordningsvakter 
och poliser påverkar tilltalade genom ingripanden som görs i tjänsten. I 9.9 åter-
ges ”väktaren Daniella Petersson” som agent när hon i tingsrättsförhöret omger 
den åtalade händelsen med en situationskontext. Hon berättar i tingsrätten att 
hon stoppade den tilltalade, men att han därefter knuffar henne till marken och 
springer från platsen.  
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 I 9.10 är polisen ”Sara Yngvesson” processens agent. Hon berättar att hon 
påverkat den tilltalade när hon ”höll i hennes högerarm”. Juristdomaren rekon-
textualiserar i exemplet ingripandet som sker sekunderna innan den tilltalade 
sparkar med ena benet och träffar polisen med foten i tinningen. 

Exempel 9.11 är det tredje och sista exemplet på poliser, väktare och ord-
ningsvakter som påverkar tilltalade i berättelsereferaten. Ordningsvakterna 
”han [Henrik Lucasson] och Urban Svahn” är agenter i 9.11, och det är de som 
påverkar den tilltalade, ”Petter Johansson” genom att koppla ledgrepp på ho-
nom. Detta ingripande inträffar på en nattklubb efter att den tilltalade slagit en 
vän i ansiktet, hotat personal och andra gäster och kastat ölglas i golvet. 

I domtexterna förekommer också påverkansrelationer mellan personer som 
lever i nära relationer där målsägandena anklagas för att ha yttrat förolämp-
ningar och varit våldsamma mot de tilltalade. De tilltalade har i tingsrättsförhö-
ren berättat att målsägandena antingen varit delaktiga på lika villkor i bråket 
eller att det var målsäganden som varit våldsam: 
 

9.12. Hon [A] ryckte ur hörlurarna och knuffade honom [M] […] hon [A] kallade honom 
[M] för horbock och han svarade med liknande fula ord (Tilltalads förhörsberättelse i do-
men, mål 18) 
 
9.13. Iris [A] slog honom [M], hon[A] slog med en sko, och rev honom [M] i håret. Han 
låg kvar och tog emot vilket provocerade henne […] Senare samma kväll högg hon [A] 
honom [M] i överarmen (Tilltalads förhörsberättelse i domen, mål 1) 

 
I utdrag 9.12 som återges den tilltalades berättelse är målsäganden ”hon” agent 
i processerna ”knuffade” och ”kallade”. Samma tillvägagångssätt finns i utdrag 
9.13. Här är målsäganden ”Iris” agent i tre processer som alla illustrerar vålds-
handlingar riktade mot den tilltalade.  
 En avvikelse finns i mål 23. Den tilltalade berättar i tingsrättsförhöret att han 
befunnit sig i en nödvärnssituation, vilket juristdomaren återgett enligt följande:  
 

9.14. Elias Brandt reste sig ur sin stol och agerade som att han [A] skulle angripa honom 
[M] (Tilltalads förhörsberättelse i domen, mål 23) 

 
I 9.14 har den tilltalade berättat i tingsrättsförhöret att han upplevt sig vara utsatt 
för ett angrepp och att hans agerande var reflexmässigt. Verbfrasen ”skulle an-

gripa” visar att juristdomaren rekontextualiserat den tilltalades berättelse som 
att tilltalad upplevt sig utsatt för ett plötsligt angrepp.  

9.3.3 Näranalys av rättens argumentation 
I rättens argumentation ska domslutet motiveras. Därför gör juristdomaren en 
bevisvärdering av de berättelser och den stödbevisning som presenterats i hu-
vudförhandlingen. Det ska i denna del av domen framgå vad som är bevisat och 
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vad som åklagarna inte kunnat bevisa. Enligt Eklund (2005:250) är denna be-
visvärdering extra betydelsefull i åtal med tilltalade som nekar till brott. Avsnit-
tet rättens argumentation har sammanställts till en korpus på 19 353 ord.  

I detta avsnitt analyserar jag hur materialet visar påverkansrelationer mellan 
tilltalade och målsägandena. I tabell 12 visas en sammanställning av påverkans-
relationer i rättens argumentation. 
 
Tabell 12: Påverkansrelationer mellan tilltalade och målsägande i rättens argumentation 

Ergativitet Tilltalad Målsägande 
Agent i aktiva satser 108 18 
Agent i passiva satser med explicit agent 8 0 
Implicit agent 0 0 
Medium i aktiva satser (tilltalad eller okänd som agent) 18 116 
Medium i passiva satser 0 17 

 
I denna del av domen har juristdomarna i de 27 domtexter återgett påverkans-
relationer med tilltalade som agenter och målsägande som medium 124 gånger. 
Tabell 12 visar att denna påverkan sker i aktiva satser vid 108 tillfällen. Därut-
över återges tilltalade som explicita agenter i passiva satser 8 gånger. Målsä-
gandena är agenter som påverkar tilltalade 18 gånger. Denna jämförelse visar 
att det mestadels är tilltalade som påverkar målsägandena. Det blir därför tydligt 
att det är de tilltalades handlingar mot målsägandena som utreds i juristdomar-
nas argumentationer.  

9.3.4 Näranalys av tingsrätternas argumentation i domtexter 
I avsnitt 9.3.4 analyseras påverkansrelationer i juristdomarnas argumentationer. 
Denna resultatredovisning inleds i 9.3.4.1 med handlingar där tilltalade är agen-
ter och målsägandena medium i aktiva satser. Det följs av avsnitt 9.3.4.2 som 
återger tilltalad som explicit agent i passiva satser. I avsnitt 9.3.4.3 är målsä-
gande agenter som via sina handlingar påverkar tilltalade. 

Alla utdrag har kursiverade verbfraser med agent och medium fetstilta. För 
att skilja mellan deltagarrollerna används hakparenteser. Agenter markeras med 
[A] och medium med [M].  

9.3.4.1 Tilltalade som agenter och målsägande som medium i aktiva satser 
I domskälens argumentation gör juristdomarna tilltalade till agenter med mål-
sägandena som processernas medium 108 gånger. I åtal med tilltalade som döms 
för brott använder juristdomarna aktiva satser för att fastställa att gärningen är 
utredd och att tilltalade har begått straffbara handlingar:  
 

9.15. Evert Johansson [A] har utdelat ett slag [M] mot Solada Johanssons arm (Rättens 
argumentation, mål 3) 
 
9.16. Killen som bar beige jacka [A] slog Emil Sigfridsson [M] i ansiktet (Rättens ar-
gumentation, mål 5) 
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9.17. Fardosa Hassan [A] och Omar Khalil [A] tillsammans och i samförstånd har be-
rövat Malak Artin [M] friheten genom att hindra honom från att lämna en bil där han 
befunnit sig (Rättens argumentation, mål 20) 

 
I 9.15 fastställer juristdomaren att processens agent ”Evert Johansson” har slagit 
målsäganden på armen. Att de tilltalades skuld fastslås via en påståendesats 
återkommer i flera andra brottmål. I utdrag 9.16 benämns agenten som utför 
handlingen som ”Killen som bar beige jacka”, vilket syftar på den tilltalade. 
Även i 9.17 fastställer juristdomaren att de tilltalade, Fardosa Hassan och Omar 
Khalil, har frihetsberövat målsäganden Malak Artin genom att återge en påver-
kansrelation. 
 Påverkansrelationerna mellan tilltalade och målsägandena i de 27 domtex-
terna visar att det finns praxis för hur juristdomare fastställer att fysiskt våld har 
inträffat dem emellan. Därefter kan juristdomarna utreda under vilka omstän-
digheter som våldet inträffat och gärningarnas straffvärde. 

Det finns ett exempel som avviker från juristdomarnas sätt att fastställa att 
gärningarna inträffat:  
 

9.18. Petter Karlström [A] har utövat det våld som framgår av gärningsbeskrivningen 
[M] mot Frida Nilsson (Rättens domskäl, mål 14) 

 
I utdrag 9.18 hänvisar juristdomaren till åklagarens gärningsbeskrivning för att 
fastställa att den tilltalade, Petter Karlström, slagit ett knytnävsslag i huvudet på 
målsäganden. Eftersom yrkandet finns bilagt domen, kan läsare förstå vilket 
våld som avses. Däremot skiljer sig påståendet från resterande material, ef-
tersom domaren inte explicit har skrivit att målsäganden utsatts för fysiskt våld 
från den tilltalade. Att det inte föreligger en påverkansrelation dem emellan har 
dock däremot ingen betydelse för ansvarsutkrävandet. 

9.3.4.2 Tilltalade som agenter i passiva satser 
Passiva satser används 8 gånger för att återge tilltalade som agenter och målsä-
gande medium i juristdomarens argumentation. I materialet används passiva 
satser när det i tingsrättsförhören funnits vissa tvivel om vad som inträffat och 
vilka som varit inblandade i konflikterna. Det kan också vara hänvisningar till 
vittnen som har fått en händelse återberättad:  
 

9.19. Genom vad framför allt Vilma Karlsson berättat har det har det framkommit att det 
varit tumult i baren vid tillfället och att Jamilah El-Batal [M] utsatts för slag mm av flera 
personer [A] (mål 20) 
 
9.20. Rama berättade för honom att hon [M] hade blivit knuffad av mannen [A] in i en 
dörrkarm (mål 18) 
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9.21 Han [Hevron] har berättat att han [M] vid den ena händelsen fått ett slag med öppen 
hand på kinden av Bahram Mohammedi [A] (mål 16) 

 
I utdrag 9.19 har bartendern Vilma Karlsson sett flera personer misshandla mål-
säganden Jamilah El-Batal. Det tumultartade händelseförloppet gjorde att hon 
inte med säkerhet kunnat peka ut vilka som slog. Agenten har därför återgetts 
som ”flera personer”.  
 Ett annat övervägande för rätten finns i utdrag 9.20. Juristdomaren återger 
innehållet i vittnet Ashrafs berättelse från tingsrättsförhöret. Eftersom han inte 
bevittnat våldet, har Ashraf förmedlat vad Rama berättade för honom efter hän-
delsen. I processen ”hade blivit knuffad” är den tilltalade, ”mannen”, agenten 

som påverkar Rama.  
Det sista exemplet på passiva processer visas i utdrag 9.21. Målsäganden 

Arish har inte medverkat under huvudförhandlingen. Den berättelse som jurist-
domaren återger har i stället rekontextualiserats från ett av de polisförhör som 
hölls under tiden som det pågick en förundersökning. I den passiva processen 
”fått ett slag” anklagas den tilltalade, ”Bahram Mohammedi”, för att ha utdelat 
örfilen. Han är således processens agent och hans handling påverkar i utdrag 
9.21 målsäganden Arish. 

