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 Abstract 

Fördomar är något vi alla har och delvis behöver för att kunna fungera i vardagen. 

Genom fördomar skapar vi en ordning i tillvaron som leder till att vi inte behöver 

ta in all information i varje given situation, detta vore nästan omöjligt med hänsyn 

till begränsningarna i vårat kognitiva system.  

I denna rapport vill vi undersöka hur dessa fördomar påverkar vittnens bedömning 

av en situation eller händelse och de som är inblandade. Då vi omedvetet 

använder våra förutfattade meningar och tidigare erfarenheter för att tolka världen 

omkring oss, går det att misstänka att det även påverkar vittnesutsagor.  

I rapporten har vi använt oss av fyra stycken studier om vittnen till våldsbrott, tre 

stycken intervjuer med erfarna poliser, kurslitteratur i tillämpliga delar samt annan 

litteratur. Intervjuerna är anonyma med anledning av att en del kan uppleva det 

som ett känsligt ämne att yttra sig om.  

Vi har belyst hur vittnen påverkas av sina fördomar samt hur detta kan påverka 

resultatet i ett förhör. Vittnets förmåga att identifiera en gärningsman i en 

fotokonfrontation påverkas av etnicitet hos vittne och gärningsman. Det visade sig 

i en av studierna, att vittnen bedömer gärningsmän av annan etnicitet hårdare än 

de individer tillhörande sin egen. För att komma till bukt med felaktig utpekning 

av gärningsmän bör fotokonfrontation ersättas med videkonfrontation då vittnet 

får en bättre möjlighet att känna igen gärningsmannen. I förhör bör man även 

utröna var lojaliteten hos ett vittne ligger. 
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Begreppsförklaring 

In-grupp och ut-grupp (vi-grupp och dom-grupp) 

”In-grupp” och ”ut-grupp” innebär ofta en omedveten uppdelning i ”vi” och ”dom”, 

som gör att vi tenderar att bedöma dem som är lika oss själva som mer positivt. ”Dom-

gruppen” är viktig för att definiera ”vi-gruppen”, eftersom dess medlemmar uppfattas 

som avvikande eller föga sympatiska. Motsättningarna mellan dessa båda typer av 

gruppkonstellationer leder till att solidariteten inom den egna gruppen stärks, t.ex. 

genom rykten och fördomar om den andra gruppen.1 

Invandrare 

Med invandrare menas i denna rapport en person född i södra Europa, Sydamerika, 

Asien eller Afrika och vars mor eller far var född i någon av dessa regioner, eller som 

var född i Sverige men vars föräldrar var födda i någon av de ovan nämnda 

regionerna. I folkmun menas med invandrare oftast en individ som skiljer sig 

utseendemässigt med det skandinaviska utseendet.2 

Svensk 

En svensk definierades som en person född i Sverige och vars mor eller far var född i 

Sverige eller född utanför Sverige men vars båda föräldrar är födda i Sverige.3 

Fördomar 

Fördomar framställs som sakligt ogrundad, men populär uppfattning.  

Fördomar är stereotyper som påverkar förundersökningar och domar. Oftast sker 

tolkningarna omedvetet och i initialskedet av exempelvis ett händelseförlopp. Första 

gången som vi människor möter en annan människa tar det mindre än en sekund för 

oss, innan vi placerat in denne person i en redan utformad kategori. Kategoriseringen 

innebär att vi i kontakt med andra människor kan dra nytta av våra tidigare 

erfarenheter och på så vis spara tid och energi på att slippa anstränga oss för att samla 

                                                
1 Lindholm, T. Christiansson, S-Å. (1995). Vittnesmål och våldsbrott. Solna 
2 Lindholm, T. Christiansson, S-Å. (1995). Vittnesmål och våldsbrott. Solna 
3 Lindholm, T. Christiansson, S-Å. (1995). Vittnesmål och våldsbrott. Solna 
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in nya detaljer hos personen. Det är denna kategorisering som ligger till grund för våra 

fördomar. Ju större krav som ställs på vår förståndsmässiga belastningsförmåga att ta 

in nya detaljer – desto mer fördomsfulla blir vi eftersom vår förmåga är begränsad. 

Framför allt är det i situationer med stort utrymme för olika tolkningar, till exempel i 

bedömningen av ett vittnes trovärdighet som fördomar kan få fritt spelrum. Därför är 

det viktigt att vi som poliser, men också allmänheten, blir medvetna om detta och 

försöker se på omvärlden ur ett med objektivt perspektiv.4 

 

Kognitivt system 

Kognition innebär processer som är baserade på representationer och 

informationsbearbetning. 

 

Det är omöjligt att vara fullständigt nollställd, att inte ha några fördomar alls. Genom 

att uttryck klart en bestämd begreppsram får man utgångspunkt och fäste också för att 

formulera alternativa, kontrasterande synsätt. Låt oss här kalla ett sådant arrangemang 

för ett system, eller ett kognitivt system.5 

 

 

 

 

                                                
4 Tidningen Apropå (2006): Nr 3. Brottsförebyggande rådets tidsskrift. Stockholm  
5 https://www.cs.umu.se/kurser/TDBC12/HT05/syskogn.pdf 
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1  Inledning 

En av de främsta källorna som kan ge information om ett brott är vittnet. Denna 

studie behandlar hur fördomar och attityder hos vittnen kan påverka deras 

vittnesmål. Vi har valt i denna rapport att lägga tyngdpunkten på att undersöka hur 

attityder, men främst fördomar, påverkar resultatet av ett förhör, hur man som 

förhörsledare blir medveten om detta och därigenom kan lära sig att hantera 

problematiken och uppnå ett bra och tillförlitligt resultat.  

Vi tycker att detta är intressant och ett relevant ämne att fördjupa oss i, då vi i vårt 

kommande yrkesliv kommer att hålla ett flertal förhör. 

1.1 Bakgrund 

Fördomar har vi alla, antingen vi är medvetna om dem eller inte. Detta är en 

angelägenhet som angår oss alla.  

 

På kort tid har Sverige förvandlats, från ett samhälle bestående av en relativt 

homogen etnisk grupp till ett mångkulturellt samhälle där den etniska 

grupptillhörigheten hos individen ofta baseras på utseendemässiga markörer.  

Undersökningar och forskning har visat att fördomar är en allmän företeelse bland 

alla människor. Genom att kategorisera eller placera folk i utformade fack om 

bestämda grupper, t.ex. kön, man/kvinna, etnisk bakgrund, hudfärg, religion eller 

sexuell läggning, aktiveras tidigare erfarenheter och generella uppfattningar om 

personer vilket hjälper oss att placera dessa i rätt grupptillhörighet i mötet mellan 

människor.6 

 

Vårt kognitiva system skulle snabbt överbelastas om vi inte kunde dra nytta av våra 

tidigare erfarenheter. Utan fördomar och förutfattade meningar skulle vår tillvaro 

snart bli ett kaos då vi inte klarar av att ta in hur mycket information som helst och 

bearbeta detta i ett givet sammanhang.7  

                                                
6 Lindholm, T. Christiansson, S-Å. (1995). Vittnesmål och våldsbrott. Solna 
7 Tidningen Sambandet (2006): Nr 8. Polismyndigheten i Stockholms län. 
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Alla har förutfattade meningar om allt som vi vet något om. Fördomar är ett negativt 

laddat ord, men egentligen är det något alla har och måste ha för att kunna fungera. 

Fördomar fungerar som ett nödvändigt filter som hjälper oss genom vardagen och 

gör att vi kan orientera oss. Det skulle kunna liknas vid en hjälpreda som ser till att 

vi snabbt kan strukturera och kategorisera det som händer. Fördomar utgår från 

mentala konstruktioner som baseras på föreställningar, förväntningar, kunskap och 

känslor inför en viss grupp. Dessa konstruktioner leder ofta till att vi missuppfattar, 

misstolkar, och förvränger minnet av social information för att få den att passa in i 

de givna mallarna.8 

 

När ett brott har begåtts och ett vittne har iakttagit en gärningsman är det flera 

aspekter som påverkar vilken minnesbild denne får av händelsen. Faktorer som 

påverkar intrycket hos individen vid tillfället kan delas upp i aspekter som kan 

länkas till händelsen respektive vittnet. Lång observationstid, upprepade 

observationer och utstickande detaljer är händelsefaktorer som verkar positivt för 

perceptionen och förmågan att minnas det inträffade. Vittnets fysiska 

förutsättningar, t.ex. syn, hörsel, ålder och hälsa kan ha en såväl positiv som negativ 

inverkan på tolkningen av gärningsmannen eller händelsen. Vittnets vana av 

liknande situation och om vittnet själv är engagerat i händelsen är positiva faktorer 

för minnesbilden. Dock kan fördomar och förutfattade meningar ha en negativ 

påverkan på vittnets tolkning av händelsen och gärningsmannen.9 

 

Då det i så väl i Regeringsformen som Rättegångsbalken framgår tydligt att poliser, 

samt andra förvaltningsmyndigheter, skall vara objektiva, sakliga och beakta allas 

likhet inför lagen är detta ett ämne som alltid är viktigt och aktuellt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa hur fördomar och attityder hos ett vittne 

påverkar deras vittnesmål och vad man som förhörsledare kan göra för att motverka 

detta eller åtminstone medveten göra problemet. Ur denna rapport vill vi få kunskap 

                                                
8 Christiansson S-Å & Granhag P-A (2004) Polispsykologi, Stockholm 
9 Bring, T. Diesen, C. (1996). Förhör, Stockholm, Juristförlag 
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om vilka faktorer som styr detta problem och på så vis få en insikt i hur man kan 

hantera problematiken. Förhoppningen är att vi ska kunna använda oss av detta i 

vårt framtida yrkesliv, samt kunna förmedla denna insikt till andra inom polisen 

samt till andra som kan tänkas ha intresse och nytta av detta.  

 

1.3  Frågeställningar 

• Hur kan fördomar hos vittnet påverka resultatet av ett förhör? 

• Påverkar, kön och etnisk tillhörighet hur ett vittne tolkar vad denna sett?  

• Hur påverkar ovanstående personens förmåga att göra en neutral bedömning av 

händelsen? 

 

1.4  Avgränsningar 

Att hålla förhör tillhör en polis vardag. Att hålla förhör med människor, vare sig det 

är ett vittne, målsägande eller en misstänkt, kräver sina tekniker och specifika frågor 

samt ett professionellt bemötande. För att på ett optimalt sätt få fram ett bra resultat 

i denna studie har vi valt att begränsa oss till problematiken med vittnets fördomar 

och attityder och hur detta påverkar dennes vittnesutsaga. 

