Professionella känslor i domstol
ett seminarium arrangerat av Stiftelsen Rättsstatens Vänner

Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till seminarium onsdagen den 27 mars 2019 om det
känsloarbete som krävs av professionella aktörer inom rättsväsendet, både i förhållande till
brukare och i samspelet mellan professionella. Vid seminariet presenteras forskning som
visar att känsloarbete har en viktig roll att spela i det rättsliga förfarandet och i samband
med rättegångar.

Tid: onsdagen den 27 mars 2019 klockan 13.00 – 17.00
Lokal: City Conference Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
(uppgift om seminarierum anges på informationstavlor vid entrén)

Ingen avgift utgår för deltagande i seminariet men deltagarna tar sig till och från seminariet
på egen bekostnad.

Tema för seminariet: Seminariet avser att spegla ny och pågående forskning om känslors roll
i samband med rättegångar och därtill anknytande rättsliga förfaranden, både i samspelet
mellan professionella aktörer och mellan professionella och brukare. Forskningen grundar
sig på ett omfattande intervju- och observationsmaterial som samlats in på tingsrätter,
hovrätter och åklagarkammare. Rättstillämpningen, inte minst i rättegångar, bygger på
förutsättningen att fakta och rationella överväganden skall vara styrande. Traditionellt har
det kopplats ihop med en frånvaro av känslor. Forskning har dock visat att känslor behövs
även vid rationella överväganden och att samspelet i rättssalen kräver avancerat
känsloarbete av de professionella aktörerna, både för att föra processen framåt och få
underlag för objektiva beslut. Detta reser i sin tur frågor om huruvida rättsväsendets
legitimitet skulle gagnas av att känslospelets existens beaktas. Vid seminariet presenteras
forskningen och dess resultat. Kommentarer kommer att ges av företrädare för domar-,
advokat- och åklagarkåren.
Seminariet genomförs med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse.

Inledare: Docenten och universitetslektorn i sociologi vid Uppsala universitet Stina Bergman
Blix, samt Moa Bladini, universitetslektor i juridik vid Göteborgs universitet

Kommentarer lämnas av:
Lagmannen Catarina Barketorp, Uppsala tingsrätt
Advokaten Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig & Partners AB, Göteborg
Kammaråklagare Liselott Herschend, Åklagarkammaren Uppsala

Seminariet kommer att ledas av professorn i allmän rättslära vid Uppsala universitet Minna
Gräns

Program:
Från 13.00 samling
13.30 Inledningsanförande av Stina Bergman Blix och Moa Bladini
14.30 Kaffepaus
14:50 Kommentarer av Catarina Barketorp, Björn Hurtig och Liselott Herschend
15:50 Diskussion
Seminariet avslutas senast 17.00

Anmälan om deltagande i seminariet skall göras senast fredagen den 15 mars 2019 till
sekreteraren i Stiftelsen Rättsstatens Vänner Ewa Waites. Anmälan görs i första hand via epost under adress ewa@waites.se, eller annars per telefon 070 7356278.

Stiftelsen Rättsstatens Vänner
www.rattsstatensvanner.se - press@rattsstatensvanner.se