Enligt Dreyfus (2017:383ff) modell för ansvarsutkrävande har agenter i pas-
siva processer ett mindre utpräglat ansvar för handlingar än agenter i aktiva pro-
cesser. Återkommande för påverkansrelationer med passiva verb är att de åter-
ger berättelser som innehåller oklarheter om vad som inträffat. Detta resultat 
kan tyda på att juristdomare använder passiva satser för att markera att ansvars-
utkrävandet i de rekontextualiserade berättelserna inte ensamma kan styrka de 
tilltalades ansvar för gärningarna. 

9.3.4.3 Målsägande som agenter och tilltalade som medium 
I materialet påverkar målsägandena de tilltalade 18 gånger. I de 27 domtexterna 
finns utdrag från de tilltalades berättelsereferat som juristdomare avfärdar. Det 
finns också berättelser från offentliga tjänstemän som poliser, ordningsvakter 
och vårdare, som fastställs som trovärdiga i domtexten. Analysen visar att mål-
sägandena påverkar tilltalade i 17 domtexter, vilket gör att det sannolikt används 
som ett vedertaget sätt för att delegitimera och legitimera berättelser snarare än 
enskilda juristdomares stil:  
 

9.22. finner tingsrätten Johnny Jevins uppgifter, om att Henrik Ander reste sig ur sin stol 
och agerade som att han [A] skulle angripa honom [M], motbevisade (mål 25) 
 
9.23. Då det gäller åtalspunkt 1 har både Emil Wilhelmsson [A] och Viktor Berg [A] 
pekat ut Zoran Zikovic [M] som den som slog ett knytnävsslag i ansiktet på Emil Wil-
helmsson (mål 5) 
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9.24. att Patrik Göransson [A] brottat ner patienten [M] stämmer i princip helt med vad 
han själv berättat (mål 12) 

 
Utdrag 9.22–9.24 har gemensamt att de visar påverkansrelationer med målsä-
gande som agenter och tilltalade som medium i juristdomarnas argumentation. 
I 9.22 använder juristdomaren en påverkansrelation för att avfärda Johnny 
Jevins berättelse från tingsrättsförhöret. Att den tilltalade upplevt inbillad fara, 
så kallat putativt nödvärn avfärdas av rätten. Juristdomaren rekontextualiserar 
först en påverkansrelation med målsäganden som agent ”han skulle angripa ho-
nom”, vilket följs av att juristdomaren fastställer berättelsen som motbevisad.  

Ett annat tillvägagångssätt som juristdomare använder är att använda påver-
kansrelationer för att styrka en målsägandeberättelse med ett vittnesmål. I 9.23 
konstaterar juristdomaren att målsäganden Emil och vittnet Viktor samstäm-
migt har identifierat Zoran som gärningsperson. Via sitt utpekande i rättssalen 
görs Emil och Viktor till agenter som påverkar den tilltalade.  
 I domskälen finns också exempel på påverkansrelationer med offentliga 
tjänstemän som agenter. I utdrag 9.24 jämför juristdomaren ett vittnesmål med 
målsägandens egen berättelse från händelseförloppet. Det fastställs att agenten, 
”Patrik Göransson”, har brottat ner ”patienten”, som är tilltalad för våld mot 
tjänsteman. I denna process legitimerar rätten målsägandens berättelse genom 
att hänvisa till att hans berättelse är samstämmig med vad vittnet berättat i tings-
rätten. 

9.4 Sammanfattning av iakttagelser  
Syftet med analysen av påverkansrelationer är att analysera hur tingsrätter åter-
ger påverkansrelationer mellan målsägande och tilltalade från tingsrättsförhö-
ren. I analysen undersöks de ergativa rollerna agent och medium, och juristdo-
mares rekontextualiseringar av vad som sagts under huvudförhandlingarna och 
rättens bevisvärdering.  

I sammanfattningen av vad som framkommit i berättelser och stödbevisning 
och i rättens argumentation kan juristdomaren använda aktiva verbprocesser al-
ternativt passiva processer med explicit eller implicit agent. Analysen visar att 
det i de hördas berättelser mestadels är de tilltalade som påverkar målsägandena, 
vilket är ett förväntat resultat. Ett skäl är att målsägande och vittnen i tingsrätts-
förhör berättat att tilltalade hotat, slagit och sparkat målsägandena vid gärnings-
tillfället. Om tilltalade ska kunna dömas för våldsbrott behöver de framställas 
som agenter, vilka utövar påverkan på målsägandena. Det finns i materialet 
några exempel på passivform med implicita gärningspersoner. Juristdomarna 
använder denna grammatiska form i mängdåtal med flera gärningspersoner. Ef-
tersom målsägandena kan ha misshandlats av personer i grupp har de i förhören 
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haft svårt att redovisa vem som gjort vad. Juristdomarna kan då använda impli-
cit passiv. Följden blir att agenternas ansvar över handlingen minskar, men i 
dessa typer av mängdåtal kan alla tilltalade ges ett unisont ansvar (jfr Dreyfus 
2017:383ff). 

Enligt Brottsbalken 24 kap. 1 § kan våld vara legitimerat som nödvärn i si-
tuationer som svarar mot ”ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på 

person”. De tilltalade kan också påstå att de provocerats av målsägandena och 
att slaget därför skett i affekt, vilket enligt Brottsbalken 29 kap.31 § kan beaktas 
som förmildrande vid bedömningen av brottets straffvärde. De tilltalade kan 
exempelvis påstå att de provocerats av målsägandena och att slaget därför skett 
i affekt. När målsägandena är offentliga tjänstemän utövar de i stället legitim 
påverkan på tilltalade genom att ingripa och omhänderta dem för misstänkt 
brottslighet. De åtalade gärningarna har ofta skett när tilltalade gör fysiskt mot-
stånd och slår, sparkar och sätter sig i motvärn. 

I materialet är den vanligaste inställningen hos de tilltalade att det inte har 
förekommit något våld överhuvudtaget. De kan i tingsrättsförhören i stället be-
rätta att målsägandena har en dold agenda eller att de pekats ut i ett större säll-
skap för att de har ett signalement som sticker ut från resten av gruppen. Mindre 
vanligt är att de tilltalade säger sig sakna minnesbilder från händelsen. I tre mål 
har de tilltalade däremot brukat alkohol eller narkotika i samband med händel-
seförloppet, och de har därför hävdat att de saknar minnesbilder. I dessa berät-
telser har de tilltalade inte lämnat några uppgifter om påverkansrelationer som 
inträffar mellan dem och målsägandena.  

I argumentationen ska juristdomarna legitimera domsluten. I de brottmål där 
de tilltalade döms på en eller flera åtalspunkter behöver tingsrätterna argumen-
tera för att det är bevisat att de tilltalade har begått de gärningar som målsä-
gande, åklagare och eventuella vittnen har uppgett. Följden blir att målsägande 
skildras som passiva mottagare av våld och hot, vilket gör att tingsrättens argu-
mentation blir berättelser om den aktiva gärningspersonen och det påverkade 
offret. I Byrman & Skoglund (2016:29) diskuteras hur kvinnliga offer återges 
stereotypt och måste återge ”detaljer om sin kropp” i våldtäktsdiskurser. Miss-

handelsdiskursen är jämförbar med vad som görs mot kroppen vid en våldtäkt, 
eftersom målsäganden genomgående framställs som passiv mottagare av våld 
och hot. Att målsäganden medger att de uttryckt sig provocerande eller att de 
betett sig våldsamt är ovanligt i materialets rekontextualiserade berättelser.  

Genom att mestadels framställa tilltalade som handlande agenter i aktiva 
satser återger tingsrätten vad som har framkommit under de juristledda förhö-
ren. Tillvägagångssättet gör att tilltalad ges ansvar för det våld som riktats mot 
målsäganden. I de situationer som passiva verb används i juristdomarens argu-
mentation finns det oklarheter i förhörsberättelserna från huvudförhandling-
arna. Det är därför en rimlig slutsats att passivkonstruktioner används för att 
dölja agentens ansvar och därigenom minska ansvarsutkrävandet (jfr Dreyfus 
2017:383). 
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10 Resultat och diskussion  

I detta kapitel sammanfattas först avhandlingens resultat. Därefter diskuterar jag 
resultaten utifrån teorier, metoder och forskningsfrågor, drar slutsatser och visar 
på tänkbara implikationer. Resultaten tolkas och relateras till studiens kun-
skapsbidrag. I resultatkapitel 5–9 har jag visat hur deltagare interagerar före och 
under huvudförhandlingar utifrån olika förutsättningar och hur och varför text-
förflyttningar sker inom och mellan sociala praktiker.  

Studien kombinerar kvantitativa och kvalitativa analyser i ett urval av brott-
målsrättegångar som hållits i tre av Sveriges tingsrätter under 2017. Även om 
urvalet är begränsat kan avhandlingen visa mönster och avvikelser i Sveriges 
tingsrätters brottmålsförhandlingar. 

Kapitlet har följande disposition. I 10.1 sammanfattas resultaten för delstu-
die 1–5. Avsnitt 10.2 är avhandlingens diskussion med några implikationer. 
Slutligen följer några tankar om fortsatt forskning 10.3. 