 

Vår studie behandlar vittnen under förundersökningsstadiet. Vi har valt att inte 

fördjupa oss i hur detta ämne kan påverka en huvudförhandling då detta skulle vara 

svårt att rymmas inom vår studie samt för att det berör en annan problematik. 

 

Vi har valt att genomföra tre stycken intervjuer med erfarna poliser i olika åldrar 

samt från olika städer i Sverige. Det allra bästa för att få en så rättvis bild som 

möjligt hade varit att intervjua betydligt fler poliser och dessa från olika städer runt 

om i Sverige, men detta är omöjligt.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har granskat fyra stycken studier som är skrivna och utförda av Torun Lindholm, 

forskare i psykologi vid Stockholms Universitet. Dessa studier visar hur attityder 
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men framförallt fördomar styr vittnen och deras tolkningar av en händelse. Vi har 

även intervjuat tre stycken poliser som dagligen håller förhör i sitt arbete. Syftet 

med dessa intervjuer är att skaffa oss en bild av hur och om verkligheten stämmer 

överens med det redan gjorda studierna. Resultatet har vi sammanställt, reflekterat 

och diskuterat över för att i slutskedet kommit fram till slutsatser samt förslag.  
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2  Teori 

De fyra studier som presenteras nedan är tagna ur ”Group membership and 

eyewitness testimony” av Torun Lindholm (1999). Studierna är översatta från 

engelsk text till svensk.  

2.1 Studie 1 Intergroup Biases and Eyewitness Testimony 
Denna studie syftar till att undersöka om en våldsbrottslings tillhörighet till en in- 

eller ut-grupp påverkar vittnets förmåga att identifiera en gärningsman.  

 Människor baserar ofta sina uppfattningar av andra människor på stereotypa 

konstruktioner. Användningen av dessa stereotypa bilder och tankar tenderar till att 

öka i stressfyllda situationer. Detta tillsammans med att människor oftast har mer 

positiva associationer till grupper som de själva tillhör jämfört med ut-grupper, 

gjorde att den som genomförde studien förväntade sig att ett vittnes bedömning av 

en förövare, tillhörande en ut-grupp, skulle vara mer negativ än en bedömning av en 

förövare inom den egna gruppen, s.k. in-gruppen.  

Undersökningar om hur individer minns ansikten har visat att under neutrala 

omständigheter har människor lättare att känna igen ansiktet på personer från sin 

egen grupp jämfört med andra grupper. Om det samma gäller i 

ögonvittnessituationer kan man förvänta sig att ögonvittnen är bättre på att 

identifiera en gärningsman från den egna gruppen, in-gruppen, än från ut-grupper.  

Ett annat antagande var att risken för att vittnet pekar ut en oskyldig gärningsman 

tillhörande en ut-grupp är större än att samma person pekar ut en oskyldig 

gärningsman från en in-grupp.  

Den experimentella situationen som valdes för att studera denna fråga var att genom 

ett simulerat rån få fram hur personer tillhörande olika grupper uppfattade 

gärningsmannen.  

Hypotesen var att såväl invandrare som svenskar skulle uppfatta en gärningsman 

tillhörande annan etnisk härkomst, en ut-grupp, som mer klandervärd än en 

gärningsman av samma etniska bakgrund, in-grupp. Båda grupperna förväntades 
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vara mer tillförlitliga gentemot en gärningsman tillhörande den egna gruppen, samt 

oftare peka ut en oskyldig person inom ut-gruppen som gärningsman. 

I studien deltog 44 svenskar och 41 invandrare, ingen av dessa 85 personer var eller 

hade varit psykologistuderande. Samtliga var från Stockholmsuniversitetet. 

Deltagarna fick slumpmässigt se en av två versioner av en film som visade ett 

fingerat butiksrån. De fick i förhand inte veta någonting om filmerna eller om 

testerna som skulle genomföras efter filmerna. Båda versionerna av filmerna 

började med ett vardagligt scenario där en person går in i en butik. Filmen var 

konstruerad så att man fick se händelseförloppet ur ett jagperspektiv, utifrån kund 

och blivande vittne. Då kunden nådde kassan springer en man fram emot kassan, 

mannen hotar de som står vid kassan, rånar kassören och knivskär kassören i 

ansiktet. I den ena versionen var gärningsmannen av svensk härkomst, hade blont 

hår och ljus hy, och i den andra versionen var gärningsmannen av sydeuropeisk 

härkomst, med mörkt hår samt mörkare hudton. Vardera film var ungefär fyra och 

en halv minut lång och rånsekvensen varade i ca tio sekunder. Skådespelarna i de 

olika versionerna var instruerade att använda sig av samma kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Scenen utövades och filmades om tills dessa kriterier var uppfyllda. 

Efter att ha sett filmen fyllde deltagarna i ett formulär om hur realistisk de upplevde 

filmen, hur de reagerade känslomässigt samt hur klandervärd de uppfattade 

gärningsmannen. De skulle även besvara frågor om deras minnesbild av 

gärningsmannen och händelseförloppet. Dessa frågor besvarades på en skala som 

varierade mellan 1-7 och 1-11 beroende på frågans art. Därefter blev de visade åtta  

bilder föreställande fyra stycken svenskar och fyra stycken invandrare, båda 

gärningsmännen fanns med bland dessa, deltagarna skulle peka ut gärningsmannen 

från sin film.  

Av undersökningen framgick att de båda grupperna upplevde en negativ 

känslomässig effekt av filmen och båda versionerna upplevdes som lika realistiska. 

En analys av de tillfrågades syn på gärningsmannens klandervärdighet visade att 

såväl svenskarna som invandrarna bedömde gärningsmannen hårdare om denne 

tillhörde en ut-grupp, i deltagarens ögon, till skillnad från om denne gick att placera 

i deltagarens in-grupp. Analysen av fotokonfrontationen gav ingen entydig 
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information. Dock kunde man se att de båda grupperna tenderade att vara lite bättre 

på att identifiera personer inom den egna gruppen och att de tenderar att oftare peka 

ut en oskyldig invandrare än en oskyldig svensk förövare.  

Av detta kan man påvisa att fördomar kan påverka ögonvittnens utsaga på ett 

avgörande sätt. Som förväntat såg man att gärningsmannens in- eller ut-grupp-status 

har en påtaglig effekt av hur vittnet uppfattar denne. Detta kan bäst förklaras av 

deltagarnas stereotypiska förväntningar av gärningsmannens grupptillhörighet. En 

något överraskande upptäckt som studien visade på var att invandrarna var mer 

partiska i sin tolkning än svenskarna. Antagligen beror detta på att invandrarna som 

minoritetsgrupp är mer känsliga till sin egen såväl som gärningsmannens etnicitet 

och därför blev deras fördomsfullhet mer tydlig.  

Det kan mycket väl finnas en relation mellan studiens resultat och 

överrepresentationen av invandrare i brottstatistiken. Det kan tänkas att vetskapen 

om denna överrepresentation skapar en förväntning, om så även omedveten, hos de 

båda grupperna om gärningsmannens etnicitet vid dessa brott. 

2.2  Studie 2 Police Officers and Civilians as Witnesses: Ingroup Biases 

and Memory Performance 

I ett juridiskt sammanhang är en viktig fråga huruvida polisers vittnesmål kan ses 

som mer trovärdiga än civilas. Denna studie inriktade sig på att jämföra polisers och 

civilas fördomar och deras förmåga att minnas i en vittnessituation.  

En allmän uppfattning som stöds av tidigare forskning visar på att det är vanligt 

bland poliser att ha negativa attityder emot etniska minoriteter. Utifrån det skulle 

man kunna anta att poliser visar tydligare fördomsfulla tendenser än civila. Å andra 

sidan finns det faktorer som pekar på motsatsen. Detta kan bero på att poliser 

medvetet eller omedvetet förmår sig att undertrycka sina fördomsfulla reaktioner i 

en vittnessituation på grund av det sociala fördömandet som skulle kunna utlösas. 

Dessutom kan man anta att polisers tidigare erfarenheter av brottsliga situationer 

reducerar deras stressnivå i dessa situationer. Därför klarar poliser bättre av att göra 

en korrekt bedömning av situationen, istället för att falla in i en stereotyp tolkning 

av den. Detta skulle innebära att poliser påverkas mindre av sina fördomar än civila 
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vid vittnessituationer. Man skulle kunna förvänta sig att poliser är bättre än civila på 

att se och minnas den för brottet relevanta informationen.  

Samma filmer som visades i studie 1, visades för en grupp som bestod av poliser, 

civila samt polisstudenter. Hypotesen var att poliserna skulle ha en bättre förmåga 

att minnas relevant information och ge en mer objektiv bedömning av 

gärningsmannen än de civila samt de polisstuderande. Försöket gick till på samma 

sätt som i studie 1. Efter att deltagarna hade fyllt i bedömningen av gärningsmannen 

skulle de även skriva ner så många detaljer som de kunde minnas ifrån filmen. 

Därefter fick de fylla i 35 flervalsfrågor rörande individerna i filmen och 

händelseförloppet. Slutligen fick deltagarna genomföra två fotokonfrontationer, en 

som den i studie 1 och en där de skulle identifiera gärningsmannens kniv.  

Som i studie 1 upplevde de civila deltagarna att gärningsmannen med 

invandrarbakgrund var mer klandervärd än den svenska. För poliserna framkom det 

motsatta. Det visade sig också att poliserna hade överlägsen förmåga att komma 

ihåg detaljerna om gärningsmannen. Gällande att minnas själva händelseförloppet 

låg båda grupperna på samma nivå. De båda grupperna visade sig vara ungefär 

likvärdiga på att identifiera rätt person vid fotokonfrontationen, poliserna var dock 

obetydligt bättre. Däremot var poliserna dubbelt så bra som de civila på att 

identifiera rätt kniv. 

Denna studie visar på viktiga skillnader mellan polisers och civilas 

ögonvittnesskildring. Det verkar som om poliser inte påverkas i lika stor grad av 

sina fördomar i samma utsträckning som civila. 

Eftersom poliser var bättre än civila på att minnas förövaren och dennes vapen men 

presterade ungefär likvärdigt i att minnas händelseförloppet så stöder det antagandet 

att poliser har lärt sig att sortera ut den information som är viktig vid en brottsplats. 

 

2.3  Studie 3 Gender Effects in Eyewitness Accounts of a Violent Crime 
Tidigare studier där man jämfört manliga med kvinnliga vittnen till våldsbrott har 

visat att män presterar bättre än kvinnor på att minnas detaljer i sådana situationer. 

Men då det i tidigare studier främst har varit män som agerat gärningsman och 
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brottsoffer så kan man anta att männens bättre resultat hänger ihop med att det är 

lättare att identifiera sig och se skillnader inom sin egen in-grupp, inte att kvinnor 

har svårare att minnas dessa händelser. Den här studien balanserar effekten av 

könsskillnaderna genom att både män och kvinnor agerar i studiens filmer.  

