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Stress inom rättsväsendet 
Sex svenska tingsrättsdomare om påfrestningar i arbetet 

 
Eva Hedberg 

 
Tidigare forskning om stress inom rättsväsendet och hos domare är i 
huvudsak amerikansk och fokuserar på hot och våld. Men även andra 
faktorer har visat sig orsaka stress hos domare. Sex svenska domare 
intervjuades om den påfrestning de upplevde i arbetet för att ta reda på hur 
det ser ut inom det svenska rättssystemet. En halvstrukturerad intervjuguide 
utarbetades, och ett exempel på en fråga är: ”Beskriv två situationer då du 
har känt dig verkligt stressad i arbetet”. Intervjusvaren kategoriserades och 
delades in i tre kategorier som hade blivit omnämnda i intervjuerna flest 
gånger. Dessa var: arbetsmängd, möjlighet att kunna bestämma över sitt 
arbete/sin arbetsdag, och hot och våld. Resultatet visade sig vara annorlunda 
jämfört med de amerikanska. De svenska domarna verkade inte vara särskilt 
stressade. Däremot nämnde de genomgående arbetsmängd som en orsak till 
stress, och våld och hot ansågs inte som ett större problem i det 
dagliga arbetet.
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Inledning 
 
Den 2 november 2010 meddelade Malmö tingsrätt dom i det så kallade Kopplerimålet. Fyra 
personer dömdes för olika brott (Sveriges Domstolar, 2010). Det intressanta låg inte i domen 
utan i vad som föregick den. Dagen efter att rättegången hade inletts var domaren utbytt. I 
media rapporterades det att det berodde på att den första domaren hade blivit sjukskriven, 
beskedet kom från Malmö tingsrätts högsta chef. Bara några dagar senare bekräftade samma 
person att den egentliga orsaken var att det hade förekommit hot mot domaren (Younes, 
2010). Domaren uttalade sig själv i en debattartikel dagen efter uttalandet från Malmö 
tingsrätts chef. Hon lyfte frågan från ett individperspektiv till att gälla de grundläggande 
delarna i ett demokratiskt samhälle. Hon menade att en person som i något ärende söker sig 
till tingsrätten, eller som döms där, måste kunna vara säker på att domaren inte är utsatt för 
otillbörlig påverkan. Hon menade dessutom i debattartikeln att huvudinställningen från 
tingsrättens sida när det gäller domare som har utsatts för hot var att ”det sopas under mattan” 
(Nebelius, 2010, ¶ 10), och att man med det förhållningssättet inte kan skapa sig en 
uppfattning om omfattningen av hot och trakasserier. Detta leder till att diskussioner som 
skulle kunna motverka problemen inte kommer till stånd (Nebelius, 2010). 
 Så hur vanligt är det med hot och trakasserier mot domare? Fackförbundet Jusek 
publicerade i januari 2010 en rapport om säkerheten inom rättsväsendet (Jusek, 2010). En 
enkät genomfördes bland förbundets medlemmar som var anställda inom Polisen, 
Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten och 
Migrationsverket. På frågan om de kände sig trygga i sin yrkesutövning svarade 85% av 
medlemmarna inom Sveriges domstolar som var med i enkäten ”ja”. På frågan om de hade 
utsatts för hot, våld, eller trakasserier inom ramarna för yrkesutövningen svarade 14% ”ja”. 
Detta står i relation till åklagarnas svar i samma enkät, där endast 60% av åklagarna som var 
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med i enkäten kände sig trygga och 25% svarade ”ja” på frågan om de hade utsatts för hot, 
våld, eller trakasserier under de senaste två åren. 

Trots att hot och trakasserier mot domare inte verkar vara särskilt vanligt är det inte desto 
mindre allvarligt. Som tidigare nämnt ska någon som söker sig till tingsrätten kunna vara 
säker på att domaren inte är utsatt för otillbörlig påverkan. Detta är fastställt i grundlagen där 
det står: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 
och opartiskhet” (2 kap. 9 § Regeringsformen, 2010). Riksåklagarens säkerhetschef säger i en 
intervju att hoten mot rättssystemet och de som jobbar där kan vara ett hot mot rättsstaten och 
demokratin (Storm, 2010).  

Hot och trakasserier kan uppfattas som en typ av stress. Åtminstone om man som i den här 
studien utgår från en definition av två av de mer framträdande inom fältet för stressforskning, 
Lazarus och Folkman. I sin bok definierar de psykologisk stress som (min översättning): ”ett 
förhållande mellan personen och omgivningen, och som bedöms av personen som krävande 
eller som att det överstiger hans eller hennes resurser och som riskerar personens 
välbefinnande” (Lazarus & Folkman, 1984, p. 19). Med den definitionen kan alltså hot och 
trakasserier kallas för en typ av stressorer. Om den typen av stress kan upplevas som ett 
potentiellt hot mot rättsstaten och demokratin vore det intressant att titta på domarens 
arbetssituation i övrigt. Finns det fler orsaker till stress inom ramen för deras arbete? Det har 
forskats en del om stress hos amerikanska jurymedlemmar (Bornstein, Miller, Nemeth, Page, 
& Musil, 2005), och även en del om hur amerikanska domare upplever den arbetsrelaterade 
stressen (Chamberlain & Miller, 2009; Eells & Showalter, 1994; Harris, Kirschner, Rozek, & 
Weiner, 2001), men inte lika mycket om hur svenska domare upplever stressen. 