10.1 Sammanfattning av huvudresultaten 
Avhandlingens övergripande syfte är att studera brottmålsberättelser via tal, 
texter och bilder och att problematisera de textförflyttningar som sker med tex-
ter som har ursprung i andra sammanhang och institutioner. Studien undersöker 
också aktörsroller i tingsrätter och hur behörigheter mellan deltagare i huvud-
förhandlingar regleras och förhandlas. Studien utgår från kritisk diskursanalys. 
Denna teori används för att skapa förståelse för hur, vad och varför socialt kon-
struerade kunskaper i den svenska rättsprocessen formas, regleras och rekon-
textualiseras i huvudförhandlingar och domtexter. I diskussionen resonerar jag 
med stöd av van Leeuwen (2008), Berger & Luckmann (1967), Berger, 
Ridgeway, Fisek & Norman (1998) och van Dijk (2006). Retoriska strategier i 
rättegångar innebär att jurister och lekmän legitimerar och delegitimerar inne-
håll i tal, texter och bilder med berättelser. Legitimering och delegitimering är 
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nyckelbegrepp i avhandlingen, och analyserna visar att legitimering används för 
att belägga eller avfärda att tilltalade har begått brott. 

Materialet innehåller tal, texter och bilder från svenska brottmål. Gemen-
samt för alla delstudier är att de innehåller brott med åtalspunkterna misshandel, 
grov misshandel, grov kvinnofridskränkning eller hot och våld mot tjänsteman. 
Tre tingsrätter finns representerade i materialet, och har getts de fingerade nam-
nen Erikstad, Valköping och Lidholm. I alla brottmål är underlaget rekontextu-
aliseringar som samlats in från andra institutioner. Om en text ska flyttas mellan 
sammanhang, kräver det att de är dekontextualiserade (Rock, Heffer & Conley 
2013), och därför måste texterna omges med förklarande kontexter för att de 
ska bli begripliga i nya sammanhang (jfr van Leeuwen 2008, Sandberg 2020, 
Linell 1998). Ett övergripande resultat är att de texter som rekontextualiseras i 
huvudförhandlingar och domar kontextualiseras av jurister via tal och text för 
att bli begripliga i huvudförhandlingar och domar. Resultaten visar också att 
jurister gör medvetna texturval för att legitimera den egna berättelsen (jfr Kjus 
2008). Rekontextualiserade berättelser används också för att delegitimera inne-
håll i berättelser, mestadels genom att hänvisa till innehåll som efterhandskon-
struktioner eller att förmedla alternativa tolkningar av bildbevis. 

Rättssalarna kan liknas vid arenor där en och flera berättelser möts. En ju-
ristdomare och tre nämndemän bedömer i brottmål om åklagaren kunnat klar-
göra ett händelseförlopp och om det är bevisat utom rimligt tvivel att tilltalade 
har begått de straffbara handlingar som yrkats i åtalet. Resultatet visar att fyra 
legitimeringsstrategier används som retoriska strategier i huvudförhandlingar 
(van Leeuwen 2008). Berättelsen om brott, mythopoesis, förhandlas och omför-
handlas av aktörer som kan legitimera berättelser och stödbevis som rationella, 
ge upphovspersoner auktoritet genom deras professioner eller genom oberoende 
vittnen samt värdera innehållet som trovärdigt och sannolikt. Studien visar 
också att samma processer kan verka delegitimerande genom att trovärdighet 
ifrågasätts och berättelsers innehåll framställs som irrationella efterhandskon-
struktioner.  

10.1.1 Resultat – svaren på studiens forskningsfrågor 
Studien är indelad i fem delstudier med varsitt analyskapitel. Varje delstudie 
undersöker ett begränsat urval av materialet som görs på tal, texter och bilder. 
Redovisningen av delstudierna följer kronologin i rättsprocessen. 

Tingsrätten som offentlig arena 
I delstudie 1 undersöks deltagarroller, ickeverbal kommunikation i förhör och 
teknik och videokonferenser i huvudförhandlingar. Denna studie har tre frågor: 
 

• Hur förhandlas deltagarroller i tingsrätters lokaler och huvudförhand-
lingar? 
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• Hur och varför använder målsägande och tilltalade ickeverbal kommuni-
kation under förhören?  

•  Hur påverkar videokonferenser och annan teknik under huvudförhand-
lingar interaktionen? 

 
Resultatet av delstudie 1visar att deltagarrollerna är bestämda på förhand och 
att rättens ordförande har uppdraget att fastställa behörigheter via ett formellt 
upprop. Det legitimeras genom att jurister presenteras med yrkestitel och namn, 
som åklagare Elin Gustafsson och försvarsadvokat Hugo Svärd. Tilltalade och 
målsägande i respektive huvudförhandling presenteras med förnamn och efter-
namn, som följs av påståenden om deras deltagarroll i huvudförhandlingen ”och 

det är du som är tilltalad”. I den fortsatta förhandlingen sker tilltal därefter end-

ast med förnamn för målsägande och tilltalade, medan jurister tilltalas med titel 
och efternamn. Detta tilltalssätt visar att juristerna vill skapa ett informellt sam-
talsklimat i interaktionen med målsägande, tilltalade och vittnen men att de be-
håller ett formellt tilltalssätt varandra emellan.  

Även om deltagarrollerna formellt fastställs i ordförandens upprop visar ana-
lysen att deltagares behörigheter fastställts redan i entrédörren. Medan besö-
kare, tilltalade, målsägande och vittnen visiteras kan tjänstgörande jurister och 
nämndemän passera ordningsvakterna utan att genomsökas. I väntrummen an-
vänder jurister väntrummens allmänna ytor för att förbereda sig och klienter 
eller samtala med andra jurister. Inne i rättssalen lämnar jurister vid behov in-
struerande uppmaningar till målsägande och tilltalade redan innan förhand-
lingen formellt har inletts, vilket görs för att upprätthålla ordningen i rättssalen. 
Det sker genom uppmanande instruktioner: ”du kan sitta där” eller ”stolen är 
avsedd för en jurist tror jag”. I uppropet tilldelar rättens ordförande alla aktörer 
deras deltagarroll och med dessa följer behörigheter att tala och agera i huvud-
förhandlingar. 

I åklagares yrkanden fastställs brottmålens ramar och vilka åtalspunkter som 
ska avhandlas. Gemensamt för alla yrkanden i materialet är att de präglas av 
polariseringen mellan handlande gärningspersoner och offren, målsägandena, 
vilka utsätts för våld eller hot om våld. Avvikelser är brottmål som har åtals-
punkten hot och våld mot tjänsteman. I dessa yrkanden framställs målsägande 
och de tilltalade båda som aktiva subjekt. Medan de offentliga tjänstemännens 
handlingar legitimeras som rättfärdiga, delegitimeras de tilltalades handlingar 
som orättfärdiga och klandervärda. Eftersom yrkandet introducerar en polarise-
rad diskurs (jfr van Dijk 2006) mellan gärningsperson och offer, är det denna 
gärningsberättelse som kommer att prägla de fortsatta huvudförhandlingarna 
och domtexterna. 

Den andra frågan berör ickeverbal kommunikation i de juristledda förhören 
med målsägande, tilltalade och vittnen. Resultatet visar att de hörda under tings-
rättsförhören använder ickeverbala språkhandlingar för att förstärka, ersätta el-
ler komplettera sina muntliga berättelser. Med gester illustrerar de kraften i de 
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slag som utdelats av de tilltalade. Ett exempel är en tilltalad som erkänt ringa 
misshandel. Han berättar i förhör att ”jag daskade till henne med fingertop-
parna”, samtidigt som han gör en snärtande rörelse med högerhanden. Således 

förstärker han sin berättelse genom att tillföra ickeverbala språkhandlingar. I 
materialet finns också målsägande som på åklagarens inrådan först redogör för 
mottagna hot muntligt, och därefter visar hur den tilltalade format handen som 
en pistol, satt den mot tinningen och avfyrat ett imaginärt skott. När målsägan-
den berättar att ”han gjorde pistoltecknet mot huvudet”, förstärker det dramati-

ken i berättelsen. Ickeverbala språkhandlingar används även för att ange storlek, 
mängd och avstånd. Den hörde kan med gester förtydliga innehållet i sin berät-
telse genom att måtta med händerna och visa mängden alkohol som intagits, 
medan vittnen återger avstånd till konflikten som de iakttagit.  

Den tredje forskningsfrågan handlar om teknikens betydelse i huvudför-
handlingar. Att delta i en huvudförhandling via videokonferens innebär att en 
eller flera deltagare befinner sig på annan plats än i rättssalen, vilket i sin tur 
innebär att de inte kan se och höra allt som strömmas via mikrofoner och kame-
ror. Aktörer som sitter i rättssalen kan också se och höra de som deltar via vi-
deokonferens. Resultatet av analysen visar att lekmän som medverkar via vide-
okonferens inte alltid får helhetsvyer av rättssalen. Kamerornas panorering har 
därför betydelse för vad deltagare uppfattar av den pågående interaktionen. 
McKay (2016) och Rowden & Wallace (2018) har via intervjustudier visat att 
bilderna som projiceras har betydelse för känslan av delaktighet och de hördas 
trovärdighet. Det är därför sannolikt att samma upplevelser gäller i svenska hu-
vudförhandlingar som kopplas via videokonferens.  

Ett annat resultat av studien är att huvudförhandlingarnas uppförandekoder 
till viss del sätts ur spel om den tilltalade befinner sig på annan plats än i rätts-
salen. Närvaro via videokonferens möjliggör för deltagare att äta, dricka och 
sitta på utmanande sätt under pågående sammanträde. Det tyder på att de hie-
rarkier och uppförandekoder som råder i rättssalar avtar med det upplevda av-
ståndet i videokonferenser. En möjlig förklaring är att de tilltalade inte upplever 
sig som en del av sammanträdet när de inte befinner sig på plats i rättssalen. 
Denna förändring i sammanträdeskulturen har också genomgått en form av le-
gitimering, eftersom rättssalens jurister inte uppmanar tilltalade att sluta äta och 
dricka, sitta rakt och titta in i kameran när de lyssnar på vad som sägs i huvud-
förhandlingen, vilket kan ses som att även juristerna behandlar personer som 
befinner sig på avstånd på annat sätt än de som finns i rättssalen. 