Hypotesen med denna studie var att kvinnor skulle prestera likadant som männen. 

Studien syftar även till att undersöka om förövaren och/eller brottsoffrets kön 

påverkar vittnets uppfattning av deras agerande. Då man antog att könsstereotyper 

skulle färga av sig på vittnets uppfattning av offret, på så sätt att det manliga offret 

skulle ses som mer ansvarig för det inträffade än det kvinnliga offret. Man 

förväntade sig även att kvinnliga förövare skulle dömas hårdare av deltagarna än de 

manliga, då det i samhället är vanligare med manliga förövare och att det bryter mot 

normen om hur en kvinna ska uppföra sig. 

Deltagarna var 84 kvinnor och 80 män, alla studerande vid Stockholm Universitet. 

De blev slumpvis utvalda att se en av fyra stycken filmer som visade ett dråp som 

skedde på en fest. Alla fyra versioner började med en scen där en grupp unga män 

och kvinnor festar i ett vardagsrum. I nästa sekvens visas två personer i ett kök som 

har en het diskussion, rörande en tidigare händelse. Plötsligt tar en av personerna 

upp en kniv från diskhon och hugger den andra i bröstet. Könet på förövaren och 

gärningsmannen varierade mellan versionerna, man - man, man - kvinna, kvinna - 

man samt kvinna - kvinna.  

Filmerna varade i fyra minuter och själva händelsen i 30 sekunder. Deltagarna fick 

sedan skriva ned vad de kom ihåg av brottet, de fick även svara på 25 stycken öppna 

frågor angående händelsen och om de inblandade personerna. Deltagarna fick även 

fylla i ett frågeformulär där de fick bedöma det känslomässiga intrycket och 

trovärdigheten i filmen, förövaren och offrets skuld samt hur allvarligt de upplevde 

brottet. 

Det visade sig att de kvinnliga deltagarna hade en signifikant bättre förmåga att 

återberätta den brottsliga händelsen i de 25 öppna frågorna jämfört med männen. En 

liknande trend om än inte lika påtaglig, kunde ses i deltagarnas fria beskrivning av 

händelsen.  
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En mer noggrann undersökning av resultaten av de 25 frågorna, visade att det var 

större skillnad mellan mäns och kvinnors förmåga när det gällde information om 

personerna än om själva händelsen. Man fann också att kvinnor hade enklare att 

minnas information rörande det kvinnliga offret. De emotionella reaktionerna på 

filmen var likvärda för både män och kvinnor, män visade sig dock anse att filmen 

var mer trovärdig än vad kvinnorna gjorde.  

Som förväntat ansåg båda grupperna att det manliga offret var mer provokativt och 

hade större ansvar till det inträffade än det kvinnliga offret. Men tvärtemot vad som 

förväntats av gruppernas tolkning av förövaren visade det sig att den manliga 

förövaren betraktades som mer provokativ och våldsam än den kvinnliga förövaren. 

Det är möjligt att män ibland är bättre på att minnas mansorienterade detaljer från 

ett våldsbrott scenario. Dock, som denna studie visar, behöver inte detta betyda att 

män är bättre än kvinnor på att minnas all typ av information från våldsamma 

händelser.  

Kvinnor verkar mer tillförlitliga när det kommer till information rörande andra 

kvinnor och när man balanserar ut könet på aktörerna i det kritiska scenariot verkar 

det som att kvinnor har en generell fördel i att minnas detaljer gentemot män.  

Kvinnor verkar bättre på att minnas information om personer, detta kan bero på ett 

större intresse för dessa detaljer. Det kan också vara så som andra studier visat att 

kvinnor generellt är bättre än män på att minnas sekvenser. I linje med befintliga 

könsstereotyper såg deltagarna det manliga offret som mer ansvarig i 

händelseförloppet än det kvinnliga offret. Den hårdare bedömningen av den manliga 

gärningsmannen antyder att samma stereotypa antaganden gjordes även här.  

Man får dock vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av studien då 

det som uppfattas som stereotypa könsskillnader kan bero på skillnader i hur 

aktörerna i filmen agerat. För att kunna dra mer otvetydiga slutsatser skulle denna 

studie behöva kompletteras med en som använder sig av stimuli vars jämförbarhet 

kan bättre dokumenteras. 
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2.4  Studie 4 Preceded by the Right Person? Effects of Stereotype 

Priming on Impressions of Non-members of the Target Group 
Utgångspunkten för denna studie är ett intressant fenomen som iakttagits vid 

forskning om föraktivering av stereotyper. Med föraktivering av stereotyper menas 

att ett stimuli kan aktivera en stereotyp mental bild som senare kan överföras på ett 

annat objekt i en orelaterad situation. Till exempel har det visat sig att vid 

presentation av ord eller attribut som är relaterade till ”Svarta människor” i ett 

sammanhang gör att ”Vita människor” bedömer ett beskrivet objekt mer negativt än 

de skulle ha gjort vid avsaknad av sådan stimuli.  

Fokus i den här studien ligger på att undersöka om föraktiveringen av stereotyper 

kan överföra dessa till att röra objekt som inte ingår i den stereotypa gruppen i 

vanliga fall. För att undersöka detta användes filmerna från studie 1 och 2, men för 

hälften av deltagarna i studien lades en inledningsscen till. Denna visade en man 

som gick förbi utanför butiken, detta var orelaterat till den kommande händelsen.  

När gärningsmannen var svensk visades en invandrare i inledningsscenen och vice 

versa då en invandrare var gärningsman. Syftet med detta var att mannen i 

inledningsscenen skulle föraktivera associerade stereotyper som sedan 

förhoppningsvis överfördes till gärningsmannen. 75 stycken studenter från 

Stockholms Universitet deltog i undersökningen, alla var svenskar.  

Utifrån tidigare forskning på föraktivering och vad som framkommit i studie 1 och 

2, förväntade man sig att deltagarna skulle bedöma en svensk gärningsman hårdare 

när deras stereotypa föreställningar föraktiverats med en invandrare och bedöma 

gärningsmannen med invandrarbakgrund hårdare när de föraktiverades av en 

svensk.  

Studien undersökte även om föraktivering påverkade identifieringen vid 

fotokonfrontationen. Förväntningen var att de som utsatts för föraktivering skulle ha 

ett större fel utfall vid fotokonfrontationen än de som inte blev utsatta för 

föraktivering. Hälften av deltagarna fick se versionerna med tillagd inledningsscen, 

varav hälften fick se en version med en svensk som föraktivering och den andra 

hälften med en invandrare, och den andra hälften fick se de ursprungliga 
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versionerna. Föraktiveringsscenen varade i fem sekunder. 

Efter filmen fick deltagarna skatta såväl det emotionella intrycket som hur realistisk 

de uppfattat filmen. Deltagarna blev sedan informerade om att de skulle få göra ett 

liknande test en vecka senare. Men när deltagarna kom tillbaka för detta testtillfälle 

fick de istället genomgå skattning som i studie 1 och 2 rörande gärningsmannen och 

fotokonfrontation. 

De som inte utsatts för föraktivering presterade samma resultat som i studie 1 och 2. 

Däremot visade deltagarna som utsatts för föraktivering ett omvänt resultat, d.v.s. de 

bedömde den svenska gärningsmannen hårdare. Denna effekt berodde på att 

deltagarnas bedömning hade ändrats av föraktiveringen.  

Resultatet från fotokonfrontationen visade att föraktiveringen endast hade en 

negativ effekt på deltagarnas förmåga att peka ut den svenska gärningsmannen. Som 

i studie 1 och 2 visade deltagarna en benägenhet att peka ut en oskyldig invandrare 

oftare än en oskyldig svensk. De båda grupperna som utsatts för föraktivering 

visade en viss tendens att, vid fotokonfrontationen, peka ut en person som var av 

samma etnicitet som visades vid föraktiveringen jämfört med gruppen som inte 

utsattes för föraktivering. 

Denna studie verkar visa att stereotyp föraktivering fungerar som viktig influens vid 

bedömningen av gärningsmannen. Det verkar som att personer som råkar befinna 

sig i vår omgivning kan påverka uppfattningen andra får av oss. 

 

2.5 Sammanfattning av samtliga studier av Torun Lindholm 
Syftet med avhandlingen är att undersöka huruvida ögonvittnet påverkas av faktorer 

relaterade till den sociala grupptillhörigheten hos vittnet, förövaren samt hos offret.  

 

 Framförallt syftar arbetet till att ta reda på hur vittnets bedömning av personer med 

annan social grupptillhörighet och förmåga att minnas detaljer av brottet påverkas 

av vittnets förutfattade meningar samt erfarenheter som i sin tur är kopplade till 

vittnets sociala grupptillhörighet.  
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Resultaten från dessa studier visar att grupptillhörigheten hos vittnen och de 

iakttagna objekten kan påverka vittnesutsagan. Som studie 1, 2 och 4 visar så 

tenderar civila vittnen att vara hårdare i bedömningen av en gärningsman tillhörande 

en ut-grupp än en gärningsman från en in-grupp. Dessa fördomar i vittnets 

uppfattning av situationen kan iakttas såväl direkt, som en tid efter händelsen.  

Det verkar också som att könstillhörigheten hos vittnet, förövaren samt hos offret 

har en liknande effekt. I detta fall är resultaten inte lika entydiga. Dessa resultat är 

viktiga ur en tillämpad synvinkel då de visar att vittnets möjliga fördomar borde 

granskas när man utvärderar vittnesmål vid rättegångar. Resultaten är även av ett 

teoretiskt intresse då det verkar visa att stereotypiska fördomar kan påverka, inte 

bara bedömningen av svårförståeligt beteende som visats i andra studier, utan även 

bedömningen av precis information om inblandade aktörer.  

En intressant avvikelse var de erfarna poliserna i studie 2 då dessa var den enda 

grupp som inte visade någon tydlig reaktion på etniciteten hos aktörerna i den här 

studien. Nu kan man visserligen inte dra för långt gående slutsatser av en enstaka 

studie men det skulle kunna bero på att poliser upplever mindre stress än civila i 

brottsrelaterade situationer. Det skulle även kunna bero på det sociala tryck som 

poliser kan uppleva, detta gör att de kan bedöma situationen utan att blanda in sina 

fördomar. 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar genomsnittsvärden om den uppfattade klandervärdigheten av gärningsmannen 

bland deltagarna i studien. 
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Studie 4 visade en omvänd bedömning av gärningsmannen då deltagarna blivit 

föraktiverade av en stereotyp som inte stämde överens med förövarens sociala 

tillhörighet. Detta kan vara det mest kontroversiella resultatet av studierna, men det 

ska även tilläggas att mer forskning krävs för att kunna kontrollera detta fenomen. 

