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Förord 
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stunder av tvivel. 
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 Sist men inte minst vill jag tacka min handledare docent Minna Gräns för ett 

fantastiskt bra handledarskap, goda råd och inspiration. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

I december år 2005 publicerade Rikspolisstyrelsen (RPS) en rapport med riktlinjer för 

rättsväsendets arbete med vittneskonfrontationer. Denna rapport var en uppdatering av 

en annan rapport från 1990.
1
 Syftet med båda rapporterna var att höja kvaliteten på 

arbetet med konfrontationer och att höja det genomsnittliga bevisvärdet för 

identifikationsbevisning. I den senaste rapporten konstateras att användningen av 

konfrontationer varierar runt om i Sverige, dels vad gäller omfattningen, dels vad gäller 

bevisvärdet på genomförda konfrontationer. Av stor vikt var också att rapporterna skulle 

resultera i att landets polismyndigheter i framtiden skulle arbeta efter samma principer, 

och att erhålla förutsebarhet genom enhetlig praxis, vad gäller domstolarnas bedömning 

av konfrontationernas bevisvärde.
2
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är dels att utvärdera rapporten från 2005 och dels att 

analysera om dessa riktlinjer efterföljs av polismyndigheterna ute i landet. De två första 

centrala frågeställningarna i arbetet är om riktlinjerna överensstämmer med psykologisk 

forskning och om de är tillräckligt tydligt utformade för att den enskilde polisen ska 

förstå vad som krävs och varför detta krävs. En tredje central fråga är huruvida polisen 

följer riktlinjerna och om arbetet sker enhetligt mellan tre geografiskt spridda orter i 

landet. Diskussionen angående dessa frågor sker löpande under de olika avsnitten, som 

är indelade efter de olika kriterierna för en korrekt genomförd konfrontation.  

1.3 Metod och avgränsningar 

 

Vid författandet av denna uppsats har jag omväxlande använt mig av en rättsdogmatisk 

och en empirisk metod. I de delar förfarandet för vittneskonfrontationer finns reglerat i 

lagtext har detta varit grunden för diskussionen. I övriga delar har jag använt mig av 

artiklar rörande psykologisk forskning. 

Vid analysen av konfrontationernas genomförande har jag endast använt mig av 

fotokonfrontationer. Anledningen till detta är att förfarandet är det vanligaste i Sverige, 

                                                 
1
 RPS rapport 1990:3. 

2
 RPS rapport 2005:2 förord. 
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samt att det av arbetsekonomiska skäl var det mest lämpliga alternativet.
3
 Vid valet av 

urvalskriterier ansåg jag att en geografisk spridning var önskvärd för att kunna 

undersöka enhetligheten i landet. Orterna Lund, Luleå och Nacka valdes ut baserat på 

geografiskt läge och distriktens storlek. Samtliga konfrontationsförhör är hållna under 

2011 och 2012, cirka sex år efter rapportens publicering. Ett annat kriterium var att dom 

skulle ha meddelats. Detta för att analysen skulle kunna omfatta domstols hantering av 

konfrontationer.
4
 

Det sammanlagda materialet bestod av fyra domar med 15 konfrontationer från Lund, 

nio domar med 17 konfrontationer från Luleå och elva domar med 30 konfrontationer 

från Nacka. Sammanlagt ligger således 24 domar och 62 konfrontationer till grund för 

analysen. Resultaten är inte så robusta som man skulle önska, men är ändå en 

betydelsefull indikator på vad som fungerar bra och vad som kan behöva förbättras. 

 För att kunna analysera materialet så objektivt och enhetligt som möjligt 

sammanställde jag en enkät utifrån de riktlinjer som RPS rapport föreskriver. Denna 

enkät fungerade som ett analysverktyg vid genomgången av alla 

förundersökningsprotokoll och domar.
5
 Antalet utredare har kontrollerats för att 

försäkra att resultaten inte speglar några enstaka polisers arbete, utan ger en rättvisande 

bild av det generella genomförandet av konfrontationer. Sammanlagt har 31 utredare 

agerat förhörsledare i de 62 hållna konfrontationsförhören. 