Om vi tittar på allmän forskning om arbetsrelaterad stress fann Sonnentag, Kuttler och 
Fritz (2010) att arbetsmängd och känslomässiga motsättningar var negativt förknippade med 
att mentalt kunna ”stänga av” arbetet på sin fritid, vilket i sin tur var relaterat till 
känslomässig utmattning och behov av återhämtning. Just att ha den mentala kopplingen till 
sitt jobb (och alltså att inte kunna ”stänga av” arbetet på sin fritid) verkade förvandla 
arbetsrelaterad stress till dåligt välbefinnande. 
 Styhre, Ingelgård, Beausang, Castenfors, Mulec och Roth (2002) genomförde intervjuer 
med anställda på ett läkemedelsföretag för att ta reda på orsakerna bakom den stress som de 
upplevde. En ansträngande arbetssituation gav upphov till en rad olika psykologiska effekter: 
oförmågan att koncentrera sig på en enskild arbetsuppgift, oviljan att prata med kollegor och 
andra människor, allmänna känslor av ineffektivitet och sårbarhet, samt depression. Orsaken 
till den här situationen var (1) arbetstrycket var för högt, (2) brist på kontroll över sin egen 
arbetssituation, (3) dåliga relationer mellan anställda. Några anställda tyckte att det var väldigt 
stressande att jobba mot nya deadlines, och särskilt betungande var det att nya deadlines dök 
upp hela tiden. Dessa förvandlade jobbet till en ansträngning utan slut. Dessutom 
rapporterade de personer som blev intervjuade att arbetet hela tiden blev uppdelat: antingen 
genom ett antal möten utspridda över hela veckan, eller avbrott på grund av att deras kollegor 
ville ha information, hjälp, eller goda råd. Detta gjorde att de aldrig riktigt fick tid att ta itu 
med mer komplicerade situationer eller problem. Några personer rapporterade att de hade 
försökt att skära ner på kafferaster och lunchraster. De förstod själva att det kunde vara nyttigt 
och bra med pauser då och då, men insåg att det helt enkelt inte fanns någon tid för det. En 
annan åsikt som lyftes fram var den om kontroll över den egna arbetssituationen. Precis som i 
undersökningen gjord av Eells och Showalter (1994) ansåg man att de personer som inte hade 
kontroll över sin egen arbetssituation var de som var mest stressade. Ytterligare ett 
stressmoment enligt Styhre et al. (2002) var teknikstressen. Om exempelvis en dator 
krånglade hamnade arbetet genast efter. 
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Stress hos amerikanska jurymedlemmar och domare 
 
The National Center for State Courts genomförde en undersökning bland 401 amerikanska 
jurymedlemmar. Syftet var att ta reda på vad dessa personer uppfattade som stressande med 
att göra jurytjänst. De 10 mest stressande faktorerna var: (1) Fatta beslut om dom, (2) 
juryöverläggning och diskussion, (3) störning av dagliga rutiner (t ex att utebli från arbetet, 
ordna med barnomsorgen), (4) rädsla för att begå misstag, (5) våldsamma brott (att se och 
höra våldskildringar i rätten), (6) urval av jury (en domare och advokater har en utfrågning i 
domstol av potentiella jurymedlemmar för att avgöra om någon jurymedlem är partisk eller på 
annat sätt olämplig), (7) brott mot barn, (8) svara på frågor (från domaren och advokaterna) 
inför andra människor, (9) straffa den åtalade och (10) meningsskiljaktigheter hos juryn. På 
den mest grundläggande nivån kunde alltså juryn uppleva stress av att göra något som de helt 
enkelt inte vara vana vid att göra, och att tvingas göra avbrott i sina dagliga rutiner (t ex att 
utebli från arbetet, ordna med barnomsorgen). De kunde även uppleva stress från att de 
upplevde att de inte hade kontroll, de tyckte att tiden användes ineffektivt, otillgänglig 
domstolspersonal, och obehaglig miljö (t ex ljudnivå, belysning, temperatur). Denna 
undersökning indikerade att jurymedlemmar kunde uppleva lindriga stressreaktioner även i 
mindre allvarliga rättsfall (hämtat från Bornstein et al., 2005; National Center for State 
Courts, 1998). 