Av studien framkom även att grupptillhörigheten av vittnet och gärningsmannen 

som är inblandade i brottet kan signifikant påverka korrektheten i vittnesmålet.  

Poliser verkar vara bättre på att sortera ut relevant information än civila. Men 

framförallt visar studien på skillnaden mellan vad män och kvinnor minns ifrån en 

våldsam händelse.  

Kvinnliga vittnen verkar vara mer pålitliga än män när det gäller information om 

personer, speciellt kvinnliga, inblandade i händelsen. Den bättre förmågan som 

kvinnor och poliser verkar besitta härrör troligen från att tidigare intressen och 

erfarenheter påverkar förmågan att minnas. 
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3  Resultat 

För att närmare utreda hur och om studiernas resultat är något som dagens poliser 

har uppmärksammat, valde vi att hålla tre stycken intervjuer med poliser som 

dagligen jobbar med att hålla vittnesförhör. Dessa poliser har olika lång 

yrkeserfarenhet, de arbetar även på tre skilda orter i Sverige.  

För att försöka få så uppriktiga svar som möjligt har vi valt att inte nämna polisernas 

namn, ålder, anställningsort osv. Detta då en del frågor, så som skillnader i etnicitet, 

kan upplevas som känsliga att tala om, än mer att ha en åsikt om.  

Genom att ställa öppna frågor och följa upp med kompletterande frågor försökte vi 

få fram deras uppfattning i ämnet rörande det som studierna ovan visar på.  

Nedan har vi sammanställt det ur intervjuerna vi tycker är relevant för vår rapport. 

Följande personer är intervjuade: 

Polis A 

Kön: Kvinna  

Ålder: 1970-talet 

Yrkeserfarenhet i tid:2 ½ år 

Mellanstor stad i mellersta Norrland 

Polis B 

Kön: Man 

Ålder: 1960-talet 

Yrkeserfarenhet i tid:22 år, varav 8 år som utredningsman 

Mindre stad i södra Norrland 

Polis C 

Kön: Man 

Ålder: 1960-talet  

Yrkeserfarenhet i tid:22 år, varav 8-9 år som utredare. 

Mellanstor stad i södra Sverige 
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3.1  Intervjusvar kopplade till studie 1 

• Hur avgörande tror du vittnets tolkning av ett händelseförlopp spelar in i dennes 

berättelse?  

Polis A. Jag tror att stress påverkar vittnets tolkning en hel del. Man kan märka 

skillnad på det inledande förhöret med polis på plats och med senare förhör på 

stationen. Vid det senare förhöret har vittnet fått tid till att lugna ner sig, tänka 

igenom vad som hänt, kanske pratat med andra osv. Historierna kan då skilja sig. 

Det kan även komma fler uppgifter vid det senare förhöret eftersom man inte alltid 

hinner berätta alla uppgifter på plats. Ändrar däremot vittnet sig helt från att säga 

en sak i det inledande förhöret men senare nekar till detta, får man ta ställning till 

trovärdigheten. Detta blir avgörande i rätten.  

Polis B: Den är stor. I ett förhör handlar det ofta om att styrka ett uppsåt. 

Gärningsmannen säger ofta att det inte var meningen så då är det viktigt att försöka 

höra hur vittnet har uppfattat gärningsmannens handlande. Hur vittnet uppfattat 

gärningsmannens avsikt och varför och det blir ju en subjektiv bedömning. 

Polis C: Mycket, då det man har som bakgrund påverkar en. 

 

• Tror du att resultatet av en intervju påverkas om vittnet är vittne till en händelse där 

gärningsmannen är från ”in-grupp” eller ”ut-grupp”? 

Polis A: Jag tror att det är vittnets fördomar mot ut-gruppen som i så fall kan 

påverka. 

Polis B: Ja det skulle det kunna göra. Jag kan tänka mig att man som vittne brer på 

mer om gärningsmannen är från en ut-grupp, inte direkt att man ljuger men man 

lägger mer känsla i det. I motsatt situation kanske man försöker tona ner händelsen. 

En del i vittnesförhör är att reda ut vart vittnet har sin lojalitet, det är en viktig del i 

förhöret. 

Polis C: Ja det kan såklart påverka. Men som förhörsledare är det viktigt att se 

förbi sådant och förklara att man vill ha fram händelsen och inte personens 
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specifika åsikter om gärningsmannen eller liknande. I vissa fall är detta helt 

omöjligt och då får man helt enkelt anteckna det i förhöret. ”På frågan X svarade 

vittnet…”. (Författarnas anm: Vad som menas är att vittnet exempelvis uttrycker 

rasism.) 

Jag har inte upplevt någon skillnad mellan vittnen som lämnar utsaga om någon 

från in-gruppen kontra ut-gruppen.  

 

• Har du någon erfarenhet av att vittnets och gärningsmannens etnicitet påverkar 

vittnets förmåga att ”peka ut” gärningsmannen? 

Polis A: Några gånger har svenska vittnen sagt att ”gud vad svårt, alla afrikaner 

ser likadana ut!”  

Vid fotokonfrontation då alla personer på bilden är mörka, icke svenska, kan 

problem uppstå för vittnet som i detta fall är svenskt. Det har hänt, men  bara en 

gång, att en icke svensk sagt likadant om svenska personer i en fotokonfrontation. 

Jag tror att detta beror på att vi bor i ett land där det bor ljusa och blonda 

människor. Vi har lärt oss skilja ut näsor och drag som är generellt för ljusa 

personer. När mörka personer kommer hit, från andra kulturer och andra gener 

tror jag att en bristande uppmärksamhet kan ligga till grund för osäkerheten vid 

fotokonfrontationen.  

Hade vi haft många kineser runt om oss så skulle vi lättare kunna känna igen dem. 

Och se skillnad. 

Polis B: Det är svårt, speciellt vid fotokonfrontationer. Det är mycket lättare om de 

får se gärningsmannen i verkligheten eller om man gör som i Uppsala och andra 

ställen där man börjat med videofilmer på misstänkta och kör en videkonfrontation. 

Då får gärningsmannen röra sig efter ett visst mönster som är lika i alla filmer. 

Detta har visat sig väldigt värdefullt, särskilt om gärningsmannen varit icke-svensk. 

Man har lättare att skilja på personer med traditionellt nordiskt utseende. Så får 

man se dem röra sig är det lättare att peka ut dem. Om vittnet känner personen 

fungerar fotokonfrontationen jättebra men är det helt okända människor är det 
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svårare. 

Polis C: Det kan vara mycket svårt. Oftast sker händelser så fort. Det är viktigt att 

vara mycket försiktig och förklara att gärningsmannen KAN finnas bland bilderna, 

inte att han måste göra det. Åter igen, om någon är säker på vem det var så får man 

ställa kontrollfrågor om hur man kan vara så säker, och tvärtom om vittnet är 

osäkert. 

 

3.2  Intervjusvar kopplade till studie 2 

• Har du hört poliser som vittnen någon gång? 

Polis A: Jo, jag har hört poliser och oftast har detta skett via telefonen. Det är okey 

att förhöra ett vittne via telefonen vid smärre brott och vanligast för polisen är att 

de ska komplettera med detaljer. Därför sker förhören oftast via telefonen. 

Jag upplever ingen större skillnad mellan förhör med poliser eller allmänhet. Det 

enda jag kan komma på är att polisernas utsaga brukar bli kortare. 

Polis B: Ja det har jag. Skillnaden mellan poliser och civila vittnen är att de är mer 

van vid situationen så de har oftast varit lugnare och bättre på att iaktta saker. Lite 

beroende på hur lång tjänstgöring polisen har, ju längre tjänstetid desto mer 

rutinerad i sådana situationer. Poliser är bättre på att titta efter sådant som är 

viktigt för lagföring. Jag vet inte om de är mer tillförlitliga men de är bättre på att 

kolla efter vad som är viktigt för lagföring. Själva iakttagelseförmågan kan vara 

likadan som ett vanligt vittne utifrån att beskriva händelsen. 

Polis C: Nej det har jag inte. Oftast ber man polisen i fråga att skriva ett PM om 

händelsen. Det är synd. Egentligen bör det ju hållas ett förhör med polisen, men så 

är inte fallet. Om det däremot handlar om grövre brott så håller man förhör med 

poliser som varit vittnen till händelsen. 

 

• Har du någon erfarenhet om rätten påverkas av om det är en polis som vittnar 

istället för en civil?  
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Polis A: Ja, jag tror det. Vid de rättegångar som jag har varit med på, och det är en 

hel del så har polisens vittnesmål gått över fort. Polisens vittnesmål går snabbare 

än civilas vittnesmål. Åklagaren och advokaten ställer fler frågor till ett vittne som 

inte är polis.  

Polis B: Objektivt sett ska det inte göra någon skillnad. Det kan vara en fördom det 

också, att man tror att rätten litar mer på poliser. Jag kan inte uttala mig om det. 

Ofta är det så att polisen varit nykter vid tillfället vilket kan göra vittnesmålet mer 

trovärdighet. 

Polis C: Det kan vara så, men det är mest en egen reflektion. Jag tror att poliser 

har lättare för de språk som talas i rätten. Både när det gäller att förstå och 

uttrycka sig. De klarar sig, till skillnad från vissa civila, från att måla in sig i hörn 

och uttrycker sig på ett sånt sätt som rätten vill. 

 

3.3  Intervjusvar kopplade till studie 3 

• Upplever du någon skillnad mellan manliga och kvinnliga vittnen? 

Polis A: Ja, män talar generellt mindre än kvinnor. Jag måste ställa fler 

följdfrågor. Kvinnor är duktiga på att beskriva och detaljera händelser, kläder 

m.m., de vill beskriva mer. Kvinnor är nog mer uppmärksamma än män, för de kan 

ofta beskriva hårfärg, frisyrer osv. lättare än vad män gör.  

Jag är ju kvinna och jag tror att det kan ha betydelse också vid förhöret. Ofta 

upplever jag det som lättare att tala med kvinnor. Män kan tycka att vi inte har 

något gemensamt och därför inte alltid svara på frågor eller svara kortfattat.  

Polis B: Erfarenhetsmässigt så är tjejer bättre på att peka ut gärningsmännen och 

våga göra det. Men det kan ju bero på tillfälligheter men det är min uppfattning. 

Killar brukar vara bättre när det är fordon inblandat. 