För varje avsnitt ges en kortare introduktion till forskning på området. Därefter har 

rapportens förhållande till forskningen och dess praktiska genomslag diskuteras. 

Under avsnitt 8 redogörs för ett test med falska vittnen som genomfördes för att 

kunna bedöma kvaliteten på urvalen av figuranter.
6
 För att kunna beräkna sannolikheten 

för ett visst utfall har jag tagit hjälp av ett antal civilingenjörsstudenter som försett mig 

med den korrekta formeln.
7
 

 

 

 

                                                 
3
 Christianson & Granhag, Polispsykologi, s 243. 

4
 Vid insamlandet av materialet har jag varit tvungen att förlita mig på att den personal hos polisen, 

åklagarmyndigheterna och domstolarna som jag har varit i kontakt med försett mig med allt det material 

jag bett om. 
5
 Se bilaga 1. 

6
 Se bilaga 4 och 5. 

7
 =BINOM.FÖRD.(X1;X2;0,125;FALSKT), där X1 är antalet korrekta utpekanden, X2 antalet vittnen och 

0,125 sannolikheten för att ett vittne pekar ut den misstänkte i en konfrontationsgrupp innehållande åtta 

personer. 



 

 

9 

 

1.4 Disposition 

 

Inledningsvis redogörs för grundläggande information om konfrontationer och 

minnesfunktioner. Därefter övergår arbetet till att mer specifikt behandla de olika 

delarna av en vittneskonfrontations genomförande. Analysresultaten redovisas löpande.  

I uppsatsens senare del diskuteras frågan rörande vilken roll konfrontationer spelar i 

domstol. Hur bedöms genomförandet av konfrontationer och påverkar de utgången i 

målen? Här diskuteras också ett antal nya hovrättsfall och deras eventuella betydelse för 

utvecklingen av hanteringen av vittneskonfrontationer. Avslutningsvis diskuteras 

möjliga ändringar för framtiden och lämpligheten av att meddela riktlinjer i en rapport 

på det sätt som RPS gjort. 

2 Allmänt om vittneskonfrontationer och minnets 

funktioner 

2.1 Inledning 

 

I det här inledande kapitlet vill jag ge en allmän överblick över viktiga hållpunkter 

rörande vittneskonfrontationer för att ge läsaren en plattform att stå på vid den fortsatta 

läsningen. En djupare analys av de respektive kriterierna för en konfrontations 

genomförande och dess praktiska inverkan på bevisvärderingen rörande 

identifikationsvittnen följer i senare kapitel. 

2.2 Syfte och förfarande 

 

Arbetet med vittneskonfrontationer är viktigt eftersom ögonvittnesutsagor är den 

absolut vanligaste, och ofta viktigaste, typen av bevisning i brottmål.
8
 En 

vittneskonfrontation är ett sätt för åklagaren och polisen att testa sin 

förundersökningshypotes. Utifrån denna hypotes blir det primära syftet med en 

konfrontation att samla in uppgifter som antingen bekräftar en misstanke om att en viss 

person är identisk med gärningsmannen eller som motsäger detta. Syftet med 

konfrontationer är således inte att testa vittnets minnesförmåga eller att avgöra om 

                                                 
8
 Granhag & Christianson, Handbok i rättspsykologi, s 275 och Bring m fl, Förhör, s 190. 
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vittnet är ”bra eller dåligt”, utan syftet är att gärningsmannen ska pekas ut medan 

oskyldiga frias från misstanke.
9
 

I Sverige gäller fri bevisföring och bevisprövning som en grundläggande hörnsten i 

det processrättsliga systemet. Detta medför att det i och för sig inte finns några 

begränsningar för vilken metod som kan användas vid en vittneskonfrontation.
10

 Beviset 

som erhålls kan användas i en rättegång oavsett anskaffningssätt, och huvudregeln är att 

all relevant bevisning får åberopas.
11

 Eventuella brister och felaktigheter vid 

anskaffandet ska istället beaktas vid bedömningen av bevisets bevisvärde. För att 

utfallet av en konfrontation ska kunna ges ett så korrekt bevisvärde som möjligt är det 

önskvärt att polisen genomför konfrontationer på ett sätt som följer vetenskapligt 

beprövad erfarenhet.  