Förhör som hålls med tilltalade på videokonferens utmanar samtalskonven-
tioner om hur vi förväntas att kommunicera i samtal, här förhörssamtal. För att 
maximera ljud- och bildöverföring instruerar jurister under förhörens gång mål-
sägande, tilltalade och vittnen om hur de ska sitta, var de ska fästa blicken och 
hur de ska vinkla mikrofonen för att bildöverföringen ska efterlikna ett fysiskt 
möte i möjligaste mån. I videosamtal kan deltagare aldrig få riktig ögonkontakt 
med varandra. Det är i stället en fiktiv ögonkontakt som skapas när deltagare 
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tittar på den projicerade bilden. Att jurister instruerar vittnen och tilltalade att 
titta in i kameran i stället för att fästa blicken på projektionen visar att människor 
är styrda av västerländska samtalskonventioner även i videokonferenser (Ed-
lund 2012, Rossano 2013, Gullberg & Holmberg 2006).  

Retoriska strategier i sakframställningar 
I den andra delstudien undersöks legitimeringar i åklagares och försvarares sak-
framställningar. Materialet består av sakframställningar i fyra brottmål som 
med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik undersökt processer, del-
tagare, omständigheter och modalitet i mål 1–4. De kvantitativa resultaten ana-
lyseras kvalitativt för att besvara frågan om legitimitet.  
 

• Hur legitimeras och delegitimeras berättelser och stödbevis i sakfram-
ställningar? 

 
Resultatet visar att verbprocesser och deltagare har olika funktioner knutna till 
sig. Med materiella processer illustreras mestadels de fysiska handlingar som 
inträffar mellan målsägande och tilltalade.  

Att det är tilltalade som görs till förstadeltagare, aktörer, med målsägandena 
som andradeltagare visar att det är de tilltalades gärningar som är sakframställ-
ningars fokus. Denna utgångspunkt skapar en polariserad diskurs (van Dijk 
2006) som kontrasterar den handlande gärningspersonen mot ett passivt offer. 
Eftersom sakframställans syfte är att presentera bevis, saknas sannolikt behovet 
av en nyanserad gärningsberättelse. Läkare kan som medicinska experter ges 
aktörsroller i sakframställningar. Det sker genom åklagares hänvisningar till de-
ras diagnoser i patientjournaler som åklagare läser högt ur i urval. Dessa exper-
tröster legitimerar att målsäganden sökt vård för en kroppsskada som dokumen-
terats i patientjournalen. 

Verbala processer återger antingen hot som uttalats av tilltalade eller, vilket 
är vanligast förekommande, hänvisningar till målsägandes och vittnens berät-
telser som lämnats i polisförhör. Via anföringsverb hänvisar åklagaren till vem 
som gjort ett yttrande. Därför utgörs andradeltagaren ofta av ett anfört satskom-
plex som beskriver hot och våld riktat mot målsäganden, som: ”vittnet säger att 
den som ligger blöder från huvudet”. Det är således rekontextualiseringar av 

vad någon sagt vid en bestämd tid som ett vittne återberättat i polisförhör. De 
mentala processerna i åklagarnas sakframställningar återger målsägandenas 
uppgifter från polisförhör och i vårdkontakt om vad de känt och upplevt under 
och efter angreppet från tilltalade. Det kan också vara vittnesuppgifter från po-
lisförhör som beskriver vad någon sett och hört av en konflikt, exempelvis ”hon 

hörde gap och skrik från båda”. Att åklagare rekontextualiserar målsägandes 
mentala processer kan i vissa situationer vara kontroversiellt. Upplevd smärta, 



199 

rädsla och otrygghet är subjektiva begrepp som inte är mätbara. Om de dessu-
tom rekontextualiseras från patientjournaler är risken för röstblandning över-
hängande.  

Mentala processer som rekontextualiserats från vittnesberättelser i polisför-
hör kan i stället ge ett utifrånperspektiv på konflikten. Det är därför ingen slump 
att Heffer (2005:41–42) kallar vittnesberättelser för muntliga bevis, eftersom 
vittnens iakttagelser kan vara avgörande bevis när ord står mot ord. Det finns 
också några exempel på åklagare som tolkar bilder på kroppsskador, vilket gör 
dem till upplevare som förmedlar sina innehållsliga tolkningar till andra delta-
gare. 

I sakframställningarna används relationella processer för att kontextualisera 
konflikten mellan målsägande och tilltalade. En brottmålsberättelse behöver ha 
en bakgrund som beskriver en eventuell tidigare relation mellan målsägande 
och tilltalade, en situationskontext som sätter angreppet i ett sammanhang och 
ett händelseförlopp om den brottsliga gärningen. Med relationella processer 
åstadkommer åklagarna beskrivningar som sätter andra processer i ett samman-
hang. De är därför nödvändiga för att förstå berättelsernas innehåll. 

Resultatet visar att omständigheter i sakframställningar präglas av tid och 
plats för brottet eller brotten. Omständigheterna används mestadels för att fast-
ställa att målsägande och tilltalade befunnit sig på platsen vid gärningstillfället. 
Plats används också för att fastställa var på målsägandens kropp, slag och spar-
kar träffar. Prepositionsfraser som ”i huvudet” och ”på överarmen” används för 

att illustrera träffytan. Tid kan också vara knutet till duration och beskriva hur 
länge konflikten pågick. Utöver tid och plats förekommer sätt i åklagarnas sak-
framställningar. Analysen visar att denna omständighet används när åklagare 
specificerar våldet. Det kan ske genom att beskriva att slaget skett ”med knuten 
näve” eller ”med öppen hand”.  

Berättelser i text och bild som bevis 
I delstudie 3 undersöks texter och bilder som åklagare använder som stödbevis-
ning. Materialet utgörs av fem sakframställningar, mål 1–5. Studien undersöker 
transformationer, rekontextualisering och röster i texter. Den analyserar också 
bilder med olika upphovspersoner och vilken betydelse det har för innehållets 
legitimitet. Forskningsfråga är: 
 

• Vad rekontextualiseras till tal av de bilder och texter som det hänvisas 
till i sakframställningar och vad blir konsekvenserna? 

 
Resultatet visar att åklagare gör urval från förundersökningarna när de presen-
terar stödbevisning i sakframställningarna. Patientjournaler, rättsintyg och bil-
der på konflikter, och målsägandenas skador visas i sakframställningar på stor-
bildsskärmar i rättssalarna så att alla deltagare kan se. Att bevis presenteras ge-
nom andra modaliteter än tal gör att innehållet blir transparent för deltagare som 
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saknar en kopia av förundersökningen, men det medför också att texterna kan 
tolkas annorlunda. Tillvägagångssättet är också en konsekvens av muntlighets-
principen (RB 46 kap. 5§) och omedelbarhetsprincipen (RB 30 kap. 2§). Dessa 
två principer innebär dels att förhandlingens innehåll ska framföras muntligt, 
dels att rättens dom endast ska baseras på vad som framkommit i huvudförhand-
lingen. 

Åklagarna i studien refererar inte till målsägandenas patientjournaler under 
sakframställningarna, utan de läser i stället citat från innehållet. Att patientjour-
naler innehåller röstblandningar kommenteras inte. I vissa delar av patientjour-
naler blandas läkares röster med patienternas, vilket blir tydligt när läkare an-
tecknar att patienter känner ”smärta vid palpation”. Läkarens kliniska undersök-

ning fokuserar på patientens smärtreaktioner, vilket kan problematiseras. 
Smärta är något subjektivt och patientens reaktioner vid palpation kan också 
anpassas efter syftet med vårdbesöket. I en vårdpraktik är patientens reaktioner 
adekvat att dokumentera på det sätt som görs i patientjournaler. Problemet upp-
kommer först när innehållet i journalen rekontextualiseras från vårdpraktik till 
stödbevis i brottmål, eftersom målsägandens egna smärtupplevelser framställs 
som en diagnos som ställts av en medicinsk expert när de läses utanför sin ur-
sprungliga kontext. Läkare på vårdcentraler och akutmottagningar uttalar sig 
heller inte om sannolikhet för att skadan uppkommit på det sätt som patienten 
sagt, och målsägandens röst legitimeras därför som en sanning. I två av brott-
målen har Rättsmedicinalverket bedömt berättelser, bilder på skador och pati-
entjournaler. Rättsläkarnas bedömningar visar att det finns flera tänkbara för-
klaringar till skadornas uppkomstsätt. 

Bilder används i sakframställningar för att visa de effekter som uppstått av 
fysiskt våld genom slag och sparkar. De används också för att illustrera konflik-
ter mellan målsägande och tilltalade. Analysen visar att upphovspersonen till 
bilderna är av betydelse, och de bilder som tagits av läkare, poliser och utredare 
legitimeras genom att åklagarna transformerar det visuella innehållet till tal un-
der sakframställningarna. Målsägandenas egna bilder ges inte samma utrymme, 
och åklagarna hänvisar enbart till sidnummer i förundersökningen när de pre-
senteras. Vittnens bilder visar enbart delar av konflikten. Gemensamt för alla 
vittnesbilderna är att de är tagna på avstånd eller nattetid, vilket gör det svårt att 
urskilja vad som inträffar på platsen. Åklagarna använder då olika strategier för 
att legitimera bilderna som relevanta bevis, som i ”det fanns bara en kvinna på 

platsen” för att fastställa att det är den tilltalade som syns på bilden. 

