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When we start out with a piece of data, the question of what we are going to end up with, what kind of 
findings it will give, should not be a consideration. We sit down with a piece of data, make a bunch of 
observations and see where they will go. Treating some actual conversation in an unmotivated way, that 
is, giving some consideration to whatever can be found in any particular conversation we happen to have 
our hands on, subjecting it to investigation in any direction that can be produced from it, can have strong 
payoffs (Sacks 1984:27). 
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Resume 
Interaktionen i den danske retssal er undersøgelsesgenstand for dette kandidatspeciale. På baggrund af 
autentiske lydoptagelser af fire retssalsinteraktioner undersøges sproglige problemstillinger, der opstår, når 
advokater, som repræsentanter for det danske retsvæsen, interagerer med tiltalte, der har andre 
modersmål end dansk. 

Med udgangspunkt i konversationsanalytisk undersøgelse af data findes, at det er ganske vanskeligt at 
afgøre, hvornår der opstår sproglige problemstillinger, der entydigt kan tilskrives, at den tiltalte ikke har 
dansk som modersmål. Det er således ikke muligt at undersøge sproglige problemstillinger, der måske 
(måske ikke) udspringer af tiltaltes danskkompetencer, i isolation fra en lang række andre parametre, der 
påvirker interaktionen. 

Brugen af reparatur (Sacks, Schegloff, & Jefferson 1977) betragtes normalt som udtryk for, at de 
interagerende orienterer sig mod eventuelle udfordringer i forbindelse med deres løbende 
forståelsesetablerende arbejde. Tilstedeværelsen af reparatursekvenser i interaktion mellem 
modersmålstalende og ikke-modersmålstalende kan således være udtryk for, at de interagerende som følge 
af deres forskellige sproglige og kulturelle baggrunde oplever en potentiel trussel mod intersubjektiviteten.  

Men jeg finder, at de retslige aktører yderst sjældent orienterer sig mod sproglige problemstillinger, der er 
forbundet med tiltaltes dansksproglige kompetencer. De orienterer sig derimod mod interaktionens 
overordnede formål, som i første omgang er at finde ud af, hvorvidt tiltalte har begået de strafbare forhold, 
retssagen drejer sig om, og dernæst at udmåle straffen. 

Det betyder, at de professionelle retslige aktører i højere grad orienterer sig mod at placere tiltalte på 
gerningsstedet, kortlægge hændelsesforløbet og vurdere tiltaltes troværdighed i forhold til de forklaringer, 
han tidligere har afgivet under politiafhøringen og i grundlovsforhøret. 

Og det betyder, at tilstedeværelsen af reparatur i denne kontekst ikke uden videre kan betragtes som 
udtryk for sproglige problemstillinger, eller at de interagerende oplever udfordringer i forbindelse med at 
opretholde fælles forståelse. Tilstedeværelsen af reparatur kan derimod betragtes som et interaktionelt 
fænomen, der opstår som følge af advokaternes afhøringsteknik, mens fraværet af reparatur kan betragtes 
som advokaternes orientering mod de juridiske aspekter af retssagen. 
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Summary 
The interaction in the Danish courtroom is the focus of investigation in this Master’s thesis. More 
specifically, Conversation Analysis is used to investigate linguistic problems which occur in the interaction 
between defendants who are non-native speakers of Danish and the representatives of the Danish judicial 
system in the form of lawyers. 

Based on an analysis of audio recordings of four authentic trials, it is argued that it is difficult to determine 
when linguistic problems can be clearly attributed to the fact that the defendant is a non-native speaker of 
Danish. Problems which may (or may not) arise from the linguistic competence of the defendant cannot be 
investigated in isolation from a wide range of other factors that potentially affect the interaction. 

The use of repair (Sacks, Schegloff, & Jefferson 1977) is usually treated as a sign of participants’ orientation 
towards difficulties associated with their ongoing establishment and maintenance of intersubjectivity. The 
presence of repair sequences in interaction between native speakers and non-native speakers can thus be 
treated as a sign of a potential threats towards the mutual understanding of the participants. Such threats 
may be caused by the participants’ different linguistic and cultural backgrounds. 

However, in this case, it is found that the participants in the courtroom rarely orient themselves towards 
problems of understanding related to the linguistic competence of the defendant. On the contrary, they 
orient themselves towards the overall goal of the interaction, which is to determine whether the defendant 
has committed the criminal offense(s) he is charged with, and in case he is found guilty, to determine the 
appropriate sentence. 

This means the judicial participants are oriented towards placing the defendant at the scene of the crime, 
charting the course of the events and assessing the credibility of his statement in court in relation to his 
earlier statements during both the police interview and constitutional hearing. 

Against this backdrop, the presence of repair cannot easily be treated as expressions of linguistic problems 
or that the participants are experiencing difficulties in respect to their mutual understanding. The presence 
of repair may equally well be seen as an interactional phenomenon that occurs as a consequence of the 
lawyer’s interview techniques, and the absence of repair may be seen as the lawyer’s orientation towards 
legal rules governing the interaction. 
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Kapitel 1: Indledning 
 

Introduktion 
Retssalen har igennem længere tid været genstand for undersøgelse indenfor både sociologi, antropologi 
(f.eks. Johansen & Stæhr 2007, Johansen 2015), Forensic Psychology (f.eks. Blackburn 1996, Bartol & Bartol 
1999, Adler & Gray 2010) og sprogvidenskabelige discipliner under samlebetegnelsen, Forensic Linguistics 
(dansk: Retslingvistik). Retslingvistik er en tværfaglig disciplin, hvor man med forskellige 
sprogvidenskabelige tilgange og analytiske metoder belyser grænsefladerne mellem lov og sprog (bl.a. Shuy 
1993 + 1998, Conley & O’Barr 1998, Cotterill 2003, Solan & Tiersma 2005, Coulthard & Johnson 2007 + 
2010, Coulthard, Grant & Kredens 2010, Bhatia & Ritchie 2013). Jeg redegør for, hvordan mit speciale 
placerer sig indenfor dette område i Kapitel 5: Specialets tværfaglige karakter. 

Som det fremgår af specialets undertitel, er dette en konversationsanalytisk undersøgelse af sproglige 
problemstillinger i den danske retssal, når tiltalte ikke har dansk som modersmål. Indenfor 
konversationsanalysen (fremover: CA) undersøger man menneskelig interaktion i bred forstand. Man 
undersøger, hvordan mennesker skaber mening ud fra hinandens handlinger, og hvordan vi opnår fælles 
forståelse igennem blandt andet samtale. CA er nemlig ikke en lingvistisk disciplin (Nielsen 2007:11), for 
selvom sproget er den primære ressource, vi benytter til at skabe forståelse med, er det ikke den eneste. 
Når vi taler sammen, producerer vi leksikalske enheder, men vi orienterer os også mod en række andre 
semiotic fields, som prosodi, mimik, blikretning, gestik samt kropslig orientering, og hvordan disse tegn 
sættes sammen i konteksten er afgørende for, hvordan vi forstår betydningen af hinandens ord og 
handlinger (Goodwin 2012:11-12). 

Den konversationsanalytiske fremgangsmåde kan sammenfattes med spørgsmålet: “why that now?” 
(Heritage & Clayman 2010:14). Som forsker kan man enten anvende CA som metode, hvor man i sin 
mikrosekventielle analyse lader sig guide af spørgsmålet og trækker på udvalgte konversationsanalytiske 
begreber og principper, eller man kan arbejde ud fra CA som en teori om intersubjektivitet og social 
interaktion (Heritage & Stivers 2014). Dermed kan spørgsmålet betragtes som udtryk for forskerens 
erkendelsesinteresse, nemlig: hvad sker der i interaktionen, og hvorfor sker det nu? 

Selvom CA udspringer fra studier af hverdagsinteraktion, hvor man undersøger samtalers underlæggende 
systematik (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974), har konversationsanalytikere også bidraget til at kaste lys 
over “the “black box” of social institutions” (Drew and Heritage 1992:5). Der findes en lang række 
undersøgelser af interaktion i institutionelle kontekster, blandt andet i klasseværelset, lægekonsultationen 
og interviewsituationen, som jeg dog ikke refererer til her. Dette speciale handler nemlig om 
retssalsinteraktion, som er velbeskrevet i blandt andet Atkinson & Drew (1979), Drew (1990 + 1992), 
Atkinson (1992), Goodwin (1994), Heritage & Clayman (2010). 

Jeg er i min litteratursøgning ikke stødt på en eneste systematisk redegørelse for interaktionen i den danske 
retssal, der er baseret på autentiske optagelser. Dermed ser jeg mig nødsaget til at trække på ovennævnte 
litteratur fra den amerikanske kontekst, når jeg undersøger sproglige problemstillinger i den danske retssal, 
når tiltalte ikke har dansk som modersmål. 

Retslingvistikken er et nyt og uudforsket forskningsfelt i Danmark (Christensen 2017), hvorimod man 
igennem flere årtier har opbygget en konversationsanalytisk fagtradition i dansk kontekst (Nielsen, Steensig 
& Wagner 2006). Det virker derfor som et fornuftigt udgangspunkt at udforske et nyt område med 
udgangspunkt i en veletableret disciplin. 
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Men retssalsinteraktion er ikke bare et fascinerende forskningsobjekt. For den tiltalte i sagen er det 
potentielt set en livsændrende begivenhed med konsekvenser for både hans uddannelse, arbejde, 
økonomi, familie, sundhed og ikke mindst hans frihed. Der er med andre ord meget på spil for den tiltalte 
uanset, om han har dansk som modersmål eller ej.  

Hvis tiltalte i en straffesag ikke har dansk som modersmål, og bliver vurderet som en person, ”der ikke er 
det danske sprog mægtig” (Retsplejeloven §149)1, kan afhøringen ske ved hjælp af en tolk. Det fremgår dog 
ikke af Retsplejeloven, hvad det vil sige at være ”det danske sprog mægtig”, eller hvordan dette vurderes. 
Dertil kommer desuden, at de danske domstole formelt set ikke lever op til Den Europæiske 
Menneskerettighedskonventions bestemmelse vedrørende retstolkning i straffesager netop på grund af 
bestemmelserne i §149 (Domstolsstyrelsen 2003:5). 

Det var i hvert fald tilfældet for femten år siden, hvilket dog ikke virker overraskende set i lyset af, at 
bestemmelserne i §149 stammer fra år 19192. I de fire retssalsinteraktioner, der er genstand for 
undersøgelse i dette speciale, er tiltalte dog blevet vurderet som værende ”det danske sprog mægtig”, 
hvilket betyder, at retssproget er dansk. 

Men det betyder ikke, at de fire tiltaltes forskellige sproglige kompetencer og kulturelle baggrunde ikke 
skaber sproglige problemstillinger i retssalsinteraktionen. Tværtimod lægger det op til spørgsmål som: 

Hvordan bærer de interagerende advokater og tiltalte sig ad med at etablere fælles forståelse i den danske 
retssal, når tiltalte ikke har dansk som modersmål? Hvilke sproglige problemstillinger opstår i 
interaktionen? Hvordan løses de? 

Det er dog ikke muligt for mig at give et udtømmende svar på disse spørgsmål i dette speciale. 

Vekselvirkningerne mellem sprog, psykologi og jura er nemlig stadig langt fra afdækkede, og i Danmark, 
hvor både retslingvistikken og konversationsanalysen først nu er på vej ind i retssalens sorte boks, har vi 
rigtig meget arbejde foran os. 

Specialets institutionelle rammer 
Mit formål med dette speciale er således at udforske sammenhængene mellem nogle af de sproglige, 
psykologiske og juridiske aspekter, der har indflydelse på interaktionen i den danske retssal, når tiltalte ikke 
har dansk som modersmål, men afhøringen foretages på dansk. Derudover er det også mit formål at pege 
på nogle af de akademiske problemstillinger, der skal undersøges nærmere i fremtiden. 

Specialet er en besvarelse af prisopgaven i Dansk sprog/Dansk som andetsprog, der er udskrevet af det 
Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Prisopgaveformuleringen lyder således:  

”Der ønskes en undersøgelse af sproglige problemstillinger der knytter sig til interaktion  
mellem det danske retsvæsen og borgere med andre modersmål end dansk.” 

Jeg besvarer prisopgaven ved at kombinere faglighed fra min overbygning i Sprogpsykologi og mit 
Studiemønster i Dansk som andet- og fremmedsprog med indsigter fra det retslingvistiske område. Dette 

                                                             
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183537  
Jeg har gengivet stk. 1 af Retsplejelovens §149 i sin helhed på sidste side i den trykte Bilagsbog (Bilagsbogen:69). 
2http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Rapporter/Rapport%20om%20tolkebistand%20i%20re
tssager/kap03.htm1 
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kan virke komplekst og måske endda unødvendigt kompliceret ikke mindst fordi, både sprogpsykologi og 
retslingvistik i forvejen er bindestregsdiscipliner. 

Det samlede datagrundlag for dette speciale udgøres af fire lydoptagelser af retssalsinteraktion, hvor 
tiltalte ikke har dansk som modersmål, retssagernes tilhørende retsbøger og domskrifter samt en enkelt 
observationsrapport fra retten. Det primære data er de autentiske lydoptagelser fra Retten på 
Frederiksberg, hvor jeg har undersøgt sproglige problemstillinger, der knytter sig til interaktion mellem 
advokater og tiltalte med andre modersmål end dansk. 

Overordnet set finder jeg, at den sekventielle organisering af de danske retsalsinteraktioner er kompleks og 
sjældent følger ”the specific patterning of question-answer sequences in courtroom interaction” (Heritage 
& Clayman 2010:31). Det skyldes blandt andet, at mit data ikke bare er retssalsinteraktion, men også 
interaktion mellem modersmålstalende og ikke-modersmålstalende (fremover: NS-NNS-interaktion). Jeg 
benytter forkortelserne NS (native speaker) og NNS (non-native speaker) i overensstemmelse med 
eksisterende litteratur (Long 1983). 

Jeg finder nemlig en gennemgående tendens til, at interaktionelle fænomener, som jeg for nu overordnet 
betegner som reparatur (Sacks, Schegloff, & Jefferson 1977), er til stede og påvirker interaktionens forløb. 

Men uden en komparativ analyse med retssalsinteraktion, hvor tiltalte har dansk som modersmål, er det 
ikke muligt for mig entydigt at afgøre, hvorvidt disse interaktionelle fænomener skal betragtes som udtryk 
for NS-NNS-interaktion og dermed de interagerendes udfordringer med at etablere fælles forståelse, eller 
om de skal betragtes som udtryk for retssalsinteraktion og dermed advokaternes spørgeteknik. Derudover 
kan jeg heller ikke afgøre, hvorvidt tiltaltes bidrag til interaktionen skal betragtes som et udtryk for hans 
dansksproglige kompetence, eller om det nærmere er et udtryk for hans kamp for at fremstå troværdig. 

Min teoretiske forståelsesramme er forankret i den konversationsanalytiske konceptualisering af 
intersubjektivitet, og min analytiske metode indebærer unmotivated looking (Psathas 1995) og anlæggelsen 
af deltagerperspektivet (Steensig 2001:39). Jeg er opmærksom på, at prisopgaveformuleringen på forhånd 
opstiller en kategorisering af ikke-modersmålstalende borgere, og at det i forlængelse af dette 
tilsyneladende virker modstridende at påstå, at jeg tilgår retssalsinteraktion ud fra unmotivated looking. Jeg 
forholder mig til dette, samt prisopgaveformuleringens øvrige underlæggende antagelser, i Kapitel 2. 

Mit analytiske fokus er at undersøge retssalsinteraktionernes systematiske organisering og dermed finde 
ud af, hvad der sker i interaktionen, og hvorfor det sker nu. Den konversationsanalytiske tilgang er velegnet 
til dette formål blandt andet fordi, man arbejder ud fra forudsætningen om, at ”en ytring kun kan forstås i 
lyset af dens sekventielle kontekst” (Nielsen & Nielsen 2005:28). Dog finder jeg det nødvendigt at gå ud 
over den sekventielle kontekst for at kunne give en virkelighedstro redegørelse for, hvorfor interaktionerne 
forløber, som de gør. Derfor inddrager jeg blandt andet bestemmelser beskrevet i de forskellige danske 
love samt information fra de tiltaltes §808 Personundersøgelser, der udarbejdes efter Retsplejeloven. Jeg 
er opmærksom på, at dette har konsekvenser for min analytiske metode i forhold til CA’s kontekstbegreb, 
hvilket jeg forholder mig til i Kapitel 4. 

For at kunne undersøge sproglige problemstillinger, der knytter sig til interaktionen mellem advokater og 
tiltalte med andre modersmål end dansk, finder jeg det hensigtsmæssigt at inddrage eksisterende forskning 
indenfor både retslingvistik, CA og NS-NNS-interaktion, og specialets tværfaglige karakter afspejler således 
nødvendigheden af at bygge bro mellem disse discipliner. 
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Specialets problemformulering 
Med udgangspunkt i en konversationsanalytisk tilgang til data og en undersøgelse af interaktionelle 
fænomener, hvis signifikans er beskrevet i den eksisterende litteratur og dokumenteret i undersøgelser af 
retssalsinteraktion og NS-NNS-interaktion, besvarer jeg følgende problemformulering: 

Hvordan forløber interaktionen i den danske retssal, når tiltalte ikke har dansk som modersmål? 

Og i forlængelse af dette: 

Hvilke udfordringer opstår i forbindelse med undersøgelsen af sproglige problemstillinger i den danske 
retssal, når tiltalte ikke har dansk som modersmål? 

Min undersøgelse skal naturligvis ses med forbehold for, at mit datagrundlag ikke er tilstrækkeligt stort til, 
at jeg kan fremsætte endegyldige konklusioner. Derfor skal min undersøgelse snarere betragtes som en 
indledende indsigt i, hvordan vi i Danmark kan håndtere nogle af de udfordringer, der opstår i forbindelse 
med undersøgelse af retssalsinteraktion i dansk kontekst. 

I min specialeperiode har jeg nemlig erfaret, at det ikke er muligt uden videre ”to bring the internationally 
well-established research tradition of courtroom interaction […] into the Danish context” (Mortensen & 
Mortensen 2017:402)3. Det skyldes blandt andet, at der er en række retstekniske forskelle mellem det 
amerikanske common law system og det danske retssystem i forhold til de retslige aktørers opgaver. 

Disse udfordringer er et gennemgående tema i specialet, og jeg uddyber løbende, hvori de består, samt 
hvilken betydning de har for både min egen undersøgelse og den fremtidige forskning. Jeg uddyber alle 
ovennævnte termer og begreber, når de bliver relevante i løbet af specialet. 

Specialets opbygning 
I Kapitel 1: Indledning har jeg indtil videre skitseret det overordnede problemfelt, introduceret specialets 
institutionelle rammer og min problemformulering, som jeg besvarer ud fra et tværfagligt perspektiv og 
med udgangspunkt i konversationsanalytisk tilgang til data, der består af fire retssalsinteraktioner, hvor 
tiltalte ikke har dansk som modersmål. 

I Kapitel 2: Præsentation af data beskriver jeg data, der danner udgangspunkt for dette speciale, og 
hvordan bedømmelsesudvalget får adgang til de forskellige bilag. Jeg beskriver det samlede datagrundlag 
og redegør for, hvordan jeg har udvalgt de dele af lydoptagelserne, der udgør det primære datagrundlag. 
Jeg belyser nogle af udfordringerne i forbindelse med data, og jeg introducerer de sociale og sproglige 
forhold, der gør sig gældende for deltagerne i retssalsinteraktionen. Afslutningsvist redegør jeg for min 
kategorisering af tiltalte, der ikke har dansk som modersmål, og derefter præsenterer jeg mine etiske 
overvejelser samt tanker om analytisk forsvarlighed. 

I Kapitel 3: Databehandling indleder jeg med at redegøre for min dataindsamling. Da der ikke er meget at 
sige om den, fokuserer jeg i beskrivelsen på, hvordan jeg har behandlet mit data, som blandt andet 
indeholder en mængde personfølsomme oplysninger og derfor kræver en række særlige forholdsregler. I 
den forbindelse eksemplificerer jeg nogle af de udfordringer, der opstår, når man udskriver og analyserer 
denne type data. Jeg gennemgår også nogle af de punkter, hvor min udskriftkonvention afviger fra de 
gængse CA-konventioner, og jeg diskuterer begrænsningerne af at fremstille talesprog med skriftsprog. 

                                                             
3 Den tekst, jeg har klippet ud: ”(cf. Sect. 2 below)”, er Mortensen og Mortensens tekstinterne reference til det afsnit, 
hvor de gennemgår eksisterende forskning på området. 
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I Kapitel 4: Konversationsanalyse redegør jeg først for de underlæggende antagelser om intersubjektivitet, 
som har rødder i sociologien og fænomenologien. Dernæst redegør jeg for den konversationsanalytiske 
tilgang og introducerer nogle af de centrale begreber og principper, der er grundlæggende for den 
analytiske metode. Efterfølgende beskriver jeg kontekstbegrebet i CA og forholder det til, hvordan man 
betragter den institutionelle kontekst samt inddragelsen af den sociale kontekst. 

I forlængelse af dette forholder jeg mig til, om resultater fra den amerikanske retssal uden videre kan 
overføres til den danske retssal, og jeg diskuterer, om reparatursekvenser i den danske retssal bedst kan 
forklares ud fra de interagerendes sproglige kompetencer eller advokaternes afhøringsteknik. 

I Kapitel 5: Specialets tværfaglige karakter redegør jeg for, hvordan jeg kombinerer min faglighed indenfor 
både sprogpsykologi, retslingvistik og området for flersproglighed. Med udgangspunkt i eksempler fra det 
primære datagrundlag belyser jeg, hvordan man betragter sammenhængene mellem sprog og forståelse i 
sprogpsykologisk perspektiv, og hvordan man indenfor retslingvistik kan undersøge sammenhængene 
mellem sprog og jura. På den måde viser jeg, hvordan jeg bygger bro mellem faglighederne. 