Bornstein et al. fann att jurymedlemmarna på det stora hela inte upplevde särskilt höga 
stressnivåer. Dock rapporterade över 1/3 (38.5%) av jurymedlemmarna att de hade upplevt 
stress som följd av sin jurymedverkan. I NCSC:s undersökning var motsvarande siffra 33%. 
Däremot rapporterade 57.8% av jurymedlemmarna att andra jurymedlemmar hade upplevt 
stress (Bornstein et al., 2005). Detta visar att de tenderade att rapportera om stress där det inte 
fanns någon, eller att underrapportera sin egen stressnivå. De främsta orsakerna till stress var 
sådant som kunde härledas till beslutsfattandet (t ex att veta vad domen skulle kunna innebära 
för de inblandade), rättegångskomplexitet (t ex svårigheter att förstå), och störning av dagliga 
rutiner. Trots att undersökningen fann relativt låga nivåer av stress gav den belägg för behovet 
av fortsatt forskning inom området. 
 Forskare har till stor del bortsett från möjligheten att domare upplever en hel del stress i 
arbetet (Chamberlain, 2008). Men eftersom forskning om stress hos juryer indikerar att 
jurymedlemmar upplever stress av att bland annat se hemskt bevismaterial och bli utsatt för 
hot om våld (Bornstein et al., 2005; NCSC, 1998), kan slutsatsen dras att även domare 
sannolikt upplever stress eftersom de upplever liknande händelser, om inte värre 
(Chamberlain, 2008). 
 Det är viktigt att undersöka den stress som domare upplever av flera anledningar. Allmänt 
sett påverkar för mycket stress en domares arbete vilket kan få stor betydelse för andra 
människors liv. Att domaren är stressad kan också påverka juryn. Om en stressad domare inte 
inser att juryn kanske inte förstår komplicerade instruktioner som är viktiga när de ska fatta 
ett beslut kan det leda till att den åtalade inte får en rättvis prövning. Stress kan också påverka 
besluten som domaren fattar (Chamberlain, 2008). Forskning om minnet (Schwabe & Wolf, 
2010) har visat att stress påverkar minnet. I undersökningen fick deltagarna höra en lista av 
ord. Ena gruppen blev stressade under tiden (genom att hålla en hand i en hink med iskallt 
vatten), andra gruppen blev det inte. Dagen efter testades de för att se vad de mindes. Dels 
fick de skriva ner fritt på ett papper vilka ord de mindes från föregående dag, och dels fick de 
en lista på dubbelt så många ord som de hade lärt sig (inkluderat de ord de hade fått höra 
dagen före) i vilken de skulle försöka minnas vilka ord de hade hört dagen innan. Resultatet 
visade att lära sig under stress både minskade förmågan att fritt erinra orden och förmågan att 
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känna igen orden med 30%. Även för en domare skulle det kunna påverka så att han eller hon 
inte minns fakta och därmed inte kan fatta riktiga och objektiva beslut. 
 Harris et al. (2001) kom fram till en del gemensamma orsaker till stress som domarna i 
undersökningen upplevde. I undersökningen rapporterade 52% av domarna en eller flera 
incidenter (olika typer av hot och överfall), och av dessa rapporterades mer än 70% ha 
inträffat inne i domstolslokalen. Domarna som deltog i undersökningen trodde att det var 
vanligt för domare att utsättas för attacker, hot, och trakasserier. De var också rädda för att en 
attack skulle leda till skada eller död för någon i rättssalen. De uttryckte också en oro för 
våldet och bristen på skydd i rättssalen. De tyckte inte att skyddet var tillräckligt just då, och 
trodde inte heller att det någonsin kommer att vara det för att förhindra en attack. De ansåg 
också att även andra anställda i rättssalen var i riskzonen för att utsättas för våld. Det visade 
sig också finnas indikationer på att domare endast sporadiskt rapporterade någon av de 
hotfulla situationer de var med om. En ansenlig mängd incidenter rapporterades alltså inte till 
rättsväsendet. Sammanfattningsvis upplever alltså domare oro och stress från hot om våld. 
 Chamberlain och Miller (2009) rapporterar också om stress och oro för säkerheten. Av 
sammanlagt 54 intervjuuttalanden som var relevanta för deras studie, var det 23 uttalanden 
som identifierades som möjliga tecken på stress som hade samband med säkerhetsfrågor. För 
det första var domarna mycket väl medvetna om säkerhetsaspekterna i att vara domare. 
Majoriteten av dem nämnde att de kände till, eller var bekymrade av händelser då domare 
eller deras familjer hade blivit skadade, och var därför oroliga för sin egen och för familjens 
säkerhet. För det andra gav många av domarna exempel på hot som de personligen hade 
mottagit. Några hade fått hotfulla brev, medan andra hade blivit konfronterade ute bland 
allmänheten av missnöjda individer. För det tredje var de oroliga för att säkerheten skulle 
påverka deras beslutsfattande. Nästan hälften av domarna uttryckte oro för att våld skulle 
kunna påverka deras beslut. Flera antydde att de ibland misstänker att en åtalad skulle kunna 
vara farlig eller skulle kunna hämnas, och att de måste vara försiktiga så att de inte låter det 
påverka deras beslut. Dessutom antydde de flesta domare att de hade vidtagit speciella 
åtgärder för att förhindra individer i deras rättssal från att bli arga. 
 Eells and Showalter (1994) undersökte också arbetsrelaterad stress hos amerikanska 
domare. I studien besvarade 88 amerikanska domare tre enkäter för att bland annat ge 
upplysning om vad de tyckte var de största respektive de minsta orsakerna till stress. På listan 
över det som var mest stressande fanns inte hot och våld med bland de 10 högsta. Med på 
listan var däremot dåligt förberedda, bristfälliga, eller kränkande advokater, fall som kräver 
aktiv rättslig hantering och försiktighet i beslutsfattandet (t ex när en advokat inte 
representerar sin klient på ett bra sätt), och mycket känslosamma fall med ett stort 
allmänintresse och granskning. På listan över de minsta orsakerna till stress fanns 
rutinmässiga fall, rättegångar som är stängda för allmänheten, och arbetsrätt. En annan orsak 
till stress var konflikten mellan professionella och personliga värderingar: att fatta ett beslut 
som var rätt ur ett rättsligt perspektiv men som inte stämde med vad domaren själv ansåg rent 
moraliskt eller sakligt. Däremot visade enkätsvaren att utnyttjandet av sina färdigheter och 
kontroll över den egna arbetsdagen negativt korrelerade med stress, och värt att notera är att 
kontroll över sin arbetsdag är en bättre prediktor av stress än arbetsmängden i sig. Karasek 
och Theorell (1990) har utvecklat en modell som stödjer detta resultat. Deras krav/kontroll-
modell går ut på att en minskad grad av kontroll och ökade krav i arbetssituationen leder till 
att negativ stress uppstår. Däremot kan höga krav kombinerat med en hög grad av kontroll 
leda till något positivt. Denna modell får stöd av Frankenhaeuser och Johansson (1986), som 
fann att stresshormonnivåerna kan påverkas av möjligheten till kontroll. Vid känslan av hög 
kontroll minskade cortisolvärdet och vid känslan av låg kontroll ökade cortisolvärdet. 
  En mängd forskning har kommit fram till att utbrändhet på jobbet är ett psykologiskt 
syndrom som uppstår vid kronisk stress på jobbet. Det består av tre dimensioner: 
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överväldigande utmattning, känslor av cynism och likgiltighet inför arbetet, och en känsla av 
ineffektivitet och brist på prestation. Långvarig exponering av negativ stress kan leda till 
utbrändhet (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Maslach och Leiter (1997) har formulerat en 
modell för att få en bild av personen i ett jobbsammanhang. I modellen fokuserar man på 
graden av balans, eller obalans mellan personen och sex områden på arbetet: arbetsmängd, 
kontroll, belöning, gemenskap, rättvisa, och värderingar. Obalans i arbetsmängd uppstår när 
för många krav gör slut på personens energi så att återhämtning blir omöjlig. Den kan även 
uppstå när personer har fel sorts jobb. Obalans i kontroll uppstår när personen inte har 
kontroll över de resurser som krävs för att utföra arbetet. Obalans i belöning uppstår när det 
saknas lämplig belöning för det utförda arbetet. Obalans i gemenskap uppstår när personen 
inte känner en positiv koppling till andra på arbetsplatsen, och det som orsakar mest skada är 
långvariga och olösta konflikter med andra på jobbet. Obalans i rättvisa uppstår när man inte 
upplever rättvisa på arbetsplatsen. Obalans i värderingar uppstår när det finns en konflikt 
mellan värderingar. Detta kan t ex. ske när man i arbetet tvingas göra något som man själv 
tycker är oetiskt.  