Polis B nämner, på frågan ” Har du upplevt att vittnen lämnar utsagor som inte 

stämmer överens med verkligheten”,  följande på annat ställe i intervjun:  

Något jag har tänkt på är att olika människor lägger märke till olika saker. En del 
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kan väldigt mycket om kläder och andra är bra på ansikten. Tjejer är oftast 

duktigare på kläder. Tjejer är överlag bättre vittnen, om man ska generalisera är 

kvinnor bättre på detaljer. Det är så klart olika men oftast är tjejer bättre. 

Polis C: Nej, jag har inte märkt av någon skillnad. 

3.4 Kritisk granskning av resultatet 

Då intervjusvar alltid baseras på en subjektiv åsikt bör man vara försiktig med att 

dra alltför långtgående slutsatser från dessa intervjuer. De personer som har blivit 

intervjuade har även de en ryggsäck med sig från tidigare erhållna erfarenheter. 

Gamla och nya fördomar samt sitt sätt att förhålla sig till dem påverkar deras åsikter 

i olika sammanhang.  

Då vi endast intervjuat tre stycken poliser kan detta ge ett svårtolkat resultat, ett 

större underlag skulle behövas för att se hur medvetenheten inom kåren ser ut kring 

denna problematik. Men intervjuerna har ändå ett värde då det är erfarna poliser vi 

intervjuat. 

Etnicitet är ett laddat begrepp sett ur flera aspekter. Dels har arbetet med etnicitet 

och integration ett starkt fäste inom politiken. Etnicitet är ofta även förknippat med 

arbetslöshet och brottslighet som gör att ämnet är känsligt att diskutera. Alla 

individer har en bild av hur samhället är uppbyggt och hur det ska fungera. I detta 

spel är fördomar ett vanligt och betydande inslag som för med sig både bra 

egenskaper men även en negativ problematik, genom att människan då har sina 

förutfattade meningar och inte är objektiv i sin bedömning och i interaktionen 

mellan människor.  

Det är viktigt vid granskning av resultatet i denna rapport att man tar det 

ovannämnda i beaktande när man studerar intervjusvaren. 

3.5 Resultatsammanfattning 

Samtliga poliser som intervjuats har i stort sett lika åsikter och erfarenheter av hur 

vittnen påverkas vid en brottslig händelse. Vittnets tolkning av ett händelseförlopp 

har en stor betydelse för deras minne av händelsen. Vad som påverkar vittnenas 
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tolkning kan variera, beroende på sinnesstämning, etnicitet eller vittnets 

kategorisering av gärningsmannens tillhörighet, in- samt ut-grupp. Eftersom en 

vittnesutsaga alltid är en subjektiv uppfattning av en händelse är poliserna överens 

om att det påverkar resultatet av förhöret. 

När det gäller poliser som vittnen fick vi inget entydigt svar av de intervjuade, detta 

skulle kunna tolkas som ett utslag av deras olika yrkeserfarenheter. Men det verkar 

som om förhör med poliser kan vara mindre komplicerade, vilket kan bero på att de 

vet vad som är intressant och relevant för det aktuella brottet. En av poliserna har 

ingen åsikt på området då denne inte hållit några förhör med poliser, i de ärenden 

han haft har det räckt att inblandade poliser skrivit ett PM. 

En generell uppfattning de intervjuade poliserna har angående genusets påverkan är 

att kvinnor ofta är mer detaljerade än män i sina utsagor. De tror att denna skillnad 

kan bero på olika intressen hos individerna vilket påverkar vad man ser och kommer 

ihåg från en händelse. En av poliserna har inte upplevt någon skillnad mellan könen 

i vittnessituationer. 

Fotokonfrontation anses vara ett trubbigt verktyg enligt poliserna ur intervjun. Det 

hade varit bättre med att använda sig av videokonfrontation då vittnet ges möjlighet 

att se gärningsmannens rörelsemönster, anser en av de intervjuade. Kontrollfrågor 

bör ställas som komplement till vittnets utpekande. 
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4 Diskussion 

4.1 Effekter av vittnets fördomar 

En analys av deltagarnas syn på gärningsmannens klandervärdighet i studie 1 visar 

att såväl svenskarna som invandrarna bedömde gärningsmannen hårdare om denne 

tillhörde en ut-grupp, i deltagarens ögon, till skillnad från om denne gick att placera 

i deltagarens in-grupp. Av detta tolkas att fördomar kan påverka ögonvittnens utsaga 

på ett avgörande sätt.  

Som förväntat ser man att gärningsmannens in-/ut-grupp-status har en påtaglig 

effekt av hur vittnet uppfattar denne. Det kan få förödande konsekvenser för 

rättsprocessen om vittnet tonar ner eller förstärker händelsen som denne har 

bevittnat. Detta kan bäst förklaras av deltagarnas stereotypa förväntningar av 

gärningsmannens grupptillhörighet. Denna uppfattning verkar delas av poliserna i 

vår rapport då de är av uppfattningen att gärningsmannens grupptillhörighet kan 

påverka vittnets tolkning av gärningsmannen och händelsen.  

Att fotokonfrontation är ett trubbigt instrument kan man se både i studien och av 

intervjuerna. Då man i studien kan se att det var vanligare att vittnena pekade ut fel 

gärningsman än att de korrekt identifierade denne, vilket stöds av intervjuerna då 

samtliga upplevt svårigheter med fotokonfrontationer.  

Detta kan delvis bero på vittnets tolkning av gärningsmannen då både svenskar och 

invandrare tenderade att oftare peka ut en person med invandrarbakgrund som 

gärningsman, även de gånger som gärningsmannen i studien varit svensk. Denna 

tolkning kan bero på förutfattade meningar som kommer ifrån att invandrare är 

överrepresenterade i brottsstatistiken och vittnenas tidigare erfarenheter av 

gärningsmän vid brott.  

Dessutom har poliserna vi intervjuat upplevt att svenskar generellt sett har svårt att 

uppfatta skillnader i invandrares utseende vilket kan leda till felaktiga 

identifieringar. Detta då man är mer van vid att relatera till personer med typiskt 

nordiskt utseende. 
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Det möjligtvis enda positiva i studierna, är studie 2, om hur fördomar påverkar 

polisers tolkning av ett brott och gärningsmannen. Som i studie 1 upplevde de civila 

deltagarna att gärningsmannen med invandrarbakgrund var mer klandervärd än den 

svenska. För poliserna framkom det motsatta och de hade även överlägsen förmåga 

att komma ihåg detaljerna om gärningsmannen.  

Denna studie visar på viktiga skillnader mellan polisers och civilas 

ögonvittnesskildringar. Det verkar som om poliser inte påverkas av sina fördomar i 

samma utsträckning som civila. Detta skulle kunna bero på en kombination av att 

poliser är mer medvetna om sina fördomar och därigenom lärt sig att inte påverkas 

av dessa i sin tolkning.  

Dessutom upplever den ena polisen som vi intervjuat att polismän helt enkelt är 

lugnare i dessa situationer, då de är mer vana vid situationen och bättre på att iaktta 

detaljer som är relevanta för lagföring. Vilket i sin tur leder till en förbättrad 

förmåga att göra en individuell tolkning av händelsen.  

Det framgår av figuren i studie 2, att poliserna i studien har bedömt den svenske 

gärningsmannen som mer klandervärd än den med invandrarbakgrund, helt i 

motsats till de civilas bedömning. En alternativ tolkning av detta resultat skulle 

kunna vara att poliser är överdrivet medvetna om sina fördomar och 

överkompenserar för detta. Om de inte påverkades av sina fördomar hade man 

kunnat förvänta sig att de skulle bedöma båda gärningsmännen ungefär lika hårt. 

Men detta kan även bero på små nyansskillnader som uppstår när man gör två olika 

inspelningar av en händelse.  

Det är dock märkligt att Torun Lindholm väljer att inte närmare resonera kring 

denna tillsynes omvända fördomsfullhet utan tolkar resultatet som att poliser är 

mindre fördomsfulla än civila. 

4.2 Könets påverkan 

Studien rörande skillnaden i mäns och kvinnors förmåga att lämna en utsaga som 

vittne, visar på att kvinnor verkar mer tillförlitliga när det kommer till information 

rörande andra kvinnor.  
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När man balanserar ut genus på aktörerna i det kritiska scenariot verkar det som att 

kvinnor har en generell fördel i att minnas detaljer gentemot män. Kvinnor verkar 

bättre på att minnas information om personer, detta kan bero på ett större intresse 

för dessa detaljer. Det kan också vara så som andra studier visat att kvinnor 

generellt är bättre än män på att minnas sekvenser. Det är möjligt att män ibland är 

bättre på att minnas mansorienterade detaljer från ett våldsbrott scenario. Dock 

behöver inte detta betyda att män är bättre än kvinnor på att minnas all typ av 

information från våldsamma händelser, som en del tidigare studier har påvisats.  

Denna uppfattning delas av majoriteten av de poliser som blivit intervjuade i vår 

studie. Poliserna upplever kvinnor som överlag bättre vittnen då det kommer till att 

beskriva detaljer från händelser. Enligt den ena polisen är kvinnor bättre på att peka 

ut gärningsmän än manliga vittnen, medan männen är bättre på t.ex. 

fordonsrelaterade frågor. 

Vad detta beror på är svårt att säga, men mest troligt är att individer lättare minns 

sådant som man är mer intresserad av och har tidigare kunskap utav. 

4.3   Slutsatser och förslag 

Rapporten visar på att felkällor lätt dyker upp i en vittnesutsaga p.g.a. att de flesta 

vittnen såväl som alla människor, tenderar att tolka en händelse genom sina 

fördomar som har utformats av tidigare erfarenheter. Det tåls att ifrågasätta vittnets 

trovärdighet, för att på så sätt värdera informationen som getts av vittnet.  

Det är viktigt att förhörsledare, men även andra utredningsmän/kvinnor, är 

medvetna om denna problematik för att på ett optimalt sätt få fram en så sann bild 

som möjligt om händelsen. Förutom att förbereda sig inför ett förhör genom att 

exempelvis vara påläst, tagit reda på information om vederbörande med mera, kan 

det vara viktigt att skapa sig en mer djupgående bild av vittnet innan förhöret. Detta 

sker redan vid första mötet med förhörsledaren och vittnet. Det kan ske i korridoren 

till förhörsrummet, i väntrummet eller dylikt. På så sätt kan förhörsledaren få fram 

mer information om vittnets åsikter och leverne. Förhörsledaren måste i sin tur vara 

medveten om sina egna fördomar så att denne är objektiv i förhållandet till vittnet 

och vittnets utsaga.   
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Så som Polis B nämner i sin intervju, kan ett sätt för att minska risken att vittnet 

pekar ut fel gärningsman vara att införa videokonfrontation istället för 

fotokonfrontation. I samtliga studier där fotokonfrontation förekommit har en 

problematik för vittnet synliggjorts vad gäller att peka ut rätt gärningsman.  