Huvudförhandlingars slutanförande 
I delstudie 4 undersöks åklagares och försvarares slutanföranden. Materialet ut-
görs av slutanföranden i mål 3 och mål 4. Studien undersöker juristernas rekon-
textualiseringar av tal, texter och bilder. Forskningsfråga är: 
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• Hur används rekontextualiseringar av tal, texter och bilder i slutanföran-
den? 

 
I varsitt muntligt slutanförande ska jurister först sammanfatta och bedöma be-
rättelser och stödbevis som presenterats i huvudförhandlingen. Därefter ska ju-
risterna argumentera för vad som är bevisat, brottets rubricering och straffvärde 
och lämplig påföljd vid fällande dom. I materialet har de två åklagarna och för-
svararna som strategi att först sammanfatta innehållet för att därefter legitimera 
eller delegitimera åtalspunkterna via värderingar av berättelser och bevis som 
presenterats under huvudförhandlingarna. Försvararna ifrågasätter bevisvärdet 
i de texter och bilder som åklagare hänvisat till i sakframställan, medan åkla-
garna argumenterar för att berättelser och stödbevis visat att tilltalade har begått 
de åtalade gärningarna. 

Analysen visar att åklagarna håller längre slutanföranden än försvararna, 
men också att användningen av processtyper skiljer både mellan brottmålen och 
mellan åklagare och försvarare. Ett skäl kan vara att en vittnesberättelse ges 
stort utrymme som i mål 3, misshandel i parken. Vittnet i mål 4, misshandel på 
HVB-hemmet, har däremot inte bevittnat konflikten. Hans berättelse är frag-
mentarisk, eftersom han har fått händelsen berättad för sig efteråt. Det kan också 
var en medveten strategi som juristerna har, nämligen att anpassa argumentat-
ionen i slutanförandet efter vad som framkommit under huvudförhandlingen 
och vilka bevis från förundersökningen som tillgängliggjorts under åklagarens 
sakframställan. I denna del av huvudförhandlingen gör jurister på så vis urval 
av innehållet i förhörsberättelserna och sakframställningarna. Urvalen som görs 
medför att juristerna kan rekontextualisera innehåll som gynnar målsägandens 
eller tilltalades sak. Strategin är att först återberätta vad målsägande, tilltalade 
och vittnen berättat i tingsrättsförhören, och därefter legitimera och delegiti-
mera innehållet i berättelserna, mythopoesis, med stöd av rationalitet och mo-
ralisk värdering. Att delar av de hördas berättelser dekontextualiseras och förs 
in i ett nytt sammanhang gör att enskilda delar av berättelser kan användas för 
att skapa tvivel om helheten (jfr Kjus 2008). 

Att åklagarna argumenterar med utgångspunkt i förhörsberättelsernas tro-
värdighet och inte i konflikten mellan målsägande och tilltalade, förklarar varför 
de materiella processerna inte dominerar. Referatet av gärningens händelseför-
lopp i detta skede av huvudförhandlingen är underordnat åklagarens argumen-
tation om trovärdighet och tillförlitlighet i berättelser och stödbevis. Verbala 
processer är typiskt anföringsverb som återger vad målsägande, vittnen och till-
talade berättat i förhör. De används också för att rekontextualisera patientjour-
nalernas medicinska bedömningar, som är ett sätt för åklagare att legitimera in-
nehållet. Försvararna använder dem för att kritisera innehållet i målsägandebe-
rättelse och vittnesberättelse i försök att framställa innehållet som osannolikt. 
Mentala processer i åklagares slutanföranden gäller oftast perception och hän-
visningar till vad målsägande och vittnen sett, hört, känt och upplevt, men kan 
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också vara juristernas egna bedömningar av bevisen och hur de bör tolkas. För-
svararna använder i stället mentala processer som ett sätt att ifrågasätta och de-
legitimera vittnesberättelsen. Att alla slutanföranden har flest relationella pro-
cesser visar att slutanförandet är deskriptivt och att utrymmet främst används 
till att omge gärningsberättelserna med bakgrund och situationskontext. 

Omständigheter är begränsade i slutanföranden, men tid, plats och sätt åter-
kommer i alla fyra slutanföranden. Tid används delegitimerande och ska visa 
förändringar mellan innehållet i förundersökningarnas polisförhör och de berät-
telser som lämnats i tingsrättsförhören. Det är en effektiv strategi som används 
av både åklagare och försvarare för att skapa tvivel. Plats hänvisar till vilka som 
varit närvarande under konflikten och var på kroppen målsägandenas skador 
uppstått. Sätt används av en försvarare som kritik av åklagarens förhörsmetod.  

Att ifrågasätta och legitimera innehållet i berättelser och stödbevis kräver, 
som denna studie visar, andra processer än att argumentera för att tilltalade har 
begått straffbara gärningar. Våldshandlingar är inte fokus i argumentationerna i 
slutanföranden. Tyngdpunkten läggs i stället på hur väl berättelsernas delar 
överensstämmer med stödbevis och vad som bedöms vara bevisat. 

Påverkansrelationer i domtexter 
I delstudie 5 undersöks domskälen i domtexter. Materialet utgörs av domskälen 
i 27 tingsrättsdomar från tre tingsrätter. Studien undersöker påverkansrelationer 
mellan målsägande och tilltalade och vice versa och besvarar följande forsk-
ningsfråga: 
 

• Vad säger påverkansrelationer mellan målsägande och tilltalade i domar 
om rättegångsdiskursen? 

 
Analysen visar att juristdomare mestadels använder aktiva materiella processer 
när de återger påverkansrelationer i domtexter. Det innebär att de tilltalade ut-
krävs ansvar för handlingar mellan dem och målsägande.  

I flera domtexter har de tilltalade strategin i förhören att avkräva målsägan-
dena ansvar. Att målsägande sätts i subjektsposition gör dem till agenter som 
utför handlingar som påverkar tilltalade. De tilltalade kan på så vis legitimera 
att de handlat i nödvärn eller att målsägandena utsatt dem för provokation och 
kränkningar; våldet har fått dem att agera i affekt. Förklaringen till att det finns 
fler påverkansrelationer som belastar tilltalade än målsägande är sannolikt att 
majoriteten av de tilltalade uppgett i tingsrättsförhören att händelserna aldrig 
inträffat. Denna inställning är typisk för misshandelsbrott som sker mellan 
okända. De tilltalade kan då uppge att de blivit felaktigt utpekade och att gär-
ningspersonen var någon annan. Det finns också exempel på tilltalade med min-
nesluckor som på grund av berusning inte kunnat redogöra för vad de gjort eller 
var de varit vid gärningstillfället. 
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Tingsrätterna ska legitimera sina domslut genom att argumentera för vad 
som är bevisat och, vid fällande dom, diskutera de enskilda gärningarnas rubri-
cering och straffvärde. Analysen visar att polariseringen mellan gärningsperso-
ner och deras offer används för att legitimera berättelser om brott. 

10.2 Diskussion och implikationer 
I avhandlingens fem delstudier finns det några resultat som står ut i mängden. 
Först konstaterar jag att strategierna i den klassiska retorikens genre genus ju-
dicale med ursprung i den romerska rätten (Johannesson 2013:36) fortfarande 
tillämpas. I genren ryms numera modern teknik, multimodala texter som tal, 
texter och bilder som förändrar kommunikationssätten. Dessutom finns rekon-
textualiseringar av texter som kan leda till röstblandningar. Ramen för diskuss-
ionen nedan kommer att vara just genus judicale. Resultaten visar att jurister 
använder retoriska strategier i muntliga argumentationer för att bevisa, motbe-
visa, skapa tvivel och överföra skuld och ansvar. Detta görs genom att innehållet 
i texter som rekontextualiseras alltid omges med förklarande kontexter så att 
texterna kan förstås i nya sammanhang. Innehållet har på så vis paketerats och 
gjorts resklart för att flyttas till olika platser vid olika tidpunkter (Komter 
2013:141). Juristers och lekmäns texturval är medvetna, vilket gör att de legiti-
merar innehållet i de berättelser som gynnar den egna saken eller uppdraget (jfr 
Kjus 2008). Urvalen kan även syfta till att skapa motsatt effekt och delegitimera 
berättelser som efterhandskonstruktioner. Att socialsemiotiken ser modalite-
terna tal, text, bild som representationer av tidigare sociala praktiker innebär att 
texterna innehåller spår av annan socialt konstruerad kunskap (Halliday 1978, 
Halliday & Matthiessen 2014, Kress & van Leeuwen 2006). Texter har därför 
tolkats via den systemisk-funktionella grammatikens metafunktioner som rör 
texternas innehåll, relationer och textuella uttryck i sociala kontexter (Thomp-
son 2013). Via den ideationella grammatikens processer återger jurister hand-
lingar, tal, känslor, relationer och situationer som präglar brottmålsberättelser. 
Processerna legitimeras via hänvisningar till professionella auktoriteter, ration-
ella bedömningar och värderingar av tal, texter och bilder i både sakframställ-
ningar och slutanföranden. Makten att under huvudförhandlingar tolka innehål-
let i texter och bilder finns hos åklagare och försvarare, som båda använder le-
gitimeringsstrategier för att tolka den innehållsliga betydelsen av tal, texter och 
bilder. Målsägande, tilltalade och vittnen har däremot begränsad makt över de 
egna berättelserna som omtolkas i åtalsberättelser – mythopoesis – om gärnings-
personer och offer.  