I tidigare nämnda undersökning av Chamberlain och Miller (2009) visade resultaten också 
att domarna visade tecken på utbrändhet: för mycket ansvar, konflikt på arbetsplatsen, och 
orättvisa. Framför allt beskrev de stressen som var relaterad till för mycket arbetsrelaterat 
ansvar. De menade att stora mängder rättsfall och andra ansvarsområden (t ex att arbetet 
innebär offentlig granskning, så att de känner att de måste vara perfekta i sin yrkesroll) till 
stor del bidrog till stressen. Det fanns kommentarer som: ”[The work] never goes away… it’s 
not deciding the case, but it’s writing the decision… that causes stress.” En annan kommentar 
var: ”there is constant pressure to hear the cases.” En domare förklarade att vissa domare 
”[were] killing themselves [by working] 50 to 60 hours a week.” (Chamberlain & Miller, 
2009, pp. 219-220).  
 Chamberlain och Miller (2009) hittade också tecken på sekundärtraumatisk stress 
(secondary traumatic stress - STS). Sekundärtraumatisk stress betyder att man upplever stress 
från att hjälpa eller viljan att hjälpa en traumatiserad eller lidande person (Figley, 1995).  
Olika domare lämnade kommentarer, till exempel om att de vet att familjefall är de mest 
känslosamma fallen i världen, de beskrev oro och trauma som åtalade och kärande hade 
upplevt, och en domare gav kommentarer som indikerade att bevis som kommer upp i 
rättssalen kan vara traumatiska och att domare hanterar fall med människor som har blivit 
allvarligt skadade eller mördade. Dessa kommentarer betydde inte att domarna visade 
medlidande, men de antyder att rättssalen kan vara en plats där det finns en viss utveckling av 
sekundärtraumatisk stress. Naturligtvis är det inte en domares roll att ta hand om andra som 
en terapeut eller kurator, men det är rimligt att domare oavsiktligt bryr sig om juryer, åtalade, 
och kärande. Enkäten från NCSC (1998) visade att domare ansåg att det var rättssystemets 
skyldighet att skydda juryn från stress, och en majoritet av domarna använde olika strategier 
för att förebygga stress hos juryn. Därför skulle domarna kunna uppleva sekundärtraumatisk 
stress efter att ha blivit exponerade för våld mot en kärande eller historier om en åtalads 
traumatiska barndom. Denna teori om sekundärtraumatisk stress backas upp av Ludick, 
Alexander och Carmichael (2007). De undersökte sekundärtraumatisk stress, medkänsla 
tillfredsställelse och utbrändhet hos 44 försäkringshandläggare, och 43% av dessa uppvisade 
nivåer på sekundärtraumatisk stress som var oroande höga.  
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien var att få veta mer om hur några tingsrättsdomare upplevde 
påfrestningarna i sitt arbete. Även om en del forskning har gjorts på amerikanska juryer och 