I Kapitel 6: Retslingvistikken i Danmark redegør jeg for de på nuværende tidspunkt eksisterende danske 
bidrag, der kan betragtes som værende retslingvistiske. Jeg fokuserer i særdeleshed på det fremtidige 
arbejde med trusler samt problemstillingerne i forbindelse med retstolkning, som jeg allerede har været 
inde på i indledningen. 

Kapitel 7: Analyse består af tre dele, hvor jeg analyserer og diskuterer betydningen af de forskellige 
sproglige, psykologiske og juridiske aspekter, der gør sig gældende for interaktionen i den danske retssal, 
når tiltalte ikke har dansk som modersmål. 

I Kapitel 8: Konklusion opsummerer jeg, hvordan interaktionen i den danske retssal forløber, når tiltalte 
ikke har dansk som modersmål, og hvilke udfordringer der opstår i forbindelse med undersøgelsen af 
sproglige problemstillinger i retssalsinteraktion, når tiltalte ikke har dansk som modersmål. Jeg 
opsummerer også, hvilken betydning udfordringerne har haft for min undersøgelse samt den fremtidige 
forskning. 

Data udgør kernen i dette speciale, idet mit arbejde har været drevet af dataet, og derfor vil jeg som det 
første præsentere undersøgelsens datagrundlag. 
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Kapitel 2: Præsentation af data 
I dette kapitel præsenterer jeg data, der danner udgangspunkt for dette speciale, og jeg beskriver nogle af 
udfordringerne forbundet med det. Først beskriver jeg, hvad det samlede datagrundlag består af, og i 
forlængelse af dette afklarer jeg de relevante juridiske termer. Dernæst beskriver jeg, hvordan 
bedømmelsesudvalget får adgang til de forskellige bilag. Efterfølgende gennemgår jeg, hvordan jeg har 
udvalgt det data, der indgår i det primære datagrundlag, og dermed nogle af de fordele og ulemper, der er 
forbundet med at arbejde med data, man ikke selv har indsamlet. I kapitlets sidste afsnit præsenterer jeg 
de retslige aktører, og de udfordringer, der opstår i forlængelse af de juridiske dokumenters varierende 
informationsmængde. 

Det samlede datagrundlag 
Det samlede datagrundlag for dette speciale udgøres af lydoptagelser af fire straffesager, der efter 
Retsplejelovens bestemmelser behandles af en dommerfuldmægtig og to domsmænd i en 
hovedforhandling i den danske byret. Lydoptagelserne, der indgår i datagrundlaget, indeholder de retslige 
aktørers interaktion under retsmødet i retssalen, altså under hovedforhandlingen. Retssagernes tilhørende 
dokumenter, i form af retsbøger og domskrifter, indgår også i det samlede datagrundlag og ligeså gør en 
enkelt observationsrapport fra retten. 

Terminologisk afklaring 
Jeg benytter fremover termen retsmøde, når jeg henviser til de retslige aktørers interaktion i løbet af 
straffesagens hovedforhandling, der finder sted i den danske retssal, hvor sagen, efter Retsplejelovens 
bestemmelser, behandles af en dommerfuldmægtig og to domsmænd (fremover: Retsmøde 1, Retsmøde 2, 
Retsmøde 3, Retsmøde 4).  

I Danmark kaldes denne type retssag en domsmandssag, som afgøres af en dommerfuldmægtig og de to 
domsmænd, hvis stemmer i den endelige afgørelse alle vejer lige tungt. Domsmænd kan dog bedst 
karakteriseres som værende semi-professionelle, idet de er civile borgere uden juridisk uddannelse, men 
idet de vælges og fungerer som domsmænd i fire år ad gangen, opbygger de en hvis form for 
professionalisme4.  

Jeg benytter fremover termen afhøring, når jeg henviser til den del af retsmødet, hvor tiltalte afhøres først 
af anklageren og dernæst af sin beskikkede forsvarer (fremover: Afhøring 1, Afhøring 2, Afhøring 3 og 
Afhøring 4). 

Jeg benytter termen tiltalte, når jeg henviser til en person, der er i retten for at blive afhørt med formålet 
om at afgøre, hvorvidt han har begået en strafbar handling. Personen er på dette tidspunkt allerede blevet 
afhørt af politiet og er dermed sigtet (mistænkt) for at have begået en lovovertrædelse efter Straffeloven5, 
Færdselsloven6 eller andre særlove. Herefter er personen blevet fremstillet i grundlovsforhør, og 
Anklagemyndigheden har udarbejdet og indleveret et anklageskrift i Retten (jf. Retsplejelovens §835). På 
baggrund af anklageskriftet har Retten rejst sagen og berammet den, og tiltalte (TIL) befinder sig derfor i 
retssalen, hvor han afhøres af anklageren (ANK) og forsvareren (FOR).7 

                                                             
4https://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Vejledninger/Vejledning%20til%20domsmaend%20og
%20naevninger/kap02.htm  
5 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192080 
6 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=185819 
7 http://www.anklagemyndigheden.dk/Sider/tiltale-sigtet.aspx 
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Det primære datagrundlag består af udskrifterne af de fire autentiske lydoptagelser af afhøringerne af de 
tiltalte. 

Det sekundære datagrundlag består af retssagernes tilhørende retsbøger og domsskrifter, samt en enkelt 
observationsrapport fra retten. Observationsrapporten er udarbejdet af en gruppe studerende på Roskilde 
Universitet i forbindelse med, at de var i retten og overvære Retsmøde 2. Retsbøgerne indeholder 
information om retsmødets forløb, oversigter over de tilhørende sagsbilag, hvilket blandt andet dækker 
over hospitalsjournaler, videooptagelser, billedbeviser, politiafhøringer og grundlovsforhør, samt rettens 
afgørelse af skyldsspørgsmålet og en eventuel strafudmåling. 

Retsbøgerne indeholder derudover også en varierende mængde information om de tiltaltes personlige og 
sociale omstændigheder. Når anklagemyndigheden udarbejder et anklageskrift, foretager 
Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) nemlig en §808 Personundersøgelse af den pågældende person (Johansen 
2015:15). Igennem et interview med tiltalte afdækker de ansatte i KiF tiltaltes personlige og sociale 
omstændigheder, men det varierer i meget høj grad, hvor meget af undersøgelsen, der gengives i 
retsbogen. 

Adgang til bilag 
Bedømmelsesudvalget har mulighed for at tilgå det primære datagrundlag i den trykte Bilagsbog: Afhøring 
1 (s. 4-19), Afhøring 2 (s. 20-29), Afhøring 3 (s. 30-39) og Afhøring 4 (s. 40-51). Min udskriftnøgle og 
tilhørende forklaringer findes i Bilagsbogen på side 2-3. 

Når jeg benytter eksempler fra afhøringerne, vil den udvalgte datasekvens indgå i specialet med 
linjenummerering, som er tekstintern for specialet. For bedømmerne laver jeg også en reference til det 
sidetal i Bilagsbogen, hvor de kan finde den pågældende datasekvens. En henvisning til eksempelvis sidste 
side i Afhøring 2 vil se således ud: (Bilagsbog:29). 

Bedømmelsesudvalget har mulighed for at tilgå det sekundære datagrundlag i Digitale Bilag (DB). En 
henvisning til Observationsrapportens side to vil se således ud: (DB Observationsrapport:2), mens en 
henvisning til retsbogen og domsskriftet for Retsmøde 2 side tre vil se således ud: (DB Retsbog2:3). Jeg har 
sat sorte bokse over alle personfølsomme oplysninger i Digitale Bilag. 

(Se hvordan du får adgang til Digitale Bilag på forsiden i den trykte Bilagsbog). 

Udvælgelse af det primære datagrundlag 
Et retsmøde i den danske retssal indledes med, at tiltalte skal identificeres overfor retten, og det gøres 
gennem bekræftelse af tiltaltes navn, personnummer og bopælsadresse. Efter denne 
identificeringsaktivitet afholdes de indledende procedurer, og først derefter starter den egentlige afhøring 
af tiltalte. Efter afhøring af tiltalte afhøres eventuelle vidner i sagen, hvorefter advokaterne afholder de 
afsluttende procedurer, der blandt andet indebærer en gennemgang af §808 Personundersøgelses resume 
og konklusion (Johansen 2015:21).  

Derefter forlader dommerne retssalen for at votere. Her skal de først afgøre skyldsspørgsmålet og i tilfælde 
af, at de finder tiltalte skyldig, skal de udmåle straffen. Efter voteringen vender dommerne tilbage til 
retssalen med en afgørelse af retssagen8. 

                                                             
 
8https://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/R%C3%A5dgivning/Documents/Hvordan%20gennemf%C3%B8res%20en
%20straffesag%20i%20byretten.pdf  
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Mine fire lydoptagelser indeholder dog ikke retsmødernes forløb fra start til slut. Alle fire lydoptagelser 
starter først efter identificeringsaktiviteten og de indledende procedurer. Det vil sige, at lydoptagelserne 
går i gang, idet den egentlige afhøring af tiltalte påbegyndes af anklageren. To af optagelserne slutter 
inden, de retslige aktører når frem til den afsluttende procedure, mens der i to af optagelserne derimod 
påbegyndes gennemgang af de tiltaltes personundersøgelse, inden optageren slukkes. 

Disse dele af retssalsinteraktionen indgår derfor ikke i datagrundlaget af hensyn til beskyttelsen af de 
personfølsomme oplysninger forbundet med retssagen, hvilket jeg vender tilbage til i næste kapitel. 

I næste kapitel redegør jeg også for min dataindsamling, men det er på nuværende tidspunkt nødvendigt at 
gøre klart, at jeg ikke selv var tilstede under retsmøderne, og jeg fik først adgang til retssagernes tilhørende 
dokumenter to måneder efter, jeg fik adgang til lydfilerne. Det har betydet, at jeg i den periode kun kunne 
gå ud fra, hvad jeg (mente at) kunne høre, at de retslige aktører foretog sig i retssalen. Dette har vist sig at 
være en fordel i forhold til min konversationsanalytiske tilgang, da det ganske enkelt ikke var muligt for mig 
at gøre andet end at anlægge et deltagerperspektiv. 

Det har dog også vist sig at være en ulempe i forhold til, at der er klippet i lydfilerne for alle retsmøderne på 
nær Retsmøde 3. Bedømmelsesudvalget kan se både overordnede og detaljerede overblik over 
retsmødernes forløb i Bilagsbogen: Retsmøde 1 (s. 52-53), Retsmøde 2 (s. 54-55), Retsmøde 3 (s. 55-57) og 
Retsmøde (s. 58-59). Jeg henleder især opmærksomheden på side 58, hvoraf det fremgår, at der er klippet 
syv gange i den knap 53 minutter lange lydfil for Retsmøde 4. 

Det betyder, at jeg måtte bruge det første stykke tid på simpelthen helt grundlæggende at finde ud af, 
hvordan interaktionerne hænger sammen. Jeg har identificeret klippene i lydfilerne og forsøgt at kortlægge 
retsmødernes forløb ud fra indholdet af afhøringen. Det viser sig, at retsmøderne er struktureret efter, at 
afhøringen handler om en episode ad gangen, men hvis tiltalte er tiltalt for flere forhold i samme episode, 
så behandles de i samme omgang. Men det viser sig dog også, at der kan opstå behov for afklaring af 
forløbet selv for de professionelle deltagere, som i dette eksempel fra Afhøring 3 (Bilagsbog:38): 

1 ANK: jeg har ik mer under det forhold 
2 DOM:   nej det vel smart og øh: afslutte (.)    
3   forhold et til tre øh:  
4   jeg går ud fra at det er et til tre  
5   man [er ] færdig med der  
6 ANK:           [ja] (.)                ja 

Hvor anklagerens referentielt upræcise ’det’ i linje 1 giver anledning til, at dommeren i linje 4-5 skal have 
bekræftet, at anklageren er færdig med alle tre forhold og ikke kun et enkelt. 

Det betyder, at lydfilerne satte en begrænsning for, hvilke dele af retsmøderne jeg kunne beskæftige mig 
med, uden at det ville medføre usikkerhed forbundet med, at der kan være sket ting i klippene, som ikke 
fremgår af lydfilen, men som potentielt set kan have haft påvirkning på den interaktion, der fremgår af 
lydfilen. Derudover er dele af afhøringerne simpelthen ikke tilgængelige, idet flere af klippene er midt i en 
sætning. Og derudover fik jeg tilladelse af Retten på Frederiksberg til at bruge data under forudsætningen 
af, at jeg ikke behandler dommerens interaktionelle bidrag. I Retsmøde 1, Retsmøde 2 og Retsmøde 3 er 
dommeren nemlig den samme og ud over, at jeg har forpligtet mig til at se bort fra dommerens interaktion, 
er det også en god måde at undgå det bias, hans tilstedeværelse i tre ud af fire retsmøder måtte medføre. 
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Det primære datagrundlag 
Den interaktion, der indgår i det primære datagrundlag, består således af de fire afhøringers første del, der 
tidsmæssigt strækker sig over følgende: 

 Afhøring 1 Afhøring 2 Afhøring 3 Afhøring 4 
Antal minutter 22.05 13.35 10.55 16.15 

Tabel 1: Oversigt over afhøringernes varighed  

Men kun i Tiltalte 1’s tilfælde betyder det, at data dækker over hele tiltaltes afhøring i retssalen den 
pågældende dag. Tiltalte 1 er nemlig kun tiltalt for et enkelt forhold, som er vold efter Straffelovens §244. 
Afhøringen handler således om den episode, hvor han skulle have slået eller skubbet en privat 
parkeringsvagt på armen og efterfølgende slået ham i hovedet med flad eller knyttet hånd (DB Retsbog1). 

For de tre andre tiltalte, er den data, der indgår i det primære datagrundlag, kun en del af deres afhøring. 

Tiltalte 2 er tiltalt for tre forhold fordelt på to episoder (DB Retsbog2:1). I forhold 1 og 3 er der tale om 
”Forbrydelser mod liv og legeme” (Straffelovens §237-§254), med andre ord vold, mens forhold 2 er tale 
om ”Formueforbrydelser” (Straffelovens §276-§305), med andre ord tyveri. Den del af afhøringen, der 
indgår i det primære datagrundlag, omhandler således en episode, hvor tiltalte skulle have ydet vold mod 
en butiksmedarbejder i forbindelse med, at han forsøgte at begå butikstyveri. Derudover er han også tiltalt 
for vold i en anden episode, men der er klippet i filen kun 2 minutter og 11 sekunder inde i denne del af 
afhøringen (Bilagsbog:54).  

Det virker derfor mest hensigtsmæssigt at udelukke denne del af afhøringen fra datagrundlaget og for at 
have et sammenligneligt datagrundlag, har jeg også kun medtaget de første dele af afhøringen fra 
Retsmøde 3 og Retsmøde 4. 

Tiltalte 3 er tiltalt for seks forhold fordelt på tre episoder, hvoraf kun de første to forhold indgår i det 
primære datagrundlag. Afhøringen handler om, at Tiltalte 3 skulle have stjålet en kasse med 50 kartoner 
cigaretter fra en butik (Forhold 1: Røveri efter Straffelovens §288), hvorefter han i forbindelse med flugt fra 
stedet skulle have kørt bil, på trods af frakendt førerret (Forhold 2: Brud på Færdselslovens §117a, stk. 1). 

Forhold 3 er et samleforhold, der omfatter brud på Straffelovens §252 og Færdselslovens §3. Da Tiltalte 3 
angiveligt forsøgte at køre væk fra butikken, skulle han have ført bilen uden at udvise agtpågivenhed (brud 
på Færdselslovens §3), og han skulle have ramt en butiksvagt og dermed voldet nærliggende fare for 
butiksvagtens liv eller førlighed på en hensynsløs måde (brud på Straffelovens §252). 

Tiltalte 4 er tiltalt for seks forhold fordelt på tre episoder, hvoraf kun de første to forhold indgår i det 
primære datagrundlag. Afhøringen handler om, at Tiltalte 4 i forbindelse med at forlade en bygning skulle 
have sparket en person i ryggen (Forhold 1: Vold efter Straffelovens §244). Ved samme lejlighed skulle 
tiltalte have udsat en anden person for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter efter 
Straffelovens §245. For begge forhold gælder, at der er tale om gentagelsestilfælde, hvilket betyder, at 
Tiltalte 4 er tidligere straffet for netop denne type kriminalitet. 

Med andre ord betyder det, at når for eksempel den del af afhøringen, der udgør Afhøring 3 slutter, så 
følger der yderligere 15 minutter og 10 sekunders afhøring af Tiltalte 3 (Bilagsbog:55), som altså ikke indgår 
i det primære datagrundlag. 
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 Afhøring 1 Afhøring 2 Afhøring 3 Afhøring 4 
Antallet af forhold, tiltalte er tiltalt for i alt: 1 3 6 6 
Antallet af forhold, der behandles i første del af 
afhøringen og indgår i det primære datagrundlag: 

1 2 3 2 

Tabel 2: Oversigt over de tiltaltes forhold 

Således har jeg altså udvalgt de dele af retsmøderne, der udgør det primære datagrundlag, på trods af 
ulemperne, der er er forbundet til at arbejde med data, man hverken selv har indsamlet eller haft mulighed 
for at observere. I kapitlets næste afsnit præsenterer jeg de tiltaltes personlige, sociale og sproglige forhold 
og belyser de udfordringer, der opstår i den forbindelse. 

Præsentation af retssalsinteraktionens deltagere 
I en ph.d.-afhandling ved det Juriske Fakultet, Københavns Universitet, udfører Johansen (2015) en 
antropologisk etnografisk undersøgelse af §808 Personundersøgelsens tilblivelse og anvendelse i det 
danske retsvæsen. På baggrund af data bestående af autentiske personundersøgelser, forskergenerede 
feltdagbogsnoter og interviews med ansatte i KiF finder Johansen blandt andet, at ”KiF’s eksplicitte 
holdning til forhold som kultur og religion er, at de ikke bør være del af en personundersøgelse. Idealet er, 
ifølge mange faste medarbejdere, at den eneste henvisning til kulturel baggrund bør læses ud af sigtedes 
statsborgerskab, evt. fødested” (Johansen 2015:212). 

Johansen beskriver, hvordan den viden, der ender i personundersøgelsen, bliver til på baggrund af de 
ansattes indtryk af tiltalte i løbet af den samtale, hvor de afdækker hans sociale og personlige 
omstændigheder, men at de ansattes beskrivelse af disse indtryk tilpasses ”en standardiseret stil og en 
politisk homogenitet og neutralitet” (Johansen 2015:220). 

Som nævnt er det kun konklusionen eller resumeet af personundersøgelsen, der fremgår af retsbogen, og 
jeg har ikke adgang til den fulde §808 Personundersøgelse. Følgende tabel illustrerer, hvilke informationer 
om de tiltalte, der er tilgængelige på baggrund af retsbøgerne: 

 Køn Alder Fødested Modersmål Uddannelse Beskæftigelse 
Tiltalte 1 X X X  X X 
Tiltalte 2 X      
Tiltalte 3 X    X X 
Tiltalte 4 X X   X  

Tabel 3: Overblik over tilgængelig information om de tiltalte 

Jeg har udvalgt parametrene til Tabel 3 med udgangspunkt i Bala (2016:65), hvor jeg lavede en 
sociolingvistik orienteret undersøgelse baseret på faktorer, der normalt tilskrives betydning i forhold til 
blandt andet sproglig variation. 

Som det fremgår af Figur 3, er der stor forskel på hvilken information om de tiltaltes sociale og personlige 
omstændigheder, der er tilgængelig på baggrund af retsbøgerne, men i de fleste tilfælde er informationen 
mangelfuld. Og set ud fra et sprogligt perspektiv, er de tilgængelige informationer yderst utilstrækkelige. 

Af Retsbog 1 fremgår hvilket land, Tiltalte 1 er født i, hvornår han ankom til Danmark, og at han i de 
følgende år gennemførte ”flere forløb på sprogskole” (DB Retsbog1:2). Det er dermed sandsynligt, at 
Tiltalte 1 har dansk som andetsprog, idet han har tilegnet sig dansk i undervisningssammenhæng i 
Danmark, hvor det er majoritetssproget (Holm & Laursen 2010). Men jeg ved intet om hans øvrige sproglige 
kompetencer, og jeg kan ikke med sikkerhed afgøre hans modersmål. Jeg ved nemlig ikke, om det første 
sprog Tiltalte 1 tilegnede sig, var det majoritetssprog, der tales i hans fødeland (Holm & Laursen). 
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Den mangelfulde viden om de tiltaltes sociale og personlige omstændigheder kan betragtes som et udtryk 
for KiF’s gennemgående holdning til, ”at etnicitet og kriminalitet ikke skulle kobles” (Johansen 2015:212), 
men den kan også ses som udtryk for retsvæsenets forsøg på at homogenisere og neutralisere de tiltaltes 
etniske baggrunde. 

Men selv på baggrund af den mangelfulde information, jeg har adgang til, er det tydeligt, at de fire tiltalte 
repræsenterer en heterogen gruppe. Dermed udfordres også prisopgaveformuleringens underlæggende 
antagelse om, at ”borgere med andre modersmål end dansk” udgør en homogen gruppe. Jeg er dog 
opmærksom på, at dette skal ses i lyset af størrelsen på mit datagrundlag, og at et andet eller et større 
datasæt potentielt set kunne have repræsenteret en mere homogen gruppe. 