Argumentation via status coniecturare innebär bedömningar av sannolikhet, 
vilket är nödvändigt om de tilltalade ska kunna dömas för åtalade gärningar. Att 
något är sannolikt bygger på rationella antaganden, vilket gör att det sannolika 
också kan delegitimeras genom att skapa tvivel. Två polemiska berättelser som 
står mot varandra gör att gärningsberättelser ska legitimera eller delegitimera 
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texter som konkurrerar om sanningsanspråk (jfr van Dijk 2008). Information 
som bedöms vara irrelevant eller innehåller motstridigheter stryks och kvar blir 
den kärna som styrker och legitimerar det egna yrkandet (jfr Kjus 2008). Åkla-
gares strategier att rekontextualisera gärningsberättelser som legitimerade står 
därför i kontrast till försvarares alternativa förklaringsmodeller, vilket visar att 
domstolar hanterar polariserade berättelser som om de konkurrerar om san-
ningsanspråket. Således präglas tolkningar av texter av tingsrätters mål och syf-
ten, vilket gör trovärdighet och tillförlitlighet i tal, text och bild till kärnan i alla 
rättsprocesser.  

Att tal ackompanjeras med text och bild innebär att berättelser rekontextua-
liseras, förändras och anpassas efter situationen. Rekontextualiseringen är också 
skälet till att det finns variationer i vilka verbprocesser som används, eftersom 
innehållet i berättelserna anpassas efter underlaget. Mentala processer som ”hör 

han skrik fula ord, men han ser inget våld” visar vad målsägande och vittnen 
sett, hört och upplevt av ett händelseförlopp. Materiella processer används 
mestadels för att återge gärningspersonernas handlingar, exempelvis ”gärnings-

personen slog henne med en knuten näve”. Verbala processer rekontextualiserar 
tal från gärningstillfällen eller berättelser om händelsen, som ”målsäganden 

uppger att e: hon har blivit slagen”. Med relationella processer kan handlingar, 

tal, känslor och bilder tolkas via situationskontexter som ger dem ett samman-
hang, exempelvis ”finns det nån stödbevisning om vad som hänt, egentligen 
inte, där är inga direkta vittnen”. Verbprocesser i sakframställningar och slut-
anföranden kan därför sägas illustrera skilda delar av argumentationernas inne-
håll. Att argumentationer mestadels börjar i det relationella, övergår till materi-
ella och verbala och avslutas i det mentala visar att sakframställningars gär-
ningsberättelser kontextualiseras med bakgrund och situation som följs av ma-
teriella och verbala händelseförlopp och avslutas med vad målsäganden känt 
och upplevt. I slutanföranden får det betydelse för vem som har berättat vad, 
och hur sannolikt det är att vittnen har sett och hört bråk och skrik. 

Att något är sannolikt bygger på rationella antaganden, vilket gör att det san-
nolika också kan delegitimeras genom att skapa tvivel i beviskedjan. Vi kan se 
det via rekontextualiseringar av tal, texter och bilder i slutanföranden. I följande 
citat antyder åklagaren att det inte hänt ”hans förklaring hon har hållit kring 

hans kropp så att hennes händer har hamnat på hans rygg […] ska han ändå 

lyckats bända isär dom och ta sej loss”. Däremot saknas det i åklagares sakfram-
ställningar sannolikhetsbedömningar, vilket gör att tilltalade och målsägande 
polariseras. Att försvararna till viss del delegitimerar åklagarnas gärningsberät-
telser i urval som i exemplet ”det stämmer inte överens med det läkarintyg” ger 

en antydan om att det finns en motstridig version av händelseförloppet. 
Nästa steg i retorikens anklaga och försvara är status finitionis. Strategin 

ifrågasätter inte om en handling har inträffat; den bestrider i stället gärningens 
rubricering, men kan även användas legitimerande av målsägande genom att de 
tillför ickeverbala språkhandlingar i förhören för att illustrera hur den tilltalade 
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slagit eller hotat dem. Juristers bedömningar gör dock att lekmäns handlingsut-
rymmen förhandlas i de enskilda målen snarare än att dessa behörigheter är be-
ständiga. Att diskursen har inslag av normbrott förklarar att lekmän i vissa situ-
ationer kan kommunicera ickeverbalt och framföra impromptu-teater i förhörs-
situationen med ordförandens medgivande. I andra sammanhang kan jurister 
uppmana målsägande, tilltalade och vittnen demonstrera med sin kropp vad som 
hände på brottsplatsen och därigenom förtydliga berättelsen genom att tillföra 
ickeverbala språkhandlingar. Av resultatet är det oklart när gränsen passeras, 
men så länge kommunikationssättet tillför något till berättelsen verkar det inte 
föreligga några hinder mot att tal kompletteras med ickeverbala språkhand-
lingar. 

I brottmål som har motstridiga berättelser kan det tredje argumentet relatio 
criminis vara ett strategiskt alternativ. Försvarare överför då hela eller delar av 
ansvaret för den uppkomna situationen på målsäganden. I ett exempel från ett 
gatuslagsmål har målsäganden enligt försvararen skrikit ”hora som han reagerar 
på, och då är det provokation”. Att målsäganden provocerat tilltalad eller att 
våldet skett från båda håll används av försvararna för att legitimera att det finns 
förmildrande omständigheter som begränsar de tilltalades ansvar för de straff-
bara gärningarna.  

Jag kan konstatera att i huvudförhandlingar är makt närvarande på alla ni-
våer, men det är alltid jurister som avgör när, var och hur berättelser kan lämnas 
under huvudförhandlingen. Videokonferenser förändrar däremot kommunika-
tionssättet i förhören, eftersom hierarkierna verkar avta om de hörda inte längre 
befinner sig i rättssalen. Bestämmelser om att deltagare ska sitta stilla och lyssna 
på förhandlingen och förbud mot att äta sätts ur spel när huvudförhandlingen 
genom videolänken kopplar samman rättssalen med någons samtalsrum på en 
anstalt eller ett vardagsrum, vilket gör gränserna flytande mellan tingsrättens 
officiella prägel och det rum utanför tingsrätten som förhandlingen också äger 
rum i. De instruktioner och uppmaningar som lämnas av jurister i videokonfe-
rensförhör har syftet att så långt som möjligt återskapa ideala förhörssituationer, 
inte att kontrollera vad som sker utanför det rummet. Kulturellt betydelsefulla 
detaljer i kommunikationen som att få möta interlokutörens blick verkar tillmä-
tas större betydelse än formella krav på ordning. Att jurister reglerar innehållet 
i målsägandes, tilltalades och vittnens berättelser med frågor har dock inte för-
ändrats av bruket av videokonferenser. De platser med en given behörighet läm-
nas tomma i rättssalen om aktören medverkar via videokonferens, vilket gör 
rummets hierarkier mindre påtagliga. 

I studien stipulerar jag att mythopoesis inte enbart begränsas till litterära 
skildringar av hjältesagor och varningsberättelser (van Leeuwen 2008), utan 
samma mekanismer kan överföras till rättssalen där de hörda blir karaktärer som 
legitimerar rättens domslut. Berättelsen om den aktive gärningsmannen kan på 
så sätt överföras till domberättelser och domskäl där den tilltalade skildras som 
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en gärningsperson som begår våldshandlingar mot målsäganden. Att de stereo-
typa rollerna gärningsperson och offer reproduceras i domar gör att domen i 
någon mån kan liknas vid en varningsberättelse. En tilltalad som utövar negativ 
fysisk och psykisk påverkan på målsäganden straffas för sina handlingar, vilket 
på samhällelig nivå kan reproduceras som mythopoesis. Språkliga påverkans-
relationer tenderar att variera beroende på vem eller vilka som är målsägande. 
Det finns en skillnad mellan målsägande, vars mythopoesis framställer dem som 
passiva offer, och målsägande som utsatts för hot och våld i tjänsten. Tjänste-
männens agerande kan legitimeras som hjältesagor, eftersom de omhändertar 
lagöverträdare. Att skillnaden mellan dessa två kategorier av målsägande är up-
penbar tyder på att brottstyperna misshandel och våld mot tjänsteman omges av 
olika mythopoesis. Misshandelsbrott visar på målsägandens utsatthet med en 
handlande gärningsman, däremot framstår kategorin våld mot tjänsteman som 
ett möte mellan handlande agenter. I tjänstemännens berättelser legitimeras de-
ras handlingar via laglig makt som ytterst ges av lagstiftaren, vilket gör att dessa 
berättelser skiljer mellan rättfärdiga och orättfärdiga handlingar. Att den andre 
gör motstånd eller är våldsam medför i sammanhanget att den tilltalade begår 
brott.  

I analysen har jag sett problem av språklig och kommunikativ art som kan 
påverka rättssäkerheten negativt. Ett sådant är röstblandning. Under en huvud-
förhandling är det inte alltid tydligt vems röst det är som hörs genom texten som 
rekontextualiseras. Är det exempelvis patientens eller läkarens röst vi hör i åkla-
garens sakframställning när innehållet från patientjournalen återges i rättssalen 
och senare när samma röster återges i domen? Det kan vanligen aldrig med sä-
kerhet fastslås, vilket framstår som en brist. En annan sak är de problem som 
kan uppkomma under videokonferenser genom att de som deltar i förhandlingen 
finns på olika platser, i en rättssal och på en annan plats. Mina resultat visar att 
jurister behöver granska sin praktik för att bli medvetna hur röster rekontextua-
liseras och hur alla deltagare ska kunna få god delaktighet i en huvudförhand-
ling. Enligt min mening har resultaten inte enbart gett ökad språklig och multi-
modal kunskap om institutionell kommunikation utan även pekat på de utma-
ningar som finns i tingsrätternas praktik och implicerat vad tingsrätterna behö-
ver uppmärksamma och lägga omsorg om för att uppnå god rättssäkerhet i en 
huvudförhandlings alla delar.  

10.3 Fortsatt forskning 
Syftet med denna studie är bland annat att undersöka kommunikationen i hu-
vudförhandlingar mellan jurister och jurister respektive jurister och lekmän, där 
en eller flera medverkar via videokonferens. I denna avhandling görs en mindre 
undersökning av videokonferenser i huvudförhandlingar. Resultaten visar att 
såväl jurister som lekmän inte fullt ut följer möteskulturen i domstolar genom 
att sitta utmanande, äta och dricka under förhör och ha en vardagligare klädsel 
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än vad som är brukligt i rättssalar. Det framstår också som att lekmän har svå-
rare att använda ickeverbala kommunikationssätt och att interaktionen försvå-
ras, eftersom det är svårt att skapa ögonkontakt mellan talaren och interlokutö-
ren. Efter samtal med rådmän på några av Sveriges tingsrätter har de bekräftat 
att det finns kommunikationsproblem med videokonferenser under huvudför-
handlingar. 