   6 
 

domare, finns inte motsvarande forskning på svenska domare. Tidigare forskning har visat att 
stress som (amerikanska) domare och juryer upplevde kunde få negativa följder, vilket kunde 
leda till orättvisa för inblandade parter, och inte minst konsekvenser för integriteten av 
rättssamhället om domaren inte har möjlighet att utföra sitt arbete under rätt förutsättningar. 
Det vore därför intressant och viktigt att undersöka om liknande resultat går att få när man 
undersöker svenska domare. Om svenska tingsrättsdomare är stressade, vilka är orsakerna till 
det? Vilka konsekvenser tror de i sådant fall att det kan få? 
 

 
Metod 

 
 
Deltagare 
 
Författaren valde att intervjua sex tingsrättsdomare från små och medelstora tingsrätter i 
Svealand. Det var tre kvinnor och tre män som intervjuades, deras ålder varierade mellan 47-
65 år. Deltagarna valdes utifrån ett tillgänglighetsurval, med huvudsakligt fokus på brott- och 
tvistemålsdomare. Det antal år som deltagarna hade varit domare i varierade mellan 5-30. Det 
förekom ett bortfall av intervjuperson, men då ställde en extra person upp som sedan tidigare 
var tillfrågad att delta om det skulle behövas. Deltagarna fick ingen kompensation för sitt 
deltagande i studien. 
 
 
Material 
 
Författaren skapade en intervjuguide utifrån studiens syfte. Den inleddes med fem 
bakgrundsfrågor, och följdes av sex frågor om stress. Därefter var det fyra frågor om stressens 
konsekvenser, och intervjuguiden avslutades med två påståenden som deltagarna ombeddes ta 
ställning till. Intervjuerna hade ett explorativt syfte och en halvstrukturerad intervjuguide 
användes. Frågorna och påståenden i intervjuguiden var (exklusive bakgrundsfrågorna): (1a) 
”Beskriv en optimal arbetsdag.”, (1b) ”Beskriv dess motsats.”, (1c) ”Vilka har du flest av?”, 
”Vad är det mest positiva kontra det mest negativa med ditt jobb?”, (3a) ”Vilka egenskaper 
har en bra domare?”, (3b) ”Vilka egenskaper kan mer ses som hinder i arbetet?” (4) ”Beskriv 
två situationer då du har känt dig verkligt stressad i arbetet.”, (5a) ”Anser du att ni är 
underbemannade på din arbetsplats/i hela domarkåren?”, (5b) ”Om ja, vilka konsekvenser kan 
det få?”, (6) ” Upplever du stress som ett arbetsmiljöproblem?”, (7) ”Hur tror du att stress 
påverkar dig i ditt arbete?”, (8a) ”Har du själv någon gång ifrågasatt ett beslut som du har 
fattat under stressiga förhållanden?”, (8b) ”I så fall, beskriv beslutet och din osäkerhet.”, (9a) 
”Har du ifrågasatt någon kollegas beslut som fattats under stressiga förhållanden?”, (9b) 
”Beskriv beslutet och din osäkerhet.”, (9c) ”Om ja, finns det utrymme för att ’reparera’ en 
sådan ’skada’?”, (9d) ”I sådant fall på vilket sätt?”, (10) ”Vad skulle din arbetsgivare kunna 
göra för att minska stressen?”, (11) ”Stress är alltid negativt i mitt arbete.”, (12) ”Stress 
påverkar mitt arbete som domare.” Intervjuerna spelades in och transkriberades. Inspelningar 
och anteckningar förstördes när studien var avslutad. 
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Procedur 
 