På olika platser i landet, bl.a. Uppsala, har videokonfrontation testats och detta har 

gett bra resultat. Polisman B säger: ”Då får gärningsmannen röra sig efter ett visst 

mönster som är lika i alla filmer. Detta har visat sig väldigt värdefullt, särskilt om 

gärningsmannen varit icke-svensk. Man har lättare att skilja på personer med 

traditionellt nordiskt utseende. Så får man se dem röra sig är det lättare att peka ut 

dem. Om vittnet känner personen fungerar fotokonfrontationen jättebra men är det 

helt okända människor är det svårare.”  

Vid en fotokonfrontation ska man inte nöja sig med att vittnet bara pekar ut 

gärningsmannen utan man ska sträva efter att få detaljer kring vad vittnet känner 

igen i gärningsmannens anletsdrag. 

Vi tycker att mer forskning inom detta område skulle behövas då det är en väsentlig 

fråga ur rättssäkerhetssynpunkt, vilket gör att det är viktigt att få en bekräftelse på 

om förhållanden som framkommit i rapporten stämmer. 
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Otryckt Källa 

Polis A, 

Kvinna 

Född på 1970-talet 

Yrkeserfarenhet i tid 2 ½ år 

Arbetar mellanstor stad i mellersta Norrland 

Polis B 

Man 

Född på 1960-talet 

Yrkeserfarenhet i tid 22 år, varav 8 år som utredningsman 

Arbetar i mindre stad i södra Norrland 

Polis C 

Man 

Född på 1960-talet, yrkeserfarenhet i tid 22 år, varav 8-9 år som utredningsman 

Arbetar i mellanstor stad i Södra Norrland. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Kön 

Ålder (Decennium)  

Yrkeserfarenhet i tid 

Tjänstgöringsort 

 

• Vad är din uppgift på myndigheten? Berätta lite om vad du gör. 

 

• När du förhör ett vittne, hur tänker du då innan själva vittnesförhöret?/Vad 

tänker du på primärt då du förhör ett vittne? 

 

• Har du upplevt att vittnen lämnar utsagor som inte stämmer överens med 

verkligheten?  

• Vad tror du att detta kan bero på? 

• Vad gör du för att komma åt den sanna bilden? 

• Har du varit med om en vittnesutsaga som dåligt stämmer överens med 

verkigenheten? 

• Vad tror du detta kan bero på? 

 

• Har du hört poliser som vittnen någon gång? 

• Har det gått till på samma sätt som då civila hörs som vittnen? 

• Hur tillförlitliga upplevde du dem? 

• Har du någon erfarenhet om rätten påverkas av om det är en polis som vittnar 

istället för en civil?  

 

• Hur bedömer du trovärdigheten hos vittnets utsaga? 

 

• Har du märkt någon problematik för vittnet att ”peka ut” en gärningsman?  

• Har du någon erfarenhet av att vittnets och gärningsmannens etnicitet påverkar 

vittnets förmåga att ”peka ut” gärningsmannen? 

 

• Upplever du någon skillnad mellan manliga och kvinnliga vittnen? 
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• Upplever du någon skillnad i förhör med vittnen som är av svenskt ursprung 

eller personer med invandrarbakgrund?  

• Upplever du någon skillnad på barn och vuxna som vittnen? 

 

• Vet du vad en ”in-grupp” samt vad en ”ut-grupp” är? 

• Tror du att resultatet av en intervju påverkas om vittnet är vittne till en händelse 

där gärningsmannen är från ”in-grupp”? 

• Samma fråga men ”ut-grupp”? 

 

• Hur avgörande tror du vittnets tolkning av ett händelseförlopp spelar in i dennes 

berättelse?  

• Hur trovärdig blir utsagan?  

 

• Tror du att förhörsledaren kan påverka resultatet av ett förhör med ett vittne? 

• På vilket sätt då? 

 

Beskrivning av studien av Torun Lindholm 

• Känner du till Torun Lindholm? 

• På vilket sätt känner du till henne? 

• Vet du vad hennes studier handlar om? 

• Vad tycker du om hennes studier? 

 

• Hur kan du som förhörsledare få fram en utsaga som ger en så rättvis bild av 

händelseförloppet som möjligt trots påverkan av fördomar och attityder som vittnet 

har? 

• Har du någon taktik eller strategi med förhör med vittnen som ger en så neutral 

bild som möjligt? 

• Ägnar du någon tanke på fördomar innan eller under ett förhör? 
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Bilaga 2 - Intervjusvar 
 

Polis A 
 
Kön: Kvinna  

Ålder: 1970-talet 

Yrkeserfarenhet i tid:2 ½ år 

Mellanstor stad i mellersta Norrland 

 

• Vad är din uppgift på myndigheten? 

Jag jobbar som Kriminalinspektör sedan 1½ år sedan med inriktning mot 

familjevåld och sexualbrott mot barn. De flesta ärenden som jag arbetar med 

behandlar grov kvinnofridskränkning, sexualbrott och misshandelsbrott. 

 

• När du förhör ett vittne, hur tänker du då innan själva vittnesförhöret?/Vad tänker du 

på primärt då du förhör ett vittne? 

Innan jag håller själva förhöret går jag noga igenom utredningen. Jag upprättar 

frågor, så objektiva frågor som möjligt, som jag vill ha besvarade samt eventuella 

följdfrågor. Jag försöker ta reda på om vittnet är bekant med andra vittnen, 

målsäganden eller den misstänkte. Om vittnet var berusad vid händelsen eller 

påverkad av något annat preparat. 

 

• Har du upplevt att vittnen lämnar utsagor som inte stämmer överens med 

verkligheten? 

Det är svårt att svara på det. Detta är ju rättens uppgift att besvara. Det är svårt för 

mig som förhörsledare att avgöra vittnets verklighet och dennes uppfattning. Min 

verklighet behöver inte överensstämma med vittnets verklighet. Upplevelsen och 

tolkningen beror ju på så mycket! 

Om det däremot finns flera vittnen och någon av dessa säger något som inte alls 

stämmer överens med de övriga vittnesmålen kan man ju ifrågasätta om utsagan är 
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riktig. Då ställer jag följdfrågor som ”vart befann du dig”, ”fanns det något i vägen 

för din sikt” osv. 

Jag pressar absolut inte vittnet eller ifrågasätter dennes uppfattning om händelsen, 

för det är ju vittnets upplevelse och syn på händelseförloppet som är det väsentliga. 

Däremot kan jag poängtera att det är viktigt att vittnet talar sanning så att denne 

inte blir misstänkt för mened. 

 

• Har du hört poliser som vittnen någon gång? 

Jo, jag har hört poliser och oftast har detta skett via telefonen. Det är okey att 

förhöra ett vittne via telefonen vid smärre brott och vanligast för polisen är att de 

ska komplettera med detaljer. Därför sker förhören oftast via telefonen. 

Jag upplever ingen större skillnad mellan förhör med poliser eller allmänhet. Det 

enda jag kan komma på är att polisernas utsaga brukar bli kortare. 

 

• Har du någon erfarenhet om rätten påverkas av om det är en polis som vittnar 

istället för en civil? 

Ja, jag tror det. Vid de rättegångar som jag har varit med på, och det är en hel del 

så har polisens vittnesmål gått över fort. Polisens vittnesmål går snabbare än 

civilas vittnesmål. Åklagaren och advokaten ställer fler frågor till ett vittne som inte 

är polis. 

 

• Hur bedömer du trovärdigheten hos vittnets utsaga? 

Det går inte att bedöma trovärdigheten. Det första som jag började tänka på då jag 

började jobba på ”krim” var just hur trovärdiga och mindre trovärdiga människor 

kan vara. Detta var en problematik för mig, jag trodde mig vara en god 

människokännare! Men med erfarenheter har jag kommit fram till att saker och ting 

inte alltid är som man tror. Jag försöker vara objektiv vid mitt bemötande med 

vittnet, men man får ju alltid en uppfattning om personen i fråga vare sig man vill 
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det eller inte. Jag är då tacksam för att jag slippa sitta i rätten! 

• Har du några knep för att göra synliggöra lögnen? 

 

Njaa, inte direkt. 

• Har du märkt någon problematik för vittnet att ”peka ut” en gärningsman? 

Vid fotokonfrontation har det uppstått problem. Fotokonfrontation är en starkt 

bevisning då ett vittne pekar ut en person. Om vittnet säger osanning så kan en hel 

utredning baseras på lögner och detta kan få förödande konsekvenser för den som 

blir utpekad. Det gäller att det finns annan bevisning också. Det har faktiskt hänt att 

ett vittne har pekat ut fel person. 

 

• Har du någon erfarenhet av att vittnets och gärningsmannens etnicitet påverkar 

vittnets förmåga att ”peka ut” gärningsmannen? 

Några gånger har svenska vittnen sagt att ”gud vad svårt, alla afrikaner ser 

likadana ut!”  

Vid fotokonfrontation då alla personer på bilden är mörka, icke svenska, kan 

problem uppstå för vittnet som i detta fall är svenskt. Det har hänt, men  bara en 

gång, att en icke svensk sagt likadant om svenska personer i en fotokonfrontation. 

Jag tror att detta beror på att vi bor i ett land där det bor ljusa och blonda 

människor. Vi har lärt oss skilja ut näsor och drag som är generellt för ljusa 

personer. När mörka personer kommer hit, från andra kulturer och andra gener 

tror jag att en bristande uppmärksamhet kan ligga till grund för osäkerheten vid 

fotokonfrontationen.  

Hade vi haft många kineser runt om oss så skulle vi lättare kunna känna igen dem. 

Och se skillnad. 

 

• Upplever du någon skillnad mellan manliga och kvinnliga vittnen? 



Rapport nr. 363 

 VI 

2006-12-03 

Ja, män talar generellt mindre än kvinnor. Jag måste ställa fler följdfrågor.  

Kvinnor är duktiga på att beskriva och detaljera händelser, kläder m.m., de vill 

beskriva mer. Kvinnor är nog mer uppmärksamma än män, för de kan ofta beskriva 

hårfärg, frisyrer osv. lättare än vad män gör. 

Jag är ju kvinna och jag tror att det kan ha betydelse också vid förhöret. Ofta 

upplever jag det som lättare att tala med kvinnor. Män kan tycka att vi inte har 

något gemensamt och därför inte alltid svara på frågor eller svara kortfattat. 

 

• Upplever du någon skillnad i förhör med vittnen som är av svenskt ursprung eller 

personer med invandrarbakgrund? 

Jag har inget direkt svar till eller om vittnen. 