Studiens antagande är att de problem med videokonferenser som diskuteras 
i mitt begränsade material även förekommer i andra rättegångar, vilket kan med-
föra att rättssäkerheten för enskilda aktörer kan påverkas negativt. För att en 
hållbar utveckling av videokonferenser som kommunikationssätt i Sveriges 
tingsrätter och andra institutioner ska bli verklighet behövs forskning på områ-
det. Denna studie bidrar med resultat som är grundade i praktiken och som där-
för kan bidra med förslag på teknikutveckling och kommunikativa anpassningar 
i rättegångspraktiken för en hållbar utveckling i Sveriges tingsrätter. Studien om 
interaktion via videolänk i huvudförhandlingar skulle kunna upprepas om några 
år för att se i vilken riktning utvecklingen har gått. En uppföljningsstudie skulle 
kunna kompletteras med en enkät om lekmäns och juristers upplevelser av vi-
deokonferenser i rättssalen. 
 I resultaten ser jag även behovet av att gå vidare med de språkliga iakttagel-
ser som jag har gjort i denna studie, kanske i ett tvärvetenskapligt projekt med 
rättsvetare. Då tänker jag närmast på de återkommande genretypiska kolloka-
tioner som ”logisk och kronologisk”, ”självupplevd och trovärdig” och liknande 
som jurister använder i sitt yrkesspråk för att tydliggöra sitt ställningstagande 
under rättegången och i domtexten. 
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11 Summary 

The purpose of the dissertation is to study crime stories via speech, texts and 
pictures and to problematise the textual movements that take place with texts 
that originate in other contexts and institutions outside the court. The study also 
examines actor roles in district courts and how authority is distributed between 
participants in the proceedings through regulation and negotiation. The study is 
based on critical discourse analysis. This theory is used to create an understand-
ing of how, what, and why socially constructed knowledge in the Swedish legal 
process is formed, regulated and re-contextualised in proceedings and in the 
texts of the judgements. In the discussion, I reason with the support of van Leeu-
wen (2008), Berger & Luckmann (1967), Berger, Ridgeway, Fisek & Norman 
(1998) and van Dijk (2006). Rhetorical strategies in trials mean that lawyers and 
lay people legitimise and delegitimise the content of speeches, texts, and images 
with narratives. Credentials and delegitimisation are key concepts in the disser-
tation, and the analyses show that legitimacy is used to prove or deny that the 
defendant has committed a crime.  

The material consists of speeches, texts and pictures from Swedish criminal 
trials. All the sub-studies contain crimes involving charges of assault, aggra-
vated assault, aggravated assault on a woman or threats and violence against an 
official. The three district courts represented in the material have been given the 
fictitious names Erikstad, Valköping and Lidholm. All the cases use evidence 
collected from other institutions and recontextualised in the courtroom. If texts 
are to be moved between contexts, they have to be decontextualised (cf. Rock, 
Heffer & Conley 2013), and then provided with an explanatory framework so 
that they will be comprehensible in new contexts (cf. van Leeuwen 2008, Sand-
berg 2020, Linell 1998). A general finding is that the texts recontextualised in 
court proceedings and judgements are contextualised by lawyers via speech and 
text in order to be comprehensible in proceedings and judgements. Another re-
sult is that lawyers make a conscious selection of texts to legitimise their own 
narrative (cf. Kjus 2008). Recontextualised stories are also used to delegitimise 
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the content of narratives. Delegitimation usually takes place when lawyers ar-
gue that the content of interview reports is an ex-post construction. This can 
also be a way of conveying alternative interpretations of pictorial evidence. 

Courtrooms can be described as arenas where stories meet. The results 
show that four legitimation strategies are used as rhetorical strategies in trials 
(van Leeuwen 2008). The narrative of the crime, its mythopoesis, is negotiated 
and renegotiated by actors who can legitimise narratives and supporting evi-
dence as rational, give authority to the authors of the texts and assess the content 
of narratives as credible and probable. The study also shows that the same pro-
cesses can have a delegitimising effect by questioning credibility and presenting 
the content of stories as irrational ex-post constructions. Sub-study 1, on the 
district court as a public arena, examines participant roles and non-verbal com-
munication in interviews and the use of technology and video conferencing in 
trials. The questions are: (1) How are participant roles negotiated in district 
court premises and trial proceedings? (2) How and why do plaintiffs and de-
fendants use non-verbal communication during questioning? (3) How do video 
conferencing and other technologies affect the interaction during proceedings? 

The results show that the participant roles are determined in advance and 
that the chairperson of the court has the task of determining authority via formal 
address. This is legitimised by lawyers being presented with a professional title 
and name. Defendants and plaintiffs are presented only with first and last names, 
which are followed by their participant role in trial. 

Prosecutors’ claims set out the framework for criminal cases and the 

charges to be considered. What the cases have in common is that they are char-
acterised by the polarisation between the acting perpetrators and the victims, the 
plaintiffs who were exposed to violence or threats of violence. Exceptions are 
cases where the charges concern threats and violence against an official. In these 
claims, the plaintiff and the defendant are both presented as active subjects. 
While the actions of public officials are legitimised as just, the actions of the 
defendant are delegitimised as unjust and reprehensible. 

The results show that lay people when being questioned use non-verbal lan-
guage acts in certain situations to reinforce, replace or supplement their oral 
narratives. Gestures illustrate the power of the blows inflicted by the defendants. 
Defendants may adopt the strategy of denying serious assault but admitting mi-
nor assault. The violence that is acknowledged can then be illustrated with a 
fluttering movement of the hand, which reinforces the story. Plaintiffs may, on 
the advice of prosecutors, reproduce situations that contained non-verbal 
threats, punches, and kicks with combinations of speech and non-verbal lan-
guage acts. Non-verbal language acts can also serve as a reference for size, 
quantity and distance. By measuring with their hands, individuals being ques-
tioned can demonstrate alcohol consumption or distance. 

Participating in a trial via video conference means that you can only see and 
hear communication that is streamed via microphones and cameras. The results 
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show that lay people who participate via video conference do not always get 
overall views of the courtroom. The panning of the cameras is therefore signif-
icant for what participants perceive of the ongoing interaction. 

Another result of the study is that the codes of conduct in the trial proceed-
ings are to some extent put out of play if the defendant is in a place other than 
the courtroom. From the analysis, it can be deduced that presence via video 
conference enables participants to eat, drink and sit in a provocative way. This 
indicates that the hierarchies and codes of conduct that prevail in courtrooms 
decrease with the perceived distance in the video conferences. This change in 
behaviour in courtrooms has also undergone a form of legitimation, as the court-
room lawyers in the material do not urge defendants to follow the normal rules 
of conduct. 

Video conferencing challenges conversation conventions for how we are 
expected to communicate when being questioned. To maximise audio and video 
transmission, the results show that during the interview, lawyers instruct plain-
tiffs, defendants and witnesses on how to sit, where to fix their eyes and how to 
angle the microphone so that the transmission will mimic a physical meeting as 
closely as possible.  

The second sub-study, on prosecutors’ rhetorical strategies, examines how 

legitimation is used in prosecutors’ and defenders’ case presentations. The ma-

terial consists of case presentations in four trials that are analysed on the basis 
of systemic-functional grammar, where processes, participants, circumstances 
and modality are examined. The quantitative results are analysed qualitatively 
to answer the question: How are narratives and supporting evidence legitimised 
and delegitimised in case presentations? 

The results show that verb processes and participants in the material have 
different functions attached to them. Material processes mostly illustrate the 
physical acts that occurred between the plaintiff and the defendant. The fact that 
it is the defendants who are made the primary participants, the actors, with the 
plaintiffs as the secondary participants, shows that it is the defendants’ actions 

that are the focus of case presentations. This approach creates a polarised dis-
course (cf. van Dijk 2006) that contrasts the active perpetrator with a passive 
victim. Since the purpose of the case presentation is to present evidence, there 
is probably no need for a nuanced account of the crime. As medical experts, 
doctors can be given actor roles in case presentations. This is done through pros-
ecutors’ references to the diagnoses made by doctors in patient records. In case 
presentations, prosecutors read aloud a selection from the patient records. These 
recontextualised expert voices legitimise that the plaintiff sought medical care 
for bodily injuries. 

Verb processes reproduce either threats uttered by defendants or, as is most 
common, references to the stories of plaintiffs and witnesses given in police 
interviews. Via reporting verbs, the prosecutor indicates who made the state-
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ment. The secondary participant is therefore often represented by a quoted sen-
tence complex that describes threats and violence directed at the plaintiff. These 
are thus recontextualisations of what someone has said at a specific time. The 
mental processes in the prosecutors’ case presentations reproduce the plaintiffs’ 

information from police interviews and contacts with medical care, concerning 
what they felt and experienced during and after the attack by the defendant. It 
can also be witness statements from police interviews that describe what some-
one has seen and heard of the conflict. The fact that prosecutors recontextualise 
the plaintiff’s mental processes can be controversial in some situations. Per-
ceived pain, fear and insecurity are subjective concepts that are not measurable. 
If they are additionally recontextualised from patient records, there is a serious 
risk that different voices will be mixed. Mental processes that are recontextual-
ised from statements in police interviews can instead provide an outside per-
spective on the conflict. It is therefore no coincidence that Heffer (2005: 41–42) 
calls witness stories oral evidence since the witnesses’ observations can be de-

cisive evidence when it is one person’s word against another. There are also 

some examples of prosecutors interpreting images of bodily harm as if they 
themselves had undergone the experience and convey their interpretation of the 
content to other participants in the trial. In case presentations, relational pro-
cesses are used to contextualise the conflict between the plaintiff and the de-
fendant. A criminal report needs to have a background that describes any previ-
ous relationship between the plaintiff and the defendant, a situational context 
that puts the attack in context and provide a description of the course of events 
of the crime. With relational processes, prosecutors create descriptions that put 
other processes in context. They are therefore necessary to understand the con-
tent of the narratives. 