För att komma i kontakt med deltagare till studien skickades ett e-mail till ett antal mindre 
och mellanstora tingsrätter i Svealand. All fortsatt kommunikation med intervjupersonerna 
skedde via e-mail (bortsett från själva intervjuerna). Deltagarna anmälde sig själva, alternativt 
blev de tillfrågade att delta via en kontaktperson vid tingsrätten. Till de som visat intresse 
skickades ett missivbrev ut. I det gavs en kort beskrivning av syftet med undersökningen: 
”Syftet med min c-uppsats är att få veta mer om hur några svenska tingsrättsdomare upplever 
den stress som finns på arbetsplatsen/på grund av arbetet, och om eventuella konsekvenser av 
detta.” De informerades också om vad deras medverkan innebar. Brevet informerade även om 
att deras medverkan var helt frivillig och kunde avbrytas när som helst utan någon förklaring, 
intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt, och att intervjuerna skulle spelas in. Det 
sistnämnda nämndes två gånger för att försäkra om att ingen skulle bli överraskad och vilja 
dra sig ur på grund av det. Brevet innehöll också lite praktisk information som hur lång tid 
intervjuerna beräknades ta (30 - 45 minuter), och författarens kontaktuppgifter. Tid för 
intervju avtalades med var och en. Vid tiden för intervjuerna försäkrade sig författaren innan 
intervjun påbörjades om att deltagaren hade läst missivbrevet och godkänt innehållet, vilket 
alla gjorde. Intervjuerna skedde på respektive arbetsplats i ett avskilt rum. Samtliga 
intervjupersoner var intresserade att ta del av resultatet när studien var avslutad.  
 
 
Databearbetning 
 
Bakgrundsfrågorna skrevs inte ut på grund av risken för identifikation, och även andra 
karakteristiska uttryck valdes bort av samma anledning. Eftersom att analysen skulle ske 
genom kategorisering och tolkning av meningen i det som sagts gjorde författaren gjort en 
viss redigering av utskriften. Detta gjordes för att slippa skriva ut alla ”hm” och ”mm” och 
andra ord som inte tillförde utskriften något, för att göra texten mer lättläst och förståelig. 
Vissa uttalanden och kommentarer togs också bort för att bespara arbetet med att skriva ut 
sådant som under intervjuns gång endast nämndes som en parantes och som författaren 
bedömde var ovidkommande för resultatet av studien. Därefter lästes alla utskrifter igenom 
flera gånger, och en meningskategorisering utfördes. Utifrån likheter som hittades i de olika 
intervjuerna skapades kategorier av olika stressorsaker. Sedan lästes utskrifterna igenom en 
gång till och varje gång en faktor som passade in under en viss kategori hittades räknades den 
till respektive kategori. Därefter gjordes ett urval av de tre kategorier som hade blivit 
omnämnda flest gånger (där ”a” nämndes flest gånger och ”c” nämndes minst ofta av de tre 
kategorierna): (a) arbetsmängd, (b) möjligheten att kunna bestämma över sitt arbete/sin 
arbetsdag, (c) hot och våld. 

 
 

Resultat och diskussion 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att domarna till och från upplevde stress, men att de inte 
såg den arbetsrelaterade stressen som ett problem. När hot och våld togs upp var det ingen 
som gav uttryck för någon större oro. Visst kunde de känna att hot och våld utgjorde ett 
potentiellt hot rent principiellt, men att det inte var något som påverkade just dem särskilt 
mycket personligen. Däremot återkom temat om tidsbrist och arbetsbelastning relativt ofta 
hos samtliga domare. Men inte heller det tyckte de var särskilt oroande. Alla sex gav uttryck 
för att trivas väldigt bra på sitt jobb, och eventuell stress vägdes upp av det faktumet. 
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Eftersom att domarna var överens om att den stress som de ändå upplevde inte var av den 
graden att det innebar något större problem, besvarades inte frågan om vilka konsekvenser 
stressen skulle kunna medföra. I framtida forskning vore det därför intressant att intervjua 
domare som man ”visste” var exponerade för mycket stress för att på så sätt få reda på vilka 
konsekvenserna kunde bli. 
 