De fire tiltalte, der indgår i datagrundlaget for dette speciale, har dog ikke har andet til fælles end, at de er 
tiltalt for at have begået strafbare forhold, og at de har samme biologiske køn, som det fremgår af Tabel 4: 

 Køn Alder Fødested Uddannelse Beskæftigelse 
Tiltalte 1 Mand 40-45 år X 12 års skolegang + 

ufærdiggjort 
gymnasial uddannelse 

Frivillig på asylcenter 

Tiltalte 2 Mand ”i 40’erne” ”grønlandsk 
mand” 

  

Tiltalte 3 Mand    Ingen uddannelse Arbejdsløs 
Tiltalte 4 Mand  20-25 år  Skal påbegynde 

erhvervsuddannelse 
efter afsoning af straf 

 

Tabel 4: Overblik over information om de tiltalte 

Sammenlignet med Tabel 3 har jeg i Tabel 4 udeladt kategorien Modersmål, da denne parameter ikke kan 
afgøres med sikkerhed. Jeg har af hensyn til at beskytte Tiltalte 1’s personfølsomme oplysninger valgt ikke 
at opgive hvilket land, han er født i. Denne information (især i sammenhæng med de andre informationer) 
finder jeg nemlig potentielt udslagsgivende for, at Tiltalte 1’s person ville kunne blive genkendt. 

I Tabel 4 har jeg til gengæld tilføjet information om Tiltalte 2, som ikke fremgår af Retsbog2, mens om 
fremgår af de RUC-studerendes observationsrapport fra, da de var inde og overvære Retsmøde 2 (DB 
Obervationsrapport:2). Jeg er naturligvis opmærksom på, at disse oplysninger skal ses med forbehold for, at 
de ikke stammer fra autentisk data, men derimod en observationsrapport, og dertil kommer, at rapporten 
indgår i mit sekundære datagrundlag som en andenhåndskilde. 

Men Tiltalte 2’s antageligvis grønlandske afstamning tydeliggør udfordringen i forbindelse KiF’s ideal om, at 
aflæse kulturel baggrund ud fra statsborgerskab eller fødested. En person fra Grønland kan potentielt set 
have dansk som andetsprog, fremmedsprog eller endda modersmål, afhængigt af, hvor på Grønland han 
bor, og om han har tilegnet sig dansk i undervisningssammenhæng eller ej (Holm og Laursen, 2010).  

Jeg går dog ikke længere ind i, hvilken betydning det potentielt set har, om Tiltalte 2 har dansk som 
andetsprog eller fremmedsprog, da den diskussion ville basere sig på spekulation, idet jeg ikke har adgang 
til disse informationer. Da lydoptagelserne ikke giver anledning til at tro, at Tiltalte 2 skulle have dansk som 
modersmål, arbejder jeg ud fra, at han ligesom de tre andre tiltalte ikke har dansk som modersmål.  

Jeg redegør for min dataindsamling og udfordringerne forbundet med at skaffe autentisk data af 
interaktion i det danske retsvæsen i næste kapitel. Afslutningsvist i dette kapitel behandler jeg de 
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problematiske antagelser i prisopgavens formulering, og jeg opsummerer kort en lang række etiske 
overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse med at lade Retsmøde 2 indgå i datagrundlaget. 

Kategorien: Tiltalte, der ikke har dansk som modersmål 
I rettens øjne kan de tiltalte betragtes som en gruppe mennesker med homogene sproglige kompetencer.  
De er nemlig alle fire hver især blevet vurderet som en person, der er ”det danske sprog mægtig” (jf. 
Retsplejelovens §149) og derfor ikke har brug for en tolk, men kan gennemføre afhøringen på dansk. 

Som jeg var inde på i sidste afsnit, ligger der også en underlæggende antagelse om en homogen gruppe 
bestående af ”borgere med andre modersmål end dansk” i prisopgavens formulering. Jeg har fundet det 
yderst vanskeligt at besvare prisopgaven uden delvist at videreføre denne fejlantagelse i min egen 
kategorisering. 

Jeg har dog omformuleret prisopgaveformuleringens ordlyd til tiltalte, der ikke har dansk som modersmål, 
da dette er den mest analytisk præcise kategorisering, der er mulig på baggrund af §808 
Personundersøgelsens ”ikke-viden og fravær af oplysninger” (Johansen 2015:220, originale kursiveringer). 
Når jeg i opgaven således beskriver de fire tiltalte som en gruppe af tiltalte, der ikke har dansk som 
modersmål, afspejler det ikke den heterogenitet, jeg viste i sidste afsnit.  

Men i specialets undertitel ”Konversationsanalytisk undersøgelse af sproglige problemstillinger i den 
danske retssal, når tiltalte ikke har dansk som modersmål.” har jeg undladt at angive en artikel foran 
’tiltalte’. Det skaber således en tvetydighed, hvor en mulig tolkning er, at det handler om retssalsinteraktion 
”når de tiltalte ikke har dansk som modersmål”, hvilket afspejler en kategorisering af de tiltalte som gruppe. 
Den anden mulige tolkning er dog, at det handler om retssalsinteraktion ”når den tiltalte ikke har dansk 
som modersmål”, hvilket er afspejler en individualisering af de fire tiltalte og adskiller dem som fire 
partikulære størrelser frem for en gruppe personer med homogene sproglige kompetencer. 

Derudover er jeg også opmærksom på, at jeg ikke kan benytte termen dansk som andetsprog, når jeg 
omtaler de tiltalte som gruppe. Selvom jeg med stor sandsynlighed kan sige, at Tiltalte 1 har dansk som 
andetsprog, kan jeg ikke med sikkerhed afgøre, om dette er tilfældet for de tre andre tiltalte. At 
kategorisere de fire tiltalte som tiltalte, der har dansk som andetsprog ville således ikke være dækkende i 
forhold til de heterogene sproglige kompetencer, som de fire individer repræsenterer. 

Jeg har desuden bevidst fravalgt at give de tiltalte pseudonymer i form af enten etnisk klingende navne, der 
kunne afspejle den viden, som jeg har på baggrund af retsbøgerne, eller andre personnavne, som læseren 
kunne tillægge kulturelle eller personlige konnotationer (Karrebæk 2008:55). Dog er jeg opmærksom på, at 
brugen af termerne tiltalte, anklager og forsvarer afspejler de institutionelle identiteter (og dermed de 
tilhørende mål, diskursive rettigheder og forpligtelser (Heritage & Clayman 2010)), men jeg finder denne 
løsning bedre end at reducere personerne i data til tilfældelige bogstaver eller tal. 

Men med udgangspunkt i følgende eksempel fra Afhøring 2 (Bilagsbog:29) stiller jeg mig dog skeptisk 
overfor, at tilstedeværelsen af sproglige problemstillinger entydig kan tilskrives, at den tiltalte ikke har 
dansk som modersmål. De sproglige problemstillinger, der opstår i denne interaktion, kan betragtes som en 
misforståelse, der kommer til udtryk ved, at interaktionens sekventielle fremadskriden forstyrres af en 
indskudt udvidelse, hvori de interagerende forhandler forståelsen af hinandens ytringer. 

I følgende sekvens forsøger Tiltalte 2’s forsvarer at afklare størrelsen på den flaske sodavand, som tiltalte 
angiveligt forsøgte at stjæle fra en butik. 
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1 FOR: og var det var det kun én sodavand, 
2   var det en [en (?sådn?) en] ↑halvliters, 
3 TIL:                    [en enkel] 
4 FOR: eller en hel [liters eller] eller en-  
5 TIL:                      [nej en øh] 
6   jar [halvanden lit]ers:: (.) 
7 FOR:       [en stor?] 
8 TIL: ↓ja (0.6) 
9  en hel (1.4) 
10 FOR: en lille eller en stor sodavand? (0.9) 
11 TIL: ↓ja (0.5) 
12 DOM: ja det var en stor forstod [jeg.] 
13 TIL:                    [ja] [stor (.) ja] 
14 FOR:                             [ja det f- forstår] jeg [ogs at det] var en [stor]  
15 TIL:        [stor]           [ja] 
16   (0.5) 
17 FOR: okay (.) ↓godt (0.6) 

Allerede i de første tre linjer oplever forsvareren og tiltalte udfordringer med at etablere forståelse. Selvom 
forsvareren med den jævne intonation (markeret med komma) i linje 1 sender et signal til tiltalte, om at 
hun ikke har færdiggjort sit spørgsmål, svarer han på antallet af sodavand i linje 3. Men selvom dette sker i 
overlap med, at forsvareren i linje 2 producerer anden del af spørgsmålet, som går på størrelsen af flasken, 
formår tiltalte i linje 5 og 6 alligevel at svare på, at det var en halvanden liters flaske. Forsvareren orienterer 
sig dog ikke mod tiltaltes svar, men fortsætter med at spørge ind til størrelsen på flasken i linje 7. I linje 8 
bekræfter tiltalte, at det var en stor flaske og efter 0.6 sekunders pause tilføjer han, at det var en hel en. 

Efter 1,4 sekunders pause spørger forsvareren endnu engang om størrelsen på flasken i linje 10, men denne 
gang formår tiltalte ikke at give et passende svar, hvilket foranlediger, at dommeren i linje 12 tilbyder sin 
forståelse af tiltaltes svar, hvilket tiltalte bekræfter i linje 13. Linje 14 kan betragtes som forsvarerens 
respons rettet mod dommeren, men det er tiltalte, der i linje 15 bekræfter hendes forståelse af størrelsen. 

Det var svaret på, hvad der sker i interaktionen, og det næste spørgsmål er således: Hvorfor sker det nu? 

De mange overlappende taleture kan betragtes som udtryk for, at den tiltaltes kulturelle baggrund og 
pragmatiske kompetencer forhindrer ham i at indgå i interaktionen på en passende måde (Se Vatanen 
2014:60-62 for gennemgang af undersøgelser relateret til kultur og overlappende tale). Men de kan også 
ses som udtryk for den kønsforskel, der gør sig gældende for interaktionen i og med, at forsvareren er en 
kvinde. Vatanen (2014:62-64) beskriver undersøgelser, der finder sammenhæng mellem afbrydelser, køn 
og dominans i interaktionen, idet mænd synes at afbryde kvinder hyppigere end den anden vej. 

Det virker dog mindre sandsynligt, at denne sekvens skulle forklares ud fra en form for magtperspektiv, 
givet at forsvareren jo er på tiltaltes side, idet de begge indgår i afhøringen med formålet om at få tiltalte 
frikendt. Men den måde Tiltalte 2 producerer sine ytringer på, må der også tages højde for. ”Et centralt 
spørgsmål er nemlig om de to størrelser ’hvem’ og ’hvordan’ overhovedet kan adskilles” (Nielsen 2007:7). 

Etiske overvejelser og analytisk forsvarlighed 
Den 15. december 2017 fik jeg adgang til retsbogen og domsskriftet for Retsmøde 2 og fandt således ud af, 
at Tiltalte 2 ”har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke rigtigt ved, om oplysningerne i § 808-
undersøgelsen er rigtige, da han er meget glemsom. Han er begyndt at falde om på gaden. Han kan ikke 
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huske noget. Han ved ikke, hvor mange gange, han har været på hospitalet. […] Han har været indlagt på 
hospitalet for 1 1/2 måned siden. Det var for afvænning. […]” (DB Retbog2:2-3)9. 

Jeg havde på daværende tidspunkt naturligvis opdaget at ”der var noget galt”, og jeg havde siden oktober 
2017 haft adgang til de RUC-studerendes observationsrapport, hvor de blandt andet beskriver, hvordan: 

”Den tiltalte taler med tydelig accent, hvilket nok er fordi han er grønlænder. Den tiltalte snakker også 
meget uklart, og har svært ved at formulere sig, det virker faktisk mest som om han er alkoholpåvirket” (DB 
Observationsrapport:2, original tegnsætning). 

Heldigvis havde jeg i perioden mellem slutningen af august og slutningen af oktober kun adgang til 
lydfilerne, som i Tiltalte 2’s tilfælde slutter inden de sociale omstændigheder bliver gennemgået. Dermed 
har jeg udført den sekventielle CA-analyse af lydoptagelsen af Tiltalte 2’s afhøring uden at være påvirket af 
disse oplysninger.  

Jeg er naturligvis klar over, at jeg som konversationsanalytiker måske burde se helt bort fra oplysningerne, 
men jeg forholder mig til CA’s kontekstbegreb i Kapitel 4. Desuden kan disse oplysninger betragtes som 
understøttende for, at jeg i mine analyser af de fire afhøringer finder, at de interagerende orienterer sig 
mod det psykologiske fænomen hukommelse, hvilket er genstand for undersøgelse i analysens anden del. 

Når jeg alligevel har valgt at inkludere Afhøring 2 i specialets datagrundlag, er det efter nøje anonymisering 
og ovenstående forbehold. Desuden er Tiltalte 2 nok det mest tydelige eksempel på, at man ikke på 
forhånd kan antage at en undersøgelse af interaktion, hvor tiltalte ikke har dansk som modersmål, består af 
at identificere reparatursekvenser, hvor de sproglige problemstillinger entydigt kan tilskrives tiltaltes 
danskkompetencer. Jeg er desuden opmærksom på, at Afhøring 2 ville være et godt udgangspunkt for en 
analyse af stereotype forestillinger eller kulturelle forforståelser, men det går jeg ikke ind i i denne omgang. 

Jeg har igennem længere tid overvejet helt at ekskludere Afhøring 2 fra specialets datagrundlag. Dels fordi 
jeg fandt det ganske vanskeligt at analysere dette data og dels fordi, det ikke er lykkedes mig at finde en 
analytisk forsvarlig måde at repræsentere Tiltalte 2’s tale på. Tiltalte 2 taler nemlig både med accent, og så 
snøvler han på en måde, som jeg ikke har kunne gengive i mine udskrifter. På et tidspunkt overvejede jeg, 
at markere ”særlig uklar tale”, men det gik op for mig, at der i så fald var tale om størstedelen af Afhøring 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Bedømmerne kan tilgå den udklippede tekst i Digitale Bilag, men jeg vil ikke gengive den i sin helhed her i specialet. 
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Kapitel 3: Databehandling 
I dette kapitel beskriver jeg min dataindsamling og databehandling (jeg skelner fremover mellem teknisk 
databehandling, som primært relaterer sig til opbevaring af data, og analytisk databehandling, som 
relaterer sig til udskrivnings- og analyseprocessen). I den forbindelse redegør jeg for min 
udskriftskonvention, og jeg uddyber nogle af de afvigelser og tilføjelser, der fortjener en forklaring. Jeg 
eksemplificerer også nogle af udfordringerne, der opstår i forbindelse med at arbejde med data, der 
indeholder personfølsomme oplysninger. 

Dataindsamlingen 
Prisopgaveformuleringen har en vis rummelighed i forhold til hvilken datatype, der kunne danne 
udgangspunkt for ”en undersøgelse af sproglige problemstillinger i interaktion mellem det danske 
retsvæsen og borgere med andre modersmål end dansk”. Det danske retsvæsen dækker over domstolene, 
politiet samt anklagemyndigheden, og da interaktion med disse instanser ofte indebærer en del 
papirarbejde, kunne man potentielt set have undersøgt en form for skriftlig kommunikation. 

Afhængigt af hvordan man definerer interaktion, kunne man også have undersøgt indholdet af de 
advarsler, politiet jævnligt udsendte i forbindelse med bandekrigen på Nørrebro i 201710. Man kunne for 
eksempel have interviewet borgere med andre modersmål end dansk om, hvordan de forstår politiets 
advarsler og have behandlet data ud fra et kritisk diskursperspektiv (Fairclough 1989). Der havde i så fald 
været tale om en anden definition af forståelse og sproglige problemstillinger, end man vil anvende i 
analyse af samtaledata. 

Som konversationsanalytiker er man dog ikke begejstret for interviewdata, medmindre man har interesse 
for at afdække samtalestrukturer eller magtforhold i netop denne institutionelle kontekst. Ideelt set 
arbejder man med autentisk data i form af lydoptagelser eller video af naturligt forekommende samtaler 
(Nielsen & Nielsen 2005:23). Det kan dog være ganske umuligt at få adgang til autentisk data fra det danske 
retsvæsen blandt andet “due to the mind-numbing and frustrating task of seeking permission from relevant 
agencies.” (Bhatia & Ritchie 2012:678). Som retslingvist i Danmark (og måske især som specialestuderende) 
må man på nuværende tidspunkt tage, hvad man kan få, men efter gentagende afslag fra diverse 
organisationer og institutioner lykkedes det mig at skaffe de fire lydoptagelser af retssalsinteraktion. 

Første del af min dataindsamling består af, at jeg mødtes med Sune Sønderberg Mortensen på KUA i 
starten af august 2017, hvor vi overførte lydfilerne for Retsmøde 1 og Retsmøde 3 fra hans computer til min 
computer ved hjælp af en USB-nøgle. 

På dette tidspunkt havde jeg dog endnu ikke fået officiel tilladelse fra Retten på Frederiksberg til at benytte 
disse optagelser i mit speciale. Det fik jeg først i slutningen af august 2017. 

Anden del af min dataindsamling består af, at Sune Sønderberg Mortensen og jeg i slutningen af august 
2017 begge deltog i den retslingvistiske konference afholdt på KUA af Germanic Society for Forensic 
Linguistics11. Her overførte vi lydfilerne for Retsmøde 2 og Retsmøde 4 fra hans computer til min computer 
ved hjælp af en USB-nøgle. 

De tilhørende retsbøger og domskrifter fik jeg drypvist adgang til i løbet af efteråret. I midten af oktober fik 
jeg adgang til dokumenterne fra Retsmøde 1, og i slutningen af oktober fik jeg adgang til dokumenterne fra 

                                                             
10 https://www.b.dk/nationalt/politiets-advarsel-til-unge-koebenhavnere-vaekker-roere  
11 www.germanicsocietyforensiclinguistics.org 
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Retsmøde 3, Retsmøde 4 samt de RUC-studerendes observationsrapport fra Retsmøde 2. Den 15. 
december 2017 fik jeg adgang til dokumenterne fra Retsmøde 4 og kom dermed endelig i mål med min 
dataindsamling. 

Den tekniske databehandling 
Når man som civil person kommer i retten for at overvære en retssag, skal man passere en metaldetektor 
og have sine værdier gennemlyst. Man får også eksplicit at vide, at man hverken må tage billeder eller 
optage i løbet af retssagen. Mine lydfiler er således optaget af Retten selv, hvilket betyder, at jeg helt 
undgår udfordringerne i forbindelse med Observer’s Paradox (Labov 1972). 

Som det fremgår af retsbøgerne i Digitale Bilag, er tiltalte og vidner blevet gjort bekendte med, at deres 
forklaringer blev optaget, og både advokaterne og de afhørte har givet tilsagn om, at lydoptagelserne må 
anvendes til videnskabelige formål, såfremt de er anonymiserede. Det havde været ønskeligt med 
videooptagelser, men dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt, og det er faktisk med god grund. 

Danskernes personfølsomme oplysninger beskyttes af Persondataloven12, og jeg er opmærksom på, at der 
træder en ny persondataforordning i kraft i år. Dataets personfølsomme indhold og interaktionernes typisk 
følsomme karakter stiller således høje krav til både overførelsen og opbevaringen af data. Det er derfor, 
Sune Sønderberg Mortensen og jeg mødtes for at overføre data ved hjælp af en USB-nøgle frem for at 
sende det via mail. 

Jeg har opbevaret data på en forsvarlig måde ved, at jeg igennem hele specialeperioden har holdt min 
computer opdateret med samtlige sikkerhedsopdateringer fra Microsoft og min anti-virus, og data har på 
intet tidspunkt forladt min computer. Siden jeg modtog data, har min computer ikke forladt mit aflåste 
kontor på KUA, og indholdet på computeren er beskyttet af både adgangskode og biometrisk 
fingeraftrykslæser, så selv hvis nogen brød ind, ville de ikke kunne tilgå data. Jeg har på intet tidspunkt haft 
de tiltaltes personfølsomme oplysninger på hverken print eller håndskrevne noter. Jeg har således 
anonymiseret mine udskrifter allerede i forbindelse den indledende transskription. 

Disse forholdsregler er nødvendige, når man arbejder med data, der indeholder personfølsomme 
oplysninger. Når man i udskrivningsprocessen forbereder sit data til videre analyse og begynder at 
anonymisere de autentiske optagelser, kan det dog have begrænsende effekt på, hvad der bliver muligt i 
analysen. 

Udskriftskonvention 
“Transcribing is just something one does to prepare materials for analysis, theorizing, etc. Do the best you 
can, but what is there to talk about?” (Jefferson 2004:13). Jefferson stiller spørgsmålet retorisk, inden hun 
påbegynder ti siders diskussion af den konversationsanalytiske udskrivningsstandard (se f.eks. Atkinson og 
Heritage 1999). I resten af dette kapitel udfolder jeg nogle af mine overvejelser i forbindelse med at 
udskrive talesprog generelt, men i særdeleshed når data består af NS-NNS-interaktion og indeholder 
personfølsomme oplysninger. 

Steensig (2005:181-185) beskriver, hvordan CA-konventioner er mindre detaljerede end for eksempel 
Dansk Standard og CLAT-konventionerne i forhold til angivelsen af tryk, hvorimod CA-konventionerne er 
mere detaljerede i forhold til eksempelvis angivelsen af pauser. Men selv indenfor CA varierer 
detaljeringsgraden af ikke-leksikalske elementer afhængigt af, om man benytter de minimale eller de 
udvidede CA-konventioner (Steeinsig 2005:187). Det betyder, at valget af udskriftskonvention har 

                                                             
12 https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Persondatalovspjece/Persondatalovspjece.htm  
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betydning for, hvad der bliver muligt at analysere på baggrund af udskriften, og dette valg kan således 
betragtes som en afspejling af analytikerens erkendelsesinteresser. 