Circumstances in the case presentations are determined by the time and 
place of the crime. The circumstances are mostly used to establish that the plain-
tiff and the defendant were at the scene at the time of the act. Location is also 
used to determine what part of the plaintiff’s body incurred the punches and 

kicks. Prepositional phrases such as “in the head” and “on the upper arm” are 

used to illustrate the place of impact. Time can also be linked to duration, de-
scribing how long the conflict lasted. In addition to time and place, the manner 
also occurs in the prosecutors’ case presentations. The analysis shows that this 
circumstance is used when prosecutors specify the degree of violence. This can 
be done by describing that the blow was dealt “with a clenched fist” or “with an 

open hand”. 
Sub-study 3, on narratives in text and images as evidence, examines texts 

and images that prosecutors use as supporting evidence. The material consists 
of five case presentations. Here I study transformations, recontextualisations 
and voices in texts. I also analyse images with different authors and their sig-
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nificance for the legitimacy of the content. The question is: What is recontextu-
alised into speech of the images and texts that are referred to in case presenta-
tions and what are the consequences? 

The results show that prosecutors make selections from the police investi-
gations when they present supporting evidence in the case presentations. Patient 
records, court certificates and pictures of conflicts, and the injuries of the plain-
tiffs are displayed in case presentations on big screens in the courtrooms so that 
all the participants can see. The fact that evidence is presented through modali-
ties other than speech means that the content becomes transparent for partici-
pants who do not have a copy of the police investigation report. This also means 
that the material undergoes a change, which can affect the interpretation of the 
content. It is also a consequence of the orality principle (RB 46 ch. 5 §) and the 
immediacy principle (RB 30 ch. 2 §). These two principles mean that the content 
of the trial must be oral, and that the court’s judgement must only be based on 

what has emerged during the trial. 
The prosecutors in the study do not merely refer to the plaintiffs’ patient 

records during the case presentations. Instead, they read from the content. They 
do not comment on the fact that patient records contain a mixture of voices. In 
some parts of the patient records, doctors’ voices are mixed with the patient’s, 

which becomes clear when doctors note that patients feel “pain on palpation”. 

The doctor’s clinical examination focuses on the patient’s pain reactions, which 

can be problematised. Pain is subjective and the patient’s reactions to palpation 

can also be adapted to the purpose of the medical examination. In the practice 
of care, it is appropriate to document the patient’s reactions, but in the recon-
textualisation from care practice to supporting evidence in criminal cases, ex-
periences of pain are presented as a diagnosis made by a medical expert. Also, 
doctors at health centres and emergency rooms do not comment on the proba-
bility that the injury occurred in the way the patient said, and the plaintiff’s 

voice is legitimised as the truth. In two of the criminal cases, the National Board 
of Forensic Medicine assessed narratives, pictures of injuries, and patient rec-
ords. Forensic doctors work hypothetically, which means that forensic doctors’ 

assessments, unlike general practitioners’ assessments, show that there may be 
several possible explanations for how the injuries arose. 

Pictures are used in case presentations to show the effects resulting from 
physical violence through blows and kicks. They are also used to illustrate con-
flicts between plaintiff and defendant. The analysis shows that the author of the 
images is important, and the images taken by doctors, police and investigators 
are legitimised by the prosecutors transforming the visual content into speech 
during the case presentations. The plaintiffs’ own photos are not given the same 

space, and the prosecutors only refer to page numbers in the police investigation 
report when they are presented. In case 3, the witnesses’ pictures show parts of 

a conflict. Common to all the witness photos in the material is that they were 
taken at a distance or at night, which makes it difficult to distinguish what is 
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happening at the scene. Prosecutors then use various strategies to legitimise the 
images as relevant evidence, as in “there was only one woman at the scene”. to 

establish that it is the female defendant who is visible in the image. 
Sub-study 4 examines the closing arguments of prosecutors and defence 

attorneys in the trials. The material consists of closing speeches in cases 3 and 
4. I study how the lawyers recontextualise speech, texts and images. The ques-
tion is: How are recontextualisations of speech, texts and images used in closing 
speeches? 

The analysis shows that the prosecutors hold longer closing speeches than 
the defence attorneys, but also that the use of types of verb process differ from 
one case to another and between prosecutors and defence attorneys. One reason 
may be that a witness statement is given a lot of space as in case 3, assault in 
the park. The witness in case 4, assault at a residential institution, however, did 
not witness the conflict. His account is fragmentary, as the event was told to 
him afterwards. Another reason may be a conscious strategy that the lawyers 
have, namely, to adapt the argument in the closing speech to what emerged dur-
ing the trial and to the evidence from the police investigation that was made 
available during the prosecutor’s case presentation. In this part of the proceed-
ings, lawyers thus make a selection of the content of interview reports and case 
presentations. The selection that is made means that the lawyers can recontex-
tualise content that benefits the plaintiff’s or the defendant’s case. The strategy 

is to first retell what the plaintiff, defendant and witnesses said in the proceed-
ings, and then legitimise and delegitimise the content of the narratives, with the 
support of rationality and moral valuation. The fact that parts of the stories by 
the individuals who were questioned are decontextualised and put into a new 
context means that particular parts of the stories can be used to create doubt 
about the whole (cf. Kjus 2008). 

The fact that the prosecutors argue on the basis of the credibility of the 
interview reports and not the conflict between the plaintiff and the defendant 
explains why the material verb processes do not dominate. The summary of the 
course of events of the crime at this stage of the trial is subordinate to the pros-
ecutor’s argumentation about the credibility and reliability of stories and sup-

porting evidence. Verb processes are typically reporting verbs that render what 
the plaintiff, witnesses and defendant have said in interviews. They are also used 
to recontextualise the medical assessment in the patient records, which is a way 
for prosecutors to legitimise the content. Defence attorneys use them to criticise 
the content of the plaintiff’s story and the testimony of the witnesses in an at-

tempt to present the content as improbable. Mental processes in prosecutors’ 

closing speeches usually concern perception and references to what the plaintiff 
and witnesses saw, heard, felt and experienced, but can also be the lawyers’ own 

assessments of the evidence and how it should be interpreted. Defence attorneys 
instead use mental processes as a way to question and delegitimise witness tes-
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timony. The fact that all closing speeches have the most relational verb pro-
cesses suggests that the closing speech is descriptive and that the space is mainly 
used to surround the crime narratives with background and situational context. 

Circumstances are limited in the closing speeches, but time, place and man-
ner recur in all four closing speeches. Time is used as delegitimisation and is 
intended to show changes between the content of the police investigation reports 
and the accounts given in the court questioning. This is an effective strategy 
used by both prosecutors and defence attorneys to create doubt. Location refers 
to who was present during the conflict and where on the body the plaintiff in-
curred injuries. Manner is used by a defence attorney as a critique of the prose-
cutor’s interrogation method. 

Questioning and legitimising the content of stories and supporting evidence 
requires, as this study shows, verb processes other than arguing that a defendant 
has committed a criminal act. Acts of violence are not the focus of the arguments 
in the closing speeches. The emphasis is instead on how well the parts of the 
stories correspond to supporting evidence and what is judged to be proven. 

Sub-study 5 examines relations of influence in the reasons stated for the 
judgement of the court. The material consists of the reasons for the judgement 
in 27 cases from three district courts. The study examines how plaintiffs and 
defendants influence each other and answers the question: What do relations of 
influence between plaintiffs and defendants say in judgements about the trial 
discourse? 

The analysis shows that professional judges mostly use active material pro-
cesses when they convey relations of influence in court texts. This means that 
the defendants are held liable for the acts that occurred between them and the 
plaintiff. In several judgements, the defendants have strategies in the question-
ing to demand responsibility from the plaintiffs. Placing plaintiffs in a subject 
position makes them agents who perform acts that affect defendants. The de-
fendants can thus legitimise that they acted in self-defence or that the plaintiffs 
subjected them to provocation and insults; the violence made them act in affect. 
The explanation for the fact that there are more relationships of influence that 
put the blame on the defendants than on the plaintiff is probably that the major-
ity of the defendants stated in the trials that the events never occurred. This 
approach is typical of assault crimes that occur between strangers. The defend-
ants say that they were incorrectly identified and that the perpetrator was some-
one else. The material also contains examples of defendants with memory gaps 
who were too drunk to account for what they did or where they were at the time 
of the crime. The courts must legitimise their judgements by arguing for what 
has been proven and, if a person is found guilty, discussing the appropriate pen-
alty for the particular acts. The analysis shows that the polarisation between 
perpetrators and their victims is used to legitimise narratives of crime. 

In summary, there are some results that stand out in the crowd. First, I note 
that the strategies in the genre of classical rhetoric, genus judicale, originating 
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in Roman law (Johannesson 2013: 36), are still applied. The genre now includes 
texts, images, multimodal texts and recontextualisations of texts that can lead 
to a mixture of voices. There are also technical innovations and video confer-
encing that change the communication between participants. Technology can 
promote communication but can also create challenges for legal security. 

In the analysis, I have seen linguistic and communicative problems that can 
negatively affect legal security. One such is the mixture of voices, because it is 
not always clear in a trial whose voice it is that is heard through texts that are 
recontextualised. The results indicate that lawyers need to become aware of and 
review their practice in recontextualising voices and ensuring that all partici-
pants should be able to participate adequately in a trial. Crime stories are the 
result of conscious selection that polarises the perpetrator and the victim. The 
legal narrative, the mythopoesis, is thus negotiated throughout the legal process. 
 
Translated by Alan Crozier 
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