Däremot upplever jag att invandrare har svårt att hålla sig till det som jag frågar 

om. En rak och enkel fråga kan bli besvarad med deras livshistoria. Jag upplever 

det som om att vissa har svårt att hålla tråden eller att det finns ett helt annat behov 

hos invandrare att få tala om sitt liv. Jag tror att detta kan bero på okunskap av 

Sveriges lagar. Det kan vara svårt att veta vad polisen har för uppgift och ibland 

blandas polisen uppgifter ihop med socialtjänstens. 

Jag tycker att svenskar är mer strukturerade vid förhör. De kan prata mer specifikt 

och jag kan få mer detaljer. Jag tror att fler svenskar vet mer om vad polisen vill 

veta. Det finns även en annan problematik. Många muslimska män vill inte alltid 

tala med mig för att jag är kvinna. De tar inte i hand, tittar mig inte i ögonen, och 

kan svara väldigt kort. De vill uppenbarligen inte berätta om vad som har hänt för 

mig. Ibland har det gått så långt att vi fått byta till en manlig förhörsledare. 

 

• Upplever du någon skillnad på barn och vuxna som vittnen? 

Vi håller ju inte förhör med barn som är under 15 år, vi har samtal. De ungdomar 

som är mellan 15 och 18 år är ofta fåordiga. Detta kan bero på att ordförrådet inte 

alltid är utvecklat eller att det är rädda för följderna av att de pratar/skvallrar för 
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polisen. Man får ibland dra ut svaren ur dem. De som är över 18 år talar mest. 

 

• Vet du vad en ”in-grupp” samt vad en ”ut-grupp” är? 

Ja. Det är typ ”vi” och ”dom”. 

 

• Tror du att resultatet av en intervju påverkas om vittnet är vittne till en händelse där 

gärningsmannen är från ”in-grupp”? 

Det var en klurig fråga! Det gäller för mig att jag är objektiv i mina frågor. Vittnets 

etnicitet skall inte ha någon betydelse och det har det inte heller för mig. 

Däremot har det större betydelse om vad personen har för bakgrund, om denne 

finns med i misstankeregistret eller brottstankeregistret. Detta ska egentligen inte 

heller ha någon betydelse, men det blir ändå att man har det i bakhuvet vid 

förhöret. Det kan bli så att man har en mindre tilltro till en person med en kriminell 

bakgrund, även fast man vet om att denne inte alls med sin historia att göra. Därför 

är det så viktigt att sträva efter att vara så objektiv som möjligt! 

 

• Samma fråga men ”ut-grupp”? 

Jag tror att det är vittnets fördomar mot ut-gruppen som i så fall kan påverka. 

 

• Hur avgörande tror du vittnets tolkning av ett händelseförlopp spelar in i dennes 

berättelse? 

Jag tror att stress påverkar vittnets tolkning en hel del. Man kan märka skillnad på 

det inledande förhöret med polis på plats och med senare förhör på stationen. Vid 

det senare förhöret har vittnet fått tid till att lugna ner sig, tänka igenom vad som 

hänt, kanske pratat med andra osv. Historierna kan då skilja sig. Det kan även 

komma fler uppgifter vid det senare förhöret eftersom man inte alltid hinner berätta 

alla uppgifter på plats. Ändrar däremot vittnet sig helt från att säga en sak i det 

inledande förhöret men senare nekar till detta, får man ta ställning till 
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trovärdigheten. Detta blir avgörande i rätten. 

 

• Tror du att förhörsledaren kan påverka resultatet av ett förhör med ett vittne? 

Ja det tror jag. Men som jag sagt tidigare så ska man som förhörsledare vara så 

objektiv som möjligt. Det kan lysa igenom om förhörsledaren agerar på ett sådant 

sätt som om han vet sanningen och misstror vittnet. Tonläge, formuleringar av 

frågor och kroppsspråket spelar också en stor roll. Val av frågor som man inte 

skulle ha haft om man var objektiv eller låter bli att ställa frågor bara för att man 

tror sig veta sanningen kan också vara en problematik. 

Ja det gäller som förhörsledare att inte ha förutfattade meningar utan lyssna aktivt 

på vad vittnet har att säga. 

 

• På fråga om hon hört eller läst Torun Lindholms studie svarar Polis A att hon har 

inte hört talas om henne eller studierna. Polis B fick då höra en sammanfattning av 

studien. 

 

• Hur kan du som förhörsledare få fram en utsaga som ger en så rättvis bild av 

händelseförloppet som möjligt trots påverkan av fördomar och attityder som vittnet 

har? 

Vid det första mötet vi har, i exempelvis korridoren här i polishuset, kan man skaffa 

sig en uppfattning om hur individen är. Exempelvis tala om vittnets umgänge m.m. 

för att på så vis få fram om vederbörande bara umgås med svenska människor eller 

om denna umgås med invandrare också osv. Detta kan vara bra att veta.  

Det är viktigt att man är objektiv också. Bemötandet är A och O. Att ställa öppna 

frågor för att få så ärliga svar som möjligt samt att tänka på kroppshållningen och 

kroppsspråket. Det optimala är att kemin mellan mig som förhörsledare och vittnet 

skall fungera så bra som möjligt. 
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• Har du någon taktik eller strategi med förhör med vittnen som ger en så neutral bild 

som möjligt? 

Ja, som jag sa nyss det här med objektiviteten, bemötandet, öppna frågor samt 

kroppsspråket. Fungerar detta brukar förhöret går bra. 

 

• Ägnar du någon tanke på fördomar innan eller under ett förhör? 

Ja, jag är medveten om att jag själv har fördomar. Jag har nog fått lite mer sedan 

jag började jobba som polis också. Jag försöker att tänka på mina fördomar och jag 

tänker ofta på hur jag formulerar mina frågor. Jag försöker vara så professionell 

som möjligt. 
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Polis B 

 

Kön: Man 

Ålder: 1960-talet 

Yrkeserfarenhet i tid:22 år, varav 8 år som utredningsman 

Mindre stad i södra Norrland 

 

• När du förhör ett vittne, hur tänker du då innan själva vittnesförhöret?/Vad tänker du 

på primärt då du förhör ett vittne? 

Syftet med ett förhör är att få en så klar bild som möjligt av vad som har hänt. 

Speciellt kring den tid som brottet har inträffat. 

 

• Använder du någon grundmall? 

Nej, det är väldigt olika beroende på vad det är för brott, ålder på vittnet osv. 

Bakgrundsinfo kring händelsen, om vittnet varit berusad osv. påverkar upplägget av 

förhöret. Spontan berättelse från vittnet är att föredra. Jag försöker börja alla 

förhör med en spontan berättelse från vittnet och följer sen upp med kompletterande 

frågor för att fylla upp rekvisit och få bekräftat att det är ett brott som har begåtts. 

 

• Har du upplevt att vittnen lämnar utsagor som inte stämmer överens med 

verkligheten?  

Inte så jätte ofta. Beror på hur avvikande du menar, ofta är det så att om man har 

tre vittnen så får man tre olika historier. Vanliga fel är hur många det är på platsen, 

tidsaspekten, vart vittnet har befunnit sig. Gärningsmannabeskrivningen kan skilja 

sig lite grann. Något jag har tänkt på är att olika människor lägger märke till olika 

saker. En del kan väldigt mycket om kläder och andra är bra på ansikten. Tjejer är 

oftast duktigare på kläder. Tjejer är överlag bättre vittnen, om man ska generalisera 

är kvinnor bättre på detaljer. Det är så klart olika men oftast är tjejer bättre 
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• Har du hört poliser som vittnen någon gång? Vad är skillnaden jämfört med civila? 

Ja det har jag. Skillnaden mellan poliser och civila vittnet är att de är mer van vid 

situationen så de har oftast varit lugnare och bättre på att iaktta saker. Lite 

beroende på hur lång tjänstgöring polisen har, ju längre tjänstetid desto mer 

rutinerad i sådana situationer. Poliser är bättre på att titta efter sånt som är viktigt 

för lagföring. Jag vet inte om de är mer tillförlitliga men de är bättre på att kolla 

efter vad som är viktigt för lagföring. Själva iakttagelseförmågan kan vara likadan 

som ett vanligt vittne utifrån att beskriva händelsen. 

 

• Har du någon erfarenhet om rätten påverkas av om det är en polis som vittnar 

istället för en civil?  

Objektivt sett ska det inte göra någon skillnad. Det kan vara en fördom det också, 

att man tror att rätten litar mer på poliser. Jag kan inte uttala mig om det. Ofta är 

det så att polisen varit nykter vid tillfället vilket kan göra vittnesmålet mer 

trovärdighet. 

 

• Hur bedömer du trovärdigheten hos vittnets utsaga? 

Det är svårt. Naturligtvis är det beroende på hur mycket man vet innan om 

händelsen, jämföra med andras berättelser. Sen tittar man logiskt på utsagan, 

stämmer det vittnet har sett med vart denna har befunnit sig osv. En helhets 

bedömning, men det är svårt blir mycket en magkänsla. 

 

• Har du märkt någon problematik för vittnet att ”peka ut” en gärningsman?  

Det är svårt, speciellt vid fotokonfrontationer. Det är mycket lättare om de får se 

gärningsmannen i verkligheten eller om man gör som i Uppsala och andra ställen 

där man börjat med videofilmer på misstänkta och kör en videkonfrontation. Då får 

gärningsmannen röra sig efter ett visst mönster som är lika i alla filmer. Detta har 

visat sig väldigt värdefullt, särskilt om gärningsmannen varit icke-svensk. Man har 

lättare att skilja på personer med traditionellt nordiskt utseende. Så får man se dem 
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röra sig är det lättare att peka ut dem. Om vittnet känner personen fungerar 

fotokonfrontationen jättebra men är det helt okända människor är det svårare. 

 

• Upplever du någon skillnad mellan manliga och kvinnliga vittnen? 

Erfarenhetsmässigt så är tjejer bättre på att peka ut gärningsmännen och våga göra 

det. Men det kan ju bero på tillfälligheter men det är min uppfattning. Killar brukar 

vara bättre när det är fordon inblandat. 

 

• Upplever du någon skillnad i förhör med vittnen som är av svenskt ursprung eller 

personer med invandrarbakgrund? 

Nordbor är mer kortfattat och rak på sak. Generellt sett så ju längre söderut du 

kommer så blir det mer detaljer som inte är relevant för händelsen. Mycket mer 

detaljrikt språk. Speciellt om de känner personen ifråga. Då kan man få en 

berättelse som börjar från det att de föddes, släktförhållanden och vad det beror på. 

Man får mer jobb på att styra in dem på att det är det här de ska prata om. 

Förmodligen beror det på deras sätt, de vill ha med bakgrundsinformation som kan 

påverka hur han har reagerat. 

 

• Upplever du någon skillnad på barn och vuxna som vittnen? 