Overordnet set følger jeg de gængse CA-konventioner, og det eneste, jeg undlader at gøre i den indledende 
udskrivningsproces, er at måle pauselængde, da jeg finder dette forstyrrende for min udskrivning. Når den 
indledende udskrift er færdig, går jeg det hele igennem, måler pauserne og raffinerer udskriften især med 
henblik på overlap, intonation og standardafvigende udtale. 

Jeg har truffet et meget bevidst valg om helt af fravælge brugen af fonetiske tegn til angivelse af 
standardafvigende udtale. Jeg er opmærksom på, at det er almindelig skik at bruge disse i forbindelse med 
udskrifter af NS-NNS-interaktion, men jeg finder, at brugen af fonetiske tegn retter et uhensigtsmæssigt 
fokus på form (Karrebæk 2008:56). Når al omkringliggende tale gengives med det almindelige alfabet, 
sender et fonetisk tegn midt i det hele et tydeligt signal til læseren om, at ”her er der noget, der er markant 
ANDERLEDES”, og som derfor kan eller måske endda bør, betragtes som værende af særlig interesse. 

Derfor har jeg gennemgående bestræbt mig på ”at skrive ord, som de siges” (Steensig 2005:190), selv på 
grænsen til, hvad jeg selv finder hensigtsmæssigt, som i dette eksempel fra Afhøring 1 (Bilagsbog:6):  

1 TIL:  fordi jeg får auraselske (0.3) 
2 %kom:                      (overraskelse)  
3  ANK  ↓ja= 

Her har jeg fundet det nødvendigt at opgive den ortografisk korrekte version af ordet i en kommentarlinje. 
Dette er gjort af hensyn til læseren, for da jeg udskrev dette stykke, måtte jeg selv lytte til netop denne 
sekvens gentagende gange og endda kigge på stavelsesopdelingen af ordet ved hjælp af værktøjet praat, 
inden jeg primært ved hjælp af konteksten fik udledt, at tiltalte fik en overraskelse. 

På trods af mine vanskeligheder med at udskrive dette ord, viser de interagerende ikke, at Tiltalte 1’s 
varierende udtale skulle være en sproglig problemstilling, der er relevant at forholde sig til. Tiltalte 1 
udfører ikke doing pronunciation (Brouwer 2000), det vil sige, han udtaler ikke ordet med stigende 
intonation, der kunne indikere, at der var tale om en problematisk enhed (Fogtmann 2007:193).  

Han relevantgør således ikke udtalereparatur, men der er dog en kort pause på 0.3 sekunder efter ordet, 
inden anklageren producerer en minimalsrespons, der kan betragtes som en bekræfter (Nielsen & Nielsen 
2005:102) eller en mulig prælukker (Nielsen & Nielsen 2005:95). Anklageren viser med sin minimalrespons, 
at forståelsen er etableret i hvert fald i tilstrækkeligt omfang til, at afhøringen kan fortsætte. 

At udskrive udtalevariationer ved hjælp af ortografiske tilpasninger, kan dog betragtes som en form for 
”funnypaper-English” (i dette tilfælde dansk), og det kan opfattes som havende nedsættende 
konnotationer (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974:734). Dette er bestemt ikke min hensigt, og jeg har 
således også taget højde for de dansktalende advokaters varierende udtale på lige fod med de tiltalte, der 
ikke har dansk som modersmål. Jeg har brugt fed skrifttype til at markere ytringer, der indeholder træk, 
associeret med jysk dialekt, som i dette eksempel fra Afhøring 2 (Bilagsbog:21): 

1 ANK: så han- han kommer hen og tar fat i dig  
2   mens du står i køen↗ (0.3) 

Jeg har fundet denne markering tilstrækkelig og går ikke længere ind i dette, da jeg ikke undersøger 
sproglige problemstillinger i den danske retssal, når advokaten taler med jysk dialekt. Jeg er dog 
opmærksom på, at dette også kan at have indflydelse på interaktionen. 



22 
 

Som det fremgår af det seneste eksempel, afviger min udskriftskonvention i forhold til, hvordan man 
normalt angiver prosodiske forhold indenfor CA. Blandt andet skelner jeg ikke mellem stærkt og svagt 
stigende/faldende intonation, blot om den er stigende, fortsættende eller faldende. Dette skyldes 
simpelthen, at jeg finder det yderst vanskeligt at afgøre. I forlængelse af dette har jeg i stedet for CA-
konventionernes markering af globalt faldende, jævn og stigende intonation med henholdsvis punktum, 
komma og spørgsmålstegn benyttet pilesymboler (se Bilagsbog:50). 

Jeg er opmærksom på, at spørgsmål på dansk teknisk set ikke har stigende intonation (Grønnum 2005:348), 
men nærmere jævn eller faldende intonation. Jeg benytter mig dog fremover i dette speciale af følgende 
markeringer: 

Den skråt opadgående pil i ovenstående eksempel angiver stigende intonation, hvorimod en skråt 
nedadgående pil (↘) angiver faldende intonation, og en horisontal pil mod højre (→) angiver 
jævn/fortsættende intonation. Til lokale intonationsstigninger benytter jeg de lige pile: ↑ for opadgående 
og ↓ for nedadgående. I tilfælde af at man har brug for at skelne mellem stærke og svage udsving, kunne 
man for eksempel markere den pågældende pil med fed skrifttype for at indikere stærk. 

Jeg finder faktisk flere fordele ved dette, men vigtigst overvejer jeg, om pilene kan betragtes som værende 
mindre biased mod skriftsproget end især spørgsmålstegnet og punktummet. I ovenstående eksempel er 
den stigende intonation sammenfaldende med, at anklageren producerer et spørgsmål, men dette er ikke 
altid tilfældet. Det er man naturligvis klar over som konversationsanalytiker, hvorfor Atkinson og Heritages 
forklaring af symbolet lyder således: ”A question mark indicates a rising inflection, not necessarily a 
question” (Atkinson & Heritage 1999:245, min understregning). Ved at undgå spørgsmålstegnet behøver 
man ikke dette forbehold, og man risikerer ikke, at ytringens mulige funktion som spørgsmål foregribes. 
Ved at undgå punktummet slipper man for skriftsprogets bias mod, at et punktum i en skrevet tekst typisk 
falder sammen med, at sætningen er nået sin ende. 

Jeg vender tilbage til udfordringerne ved at skulle præsentere talesprog ved hjælp af en udskrift i næste 
afsnit. Nu kommer jeg kort ind på problematikken med angivelsen af et prosodisk fænomen, jeg har tilføjet. 

På et tidspunkt har jeg fundet det nyttigt at angive, når tiltalte i sit narrativ skifter fra at fortælle om 
hændelsesforløbet til at gengive noget, der blev sagt i episoden. Prosodisk markeret tale, der optræder i 
forbindelse med, at talere producerer rapporteret tale, markerer jeg med citationstegn, som i dette 
eksempel fra Afhøring 1 (Bilagsbog:5): 

1 TIL: han bar går tilbage og siger "overfald overfald" (0.3)  
2   så tar han sin mobil >og ringer til politiet< 

Jeg gør dog ikke mere ud af dette i denne omgang, men jeg er opmærksom på, at hvor udtalevariation og 
intonation nok nærmere er et spørgsmål om analytisk perception, er min angivelse af rapporteret tale 
decideret fortolkning. Men dette underbygger i virkeligheden blot min pointe om, at udskrift og analyse 
ikke er til at adskille, hvilket jeg uddyber i næste afsnit. 

Som det sidste i dette afsnit eksemplificerer nogle af de begrænsninger, som anonymiseringen pålægger i 
analysen. Som nævnt i afsnittet om den tekniske databehandling stiller arbejdet med data, der indeholder 
personfølsomme oplysninger, høje krav til analytikeren. Det sætter også nogle begrænsninger, som i dette 
eksempel fra Afhøring 2 (Bilagsbog:18): 
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1 ANK: kender du den her (BUTIKSNAVN)butik↗ (.) 
2   i [(BYNAVN)] 
3 TIL:    [ja:] 

For at strømline min anonymiseringspraksis har jeg holdt mig til at skrive navne, steder og tidspunkter med 
versaler i bløde parenteser. Men det betyder, at jeg ikke kan tydeliggøre overlappet mellem tiltaltes 
minimalrespons i linje tre og anklagerens fortsættelse (Foghtman 2007:166-167) af førstepardelen i linje to. 
I optagelsen kan jeg høre, at bekræftelsen overlapper med de første to stavelser i bynavnet, der i alt har tre 
stavelser. En mulig tolkning af denne sekvens kunne således være, at tiltalte med en lettere forsinket 
minimalrespons bekræfter sit kendskab af selve butikskæden, men ikke nødvendigvis den specifikke butik, 
som anklageren spørger om i linje to ved at angive dens geografiske placering. 

Med andre ord: Hvis de interagerende i retssalsinteraktionen producerer overlappende tale i forbindelse 
med anonymiseret indhold, kan den pågældende sekvens ikke indgå i analysen, da en virkelighedstro 
udskrift af interaktionen ikke er mulig af hensyn til at beskytte de personfølsomme oplysninger forbundet 
med retssagen. 

Den analytiske databehandling 
Når man arbejder med talesprog, er man nødt til at fastfryse lydens ”fluktuerende substans” (Steensig 
2005:176) med en udskrift. Det er i sig selv noget af en udfordring, fordi skriftsproget er begrænsende i 
forhold til, hvor mange af sprogets niveauer man kan gengive på en tilfredsstillende måde. 

Da jeg arbejder ud fra det konversationsanalytiske princip om unmotivated looking, ved jeg i 
udgangspunktet ikke, hvad der viser sig at være betydningsfuldt i analysen af data (Nielsen 2007:17). Derfor 
er det nødvendigt for mig at udarbejde udskrifter, der fanger så mange af sprogets nuancer som muligt. Det 
er dog ”umuligt at gengive alle aspekter af talesprogssignalet på skrift” (Karrebæk 2008:56), og da analysen 
i sidste ende skal udmønte sig i dette speciale, skal udskrifterne også være læselige for mine læsere. I min 
specialeperiode har jeg således haft mange lange overvejelser omkring, hvordan jeg udarbejder en udskrift, 
der er så detaljeret som muligt, men samtidig er læsevenlig. 

Karrebæk (2008) beskriver dette dilemma som repræsentationsproblemet (Karrebæk 2008:50), mens 
Nielsen (2007) skriver om ”et kompromis imellem, hvad der er læseligt for så mange mennesker som 
muligt, og hvad der får så mange detaljer med som muligt” (Nielsen 2007:17, min kursivering). Jeg har 
beskrevet mine overvejelser omkring sammenhængen mellem udskrivningsprocessen og analyseprocessen 
i Bala (2017), hvor jeg har udskrevet den samme datasekvens med tre forskellige udskrivningskonventioner 
og diskuteret fordele og ulemper ved de forskellige detaljeringsgrader. Kort sagt kom jeg frem til: 

”Den statiske udskrift afspejler altså både den aktive analyseproces, formålet med udskriften og graden af 
kompromis mellem læsbarhed og detaljerigdom. Og i forlængelse af dette følger, at det ikke er muligt at 
adskille udskrivnings- og analyseprocessen.” (Bala 2017:7). 

Lad mig uddybe, hvad jeg mener med den sidste sætning med følgende eksempel. I Bala (2017:6) beskriver 
jeg, hvordan Tiltalte 4 benytter sig af fonetiske ressourcer, som standardafvigende udtale af s (sh) og t (tj), 
der associeres med tyrkisk accent, og forbindes med senmoderne urban ungdomsstil (Madsen 2008). Men 
efter at have skrevet denne artikel, udelukkede jeg, at specialets omdrejningspunkt skulle være relateret til, 
hvordan deltagerne i retssalsinteraktionen gennem sproglige (eller andre sociale handlinger) konstruerer 
sociale identit(er) (f.eks. Blommaert 2005, Agha 2007). Jeg kommer nærmere ind på dette i Kapitel 7 i 
analysens første del. 
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Beslutningen om ikke at undersøge identitetskonstruktion i retssalen udsprang af dataanalyse, hvor jeg dog 
i stedet for at udføre en fonetisk udskrift af hele interaktionen, kiggede nærmere på de sekvenser, hvor jeg 
allerede i udskrivningsprocessen havde noteret mig Tiltalte 4’s standardafvigelser. Nielsen (2017:17) ville 
nok beskrive dette som et kompromis mellem tid og analytisk forsvarlighed, og jeg kan se i mine udskrifter, 
at jeg efter denne beslutning har nedjusteret min detaljeringsgrad i forhold til udtalevariation. Tiltalte 4’s 
udtaletræk, associeret med senmoderne urban ungdomsstil, fremgår dog stadig af udskriften, ligeså gør 
Anklager 2 og Anklager 4’s ytringer, der indeholder træk, associeret med jysk dialekt. Men det er ikke gjort 
på en systematisk måde, der medtager alle tilfælde. 

Dette er bare et eksempel på, hvordan analyseprocessen har influeret udskrivningsprocessen, idet jeg 
allerede i udskrivningsprocessen er begyndt at udvælge (nok nærmere fravælge) parametre til den endelige 
analyse. Derfor mener jeg, at de to processer er uadskillelige. En udskrift kan således betragtes som et 
midlertidigt ”færdigt” produkt (ten Haven 2002:40), og i dette tilfælde er udskrivningsprocessen altså sat 
midlertidigt på standby, mens jeg skriver mit speciale. 
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Kapitel 4: Konversationsanalyse 
I dette kapitel beskriver jeg mit speciales teoretiske forankring i Konversationsanalyse (CA). Jeg redegør 
først for de underlæggende teoretiske antagelser om intersubjektivitet, og hvordan denne kan undersøges 
gennem analyse af samtalers sekventielle organisering. I forlængelse af dette introducerer jeg nogle af de 
centrale begreber og principper, der er grundlæggende for den analytiske metode. 

Efterfølgende beskriver jeg, hvad der karakteriserer kontekstbegrebet i CA, og hvilken betydning det har for 
opfattelsen af den institutionelle kontekst. I forlængelse af dette diskuterer jeg den analytiske 
generaliserbarhed af amerikanske retssalsundersøgelser især med henblik på reparatur.  

Rødder og teoretiske antagelser 
”CA consistently and insistently asks a single question about any action (or indeed any component of any 
action): why that now?” (Heritage & Clayman 2010:14). 

Man besvarer spørgsmålet med udgangspunkt i autentiske optagelser af social interaktion og i 
behandlingen af disse, praktiserer man analytisk induktion og unmotivated looking (Psathas 1995, Nielsen 
& Nielsen 2005:23). På baggrund af optagelserne undersøger man samtalernes sekventielle organisering 
med udgangspunkt i deltagerperspektivet (Steensig 2001:39). Det vil sige, at man undersøger, hvad 
deltagerne relevantgør med deres handlinger og dermed, hvordan de interagerende viser, at de orienterer 
sig mod etableringen af fælles forståelse. 

Jeg henviser til Nielsen (2007:39-44) for en længere diskussion omkring den problematiske definition af 
begrebet orientering i CA-litteraturen, men jeg er opmærksom på, at det kan være umuligt at undgå, at 
analyserne i det mindste i vis grad afspejler analytikerens fortolkning. Netop for at undgå at analysen er 
styret af min forudgående viden om, hvad der karakteriserer retssalsinteraktion og NS-NNS-interaktion, 
forholder jeg mig strengt til, at jeg skal kunne påvise, at det er noget, som deltagerne selv forholder sig til i 
løbet af afhøringerne, og dermed noget, de selv relevantgør i deres løbende forståelsesarbejde. På den 
måde har jeg også praktiseret, hvad Levinson beskriver som en ”healthy suspicion of premature theorizing 
and ad hoc analytical categories” (Levinson 1983:295). 

Tanken om intersubjektivitet er helt centralt for CA, og man arbejder således med antagelsen om, at man 
kan undersøge de interagerendes forståelsesetablering i selve interaktionens struktur (Fogtmann 2007:29). 

De teoretiske antagelser og den analytiske metode har rødder i sociologi, etnometodologi og 
fænomenologi. Da Sacks, Schegloff og Jefferson i 70’erne begyndte at undersøge social interaktion som et 
fænomen, der er systematisk og organiseret, var det med inspiration fra Goffmans mikro-sociologiske 
studier af interactional order (Goffman 1983). Men selvom Goffman betragter de gennemgående strukturer 
som menneskets basale ressourcer til at konstruere egne og fortolke andres bidrag til interaktion, 
beskæftiger han sig ikke med de interagerendes forståelsesprocesser. Her er den konversationsanalytiske 
metode inspireret af etnometodologen Garfinkel, der blandet andet på baggrund af sine breaching 
eksperimenter kommer frem til at shared methods of practical reasoning er det, der tillader både 
produktionen af en handling, men også genkendelsen af den, og dermed handlingernes accountability 
(Heritage & Clayman 2010:10). 

Selvom breaching eksperimenter bruges indenfor både sociologi og socialpsykologi med formålet om at 
undersøge menneskers reaktioner, når de udsættes for brud på de forventede og accepterede sociale 
normer, betragter Garfinkel selv sine undersøgelser som en demonstration af, hvordan ”disorganized 
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interaction” tydeliggør opnåelse og opretholdelse af hverdagsaktiviteters struktur, og han advarer mod at 
kalde det et eksperiment (Garfinkel 1967:38). 

Garfinkel betragter ”the analyzability of actions-in-context as a practical accomplishment.” (Garfinkel 
1967:4), hvilket er inspireret af fænomenologen Schutz. Schutz beskæftiger sig med at afdække, hvordan 
menneskers naturlige indstilling indebærer, at vi møder verdenen og skaber mening af andres handlinger 
ud fra vores egen ””stock of knowledge at hand”” (Schutz 1967:78). Ifølge Schutz forstår mennesker ikke 
hinanden fuldt ud, men vi forstår hinanden i et ””tilstrækkeligt omfang”” (Nielsen 2005:29), og det er med 
denne tilstrækkelige forståelse, at vi får hverdagen til at fungere. I forlængelse af dette følger 
konceptualiseringen af intersubjektivitet som værende et praktisk problem, de interagerende hele tiden må 
løse, og som konversationsanalytikeren kan undersøge i samtalers sekventielle organisering. 

Konversationsanalytisk metode  
I den klassiske artikel ”A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation” 
beskriver forfatterne principperne for taletursallokering med udgangspunkt i ”naturally occuring 
conversations” (Sacks Schegloff & Jefferson 1974:697). Principperne indebærer blandt andet, at man i 
overvejende grad taler én ad gangen, og at der dermed løbende foretages talerskift, som foregår enten ved 
næstevalg eller selvvalg (Nielsen & Nielsen 2005:37). Samtidig er taleture modtagerdesignede, det vil sige, 
de konstrueres på en måde, som afspejler en orientering mod den deltager, der skal modtage den (Sacks et 
al. 1974:727). 

For taleturenes længde og overgangen mellem turene gælder, at de er lokalt administreret og 
interaktionelt styret samt, at tilstedeværelsen af overlap og længere pauser mellem ture er relativ sjælden. 
På baggrund af 168 udskrifter har Jefferson (1989) fundet en maximal standard for pauselængde på cirka et 
sekund. Nærmere bestemt er der tale om et tolerance interval på 0.9-1.2 sekunder, inden pausen betragtes 
som problematisk (Jefferson 1989:170+176). Disse grundlæggende indsigter i samtalers organisering 
muliggør altså analysen af de interagerendes forståelsesetablerende praksisser, som de udspiller sig i løbet 
af interaktionen. 

Man undersøger ”forløb hvor deltagerne udfører en bestemt aktivitet” (Steensig 2001:43), som sekvenser 
bestående af nærhedspar. Det mindst mulige sekvens består af én førstepardel (FPP) og én andenpardel 
(SPP), der tilsammen udgør basisnærhedsparret. Et nærhedspar består altså som minimum af en 
førstepardel og en andenpardel, hvor førstepardelen ”initiate some exchange” (Schegloff 2007:13) og 
dermed relevantgør næstetalers andenpardel. 

At en førstepardel relevantgør en andenpardel, ses tydeligt i forbindelse med prototypiske nærhedspar, 
som for eksempel spørgsmål-svar. Hvis førstetaler producerer en førstepardel, men næstetaler ikke 
kommer med nogen respons, kan dette betragtes som noticeably absent (Heritage 1984:251), og 
næstetaler kan holdes accountable for fraværet. Ved produktionen af en andenpardel viser næstetaler 
derimod, hvordan han har forstået førstetalers førstepardel. 

Next turn proof-procedure udgør dermed det teoretiske belæg for udførelsen af gyldige 
konversationsanalytiske analyser (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974), og når man betragter samtalers 
sekventielle organisering således, kan nærhedspar forstås som ”building-blocks of intersubjectivity” 
(Heritage 1984:256). 

Men i samtaler fungerer basisnærhedspar ikke altid som byggeklodser, der uden videre stables ovenpå 
hinanden. Et nærhedspar kan nemlig udvides med præ-ekspansioner inden førstepardelen, indskudte 
ekspansioner mellem førstepardel og andenpardel samt post-ekspansioner efter andenpardelen (Schegloff 
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2007). Jeg benytter de danske termer (Nielsen & Nielsen 2005:76). Det observeres, at disse udvidelser ofte 
(men ikke altid) er opbygget af nærhedspar, og at udvidelserne kan tjene forskellige interaktionelle formål 
afhængigt af deres sekventielle placering (Stivers 2014:200). 

Præ-ekspansioner kan blandt andet bruges til at etablere betingelserne for den efterfølgende basissekvens, 
eller de kan indikere, at indholdet i førstepardelen kan være af potentiel problematisk karakter. Derudover 
kan førstetaler med preliminaries to preliminaries (Schegloff 1980) nævne en handling og dermed projicere 
relevansen for en bestemt turtype, som eksemplet ’Can I ask you a question?’. Indskudte ekspansioner har 
typisk til formål at reparere på førstepardelen, hvorimod post-ekspansioner kan udføre reparatur på både 
andenpardelen men også førstepardelen. 