 
Arbetsmängd 
 
Arbetsmängd var den kategori som samlade på sig flest kommentarer efter genomgången av 
intervjuerna. Synpunkter om mängden arbete och brist på tid för att utföra arbetet återkom 
flera gånger under intervjuerna. Flera domare svarade att en bra dag var en dag då man hann 
med det man skulle hinna med, vilket de alltså inte alltid gjorde på grund av olika orsaker. 
Detta tycktes stressa dem. Dels var det stressen över att hålla tidsschemat när det var flera 
förhandlingar efter varandra, att alla tilltalade, vittnen, och målsäganden dök upp och att allt 
flöt på, och dels var det stressen över att hinna med att läsa på inför förhandlingar och att 
tänka ut och skriva ner sitt beslut (under en senare punkt förklaras skillnaden på dessa två 
typer av stress och hur de uppfattas av personen i fråga). Just arbetsmängd fanns med i 
Maslachs och Leiters modell (1997) över en person som riskerar att bli utbränd. Även 
Chamberlain och Miller (2009) fann att arbetsmängd var en orsak som låg bakom tecken på 
utbrändhet.  
 Intressant är att stress över arbetsmängd togs spontant upp av tre domare under frågan: 
”Beskriv två situationer då du har känt dig verkligt stressad i arbetet.” En domare beskrev: 
”Sen är det ju rätt stressigt om man ser på nuvarande arbetssituation när högarna växer och 
man känner att man inte hinner med riktigt, man är på väg hem till exempel och så går man 
förbi och tittar i posthögen och så är den så här hög (visar med händerna), och så får man ta 
av sig rocken igen och sätta sig och rensa.” Samma domare sa också: ”Det är också en rätt 
stressig situation när man sitter i en förhandling så där och det uppstår något problem när folk 
inte kommer eller det blir hinder på något sätt mot att fortsätta förhandlingen.”. 
 
 
Möjligheten att kunna bestämma över sitt arbete/sin arbetsdag 
 
Detta var en punkt som flera av domarna tog upp som en betydelsefull faktor i sitt arbete. När 
de fick frågor i stil med om deras beslut riskerar att påverkas av att de är stressade, var de 
överens om att om det var så att de inte tyckte att de hade tillräckligt med tid för att tänka 
igenom sitt beslut ordentligt, sköt de på beslutet en eller flera dagar. Den ”makten” hade de, 
och utnyttjade dessutom. En domare svarade på påståendet: ”Stress påverkar mitt arbete som 
domare.”, att: ”Nej det tror jag inte, för att jag kan alltid skjuta upp beslut, nästan alltid. Det 
påverkar inte.” En annan domare uttryckte en liknande åsikt på frågan om det inte kändes 
stressigt att inte ha tiden för att fatta beslut: ”Den tiden tycker jag att den tar man sig i sådant 
fall. För vissa mål är ju lättare att avgöra än andra mål. Och då tar man tiden på de där svåra 
målen så att man verkligen tänker efter där, sover på saken kanske, inte förhastar sig. Vi fattar 
ju inte beslut om vi inte är säkra, då tar vi oss den tiden. Då säger vi att det blir ingen dom 
idag, det blir dom om en vecka, och så funderar man på det. Det är ju inte så att vi chansar för 
att det är tidspress, utan då tar vi oss en funderare. För den tiden får man skapa.”  
 Som nämnt i tidigare punkt fanns det två olika omständigheter runt stressituationen som 
påverkade hur den upplevs. Citaten ovan gav exempel på den ena, när det var för mycket att 
göra men att det fanns utrymme att själv skapa den extra tid som behövdes. Följande citat från 
en av intervjuerna gav exempel på den andra: ”Många andra domare har inte kontroll över sin 
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arbetssituation, utan det talas om vilka mål den domaren ska ha bara. Man kan inte själv 
planera sin tid på samma sätt som man kunde tidigare. På det sättet har det ju blivit mera 
stressigt i den här nya organisationen.” Karasek och Theorell (1990) tog fram en modell som 
predicerade att ökande krav inte måste innebära negativ stress, under förutsättning att man 
även satt på kontrollen över situationen. Svaren i denna rapport fick stöd av Styhre et al. 
(2002) som också fann att brist på kontroll över sin egen arbetssituation låg bakom den stress 
som anställda på ett läkemedelsföretag upplevde.  
 
 
Hot och våld 
 
Hot och våld verkade inte vara ett större problem i Sverige idag enligt intervjupersonerna i 
den här studien. Domarna kände till att risken för hot och våld finns, och höll med om att det 
på sikt och rent principiellt kan utgöra ett hot mot rättssamhället, men få verkade ha någon 
egen erfarenhet av allvarliga incidenter. En domare hänvisade snarare till att hot och våld kan 
vara ett större problem för polis och åklagare. När en annan domare skulle kommentera 
påståendet: ”Hot och våld är ett problem.”, uppmärksammade hon en annan utsatt grupp: ”Ja 
det klart att det är ett problem, men det är inget problem just nu för mig. Men det klart att det 
alltid är ett problem som man alltid måste vara vaksam mot att det kan uppstå sådana 
situationer. Men det är mera problem för parter som ska komma hit och träffa den som har 
slagit dem eller vad det nu kan vara, och kompisar och så. Det är ju ett större problem än hot 
och våld som är mot oss domare.” Detta gick i linje med den enkät som Jusek genomförde 
(2010), och som visade att en klar majoritet av de som hade besvarat enkäten kände sig trygga 
i sin yrkesutövning, och att endast 14% svarade ”ja” på frågan om de hade utsatts för hot, 
våld, eller trakasserier inom ramarna för yrkesutövningen.  
 Denna studies resultat stod alltså i kontrast till den amerikanska forskning som finns inom 
området (Bornstein et al., 2005; Chamberlain & Miller, 2009; NCSC, 1998) och som väckte 
större oro för hot- och våldsfrågan inom domstolarna än vad som tycks finnas i Sverige. 
Istället målade intervjupersonerna upp en bild av ett ganska lugnt och välfungerande 
rättssystem ur hot- och våldsperspektivet. Händelsen som inledde den här rapporten kunde 
därför anses vara ganska ovanlig. 
 