Ungdomar tar genvägar i sina berättelser så man får ofta gå tillbaka och be dem 

fylla ut vad som har hänt. Det behöver inte bero på någon ovilja utan att det är 

deras sätt att prata eller att de är ovana vid att situationen. Det kan variera lite 

beroende på utbildning. Så det är viktigt att man går igenom berättelsen flera 

gånger så man kommer så nära verkligheten som möjligt. Man får ofta dösnacka 

lite först för att få dem att slappna av och glömma att de sitter hos polisen. Barn är 

ju otroligt svårt, när man kommer under 12 år. Då får man vara väldigt noggrann 

med att undvika ledande frågor. 

 

• Tror du att resultatet av en intervju påverkas om vittnet är vittne till en händelse där 
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gärningsmannen är från in- eller ut-grupp? 

Ja det skulle det kunna göra. Jag kan tänka mig att man som vittne brer på mer om 

gärningsmannen är från en ut-grupp, inte direkt att man ljuger men man lägger mer 

känsla i det. I motsatt situation kanske man försöker tona ner händelsen. En del i 

vittnesförhör är att reda ut vart vittnet har sin lojalitet, det är en viktig del i 

förhöret. 

 

• Hur avgörande tror du vittnets tolkning av ett händelseförlopp spelar in i dennes 

berättelse?  

Den är stor. I ett förhör handlar det ofta om att styrka ett uppsåt. Gärningsmannen 

säger ofta att det inte var meningen så då är det viktigt att försöka höra hur vittnet 

har uppfattat gärningsmannens handlande. Hur vittnet uppfattat gärningsmannens 

avsikt och varför och det blir ju en subjektiv bedömning. T.ex. om tre vittnen säger 

att det syntes i gärningsmannen ögon att han tänkte nita killen men gärningsmannen 

säger själv att det inte var meningen. Så det är många små nyanser man försöker få 

fram. 

Det är den sammantagna bilden som kan leda nånstans när man gör en 

trovärdighetsbedömning. 

 

• Tror du att förhörsledaren kan påverka resultatet av ett förhör med ett vittne? 

Även där är det jättemycket. Det beror mycket på intresse, engagemang och hur 

erfaren man är som utredningsman. Många är väldigt bra på att prata med 

gärningsmän men man ser en stor skillnad på poliser som inte jobbat med 

utredningar när de förhör vittnen är det väldigt sällan som de täcker upp det som 

behövs i ett vittnesförhör. De gör inga större fel men de är för generella när de 

håller förhöret. Så man får ofta följa upp dessa förhör. 

På fråga om han hört eller läst Torun Lindholms studie svarar Polis B att han har 

inte hört talas om henne eller studierna. Polis B fick då höra en sammanfattning av 

studien. Polis B tycker resultaten i studien var intressanta. 
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• Hur kan du som förhörsledare få fram en utsaga som ger en så rättvis bild av 

händelseförloppet som möjligt trots påverkan av fördomar och attityder som vittnet 

har? 

Baserat på erfarenhet så tar jag hänsyn till in- eller ut-grupper och etnicitet vid 

förhöret. 

Sen vill en del vittnen visa för polisen hur duktiga de är och drar iväg med sina 

berättelser. Kan bero på en iver att hjälpa polisen. Så då får man vara noggrann att 

ifrågasätta om de verkligen kunnat se allt detta. Andra vill inte säga något och då 

är det inte så mycket att göra åt detta. 
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Polis C 

Kön: Man 

Ålder: 1960-talet  

Yrkeserfarenhet i tid:22 år, varav 8-9 år som utredare. 

Mellanstor stad i Sverige 

 
• När du förhör ett vittne, hur tänker du då innan själva vittnesförhöret?/Vad tänker du 

på primärt då du förhör ett vittne? 

Jag försöker få fram och få klarhet i själv händelsen. Det är viktigt att vittnet får 

berätta fritt. Man ska vara försiktig med att lämna ut allt för mycket detaljer. Vissa 

vittnen som man hör är villiga att berätta hur mycket som helst medan man får dra 

ut orden ur vissa. Om man vill ha reda på detaljer så får man försöka leta efter 

ingångar och frågor som gör att vittnet berättar om dessa utan att man själv lägger 

det i munnen på dem 

Använder du någon grundmall? 

Nej ingen grundmall, däremot kan det vara bra att ibland ha med sig en lite kom-

ihåg-lista. Det är viktigt att läsa igenom det som står i förundersökningsprotokollet 

innan man håller själva förhöret.  Detta blir ännu viktigare då man hör flera 

vittnen, eftersom det inte är helt ovanligt att deras berättelser kan skilja sig till och 

ifrån. 

Att vara påläst kan vara svårt vissa gånger, t.ex. om man jobbar på ordningen och 

en kollega skriver rapporten och man själv samtidigt ska hålla ett förhör med ett 

vittne. Då kanske man inte alltid vet allt om händelsen. 

 

• Har du upplevt att vittnen lämnar utsagor som inte stämmer överens med 

verkligheten?  

Många gånger. Det kan bero på olika orsaker, en del tror sig vet men vet inte riktigt 

vad som hänt. Andra vill inte berätta, vissa ljuger och vissa vill bara berätta lite 

grann.  I alla fall är det viktigt att bygga upp ett förtroende så att vittnet förstår vad 
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man är ute efter och att de känner sig trygga. 

 

• Har du hört poliser som vittnen någon gång? Vad är skillnaden jämfört med civila? 

Nej det har jag inte. Oftast ber man polisen i fråga att skriva ett PM om händelsen. 

Det är synd. Egentligen bör det ju hållas ett förhör men så är inte fallet. Om det 

däremot handlar om grövre brott så håller man förhör med poliser som varit vittnen 

till händelsen.  

 

• Har du någon erfarenhet om rätten påverkas av om det är en polis som vittnar 

istället för en civil?  

Det kan vara så, men det är mest en egen reflektion. Jag tror att poliser har lättare 

för de språk som talas i rätten. Både när det gäller att förstå och uttrycka sig. De 

klarar sig, till skillnad från vissa civila, från att måla in sig i hörn och uttrycker sig 

på ett sånt sätt som rätten vill.  

 

• Hur bedömer du trovärdigheten hos vittnets utsaga? 

Det gäller att vara öppen och tro på folk. Vissa kan ha missuppfattat situationen det 

bevittnat, men man måste utgå ifrån att de gör sitt bästa. Om det är någon viktig 

utsaga de kommer med så får man, för att bli säkrare på hur trovärdigt det är, ställa 

kontrollfrågor som; ”Var det mörkt? Hur långt ifrån stod du? Passerade det 

personer förbi framför dig? Var du berusad?”.  Man får även ta reda på HUR de 

kan veta det som de säger, är det någon som berättat för dem vilka som var på 

platsen eller såg man det själv. 

 

• Har du märkt någon problematik för vittnet att ”peka ut” en gärningsman?  

Det kan vara mycket svårt. Oftast sker händelser så fort. Det är viktigt att vara 

mycket försiktig och förklara att gärningsmannen KAN finnas bland bilderna, inte 

att han måste göra det. Åter igen, om någon är säker på vem det var så får man 
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ställa kontrollfrågor om hur man kan vara så säker, och tvärtom om vittnet är 

osäkert. 

 

• Upplever du någon skillnad mellan manliga och kvinnliga vittnen? 

Ne, jag har inte märkt någon skillnad. 

 

• Upplever du någon skillnad i förhör med vittnen som är av svenskt ursprung eller 

personer med invandrarbakgrund? 

Nej ingen skillnad här heller. Alla är olika individer, så jag har inte upplevt någon 

skillnad.  Varje ny förhörssituation ser jag som unik. 

 

• Upplever du någon skillnad på barn och vuxna som vittnen? 

Ja, här är skillnaden mycket stor. Det är väldigt svårt att inte ställa ledande frågor 

till barn då dessa oftast bara svarar på just det som man frågar. Med lite äldre 

barn, 13-18 år, så är det lite lättare. De är dock svåra på sitt sätt med, det är viktigt 

att bygga upp ett förtroende för den unge man förhör. Att få vittnet att inse att man 

inte vill någon något illa, utan att man vill ha reda på själva händelsen. 

Något som man borde införa och som används mer och mer är videoförhör, detta 

för att kunna läsa av kroppsspråket hos unga barn. 

Beskrivning av in/ut-grupp 

 

• Tror du att resultatet av en intervju påverkas om vittnet är vittne till en händelse där 

gärningsmannen är från in eller ut-grupp? 

Ja det kan såklart påverka. Men som förhörsledare är det viktigt att se förbi sådant 

och förklara att man vill ha fram händelsen och inte personens specifika åsikter om 

gärningsmannen eller liknande. I vissa fall är detta helt omöjligt och då får man 

helt enkelt anteckna det i förhöret. ”På frågan X svarade vittnet…”. (Författarnas 



Rapport nr. 363 

 XVIII 

2006-12-03 

anm.: Vad som menas är att vittnet exempelvis uttrycker rasism.) 

Jag har inte upplevt någon skillnad mellan vittnen som lämnar utsaga om någon 

från in-gruppen kontra ut-gruppen. 

 

• Hur avgörande tror du vittnets tolkning av ett händelseförlopp är i dennes 

berättelse?  

Mycket, då det man har som bakgrund påverkar en. 

 

• Tror du att förhörsledaren kan påverka resultatet av ett förhör med ett vittne? 

Ja absolut! Jag har varit med om att en person som varit oskyldig erkänt brott och 

på frågan om varför denne erkände har personen svarat att man kände sig pressad.  

Beskrivning av Torun Lindholms studie. Han har inte hört talas om henne eller 

studierna. Tycker resultaten var intressanta. 

 

• Hur kan du som förhörsledare få fram en utsaga som ger en så rättvis bild av 

händelseförloppet som möjligt trots påverkan av fördomar och attityder som vittnet 

har? 

Det är viktigt att man är förbered och att man tar det lugnt. Tid kan oftast vara en 

påfrestande faktor, inte minst vid telefonförhör. Sen gäller det att vinna vittnets 

förtroende. 

Det man som förhörsledare har att gå på är ju vittnets utsaga. Det är viktigt att man 

undviker att själv fylla i luckor i berättelsen, är det något som är oklart så får man 

se till att ställa följdfrågor får att på så sätt fylla dem. 

Om man får känslan av att personen ljuger eller att berättelsen känns konstig så får 

man be vittnet att berätta om händelsen. 

Det är mycket viktigt att alltid ställa öppna frågor. Det man vill ha fram är objektiv 

fakta, så det gäller att hela tiden vara vaken på att man inte fyller i luckor eller att 
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man glömmer bort sådan information. 