Ifølge Sacks bør sequence-closing thirds, som for eksempel tilstandsskiftemarkører og præ-lukkere, 
betragtes som minimal post-ekspansion (Sacks 2007:118). Den underlæggende antagelse her er, at “the 
basic, minimal form of a sequence is two turns, and that sequences composed of more are expansions.” 
(Schegloff 2007:22). 

Præferencebegrebet  
”Et vigtigt aspekt af turparret er, at FPP’en kan lægge op til bestemte SPP’er” (Nielsen & Nielsen 2005:67), 
hvilket er grundlaget for præferencebegrebet. Det er altså et teknisk begreb, hvor den umarkerede ytring, 
der udtrykker forventelige forhold, betragtes som den præfererede respons, mens den markerede ytring, 
der udtrykker mindre forventelige forhold, betragtes som den dispræfererede respons (Nielsen & Nielsen 
2005:67+109). 

Præferencen kan være enten sekventiel eller strukturel, hvor den sekventielle præference er tydelig i 
forbindelse med prototypiske nærhedspar, for eksempel invitation-accept og spørgsmål-svar. Her vil både 
første- og næstetaler nemlig orientere sig mod præferencen for enighed (Steensig 2001:42). Den 
præfererede respons vil således være at producere en andenpardel fra samme partype, men det 
forudsætter naturligvis, at næstetaler genkender den par-type, som førstepardelen tilhører. 

Hvis næstetaler producerer en andenpardel fra en anden par-type, end førstepardelen relevantgør, er der 
tale om en dispræfereret respons, og det kan være udtryk for en misforståelse som følge af problematisk 
sekventiel implikativitet (Schegloff 1987:206). Et eksempel på dette kan være, hvis spørgsmålet ’How are 
you?’ besvares med andet end ’Good! How are you?’, da det på trods af den grammatiske udformning som 
interrogativ i virkeligheden er en hilsen.  

Misforståelsen af førstetalers handling kan potentielt set tydeliggøres i andenpardelen og kan give 
anledning til tredjepositionsreparatur af typen ”I don't mean X, I mean Y” (Schegloff 1997:39). Sådanne 
misforståelser er af mere pragmatisk karakter, men de har også konsekvenser for samtalens sekventielle 
organisering, idet ”preferred responses tend to lead to closing the sequence, while dispreferred responses 
regularly lead to expansion of the sequence.” (Schegloff 2007:117). 

Den strukturelle præference handler derimod om andenpardelens design, det vil sige, hvordan 
andenpardelen leveres. En andenpardel er strukturelt præfereret, når næstetaler leverer andenpardel 
promte, uden omsvøb, mens den der strukturelt dispræfereret, når næstetaler leverer andenpardelen med 
tøvelyde eller efter en pause. 

Selvom præference omtales som værende et rent teknisk begreb, en strukturel tilbøjelighed, der ikke har 
noget med de interagerendes psykologiske præferencer at gøre, finder man alligevel beskrivelser, der 
indeholder visse mentale aspekter. Blandt andet beskriver Nielsen og Nielsen (2005) Personlig præference 
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som værende ”orienteret mod deltagernes ønsker og motiver” (Nielsen og Nielsen 2005:71), og Pomerantz 
forklarer for eksempel, hvordan det at udtrykke uenighed som svar på en vurdering, der inviterer til 
enighed, betragtes som ”offensive, compromising, wrong, or for some other reason uncomfortable to 
perform” (Pomerantz 1984:95). 

Reparatur: Når intersubjetiviteten bliver truet 
“how to deal with trouble in speaking, hearing and/or understanding the talk so that the interaction does 
not freeze in its place when trouble arises, that intersubjectivity is maintained or restored, and that the 
turn and sequence and activity can progress to possible completion?” (Schegloff 2007:xiv) 

Netop i kraft af at den analytiske tilgang bygger på antagelsen om, at de interagerende i løbet af samtalen 
hele tiden viser hinanden, hvordan de forstår hinandens ytringer, er det også muligt at undersøge, hvordan 
de interagerende viser, når de ikke forstår hinandens ytringer. 

Sacks, Schegloff og Jefferson (1977) beskriver reparatur som et sekventielt fænomen, der udspiller sig over 
repair ”segments”. Sådanne segmenter bevirker, at der opstår en indlejret sidesekvens, der typisk består af 
problemkilden, som er ”that which the repair adresses” (1977:363), reparaturinitieringen og til sidst selve 
reparaturen. 

Man klassificerer reparatur efter hvem, der initierer den (selvinitiering eller andeninitering), og hvem, der 
løser problemet (selv eller anden). Derudover skelner man mellem de sekventielle placeringer, hvor 
reparaturen finder sted. En talers selvinitieret selvreparatur finder sted i førstetalers førstepardel, mens 
andeninitieret reparatur typisk finder sted i andenpardelen og dermed reparerer på førstetalers 
forudgående tur (Nielsen & Nielsen 2005:81-83). 

Sacks, Schegloff og Jefferson (1977) finder en stærk præference for selvinitieret reparatur overfor 
andeninitieret reparatur, hvilket kan forklares ud fra præferencen for kontiguitet. Præferencen for 
kontiguitet betyder nemlig, at der er en ”stærk tilbøjelighed til at ture forholder sig til umiddelbart 
foregående tur” (Steensig 2001:43).  

En eventuel andeninitieret reparatur betyder, at interaktionens sekventielle fremadskriden afbrydes, og 
afstanden mellem basisførstepardelen og basisandenpardelen udvides med en indlejret sidesekvens. Derfor 
kan det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt for samtaledeltagerne at udføre reparaturundladelse (Nielsen 
& Nielsen 2005:101), hvilket vil sige, at der ikke reageres på en eventuel problemkildetur. Ved at undlade at 
udføre reparatur på trods af tilstedeværelsen af en problemkilde, kan samtaledeltagerne nemlig nå 
hurtigere frem til sekvensens afslutning. Det har dog den konsekvens, at samtaledeltagerne potentielt ikke 
etablerer fuld fælles forståelse, men nøjes med en tilstrækkelig forståelse.  

I Kapitel 3 viste jeg et eksempel, hvor Tiltalte 1’s udtale af ordet overraskelse voldte mig vanskeligheder i 
forbindelse med udskrivningen af data. Jeg overvejer, hvorvidt anklageren forstod tiltaltes ytring uden 
mulighed for at høre den gentagende gange, eller om hun blot nøjedes med en tilstrækkelig forståelse. Som 
analytiker er det dog ganske vanskeligt at påvise, hvornår deltagerne undlader at reparere. På baggrund af 
next turn proof procedure må jeg dog konkludere, at anklageren producerede en minimalrespons efter 
tiltaltes ytring med standardafvigende udtale, og dermed indikerede, at der var opnået tilstrækkelig 
forståelse til, at afhøringen kunne fortsætte. 

(Institutionel) Kontekst 
Selvom meget CA-forskning bygger på undersøgelser af hverdagssamtaler, har man igennem længere tid 
også beskæftiget sig med samtaler i institutionelle kontekster. Man undersøger blandt andet 
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lægekonsultationer, alarmopkald, klasserumsinteraktion og retssalsinteraktion, der karakteriseres som 
“interaction that is professional, task-focused, or “institutional”” (Heritage & Clayman 2010:2). 

At Heritage og Clayman bruger termen ”institutional” i angivelsestegn, afspejler problematikken omkring 
definitionen af netop denne type kontekst, og forfatterne skriver da også selv, at en fyldestgørende 
definition og konceptualisering nok er umulig (Heritage & Clayman 2010:35). Drew og Heritage (1992:21) 
skriver endda eksplicit, at det ikke er deres hensigt at definere ”institutional talk”, men derimod at udpege 
de træk, der gør forskellige typer institutionelle samtaler genkendelige. Institutionel interaktion kan således 
defineres i kraft af dens modsætning i hverdagsinteraktion, og undersøgelsen af institutionelle aktiviteter 
kan betragtes som en komparativ analyse, der består i at afdække den institutionelle interaktions 
systematiske afvigelser fra hverdagssamtalen (Drew & Heritage 1992:19). 

Retssalsinteraktionens institutionelle karakter kommer først og fremmest til udtryk ved, at interaktionens 
deltagere er tilstede som følge af, at der skal føres sag mod en tiltalt, og både retningslinjerne og det 
overordnede mål for denne interaktion er på forhånd bestemt ved lov, som i Danmark er Retsplejeloven. 

I kapitel 2 gennemgik jeg retsmødernes forløb, der er opdelt i forskellige afgrænsede segmenter med 
forskellige underformål og forskellige samtalestrukturer. Jeg har dog ikke adgang til de monologiske dele af 
retsmødet (Coulthard & Johnson 2007:96), hvor de professionelle retslige aktører udfører de indledende og 
afsluttende procedurer. 

Afhøringen af tiltalte, der foretages først af anklageren og dernæst af forsvareren, foregår gennem 
spørgsmål-svar-sekvenser, hvor advokaterne stiller spørgsmålene, og tiltalte svarer på dem (Atkinson & 
Drew 1979, Conley & O’Barr 1998, Heritage & Atkinson 2010). De asymmetriske forhold mellem deltagerne 
kommer således til udtryk i interaktionens sekventielle organisering og påvirker interaktionens forløb. 
Dermed kan deltagernes interaktionelle bidrag betragtes som udtryk for deres institutionelle identiteter, de 
dertilhørende forudbestemte diskursive rettigheder og forpligtelser, samt deres identity-based goals 
(Heritage & Clayman 2010:35). 

Som nævnt i indledningen kan en ytring kun forstås i lyset af dens sekventielle kontekst (Nielsen & Nielsen 
2005:28), altså dens forudgående og efterfølgende tur. Det betyder, at turtagningsmodellen betragtes som 
værende kontekst-sensitiv, men samtidig er den også kontekst-fri, altså uafhængig af de interagerendes 
identiteter, og hvor samtalen finder sted (Nielsen & Nielsen 2005:52-53). 

Det betyder, at ”the institutionality of an interaction is not determined by its setting” (Drew & Hertiage 
1992:3), deltagerne skal derimod indgå i en aktivitet, hvori de orienterer sig mod de institutionelle mål og 
relevantgør deres professionelle identiteter. På den måde er interaktionen ikke blot et udfald af de 
institutionelle retningslinjer, men deltagerne er med deres interaktionelle bidrag med til at konstruere den 
institutionelle kontekst. 

I forbindelse med CA-forskeres undersøgelser af interaktioner som lægekonsultationer, alarmopkald, 
klasserumsinteraktion og retssalsinteraktion er der sket en bevægelse mod at gå ud over den sekventielle 
kontekst og inddrage den større sociale kontekst i højere grad (Nielsen 2007:35). Der er dog ikke enighed 
om, hvor langt ud over den sekventielle kontekst man må bevæge sig, og hvor meget af den sociale 
kontekst man må inddrage (Nielsen & Nielsen 2005:53). 

Givet at retssalsinteraktionen er en begivenhed i den tiltaltes liv, der potentielt set har alvorlige 
konsekvenser for hans frihed og alle andre aspekter af hans liv, finder jeg det bydende nødvendigt at 
forholde mig til den sociale kontekst. Som beskrevet i Kapitel 3 er min specialeperiode forløbet på en måde, 
der tillod mig at udføre de sekventielle analyser af lydoptagelserne uden påvirkning fra informationerne 
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omkring de tiltaltes personlige og sociale omstændigheder. Men som nævnt i indledningen finder jeg det 
nødvendigt at inddrage disse oplysninger og bestemmelser fra blandt andet Retsplejeloven for at kunne 
give et tilfredsstillende svar på, hvorfor interaktionerne forløber, som de gør. 

Jeg finder det ikke nødvendigt at betvivle retssalsinteraktionens institutionelle karakter, og i de følgende tre 
kapitler viser jeg løbende, hvordan de interagerende i den danske retssal orienterer sig mod deres 
respektive diskursive rettigheder og i forlængelse af dette, deres identity-based goals. Til gengæld finder 
jeg det nødvendigt at betvivle den analytiske generaliserbarhed (Kvale 1997:228) i forhold til, i hvor høj 
grad undersøgelsesresultater fra de amerikanske retssale kan være vejledende for, hvad der kan ske i den 
danske retssal. 

Den danske kontekst 
Med udgangspunkt i CA’s kontekstbegreb og begrebet om modtagerdesign diskuterer jeg i dette afsnit, i 
hvor høj grad vi kan bringe de internationale forskningsresultater, baseret på undersøgelser af 
retssalsinteraktion i USA, ind i den danske retssal, når retssagen skal vurderes som en domsmandssag.  

Som redegjort for i sidste afsnit betragtes ytringer som værende både kontekstbestemmende men også 
som kontekstbestemte. Givet de retstekniske forskelle der er mellem det amerikanske og danske 
retssystem, virker det sandsynligt, at deltagernes orientering mod institutionelle rammer og identity-based 
goals vil komme til udtryk på forskellige måder. Dermed virker det også sandsynligt, at de velbeskrevne 
interaktionelle fænomener, der karakteriserer den amerikanske retssal, kan have anderledes betydning, når 
de optræder i den danske retssal. 

Som nævnt i indledningen finder jeg blandt andet, at den sekventielle organisering af interaktionen i den 
danske retssal sjældent følger det mønster, der er vist af blandet andre Heritage og Clayman (2010). 
Forfatterne beskriver, hvordan retssalsinteraktionen er organiseret i det specifikke mønster: Q-A-(.). 
Advokaten stiller et spørgsmål, tiltalte svarer, og så følger en pause, hvor ”The complete absence of receipt 
tokens sustains a definition of the situation wherein attorneys are soliciting answers not for their own 
benefit, but for the benefit of the audience” (Heritage & Clayman 2010:175, min kursivering). 

Med andre ord forklares tilstedeværelsen af en pause efter et basisnærhedspar bestående af et spørgsmål 
og et svar ud fra de retslige aktørers orientering mod et publikum. Dette publikum i den amerikanske 
retssal beskrives som ”nonspeaking overhearers” (Drew 1992:476), og refererer blandt andet til de 12 
jurymedlemmer, der har til opgave at fælde afgørelse i sagen, men som har klart begrænsede diskursive 
rettigheder. 

Som beskrevet i Kapitel 2 bliver domsmandssager i den danske retssal derimod afgjort af en 
dommerfuldmægtig og to domsmænd, og de har alle tre ret til at indgå i retssalsinteraktionen. Når Drew 
(1992) derfor beskriver, hvordan ”the talk between attorney and witness in examination is, of course, 
designed to be heard, understood, and assessed by a group of nonspeaking overhearers, the jury” (Drew 
1992:475, min kursivering), kan dette ikke uden videre overføres til den danske retssal. 

I forlængelse af at taleture produceres modtagerdesignet, må den nødvendigvis konstrueres på en måde, 
så den orienterer sig mod den deltager, der skal modtage den. Der vil således være forskel på, om man 
producerer en taletur til en deltager, hvis diskursive rettigheder forhindrer ham i at komme med respons, 
eller om man producerer en taletur til en deltager, hvis diskursive rettigheder tillader ham at komme med 
en respons. 
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Med andre ord hvis advokaterne i den amerikanske retssal orienterer sig mod deres primære modtager, 
som er juryen, der ikke kan bidrage til interaktionen, må det antages, at den sekventielle organisering af 
retssalsinteraktionen i USA er anderledes, end i Danmark. De danske advokater orienterer sig nemlig mod 
de tre dommere, der gerne må bidrage til interaktionen. 

Det kan være denne forskel, der kom til udtryk, da udenlandske dommere observerede en række 
retsmøder i Retten på Frederiksberg i efteråret 2011 og lagde mærke til ”blandt andet, hvor uformelt det 
hele er. Man skal ikke bede om tilladelse til at få ordet eller rejse sig, og der er langt mere dialog undervejs, 
end nogen af de besøgende er vant til fra deres hjemlande. Det er nærmest hyggeligt. Måske lidt for 
hyggeligt.” (Kæraa 2011:25-26). 

Drew (1990+1992), Romaniuk og Ehrlich (2013) Heritage og Clayman (2010) beskriver en række afgørende 
måder, hvorpå brugen af reparatur i retssalsinteraktion afviger fra både hverdagssamtaler og andre 
institutionelle kontekster. Disse undersøgelser viser, at reparatur i retssalsinteraktion ikke nødvendigvis er 
udtryk for sproglige problemstillinger eller udfordringer med forståelse. 

Følgende eksempel er fra Afhøring 4, anklageren stiller afhøringens første spørgsmål og indleder dermed en 
spørgsmålsrække, der handler om den dag, hvor episoden fandt sted. Dette første spørgsmål har enormt 
stor signifikans, idet tiltalte med sin respons i andenpardelen bekræfter sin tilstedeværelse på 
gerningsstedet på den pågældende dag. Det er med andre ord udgangspunktet for, at resten af afhøringen 
kan finde sted (Bilagsbog:40). 

1 ANK:  (TILTALTES NAVN) vi starter med forhold øh et og to  
2   som sku have fundet sted den (DATO1) (0.7)  
3   øh:: ved øh::: (GADENAVN1, NAVN PÅ HERBERG, ADRESSE1)  
4   var du dær den dag↗ (.) 
5 TIL: ja (0.4)  
6  ANK: det var du↗ (0.5)  
7    ↓ja hvorfor var du der→ (0.6) 

I linje 5 producerer tiltalte et både sekventielt og strukturelt præfereret svar på anklagerens spørgsmål, der 
har til formål at etablere tiltaltes tilstedeværelse på gerningsstedet. Med andre ord bekræfter han med 
almindelig talevolumen og et klart og tydeligt ”ja”, at han var på gerningsstedet den pågældende dag. 
Alligevel producerer advokaten en udpakning (Fogtmann 2007:181) med spørgende intonation, der dermed 
projicerer relevansen af en bekræftelse fra tiltalte. Der følger et halvt sekunds pause, uden at tiltalte 
bekræfter udpakningen, og inden advokaten selv producerer en minimalrespons, som kan betragtes enten 
som en mulig præ-lukker eller bekræfter og først derefter, producerer hun det næste spørgsmål. 

Ud fra et andetsprogsbrugsperspektiv virker det nærliggende at undersøge, hvordan 
forståelsesetableringen mellem den modersmålstalende advokat og ikke-modersmålstalende tiltalte finder 
sted. I sin undersøgelse af forståelsesetablerende praksisser i naturalisationssamtaler finder Fogtmann 
(2007), at ”det er begrænset, hvilke forståelsesproblemer ansøgerens ’ja’ eller ’nej’ kan generere, og det er 
begrænset, hvor mange mulige forståelser politiet kan have af disse ja’er og nej’er” (Fogtmann 2007:181).  

Fogtmann (2007:182) har ingen eksempler på, at disse udpakninger ”realiseres interrogativt eller 
deklarativt med spørgende intonation”, som udpakningen i ovenstående eksempel fra Afhøring 4. Det kan 
således være, at tilstedeværelsen af dette interaktionelle fænomen ikke skal betragtes som udtryk for NS-
NNS-interaktion, men snarere bør forklares som værende udtryk for retssalsinteraktion. 
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Drew (1992) beskriver dog, hvordan de amerikanske advokaters brug af reparaturinitierende gentagelser i 
tredjeposition skyldes, at ”verification is designed to ensure that it has been fully heard and appreciated by 
the nonspeaking overhearers” (Drew 1992:476). Men det forklarer hverken, hvorfor Tiltalte 4 ikke 
bekræfter anklagerens udpakning i linje 6, eller hvorfor anklageren ikke holder den tiltalte accountable for 
hans stilhed mellem linje 6 og 7. 

Som nævnt bliver retssalsinteraktionens deltagere instrueret i, at afhøringen bliver optaget, men dette er 
en del af den indledende procedure, som ikke fremgår af mine lydfiler. Jeg ved altså ikke, hvordan tiltalte er 
blevet instrueret, eller om han er blevet instrueret i, at hans responser skal verbaliseres således at de 
fremgår af optagelsen. Nu går jeg langt ud over den sekventielle kontekst og overvejer, om anklagerens 
↓ja i linje7 måske kunne være afstedkommet af, at tiltalte måske nikkede bekræftende i pausen på (0.5). 
Men det er naturligvis spekulation, for da jeg ikke var til stede og kun har lydfiler, kan jeg naturligvis ikke 
vide dette. 

Dertil kommer også overvejelser omkring advokaternes mål, opgaver og forpligtelser, som betyder, at 
afviklingen af straffesager i de danske retssale kun i en vis grad er sammenlignelig med USA og 
Storbritannien (Anderson 1992:197). Jeg er desuden ikke i tvivl om, at jeg som sprogpsykologistuderende 
overser nogle juridiske aspekter, som man også burde tage højde for, men som jeg måske ikke engang er 
bevidst om, eksisterer. Sådanne juridiske aspekter kan en jurist bidrage med indsigt i, hvoraf det fremgår, at 
et samarbejde på tværs af fakulteterne ville være til stor gavn for den videre forskning med sprog i retten. 

Selvom tilstedeværelsen (eller fraværet) af forskellige interaktionelle fænomener er velbeskrevet i den 
internationalt veletablerede forskning, tvinger det os til at stille spørgsmålstegn ved den analytiske 
generaliserbarhed, når vi i analysen af den danske retssalsinteraktion trækker på observationer fra 
amerikanske og andre udenlandske retssalsinteraktioner. 
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Kapitel 5: Specialets tværfaglige karakter 
For at jeg kan udforske både de sproglige, psykologiske og juridiske aspekter af interaktionen i den danske 
retssal, når tiltalte ikke har dansk som modersmål, kombinerer jeg min faglighed indenfor både 
sprogpsykologi, retslingvistik og området for flersproglighed. 