 
Övriga resultat och diskussion 
 
Det kan även vara intressant att kommentera några svar som inte nämnts ovan. Flera domare 
nämnde att något som var positivt med jobbet var att de fick träffa så många olika människor, 
och att de faktiskt kunde hjälpa människor. Även variationen i arbetet sågs som något 
positivt. Det som de flesta nämnde som var negativt var tidsbrist. På ledande fråga om hur de 
uppfattade jobbiga bevis (t ex. bilder av misshandlade personer eller barnpornografi) svarade 
några att det naturligtvis var jobbigt men att det hörde till arbetet och att man lärde sig att 
förhålla sig professionellt till det. En domare jämförde det med hur en läkare så småningom 
blir härdad efter ett tag i yrket. De egenskaper som de tyckte att en bra domare ska ha var 
framför allt att vara en bra lyssnare, vara juridiskt kunnig, vara empatisk och ödmjuk, samt att 
kunna fatta beslut. När domarna själva skulle berätta om situationer när de hade känt sig 
verkligt stressade tog de som tidigare nämnt upp tidsbristen/arbetsmängden. Men en domare 
nämnde även att det kändes stressigt när det privata krockade med jobbet. Det kunde till 
exempel handla om att barnen blev sjuka eller att man inte hann i tid till utvecklingssamtal i 
barnens skola. Eftersom att man inte kunde avbryta en förhandling hur som helst fick det 
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lösas genom att ringa till sin partner som fick stanna hemma, eller att man försökte skjuta på 
samtalet till en annan gång. En annan domare tyckte att det kunde vara stressande att avkunna 
dom, att den som är åtalad skulle få reda på något negativt och kanske till och med sitta i 
fängelse. På frågan om de någon gång hade ifrågasatt en kollegas beslut som hade fattats 
under stressiga förhållanden blev det lite blandade svar. Flera var dock överens om att 
eftersom att de ofta inte arbetade kollegialt hade de inte heller inblick i varandras arbete och 
hade därmed inte tillräcklig kunskap i ett enskilt fall för att kunna bedöma det. Några 
kommenterade att de inte gärna ville kritisera en kollega. En domare sa att han inte gjorde det 
för att det inte låg i hans natur, även om han skulle säga något om han upptäckte ett allvarligt 
misstag, och en annan domare sa att anledningen till att hon inte kritiserade kollegor kanske 
berodde på att hon var lite feg. Och som en av domarna sa kan det ju vara svårt att veta om ett 
misstag som en kollega begår beror på stress eller något helt annat. 

Med de svar som har framkommit under intervjuerna finns det egentligen ingen anledning 
att tro att de svenska domarna har en arbetssituation som på något avgörande sätt skiljer sig 
från andra beslutsfattare på motsvarande nivå. Reliabiliteten hade kunnat ökas genom att låta 
en annan forskare gå igenom resultatet, alternativt genom att göra om intervjuerna med varje 
domare två gånger. Detta fanns det tyvärr ingen möjlighet till på grund av resursbrist och 
tidsbrist. Istället är det endast författaren själv som har utfört intervjuerna och tolkat 
resultaten. 
 När det gäller konstruktionsvaliditeten får det anses finnas en viss svaghet där också 
eftersom att det är en relativt oerfaren författare som själv har utformat intervjuguiden och 
hela studiens upplägg. Däremot har kvalitativa intervjuer använts tidigare i forskning inom 
samma område. Det finns all anledning att hoppas på fler och större framtida studier inom 
området. Denna rapport har (eventuellt) bara skrapat på ytan. Eller så har den upptäckt vad 
som finns att upptäcka: nämligen att det svenska rättssamhället än så länge inte verkar vara 
särskilt påverkat av stress och därmed finns det ingen anledning att tro att rättssäkerheten ur 
ett stressperspektiv är hotat. Däremot fyller rättsväsendet en så pass viktig samhällsfunktion 
att det känns angeläget att göra en mer grundlig och utförlig undersökning i arbetet om hur 
svenska domare upplever sin arbetssituation. Dels för att upptäcka eventuella hot mot 
rättssäkerheten, och dels för att få reda på vad det är som eventuellt hotar den så att man kan 
motverka utvecklingen innan det har gått för långt.  
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