Selvom alle tre fagtraditioner kan betragtes som anvendt lingvistik, er de karakteriserede af forskellige 
erkendelsesinteresser, hvor man benytter sig af forskellige forskningsmetoder til at belyse forskellige 
områder af sprog og sprogets relation til verdenen. I dette kapitel redegør jeg derfor for specialets 
tværfaglige karakter, og hvordan jeg bygger bro mellem de tre fagligheder. 

Sprog og forståelse i sprogpsykologisk perspektiv 
Sprogpsykologi er en tværfaglig disciplin, hvor man ved at kombinere sprogvidenskabelige og psykologiske 
tilgange undersøger forskellige former af kommunikationssituationer med formålet om at belyse 
sammenhængene mellem sprog og forståelse (Nielsen 2012). Dette forudsætter, at man betragter sproget 
som værende det bedste redskab, som mennesker har til at sætte ord på både den ydre fysiske verden og 
indre mentale verden. I forlængelse af dette ligger også antagelsen om, at forståelse kan betragtes som et 
inter-individuelt anlæggende, frem for blot et intra-individuelt kognitivt fænomen (Nielsen 2012). Samtidig 
må man dog erkende, at forholdet mellem sprog og tanker ikke er en-til-en, og at ”Linguistic science cannot 
penetrate the inner motives and thoughts of the human mind” (Shuy 1998:78-79). 

Som redegjort for er min teoretiske forståelsesramme forankret i den konversationsanalytiske 
konceptualisering af intersubjektivitet, og min erkendelsesinteresse afspejler fænomenologiens mål om at 
gå ”til sagen selv” (Zahavi 2012:131), hvor man går så forudsætningsløst til data som muligt. Min analytiske 
tilgang indebærer således unmotivated looking og anlæggelsen af deltagerperspektivet, hvilket muliggør at 
finde systematikkerne i, hvad de interagerende selv relevantgør i retssalsinteraktionerne. 

Jeg er klar over, at de tiltalte i mit data ikke har dansk som modersmål, og at dette potentielt set kunne give 
anledning til udfordringer med at etablere fælles forståelse. Men jeg finder ikke belæg i data for, at dette 
skulle være den centrale problemstilling for de interagerende. I kapitel 3 illustrerede jeg, hvordan de 
interagerende ikke relevantgør tiltaltes standardafvigende udtale af overraskelse, men nøjes med en 
tilstrækkelig forståelse og fortsætter på trods af sproglige udfordringer relateret til Tiltalte 1’s udtale. 

I det følgende eksempel illustrerer jeg, hvordan der opstår en misforståelse som følge af problematisk 
sekventiel implikativitet, som bedst kan forklares ud fra de integrerendes orientering mod de institutionelle 
rammer. Men det kræver også inddragelse af et andet dataeksempel, der opstod 21 sekunder tidligere i 
interaktionen, og som gengives på næste side. I nedenstående eksempel forsøger forsvareren i Afhøring 3 
at stille sine afsluttende spørgsmål til Tiltalte 3 (Bilagsbog:38-39): 

1 FOR:   så vil jeg ogs spørge om du var bange (0.6)   
2   ⁰var du bange⁰↗ (.)    
3 TIL:   ja (1.0)     
4 FOR:   hva var du bange ↑for (0.9)    
5 TIL:   >hva sir du< (0.5)    
6 FOR:   §var du BANGE§ (.)    

7 TIL:   ..h ja jeg tænkt mig hvem:     
8   hvem øh: (.) banker til mig  
9   så jeg tænkt mig  
10   så bare kører t- fra stedet (1.2)  
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11   mm hm (4.4)  
12 FOR:   ik flere spørgsmål til det forhold (.) 

De første tre linjer forløber tilsyneladende relativt uproblematisk, idet tiltalte svarer præfereret i linje 3 og 
dermed bekræfter, at han var bange, fordi en mand stod og bankede på hans bilrude, uden at tiltalte vidste 
hvorfor. Dette kunne potentielt set tjene som en forklaring på, hvorfor han skyndte sig at bakke ud og køre 
væk fra gerningsstedet.  

Pausen i linje 1 og forsvarerens sænkede stemmevolumen i linje 2 kan dog også betragtes som værende 
problemindikerende. Forsvarerens ytring i linje 1 kan betragtes som en præ-ekspansion, der projicerer, at 
det først er i næste tur, at han vil producere den ytring, der skal behandles som et spørgsmål af tiltalte. 
Men den kan også betragtes som et reelt spørgsmål, der relevantgør en andenpardel bestående af et svar, 
idet pausen efter ytringen indikerer, at forsvareren stopper ved et muligt færdiggørelsespunkt (PCP) og 
skaber et turrelevant overgangssted (TRP) (Nielsen & Nielsen 2005:34+35), hvor tiltalte potentielt set kunne 
bekræfte, at han var bange. 

Tiltalte orienterer sig dog ikke mod linje 1 som et værende spørgsmål, han producerer nemlig ikke den 
relevante andenpardel, men forholder sig derimod stille på det turrelevante overgangssted. Efterfølgende 
producerer forsvareren en ytring i linje 2, der kan betragtes som den projicerede basisførstepardel 
bestående af et spørgsmål. Men den kan også betragtes som en fortsættelse, hvormed han reparerer på 
ytringen i linje 1, der gav anledning til problematisk sekventiel implikativitet. 

På trods af den mulige fejltolkning af ytringen i linje 1, er der ingen af de interagerende, der eksplicit 
orienterer sig mod misforståelsen. Advokaten undlader at holde tiltalte accountable for pausen og undlader 
dermed at synliggøre den problematiske forståelse. Derfor kan jeg heller ikke entydigt afgøre, om 
misforståelsen skal ses som udtryk for NS-NNS-interaktion eller retssalsinteraktion. 

Misforståelse kan skyldes det faktum, at Tiltalte 3 ikke har dansk som modersmål, og det kan dermed være 
udtryk for en sproglig problemstilling som følge af hans pragmatiske kompetence. Men det kan også 
skyldes det faktum, at der i retssalen er helt klare forventninger til de diskursive roller og tilhørende 
ytringstyper, og at tiltalte forholder sig stille netop fordi, at ytringen i linje 1 er en præ-ekspansion og ikke 
en basisførstepardel. 

Tiltalte har nemlig lige præcis 21 sekunder tidligere fået en metasproglig reprimande for at tage turen efter, 
hvad der kan betragtes som forsvarenes præ-ekspansion med opsummerende funktion i linje 1 og 2 i 
følgende dataeksempel (Bilagsbog:38): 

1  FOR: du forklarede: (.) øh op foran øh retsformanden 
2   at du bakkede ↑ud (0.4) 
3 TIL:   ja jeg har bakket ud→= 
4 FOR:   =så je- jeg var ik færdig med at: spørge     
5   jeg ska spørge (.) før du svarer (.) 

Og i så fald bør tiltaltes stilhed i pausen mellem linje 1 og 2 i eksemplet fra sidste side nærmere betragtes 
som udtryk for, at tiltaltes pragmatiske kompetencer tillader ham at tilpasse sig den institutionelle kontekst 
og indordne sig de diskursive rettigheder. 

Hvis vi vender tilbage til eksemplet fra forrige side, ser vi, at der efter forsvarerens spørgsmål i linje 4 følger 
endnu en problemindikerende pause, denne gang på et helt sekund. Tiltalte producerer en åben NTRI i linje 
5, hvormed han relevantgør en gentagelse af spørgsmålet fra linje 4. Forsvareren producerer sin næste 
ytring med tydelig udtale og med højere stemmevolumen mod slutningen, men det er ikke en gentagelse af 



35 
 

det spørgsmål, som tiltalte med sin NTRI relevantgjorde en gentagelse af. Forsvareren gentager nemlig 
spørgsmålet fra linje 2, som tiltalte allerede besvarede i linje 3. Det er måske derfor, at tiltaltes svar i 
linjerne 7-10 er grammatisk usammenhængende og ender med en pause på 4.4 sekunder, inden 
forsvareren afslutter sin del af afhøringen. 

Tilstedeværelsen af reparatur kan naturligvis skyldes, at tiltalte ikke har dansk som modersmål, og at han 
ikke forstod spørgsmålet i linje 4. Men ”Misunderstandings and repair sequences (…) are not aberrations. 
Rather, they are integral parts of the progression of normal, conversational discourse, regardless of the 
social identities of the actors involved.” (Firth & Wagner 1997, 295).  

Interaktionens forløb i linjerne 4-11 kan således også ses i lyset af, at forsvarsadvokaten i linje 6 ikke 
imødekommer tiltaltes relevantgørelse af en gentagelse af det oprindelige spørgsmål fra linje 4. Dertil 
kommer, at forsvareren potentielt set allerede efter linje 10 kunne have gjort opmærksom på 
misforståelsen i tredjepositionen efter tiltaltes svar. Men i stedet afslutter han afhøringen og relevantgør 
dermed hverken den problematiske sekventielle implikativitet eller forståelsesetableringen. 

Med andre ord: Idet forholdet mellem tanker og sprog ikke er fuldstændigt, og de interagerende ikke 
eksplicit sætter ord på deres (mis)forståelse, er det ganske vanskeligt for analytikeren at vise, at den finder 
sted. Og fordi sprogvidenskab ikke kan nå ind i de interagerendes indre tanker, er det endnu sværere at 
afklare, hvorvidt misforståelserne skyldes de interagerendes sproglige kompetencer, eller om de skyldes de 
interagerendes orientering mod diskursive rettigheder, der er forbundet til de professionelle identiteter. 

Der er faktisk kun ét eksempel i det primære datagrundlag, hvor de interagerende eksplicit orienterer sig 
mod den tiltaltes dansksproglige kompetencer som forklaring på, at forståelsesetableringen udfordres. 
Det vender jeg vender tilbage til i analysens tredje del. 

Jeg er i øvrigt opmærksom på, at mine resultater skal ses i lyset af, hvad der kan betragtes som en svaghed 
ved CA, idet man som konversationsanalytiker ikke kan behandle ytringernes leksikogrammatiske 
betydninger, som man gør med for eksempel Systemisk Funktionel Lingvistik (Halliday 1978). Hvis jeg havde 
kombineret de to analytiske metoder, kunne jeg blandt andet have påpeget, at det finitte modalverbum vil 
i forsvarerens ytring i linje 1 i første eksempel realiserer modulationstypen: vilje på det interpersonelle 
niveau. Dette ville underbygge tolkningen af, at forsvarerens ytring i linje 1 projicerer en fremtidig handling. 

Når jeg har fravalgt at kombinere CA og SFL i denne omgang, skyldes det, at jeg ikke har fundet en 
hensigtsmæssig måde, hvorpå SFL’s kontekstbegreb kunne indgå i min teoretiske forståelsesramme. 

”Med lov skal land bygges” (Jyske Lov, fortalen13) 
Fortalen til Jyske Lov tydeliggør betydningen af lovgivningens indflydelse på samfundets opbygning, men 
hvis Jyske Lov var blevet skrevet af en lingvist, havde vedkommende nok tilføjet: Med sprog skal lov skrives. 
Sammenhængene mellem jura og sprog er umulige at overse, og det understreger vigtigheden af at 
inddrage retslingvister i arbejdet med såvel skrevne juridiske (lov)tekster som mundtlig interaktion i 
retsvæsenet, indenfor både politiet og domstolene. 

Det mener jeg selvfølgelig uden at anfægte fagligheden hos hverken politibetjente eller advokater eller 
dommere. Jeg argumenterer for, at et tværfagligt samarbejde vil være frugtbart for alle parter, idet 
lingvisten kan bidrage med indsigt i sprog, som for eksempel retslige aktører i kraft af deres specialisering i 
jura ikke har i samme omfang som lingvister. Det fremgår ligeledes i løbet af mit speciale, at vi som 

                                                             
13 http://wayback-01.kb.dk/wayback/20101108104641/http://www2.kb.dk/elib/mss/holmiensis/tekst.htm  
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(rets)lingvister har brug for de retslige aktørers juridiske faglighed og praktiske erfaring for at forbedre og 
udvikle vores praksis indenfor retslingvistik. 

Ligesom sprogpsykologi er retslingvistik en tværfaglig disciplin i sig selv, og den dækker over tre 
underområder: Language of the law (Lovsprog), Language as evidence (Sproget som bevismateriale), 
Language of the judicial process (også kaldet Legal talk) (Sprog i Retten). Indenfor de tre underområder 
anvender man forskellige sprogvidenskabelige metoder til at skabe indsigt i henholdsvis skriftlige 
lovtekster, bevismaterialers sproglige aspekter og verbale juridiske interaktioner (Coulthard, Grant & 
Kredens 2010:529). 

Oversat til dansk betyder forensic ‘kriminalteknisk’, men på dansk benyttes forstavelsen ’rets’, blandt andet 
fordi, den allerede i Danmark benyttes om kriminaltekniske undersøger, som for eksempel retsmedicin. Jeg 
henviser til Christensen (2017) for yderligere definition samt en redegørelse for underområdet, Sproget 
som bevismateriale, der beskæftiger sig med analyser af sprogligt bevismateriale i kriminalsager. 

Der er altså ikke tale om noget samlet ”retslingvistisk perspektiv”, men retslingvister har dog alle det til 
fælles, at de anvender sprogvidenskab til at afdække grænseflader mellem lov og sprog med formålet om 
at belyse, hvordan sprog indgår på forskellige stadier i retsvæsenet. 

Retslingvistens sprogsyn bestemmes dermed mest af alt ud fra hendes oprindelige faglighed samt hendes 
metodevalg, som naturligvis tilpasses forskningsobjektet. Og netop i kraft af at sprog gennemsyrer den 
retslige praksis, lige fra nedskrivelsen af en lov til dommerens oplæsning af retssagens afgørelse, kan alt i 
princippet gøres til genstand for undersøgelse for retslingvisten. 

Det er dog langt fra alle juridiske tekster og interaktioner, man kan få adgang til, og ”This is a regular 
problem in Forensic Linguistics” (Crystal 2011:123). Som jeg var inde på i Kapitel 3, gør det juridiske aspekt 
nemlig, at ”the options of collecting data is not always open to FLs” (Bhatia & Ritchie 2012:678) på grund af 
de personfølsomme oplysninger og interaktionernes typisk følsomme karakter.  

Da undersøgelsesgenstanden for dette speciale er retssalsinteraktion, placerer jeg mig indenfor den gren af 
retslingvistikken, der hedder Sprog i retten. Men sprog i retten er ikke en entydig størrelse. 

Selvom retsmøderne består af mundtlig interaktion mellem de tilstedeværende, og afhøringen af tiltalte (i 
hvert fald i mine lydoptagelser) udgør den primære aktivitet, består retssalsinteraktion af mere end blot 
advokaternes spørgsmål-svar-sekvenser. Der indgår nemlig en lang række skrevne dokumenter i retssagen, 
som inddrages i løbet af retsmødet, og på den måde skifter form fra det skrevne til det talte sprog. Rock 
(2013) beskæftiger sig med Textual Travels in the Law og beskriver blandt andet, hvordan vidneudsagn 
rejser gennem det amerikanske retssystem. 

I Kapitel 2 beskrev jeg, hvordan informationerne i §808 Personundersøgelsen opstår på baggrund af et 
ansigt-til-ansigt interview mellem en fremtidig tiltalt og en ansat i KiF, og hvordan informationerne om den 
tiltaltes etniske baggrund i forbindelse med nedskrivningen bliver homogeniseret og neutraliseret 
(Johansen 2015). Dertil kommer så, at når personundersøgelsens resume eller konklusion læses op i 
retssalen, bliver den nedskrevne tekst fra personundersøgelsen endnu engang sprogliggjort. 

Det kunne være interessant at undersøge, hvordan denne aktivitet forløber i den danske retssal ikke mindst 
i lyset af, at §808 Personundersøgelsens ”indvirkning på sanktionen kan betyde forskellen på en betinget og 
en ubetinget fængselsstraf for den sigtede” (Johansen 2015:15). Det er dog ikke muligt, da disse dele af 
retsmøderne netop omhandler oplysninger om de tiltalte, der skal anonymiseres, og desuden er disse dele 
af retsmøderne kun tilgængelige for to af lydoptagelserne i specialet datagrundlag. 
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Der indgår således en lang række skrevne dokumenter i retssagen, der blandt andet giver anledning til 
metasproglige diskussioner mellem de professionelle retslige aktører, som i dette eksempel fra Afhøring 1 
(Bilagsbog:16):  

1 FOR:   er vi enige i anklager at at der bør gøres opmærksom på  
2   det ik er en sædvanlig afhøringsrapport (0.4)  
3   det er en ganske almindelig rapport→ (0.3)  
4   og den er ikke underskrevet det ikke en afhøringsrapport af tiltalte (1.1)  
5   er vi enige i det↗ 
6 ANK: ja (.) det vi enige om= 
7 FOR: =godt 
8 ANK: ⁰ja⁰ (0.9)  
9 ???: ((rømmen)) 
10 DOM: øh hva:- ja hva er det egentlig for en rapport↗ 
11   altså det er:: øh sån en en øh observationsrapport [eller hva man ska::] 
12 FOR:         [xxx ne:j man ka-] 
13   det den der indledende rapport der ka-  
14   man plejer at skrive som som poli- som politi  

Her skifter samme dokument karakter fra ikke at være en sædvanlig rapport i linje 2 til at være en ”ganske 
almindelig rapport” i linje 3 til i linje 13 at være ”den der indledende rapport man plejer at skrive som 
politi”. Det er under alle omstændigheder en vigtig rapport, for rapporterne, der udarbejdes på baggrund af 
politiafhøringen, spiller sammen med tiltaltes forklaring i grundlovsforhøret en essentiel rolle i afgørelsen 
af tiltaltes troværdighed, som i dette eksempel fra Afhøring 4 (Bilagsbog:45): 

1 ANK: er det korrekt↗ (0.5)  
2   det sådn du har skrevet til: (.)  
3   det sådn dommeren har skrevet ↓ned (0.3)  
4   at du har forklaret i grundlovsforhør→ (0.3) 
5 TIL: måske (0.3) 
6   [jeg ka] ik husk jeg var stiv 
7 ANK: [ja:h ] 
8 TIL: lissom jeg sagde jeg: var på stoffer dagen før=  
9 ANK: =ja.h= 
10 TIL: =jeg blev anholdt (.) [ja::r] (0.4) 
11 ANK:          [mm hm] 

Denne del af anklagerens afhøring består således i at afdække potentiel inkonsistens i tiltaltes forklaring i 
retssalen ved at holde det, han siger i retten, op mod det, han sagde i grundlovsforhøret eller 
politiafhøringen. 

Jeg har fundet det nyttigt at skelne mellem forklaringsintern inkonsistens (inkonsistens, der opstår i kraft af, 
at tiltalte i løbet af afhøringen under retsmødet siger én ting, men efterfølgende siger noget andet) og 
forklaringsekstern inkonsistens (inkonsistens, der opstår i kraft af, at tiltalte i afhøringen under retsmødet 
siger noget, der ikke stemmer overnes med, hvad han har fortalt i en politiafhøring eller grundlovsforhør). 
Jeg har lånt disse termer fra en af Professor Robert Leonards14 præsentationer, men har ingen reference ud 
over det. 

Men ved at svare ”måske” i linje 5 og efterfølgende producere en account bestående af påstanden om, at 
han ikke kan huske, hvad han sagde i grundlovsforhøret, undgår Tiltalte 4 ikke bare at bekræfte men også 
at benægte indholdet af grundlovsforhøret (Drew 1992:481-486). Med andre ord undgår han, at der opstår 

                                                             
14 Robert A. Leonard, ph.d., professor i retslingvistik på Hofstra University, New York. 
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afhøringsekstern inkonsistens, og giver dermed ikke anklageren muligheden for at udfordre hans 
troværdighed. 

Tiltalte 4 hævder, at hans utilstrækkelige hukommelse skyldes, at han i episoden var påvirket af både af 
alkohol og euforiserende stoffer, og det er et gennemgående tema i hans afhøring. Som tidligere nævnt kan 
dette betragtes som de interagerendes orientering mod andet end sproglige problemstillinger, nemlig den 
sproglige manifestation af hukommelse. For selvom Tiltalte 4 producerer turene i, hvad der kan betragtes 
som slang, og dermed ikke lever op til de uskrevne forventninger om sproglige normer i retssalen, 
orienterer anklageren sig ikke mod dette. At fortsætte taleturen efter, hvad der kan betragtes som 
advokaternes mulige prælukkere, er desuden et gennemgående træk for alle de tiltalte i mit data. 

Sproget i retten kan således ikke uden videre afgrænses til advokaternes spørgsmål-svar-sekvenser, da 
spørgsmålene ofte inkorporerer sprogliggjorte informationer, der stammer fra skrevne dokumenter. De 
forskellige typer dokumenter, der indgår i afhøringerne, aktualiseres af de interagerende på forskellige 
måder og med forskellige formål. Indenfor området Sproget i retten kan man således beskæftige sig med 
flere forskellige typer sprog, hvilket afspejles i at ”As a group, we are truly inter- and cross-disciplinary in 
composition and often in approach” (Coulthard & Johnson 2010:2). 
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Kapitel 6: Retslingvistikken i Danmark 
I dette korte kapitel gennemgår jeg de danske bidrag, der kan betragtes som værende retslingvistiske. 

Indledningsvist vil jeg dog kommentere, at når jeg både indtil videre og fremadrettet er påpasselig med at 
betegne mig selv (og andre danskere) som ”retslingvist”, er det et udtryk for, at jeg nødigt vil bidrage til at 
udvande betegnelsen, som man ser en tendens til i USA. Forensic Linguistics er både et bredt og udbredt 
forskningsfelt, hvor et hav af forskere har ydet bidrag ”with the word ’forensic’ in the title” (Coulthard & 
Johnson 2007:6), hvor det mest af alt virker til, at man blot sætter ’forensic’ foran sin oprindelige faglighed. 

Retslingvistikken er endnu ikke særlig udbredt i Danmark, og det betyder, at vi endnu ikke har fastlagt 
rammerne for, hvordan man ”er” retslingvist, og hvordan man ”gør” retslingvistik. At feltet er tværfagligt, 
og at forskerne anvender forskellige metodiske tilgange, er dog allerede tydeligt. 

Sproget som bevismateriale 
På Københavns Universitet har Tanya Karoli Christensen netop (25. november 2017) modtaget en bevilling 
fra Carlsbergfondet på 4.2 mio. kr. til et forskningsprojekt, der har til formål at afdække trusler som genre15. 
Der er i første omgang tale om, at Christensen udfører grundforskning med henblik på at finde frem til en 
genrebestemmelse af talehandlingen trussel, men med tiden vil dette forhåbentligt kunne bidrage til 
området, Sproget som bevismateriale. En genrebestemmelse af truslen vil nemlig potentielt set kunne 
hjælpe politiet med at afgøre, om en ytring var en trussel eller en advarsel, eller om der i virkeligheden var 
tale om joke. 

Det er dog umuligt at overse overlappene mellem Sproget som bevismateriale og Sprog i retten i følgende 
eksempel fra Afhøring 4 (Bilagsbog:42): 

1 TIL: så når en mand er- jeg ik kender han [løber øh-]  
2 ANK:             [du kendte] ham ik↗  
3 TIL: nej men han råber jeg slår dig ihjel og: jeg dræber dig og:  
4   så kommer han >løbende mod mig< (0.3) 
5 ANK: mm hm (0.7) 

Som nævnt i Kapitel 3 har jeg på et tidspunkt fundet det nyttigt at angive prosodisk markeret tale, der 
optræder i forbindelse med, at talere producerer rapporteret tale. Det har jeg markeret med citationstegn, 
men som det fremgår af ovenstående eksempel, er der ingen citationstegn. Jeg overvejer, hvilken 
betydning det har, at Tiltalte 4’s gengivelse af den ukendte mands råb ikke er prosodisk markeret, men kan 
på nuværende tidspunkt kun spekulere over sammenhængen mellem de akustiske aspekter og truslens 
alvor. 

I Århus har Mette Hjortshøj Sørensen en veletableret kriminalfonetisk virksomhed16, hvor hun udfører 
fonetiske analyser blandt andet med formålet om speaker identification (French 1994). Meget simplificeret 
bygger denne gren af retsfonetikken på den underlæggende antagelse om, at mennesker har et individuelt 
”’voice-print’” (French 1994:170), og at (rets)fonetikeren kan afdække disse. Hvis en maskeret 
gerningsmand for eksempel røver en bank, kan man på baggrund af videoovervågningen udføre 
spektrogramanalyse og dermed afdække de suprasegmentelle træk, så som intonationskontur og 

                                                             
15http://www.carlsbergfondet.dk/da/Bevillingshaver/Formidling/Bevillingsoversigt?year=2017&type=The%20Carlsber
g%20Foundation%E2%80%99s%20Distinguished%20Associate%20Professor%20Fellowships  
16 www.kriminalfonetik.dk  
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talerytme. Da ”these aspects of speech carry a degree of individual identifying potential” (French 
1994:175), kan retsfonetikeren således være med til at identificere en potentiel gerningsmand. 

Sproget i retten 
Hvor Sørensens og Christensens arbejde kan placeres indenfor Sproget som bevismateriale, er Mortensen 
og Mortensens artikel ”Epistemic Stance in Courtroom Interaction” (2017) derimod et bidrag til Sprog i 
retten. Ved at kombinere kvalitativ og kvantitativ tilgang i analysen af epistemic stance markører, som for 
eksempel adjektiver og adverbialer, der kan signalere epistemic eller evidential stance (Mortensen & 
Mortensen 2017:427), undersøger forfatterne den sproglige konstruktion af sikkerhed og usikkerhed i løbet 
af afhøringer i den danske retssal. Forfatterne undersøger både, hvilken type af epistemic stance markører 
en sags tiltalte, forurettede og vidne benytter sig af, hvor hyppigt det gør det, og hvilken funktion 
markørerne har i forhold til the dialogic space. Til undersøgelsen benytter forfatterne den samme 
lydoptagelse, som indgår i mit datagrundlag under navnet Afhøring 1. 

På baggrund af den kvantitative analyse finder forfatterne, at forurettede i sagen bruger seks epistemic 
stance markører pr. 100 ord, hvilket er dobbelt så mange, som vidnet, og tre gange flere, end tiltalte 
(ibid.:412). De finder også, at forurettede anvender 18 forskellige adverbialer, mens vidnet kun bruger seks 
forskellige (ibid.:414). Med udgangspunkt i den kvalitative analyse konkluderer forfatterne blandt andet, at 
måden, hvorpå vidnets adverbialer åbner ”the dialogic space is peculiar as he occasionally takes stances 
that are so weak they nearly disqualify his own statements” (ibid.:425). 

Det kan dog problematiseres, hvorvidt de parametre, forfatterne tager udgangspunkt i, i virkeligheden 
måler det, der er hensigten. Hverken tiltalte eller vidnet i sagen har nemlig ikke dansk som modersmål, og 
set ud fra et sprogtilegnelsesperspektiv, kunne deres mindre hyppige og mindre nuancerede brug af 
adverbialer (sammenlignet med den modersmålstalende forurettede) forklares som værende et udtryk for 
deres dansksproglige kompetence fremfor deres (u)sikkerhed i retssalen. 

Dette understreger vigtigheden af samarbejde og tværfaglig sparring ikke blot mellem lingvister og jurister, 
men også mellem forskellige sproglige forskningsdiscipliner. 

I retslingvistikken er man således bevidst omkring sprogets komplekse betydningspotentiale, noget som 
Bente Jacobsen (2003) belyser i sit arbejde med retstolkning. Med udgangspunkt i en skelnen mellem 
pragmatisk betydning (dvs. speaker meaning (Grice 1975)) overfor semantisk betydning (Jacobsen 
2003:101), undersøger hun nemlig tolkes tilføjelser af pragmatisk betydning til afhøringen i retssalen. 

Det var også oprindeligt min hensigt at undersøge retstolkning, for som nævnt i Kapitel 1, udpeges der i en 
rapport om tolkebistand i retssager (Domstolsstyrelsen 2003) en række problemstillinger, der ville være 
relevante at undersøge. I forlængelse af, at Retsplejelovens §149 stammer fra 1919, finder den nedsatte 
arbejdsgruppe, at bestemmelserne ikke tager højde for nutiden behov, og at de danske domstole formelt 
set ikke lever op til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions bestemmelse vedrørende tolkning i 
straffesager (Domstolsstyrelsen 2003:5). Bestemmelserne omfatter blandt andet, at der kun stilles krav til 
at tolke selve afhøringen men ikke de andre aktørers dele af retssagen, og at tilkaldelse af tolk kan 
undlades, hvis ”retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog” (Retsplejeloven §149). 

Ligesom det ikke defineres, hvad det vil sige at være ”det danske sprog mægtig”, fremgår det heller ikke af 
Retsplejeloven, hvad et ”fornødent kendskab til det fremmede sprog” dækker over. Det er problematisk på 
rigtig mange måder ikke mindst set i lyset af, at et ”witness or suspect may turn down the services of a 
translator as a face-saving device.” (Bhatia & Ritchie 2012:694). 
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Som nævnt i Kapitel 2 fortsætter afhøringen af Tiltalte 3 i yderligere 15 minutter og 10 sekunder efter den 
del, der indgår i det primære datagrundlag. Selvom det følgende uddrag ikke indgår i det primære 
datagrundlag for dette speciale, finder jeg det relevant at vide det i denne sammenhæng (Bilagsbog:60): 

1 ANK: at du har ført personbilen    
2  uden at: køretøjet var i forsvarlig stand    
3  idet køretøjets forrude var knust    
4  i både: øh førersiden og passagersiden (.)    
5 TIL:  mm: ja (0.6)   
6   det: det var: det ka godt se det fra: (.)    
7   min side (0.7)    
8 FOR: altså: (.) hvis ik min klient kan forstå spørgsmålet    
9   så må vi ha en tolk (1.4)    
10  DOM: ej jeg tror at øh:    
11   du forstod ↑godt hva du blev spurgt om ⁰ik ogs⁰↘  

Dette uddrag er ikke finudskrevet, og jeg går ikke ind i problematikken omkring de økonomiske og 
tidsmæssige udfordringer forbundet med at skulle tilkalde en tolk. Jeg mener dog, at eksemplet og de 
definitionsmæssige mangler i Retsplejeloven illustrerer behovet for, at (rets)lingvister og jurister 
samarbejder om at løse problemstillinger forbundet med sproget i retten. 

”I lovsprog kan man tillade sig at sætte sig ud over, om det forstås. Det skal vi jo kunne. Men selv om folk 
burde vide det, ved de det ikke altid; og det er lidt problematisk at forudsætte en viden som kendt af alle, 
når den ikke er det.” (Herman 1992:46). 

Det helt centrale spørgsmål i ovenstående datauddrag handler netop om de interagerendes forståelse og 
sproglige kompetencer. Men det handler dog også om de juridiske bestemmelser for, hvornår man kan og 
skal tilkalde en tolk. At bygge bro mellem faglighederne er således en nødvendig forudsætning for at kunne 
undersøge sprog i sammenhæng med forståelse og de juridiske aspekter, der gør sig gældende for 
retssalsinteraktionen. 
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Kapitel 7: Analyse 
Dette kapitel består af tre dele, hvor jeg analyserer og diskuterer forskellige problemstillinger forbundet 
med de sproglige, psykologiske og juridiske aspekter af interaktionen i den danske retssal, når tiltalte ikke 
har dansk som modersmål.  

I første del viser jeg først, hvordan anklageren i Afhøring 1 undlader at deltage i tiltaltes gentagende forsøg 
på at gøre sig forståelig. I forlængelse af dette viser jeg, hvordan forløbet i Afhøring 4 kan forklares ud fra 
tilstedeværelsen af en sproglig problemstilling, men hvordan det samtidig kan betragtes som udtryk for 
forsvarerens afhøringsteknik. 

I anden del undersøger jeg de interagerendes orientering mod fænomenet hukommelse på baggrund af en 
kollektion (Nielsen & Nielsen 2005:24). I forlængelse af dette diskuterer jeg, hvordan dette relaterer sig til 
retssagens juridiske aspekter samt tiltaltes forsøg på at producere en konsistent forklaring og dermed 
fremstå troværdig. 

I tredje del analyserer jeg det eneste eksempel i det primære datagrundlag, hvor de interagerende eksplicit 
relevantgør Tiltalte 1’s sproglige kompetencer i forbindelse med, at der opstår en sproglig problemstilling.  

Del 1: Ingen orientering mod sproglige problemstillinger 
I Kapitel 2 viste jeg, hvordan forsvareren og tiltalte i Afhøring 2 undlod at italesætte udfordringer i 
forbindelse med etablering af fælles forståelse, og jeg diskuterede, om den problematiske forståelse er 
udtryk for, at Tiltalte 2 ikke har dansk som modersmål, eller om den er udtryk for kønsforskellen, eller om 
misforståelsen snarere bør forklares ved at være associeret med Tiltaltes 2’s alkoholmisbrug. 

I Kapitel 5 viste jeg, hvordan forsvareren og tiltalte i Afhøring 3 ikke orienterede sig mod den problematiske 
sekventielle implikativitet, der udsprang af forsvarerens ytring. Jeg argumenterede for, at Tiltalte 3 
orienterede sig mod de diskursive rettigheder, og derfor behandlede forsvarerens ytring som en præ-
ekspansion og undlod at komme med respons på den. 

I Kapitel 5 viste jeg også, at anklageren i Afhøring 4 ikke italesætter Tiltalte 4’s brug af slangudtryk, mens jeg 
i Kapitel 3 viste, at hverken tiltalte eller anklageren i Afhøring 1 orienterer sig mod tiltaltes udtale af ordet 
auraselske. Tiltalte 1 siger ordet med en stærkt afvigende udtale, men udfører ikke doing pronunciation 
(Brouwer 2000), anklageren producerer derimod en minimalrespons, der indikerer, at der er opnået 
forståelse. Det kan naturligvis være udtryk for, at hun faktisk uden problemer forstod, at Tiltalte 1 fik en 
overraskelse. Følgende datasekvens fra samme afhøring viser dog, at det er en generel tendens, at 
anklageren ikke hjælper tiltalte med at løse udtalevanskeligheder. 

Følgende eksempel fra Afhøring 1 finder sted 2,5 minutter tidligere end eksemplet med ordet overraskelse 
(Bilagsbog:4). Der er dog den forskel, at Tiltalte 1 i linje 6 netop udtaler ordet klub med stigende intonation, 
der i sammenhæng med pauserne og tøvelydene kan betragtes som hans forsøg på at initiere reparatur. 

1 FOR: hva lavede du den dag↘ 
2   (1.2)    
3 TIL:  den dag jeg var::: (.) 
4   .h faktisk ti:l >færdig med træning< (0.3)  
5   så jeg har kørt forbi det her sted (GADENAVN) (0.3)  
6   jeg ved godt der ligger e:n øh: (.) en øh (.) klup↗ 
7   (0.7)   
8 ANK: ↑ja (0.3) 
9 TIL: så jeg ska li: på toilet (0.6)    
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10   jeg kom[mer ind] i gårḍen          
11 %kom              [((bump))] 
12   jeg har parkerned bilen→ (.) 
13 %kom: ((snøft)) (0.5) ((glub))  
14   så kommer jeg ind øh:: øh på toilet (.)   
15   jeg li var på på på vej ud fra toilet=   
16   =>så kommer en og siger<    
17   der var en parkernings- øh: (0.6)   
18   øh:: (1.2) parkerningmand ⁰eller hvad⁰= 
19  ANK: =↑ja= 

Efter tiltaltes reparaturinitierende handling i linje 6 følger 0.7 sekunders problemindikerede pause i linje 7.  
I linje 8 producerer anklageren sin minimalrespons med en lokal intonationsstigning, og tiltalte behandler 
den som en fortsættelsesmarkør (Nielsen & Nielsen 2005:98), idet han genoptager sin forklaring i linje 9. 

Men i linjerne 17 og 18 opstår der endnu en potentiel trussel for forståelsesetableringen, og tiltalte 
afbryder endnu engang sin forklaring. Han indikerer sproglige udfordringer ved hjælp af både bagudrettet 
reparaturindikator (Nielsen & Nielsen 2005:83) i form af selvafbrydelsen i linje 17, og fremadrettede 
reparaturindikatorer (Nielsen & Nielsen 2005:83) i form af pauserne og tøvelydene. Pauserne og 
tøvelydende i linjerne 17 og 18 er desuden alle af længere varighed end dem i linje 6. Han udfører altså 
ordsøgning og tydeliggør dermed, at ordet politibetjent er en problematisk leksikalsk enhed for ham. 

“searching for a word is not simply a cognitive process which occurs inside a speaker's head but rather is a 
visible activity that others can not only recognize but can indeed participate in.” (Goodwin & Goodwin 
1998:52). 

Men anklageren undlader at deltage i tiltaltes ordsøgningsaktivitet, og Tiltalte 1 må således klare de 
sproglige udfordringer på egen hånd. Spørgsmålet er så, hvorfor anklageren ikke deltager i tiltaltes forsøg 
på at gøre sig forståelig? 

En mulig forklaring er, at anklageren orienterer sig mod de institutionelle rammer og juridiske aspekter, 
idet Retsplejeloven tydeliggør at tiltalte skal have ”lejlighed til at udtale sig sammenhængende om det, som 
afhøringen vedrører” (Retsplejeloven §873). Tiltalte 1’s ordsøgning i linjerne 17 og 18 kan betragtes som en 
sproglig problemstilling, og hans selvafbrydelse, tøvelyde og pauser afbryder interaktionens sekventielle 
fremadskriden på turenhedsniveau. Anklagerens deltagelse i ordsøgningen ville derimod medføre en 
indskudt reparatursekvens og dermed afbryde interaktionens sekventielle fremadskriden på sekvensniveau. 
Med andre ord: Anklageren deltager muligvis ikke i Tiltalte 1’s ordsøgningsaktiviteter, fordi hun giver ham 
mulighed for at udtale sig sammenhængende. 

Dette kan også være forklaringen på, hvorfor anklageren i eksemplet fra Afhøring 4 ikke relevantgør Tiltalte 
4’s brug af slangudtryk, når tiltalte forklarer, at han ikke kan huske, hvad han sagde i grundlovsforhøret, 
fordi han var stiv og på stoffer dagen før. Som beskrevet i Kapitel 5 og Bala (2017) trækker Tiltalte 4 
desuden på udtaletræk associeret med senmoderne urban ungdomsstil (Madsen 2008). 

Følgende datasekvens fra Afhøring 4 finder sted 5,5 minutter senere end ovennævnt eksempel 
(Bilagsbog:49-50). Der er dog den forskel, at anklageren udfører en lukket næstetursreparaturinitiering 
(Drew 1997) i linje 10. Dermed udpeger hun ikke kun, at der er en problemkilde, men hun udpeger også, 
hvori den består. Dette sker vel at mærke på trods af, at sekvensen er fra forsvarerens del af afhøringen. 

1 FOR: okay (.) og så→ (0.8) 
2 TIL: så kommer han der sån ((hvislelyd)) drejer rund  
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3   ”hva vil du li:-” jeg sagde hva vil du så han er allerede (1.1) 
4 FOR: okay så= 
5 TIL: så tjæt på mig (0.3)  
6   og så han har noget så nogen mærkli tjing i hånden  
7   jeg ved ik hva det er (.)  
8   så noget en pos:e øh noget tjing  
9   jeg ka ik se hva det er (0.4) 
10 ANK: en hvad sagde du↗ (0.3) 
11 TIL: så noget pose >eller et eller andet< (.) 
12 ANK:   o[kay] 
13 TIL:    [ja] han havde noget sån mærkli tjing i hånden (.)  
14   så han er bar al for tjæt på (0.5) 
15 FOR: ok[ay:] 
16 TIL:       [og der]::: der siger bare min hjerte bar ((heh)) 
17 FOR: han råber efter dig→ du vender dig [om]↘  
18 TIL:       [ja] 
19 FOR: du ka se [>han kommer mod dig<] 
20 TIL:   [xxx] li på min ansigt= 
21 FOR: og du ser >der er et eller andet i hænderne du ved ik [hvad<]↘ 
22 TIL:              [æh]  
23   nej (.) 
24 FOR: narj 

I linje 1 opfordrer forsvareren Tiltalte 4 til at fortsætte forklaringen om hændelsesforløbet, og tiltalte 
fortæller om, hvordan den forurettede i sagen selv nærmerede sig den tiltalte, og at han havde noget i 
hånden, som den tiltalte ikke kunne genkende. 

I linje 10 spørger anklageren ind til, hvad det var, Tiltalte 4 sagde, at den forurettede havde i hånden, og 
relevantgør dermed en gentagelse eller en uddybning af problemkilden. I linje 11 gentager tiltalte en del af 
linje 8, dog dropper han artiklen foran ordet pose og udtaler nu pose uden lydforlængelse på s’et. Han 
tilføjer også >et eller andet<, som muligvis kan betragtes som underbyggende for, at Tiltalte 4 ikke kunne 
genkende den genstand, der er tale om. Efter en mikropause i linje 11 producerer anklageren, hvad der kan 
betragtes som en tilstandsskiftemarkør (Nielsen & Nielsen 2005:92), hvormed hun indikerer en ændring i 
sin informerethed. Med andre ord: Anklageren har fået tilstrækkeligt svar på, hvad det var, forurettede 
havde i hånden, og Tiltalte 4 fortsætter forklaringen uden, at de tilstedeværende relevantgør hans udtale af 
mærklli tjing. 

De professionelle aktørers orientering mod den institutionelle kontekst og dermed de institutionelle 
identiteter betyder, at de sociale identiteter ikke relevantgøres i samme omfang som i andre kontekster. 
Dette gør sig gældende både for samtaler med politiet (Fogtman 2007) og forskellige typer office 
encounters (Kurhila 2004), såvel som retssalsinteraktion. 

I linjerne 17-22 foretager forsvareren, hvad der kan betragtes som en formulation (Heritage & Watson 
1979:150), hvormed han tydeliggør ”matters regarded as being of special import or significance” og 
opsummerer kernen i tiltaltes forklaring. I NS-NNS-interaktion kan sådanne formulationer eller (delvise) 
gentagelser af den ikke-modersmålstalendes ytringer have til formål at afklare eventuelle misforståelser 
(Fogtmann 2007). Dog er det værd at bemærke, at forsvareren ikke producerer sine ytringer med stigende 
intonation, hvilket ville være indikation på, at han har behov for tiltaltes bekræftelse af, hvordan 
forklaringen er blevet forstået. Selvom tiltalte løbende bekræfter og kommenterer forsvarerens forståelse 
af forklaringen, producerer forsvareren sine ytringer med globalt nedadgående intonation. Hans ytringer er 



45 
 

altså ikke spørgsmål, der søger at afklare eventuelle misforståelser, men derimod deklarativer, hvormed 
han opsummerer tiltaltes forklaring.  

Drew (1992:505-515) beskriver, hvordan advokater ved hjælp af netop dette interaktionelle fænomen 
samler de facts, der er vigtige for deres udlægning af sagen. På den måde kan de nemlig bruge ”the power 
of summary” (Drew 1992:505) til at styre afhøringen i den retning, der støtter deres version af sandheden. 

Det kan være, at forsvareren producerer en formulation netop på dette tidspunkt fordi, afhøringens 
sekventielle fremgang kort forinden blev midlertidigt afbrudt, på grund af anklagerens indskudte 
reparatursekvens. Men det kan også være, at forsvareren opsummerer lige denne del af tiltaltes forklaring, 
fordi den stiller forurettede i dårligt lys, idet det fremgår, at det var ham og ikke tiltalte, der instigerede 
konfrontationen. 

Det er altså ikke muligt entydigt at afgøre, hvorvidt interaktionen forløber, som den gør, på grund af at 
Tiltalte 4 ikke har dansk som modersmål, eller om formulationen nærmere bør betragtes som et 
interaktionelt fænomen, der opstår som følge af advokaternes afhøringsteknik. 

Men netop fordi den tiltalte ikke har dansk som modersmål, kan forsvarerens formulation også ses som en 
form for gentagelse med indlejret korrektion (Brouwer, Rasmussen & Wagner 2004). Som det fremgår af 
udskriften, indeholder tiltaltes forklaring flere tilfælde af både standardafvigende udtale, træk associeret 
med senmoderne urban ungdomsstil og uformel sprogbrug i form af blandt andet ”li på min ansigt”. I den 
modersmålstalende forsvarsadvokats gentagelse af Tiltalte 4’s forklaring sker der således, hvad jeg vil 
kalde, en sproglig neutralisering. Tiltaltes sprog bliver gennem forsvarerens formulation neutraliseret og 
tilpasset retssalens formelle diskurs. 

Dette kan faktisk være til tiltales fordel, idet ”Non-native speech is harder to understand than native 
speech. […] this ”processing difficulty” causes non-native speakers to sound less credible” (Lev-Ari & Keysar 
2010:1093)17. Forfatterne har undersøgt, hvordan 30 modersmålstalende amerikanere perciperer simple 
sætninger som for eksempel “Ants don’t sleep”, når de siges på engelsk af modersmålstalende personer, 
ikke-modersmålstalende personer med mild accent og ikke-modersmålstalende personer med tydelig 
accent (Lev-Ari & Keysar 2010:1095). Eksperimentets resultater viser, at når sætningerne blev sagt af de 
ikke-modersmålstalende, vurderede de 30 deltagere, at sætningerne lød mindre sandfærdige, end når de 
modersmålstalende sagde dem. Forfatterne forklarer dette som en følge af, at den ikke-modersmålstalende 
accentuerede udtale kræver en større kognitiv anstrengelse (Levi-Ari & Kaysar 2010:1095). 

Som nævnt afholder jeg mig i dette speciale fra at behandle stereotype forestillinger, og jeg afholder mig 
ligeledes fra at diskutere problematikkerne, der opstår i forbindelse med masketests og lignende 
eksperimenter. Desuden er jeg opmærksom på, at accent og sociolekt ikke er det samme, men det er ikke 
lykkedes mig at finde nogen undersøgelse, der behandler perceptionen af troværdighed i sammenhæng 
med brugen af senmoderne ungdomsstil. 

Jeg finder det i bedste fald kontraintuitivt, at Tiltalte 4 skulle benytte udtalemæssige træk forbundet med 
senmoderne ungdomsstil med formålet om at ”play on general stereotypes of urban, oppositional, 
criminal, street- and gangster-oriented youth with immigrant background” (Madsen 2008:153). I 
forlængelse af dette finder jeg det rimeligt at antage, at en forsvarsadvokat ville finde det nyttigt, hvis en 
lingvist instruerede tiltalte i (så vidt muligt) at fralægge sig disse træk, næste gang han skal for retten. 

                                                             
17 Den udklippede tekst: We demonstrate that  
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Del 2: Hukommelse 
Data for denne del af analysen udgøres af en kollektion af alle sekvenser, der indeholder verbet at huske 
(Bilagsbog:60-67). Som nævnt i Kapitel 5 orienterer de interagerende sig nemlig mod fænomenet 
hukommelse. Dette synes at være forbundet med tiltaltes muligheder for at fremstå troværdig, idet en 
account, bestående af tiltaltes påstand om mangelfuld hukommelse, hverken bekræfter eller afkræfter 
advokaternes spørgsmål. Den kan dermed potentielt set mindske risikoen for, at der opstår inkonsistens i 
tiltaltes forklaring. 

Jeg er opmærksom på, at det i denne sammenhæng også havde været relevant at undersøge de 
interagerendes brug af verbet at vide, som ligeledes optræder relativt hyppigt. Derudover kunne det også 
være relevant at udføre en SFL-analyse af, om disse mentale processer realiseres med polaritetsadjunkten 
ikke, der på det eksperientielle niveau realiserer negation. 

Men i denne analyse laver jeg først en simpel optælling af, hvor hyppigt verbet huske forekommer i hver af 
de fire afhøringer. Derefter undersøger jeg, hvordan antallet af forekomsterne fordeler sig på 
retssalsinteraktionens deltagere, og jeg diskuterer, hvilken funktion brugen af verbet har i relation til 
deltagernes orientering mod retssagens juridiske aspekter. 

Optællingen 
I de fire afhøringer, der udgør det primære datagrundlag, er der i alt 59 forekomster af verbet at huske, og 
det optræder både i præsens og infinitiv. Alene ved at se på fordelingen af forekomsterne i de fire 
afhøringer, kommer der et mønster til syne: 

 Afhøring 1 Afhøring 2 Afhøring 3 Afhøring 4 I alt 
Antal forekomster 10 19 1 29 59 
Andel 16,9% 32,2% 1,7% 49,2% 100% 

Tabel 5: Oversigt over forekomster af verbet at huske 

Til sammen udgør Afhøring 2 og Afhøring 4 nemlig 81,4% af alle forekomster, Afhøring 1 udgør knap 17%, 
hvorimod der i Afhøring 3 kun er en eneste forekomst af verbet huske. 

Den ene forekomst i Afhøring 3 optræder i det tilfælde, hvor Tiltalte 3 ikke kan huske, om der stod det 
pågældende butiksnavn på forurettedes uniform (Bilagsbogen:65): 

1 ANK: er han i almindeligt tø:j >eller hvordan ser han ud<↗  
2   (1.3)  
3   jeg tænker er han→ (.) i en uniform↗= 
4   =eller står der noget han kommer fra (BUTIKSNAVN)↗= 
5   =el[ler han:-] 
6 TIL:    [jeg ka-] (0.3) 
7   jeg ka ik husk den var: j- 

Den markante forskel i antallet af forekomster af verbet huske kan muligvis skyldes, at Tiltalte 3 er den 
eneste af de fire tiltalte, der erkender sig skyldig i nogle af de forhold, han er tiltalt for (DB Retsbog3:1). 
Dette er dog med forbehold for, at Tiltalte 3 kun erkender sig skyldig i to af sine seks forhold, og jeg kan 
dermed naturligvis ikke med sikkerhed konkludere, at dette forklarer, at der kun er én forekomst i hans 
afhøring. Sammenhængen virker dog påfaldende. 
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Tallene i Tabel 5 viser en tydelig sammenhæng mellem antallet af forekomster af verbet huske og 
afhøringer om episoder, hvori tiltalte var påvirket, da de angiveligt udførte de strafbare handlinger. Knap 
halvdelen af forekomsterne stemmer nemlig fra Afhøring 4, hvor tiltalte på vej hjem fra fest og var ”stiv og 
sådn” (Bilagsbog:42), mens næsten en tredjedel stammer fra Afhøring 2. 

I dokumenterne i mit sekundære datagrundlag finder jeg modstridende informationer omkring Tiltalte 2’s 
alkoholindtag i forbindelse med den pågældende episode, og det fremgår af tiltaltes forklaring i retten, at 
han er usikker på, om han også havde indtaget euforiserende stoffer den dag. Det konkluderes dog med 
sikkerhed, at han var påvirket i den episode, hvor han angiveligt forsøgte at begå butikstyveri. 

Fordelingen 
På trods af at både Tiltalte 2 og Tiltalte 4 begge var påvirkede i de episoder, hvor de angiveligt udførte de 
strafbare handlinger, er der stor forskel på, hvordan antallet af forekomsterne af verbet huske fordeler sig 
på interaktionens forskellige deltagere.  

 Afhøring 1 Afhøring 2 Afhøring 3 Afhøring 4 
Anklager 1 18 0 13 
Forsvarer 0 0 0 2 
Tiltalte 9 1 1 14 

Tabel 6: Oversigt over deltagernes brug af verbet at huske 

Det virker yderst iøjnefaldende, at tre ud af de fire forsvarsadvokater ikke en eneste gang benytter sig af 
verbet, og at Tiltalte 4 benytter sig af verbet 14 gange, mens Tiltalte 2 (ligesom Tiltalte 3) kun benytter sig 
af det en enkelt gang. Anklagernes brug af verbet er stærkt sammenfaldende med afhøring om episoder, 
hvor tiltalte var påvirket, idet anklagerne i Afhøring 2 og Afhøring 4 benytter sig af verbet henholdsvis 18 og 
13 gange hver. 

Ulempen ved en kvantitative opgørelse som denne er dog blandt andet, at den ikke siger noget om 
distributionen af det fænomen, jeg undersøger. En interessant observation er nemlig, at anklageren i 
Afhøring 2 bruger en tredjedel af sine huske-verber indenfor de første to minutter af afhøringen, som i alt 
varer 11 minutter og 10 sekunder (Bilagsbog:54). I Afhøring 4 er anklagerens brug af verbet derimod 
centreret omkring anden del af hendes afhøring, hvor hun skiftevis læser op fra dokumentet fra 
grundlovsforhøret og spørger ind til informationerne deri. 

Funktionen 
Følgende sekvens optræder allerede 28 sekunder inde i Afhøring 2, da anklageren stiller sit fjerde 
spørgsmål til Tiltalte 2 (Bilagsbog:20).  

1 ANK: h ka du huske↗ (0.3) 
2   en episode den→ (DATO) (0.5) 
3   omkring klokken (TIDSPUNKT)→ 
4   (1.1) 
5 TIL: nej 
6 ANK: nej (.) 

Anklagerens tidlige og gennemgående brug af verbet kan skyldes, at han i forbindelse med sin forberedelse 
til afhøringen af Tiltalte 2 har læst tiltaltes §808 Personundersøgelse, hvori der er belæg for Tiltalte 2’s 
alkoholmisbrug. Jævnfør Straffelovens §82 indgår blandt ”bestående afhængighedsforhold” som en 
formidlende omstændighed ved straffens fastsættelse. 
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Advokatens sprogliggørelse af det psykologiske fænomen, hukommelse, kan således have juridisk 
betydning. Hans brug af verbet huske kan dermed betragtes som udtryk for, at anklageren orienterer sig 
mod muligheden for, at Tiltalte 2 ikke kan huske den pågældende episode. I forlængelse af dette kan man 
overveje, om anklagerens orientering mod tiltaltes personlige omstændigheder er udtryk for en social 
bevidsthed og fokus på dommens rehabiliterende muligheder. Tiltalte 2’s dom indebærer nemlig blandt 
andet afvænningsbehandling (DB Retsbog2:4). 

Del 3: Rødt mærke eller blodigt sår 
Udgangspunktet for denne analyse er en sekvens fra Afhøring 1 (Bilagsbogen:10), som er det eneste 
eksempel i det primære datagrundlag, hvor de interagerende eksplicit orienterer sig mod den tiltaltes 
dansksproglige kompetencer som forklaring på, at forståelsesetableringen udfordres. 

Sekvensen finder sted 8 minutter og 25 sekunder inde i afhøringen, hvor anklageren på dette tidspunkt har 
afsluttet sin 5 minutter og 50 sekunder lange afhøring af Tiltalte 1, hvorefter dommeren gav forsvareren 
tilladelse til at påbegynde den næste del af afhøringen. Forsvareren har altså på det tidspunkt, hvor 
følgende sekvens finder sted, været i gang med at afhøre Tiltalte 1 i 3,5 minutter. Forsvareren har fremvist 
billeder, som politiet har taget efter episoden, hvor tiltalte angiveligt skulle have slået en parkeringsvagt i 
ansigtet. De to skal nu afklare, hvad der er på tiltaltes hånd. 

1  FOR: ka man se det sår→ er det en-  
2   er det et rødt mærke↗ eller er det et blodigt- blodigt sår↗ (0.4) 
3  TIL: det bar en l::: det hva:d  
4    det bar en lille::: (1.4) et lille:: (.) rift eller (1.6) eller= 
5  FOR: =jah øh (0.5) 
6     ka du- ja  
7    ja men nårh jeg spør dig jo ogs samtidig  
8    v- vi vi ved godt du har (0.4)  
9    du har boet i Danmark i mange år  
10    men alle alle ord (.) på dansk  
11    er du ikke hundrede procent bekendt [med] 
12  TIL:             [præcis]  
13  %kom:  ((global: TIL: he he frem til l. 21)) 
14    [det er] jeg ik 
15  FOR:  [godt] 
16    så så der er et sår og en rift og et- [og og en hud]afskrabning  
17  TIL:        [ xxx samme]  
18  FOR:  [og et rødt] mærke og så videre det  
19  TIL: [det samme] 
20  FOR: det lidt svært ↑ik= 
21  TIL: =ja det er der 
22  %kom: ((global: TIL: he he slut)) 
22  FOR: ok ok 

I linje 2 producerer forsvareren et spørgsmål med indbygget kandidatsvar (Pomerantz 1988). “In offering a 
Candidate Answer, a speaker produces a display of some degree of knowledge” (Pomerantz 1988:369), og 
normalt afspejler talerens valg af kandidatsvar vedkommendes kendskab til og viden om den aktuelle 
situation. Normalt kan det altså betragtes som et display af talerens viden. 

I dette tilfælde bør forsvarerens mulige kandidatsvar nok nærmere betragtes som en rekontekstualisering 
af det fysiske bevismateriale (Goodwin 1994). Forsvarerens mål med interaktionen er at få tiltalte frikendt, 
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og i den kontekst vil det faktum, at Tiltalte 1 havde et blodigt sår på sin hånd, kunne tolkes som, at det var 
et hårdt slag, som parkeringsvagten fik i hovedet. Et rødt mærke på tiltaltes hånd vil derimod kunne ses 
som udtryk for, at slaget ikke var så hårdt, eller i hvert faldt ikke hårdt nok til, at tiltalte fik et blodigt sår. 

Ved at foreslå henholdsvis ”et rødt mærke” og ”et blodigt- blodigt sår” som mulige svar på spørgsmålet, 
peger forsvareren den tiltalte i retningen af det rigtige svar, men han begrænser også det svarrum, som 
tiltalte har. 

I linje 3 og 4 producerer Tiltalte 1 et svar, der er både sekventielt og strukturelt dispræfereret. Han 
producerer ingen af forsvarerens foreslåede kandidatsvar, men kategoriserer derimod det, han har på 
hånden, som en rift. Som jeg kortlagde i Kapitel 5, indgår bevismaterialer i form af blandt andet billeder på 
forskellige måder i de forskellige stadier i løbet af retssagen. Jeg kan derfor med stor sandsynlighed antage, 
at Tiltalte 1 tidligere er blevet spurgt ind til disse billeder, som politiet har taget af hans hånd, mens han var 
varetægtsfængslet efter episoden, hvor han angiveligt skulle have slået en parkeringsvagt i ansigtet. 

Jeg kan dog kun spekulere over, om Tiltalte 1’s dispræfererede svar i form af ordet rift skyldes, at han for 
eksempel under grundlovsforhøret havde en anden beskikket forsvarer, der har instrueret ham i at bruge 
ordet rift. En rift, et rødt mærke, et blodigt sår og en hudafskrabning er nemlig ikke det samme. Disse ord 
har forskellige semantiske indhold og kan have forskellige betydninger for forskellige personer. Her ville det 
være ganske relevant at have adgang til politiets rapport i forbindelse med den oprindelige afhøring og 
finde ud af, hvordan politiet har kategoriseret det, Tiltalte 1 havde på hånden. 

Tiltalte 1 leverer svaret i linje 4 stærkt strukturelt dispræfereret med både vokalforlængelser på ordet lille, 
reparaturindikatorer og pauser, der er endnu længere end Jeffersons standard maximum pauselængde på 
1,2 sekunder (Jefferson 1989). Disse interaktionelle fænomener optræder endda i sammenhæng med, at 
tiltalte skifter artikel fra en til et foran ordet lille, og det kan betragtes som udtryk for, at han oplever 
sproglige udfordringer som følge af, at han ikke har dansk som modersmål. 

I linjerne 7-20 forsøger forsvareren i hvert fald at forklare tiltaltes dispræfererede svar netop med, at 
tiltalte, på trods af mange års bosættelse i Danmark, kan have lidt svært med at skelne mellem de 
forskellige ords semantiske betydninger. Tiltalte svarer bekræftende på dette både i linje 12, 14 og 21, men 
allerede i linje 13 begynder han at producere en form for latter, der lyder som he he. 

Hvorfor sker dette nu? 

Jefferson (1984) beskriver brugen af latter som en mitigating ressource, hvormed deltagerne i samtaler, der 
har et problematisk indhold, kan afbløde samtalens problematiske karakter ved hjælp af latter. I den 
sekventielle kontekst er det problematisk, at Tiltalte 1 svarer dispræfereret på forsvarerens spørgsmål og 
dermed ikke bekræfter, at det blot var et rødt mærke, han havde på hånden. Set i en social kontekst er det 
problematiske indhold derimod, hvis Tiltalte 1 indgår i afhøringen på dansk, men i virkeligheden er en 
person, ”der ikke er det danske sprog mægtig” (Retsplejeloven §149).  

Men det kan være, at Tiltalte 1 med sin latter signalerer overfor forsvareren og resten af retssalen, at 
”problemet ikke er værre, end at det er til at leve med” (Nilsen 2007:28). Jeg kan dog med min 
konversationsanalytiske tilgang ikke afgøre, hvorfor den tiltalte producerer latter i løbet af forsvarerens 
ræsonnement angående hans semantiske viden. Det ville jeg i øvrigt heller ikke kunne med andre analytiske 
tilgange, for sprogvidenskab ikke kan nå ind i de interagerendes indre tanker. 

Spørgsmålet bliver således nærmere: Hvem er hundrede procent bekendt med alle ord på dansk? 
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Kapitel 8: Konklusion 
I dette speciale har jeg undersøgt, hvordan interaktionen i den danske retssal forløber, når tiltalte ikke har 
dansk som modersmål, og i forlængelse af dette har jeg diskuteret, hvilke udfordringer, der opstår i 
forbindelse med undersøgelsen af sproglige problemstillinger i den danske retssal, når tiltalte ikke har 
dansk som modersmål. 

Jeg har behandlet fire autentiske lydoptagelser fra Retten på Frederiksberg med en konversationsanalytisk 
tilgang stærkt forankret i CA’s konceptualisering af intersubjektivitet, hvor jeg er gået induktivt til data og 
har anlagt deltagerperspektivet.  

På baggrund af en konversationsanalytisk undersøgelse finder jeg, at det er ganske vanskeligt at udpege 
mulige udfordringer med etableringen af fælles forståelse som muligvis skyldes, at tiltalte ikke har dansk 
som modersmål. De retslige aktører i den danske retssal orienterer sig nemlig yderst sjældent mod tiltaltes 
sproglige udfordringer. Måske betyder dette, at forståelsesetableringen forløber uproblematisk, men 
måske betyder det, at de må nøjes med tilstrækkelig forståelse af tiltaltes forklaring. 

Måske undlader advokaterne at indgå i reparatursekvenser som følge af Retsplejelovens bestemmelse om, 
at tiltalte skal have mulighed for at udtale sig i sammenhæng. Selvom tiltalte er blevet vurderet som 
værende ”det danske sprog mægtig”, har jeg påvist flere tilfælde, hvor der optræder både udtalemæssige, 
leksikalske, pragmatiske og semantiske problemstillinger. Men når deltagerne ikke orienterer sig mod dem, 
er det ikke muligt at afgøre, om disse sproglige problemstillinger entydigt kan forklares ud fra, at tiltalte 
ikke har dansk som modersmål.  

Misforståelserne mellem deltagerne i retssalen kan skyldes tiltaltes dansksproglige kompetencer, men de 
kan også skyldes andre faktorer, så som advokaternes afhøringsteknik eller i Tiltalte 2’s tilfælde, at han har 
et påviseligt alkoholmisbrug.  

Advokaterne orienterer sig derimod tydeligt mod juridiske aspekter forbundet med interaktionens 
overordnede formål, som i første omgang er at finde ud af, hvorvidt tiltalte har begået de strafbare forhold, 
retssagen drejer sig om, og dernæst at udmåle straffen. Og i den forbindelse spiller de tiltaltes evne til at 
producere en sammenhængende forklaring en afgørende rolle. 

Men sammenhængene mellem sprog, psykologi og jura er kompleks, hvilket blandt andet kommer til 
udtryk gennem deltagernes sprogliggørelse af det psykologiske fænomen, hukommelse. Dette kan ligeledes 
betragtes som de interagerendes orientering mod de retslige aspekter, der kan have juridisk betydning for 
strafudmålingen. Dog kan tilstedeværelsen af verbet huske være udtryk for tiltaltes forsøg på at undgå 
inkonsistens. 

De udfordringer, retslingvistikken i Danmark således står overfor i første omgang, er at skaffe adgang til 
mere data. Det er en forudsætning for det videre arbejde med at afdække de potentielle sproglige 
problemstillinger og finde ud af, om de samme interaktionelle fænomener er tilstede på samme måde og 
med samme funktion, når tiltalte har dansk som modersmål. Derudover bliver det nødvendigt at forholde 
sig til udfordringen med den analytiske generaliserbarhed af undersøgelsesresultater fra udenlandske 
retssale, der ikke er direkte overførbare på grund af en lang række retstekniske forskelle. 

På den måde har jeg udforsket sammenhængene mellem sproglige, psykologiske og juridiske aspekter, der 
har indflydelse på interaktionen i den danske retssal, når tiltalte ikke har dansk som modersmål, men 
retssproget er dansk. 
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