När ett vittne (begreppet inkluderar här även målsägande) ska försöka identifiera en 

gärningsman får denne se en konfrontationsgrupp bestående av ett antal personer av 

vilka en är den av polisen misstänkte. De andra personerna i gruppen, som är irrelevanta 

ur utredningssynpunkt, kallas figuranter. Ett sådant förfarande kallas för en 

gruppkonfrontation, vilket är den typ av konfrontation som är vanligast. En alternativ 

metod är en så kallad ”show-up” eller enkelkonfrontation där vittnet endast får se en 

person och således inte erbjuds några valmöjligheter.
12

 Ett sådant tillvägagångssätt är 

inte att rekommendera då vittnet kan utgå ifrån att personen som visas är den misstänkte 

och därför peka ut personen så som varandes gärningsman även om denne bara är 

snarlik den person som begick brottet.
13

  

En gruppkonfrontation kan ske live genom en lineup, då vittnet får se 

konfrontationsgruppen genom en envägsspegel, men kan också ske genom video- och 

fotokonfrontationer. Det är vanligast förekommande att polisen i Sverige använder sig 

av den sistnämnda tekniken.
14

 En fotokonfrontation kan genomföras på två olika sätt; 

antingen visas alla bilder för vittnet på samma gång, simultan visning, eller så visas en 

bild i taget, sekventiell visning.  

                                                 
9
 Granhag & Christianson, Handbok, s 276. 

10
 RPS rapport 2005:2 s 4. 

11
 Bring & Diesen, Förundersökning, s 261. 

12
 Christianson, Rättspsykologi, s 170 och Ainsworth, Psychology, Law and Eyewitness Testimony, s 87. 

13
 Christianson & Granhag, Polispsykologi, s 243 och Granhag & Christianson, Handbok, s 286. Ett 

sådant förfarande har också avvisats av både tingsrätt och hovrätt i mål B 5858-11. Tingsrätten var dock 

delad, och ordföranden samt en nämndeman skrev sig skiljaktiga och menade att det trots föreliggande 

brister kunde antas att utpekandena som gjorts var korrekta. 
14

 Granhag & Christianson, Handbok, s 282 f. 
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2.3 Reglering och möjliga resultat  

 

Konfrontationsförfarandet finns inte specifikt reglerat i någon författning. Däremot 

gäller samma lagstiftning som för andra förhör även konfrontationsförhör, till exempel 

23 kap. rättegångsbalken (RB) och förundersökningskungörelsen (FuK).
15

 För att en 

konfrontation ska kunna värderas i bevishänseende måste domstolen bedöma hur den 

har genomförts. Ledning för denna bedömning får hämtas ur praxis och uttalanden från 

exempelvis Justitieombudsmannen (JO). Enligt JO ska vittneskonfrontationer 

genomföras med utgångspunkt i vad som är praktiskt och lämpligt i det enskilda fallet.
16

 

Det krävs inte att det föreligger en särskild misstankegrad för att det ska vara tillåtet 

att genomföra en vittneskonfrontation, däremot är en konfrontation inget tvångsmedel 

och kan därför bara genomföras på frivillig basis vad gäller personkonfrontationer 

(live).
17

 En misstänkt kan däremot fotograferas medelst tvång, i enlighet med 28 kap. 14 

§ RB, om denne är anhållen eller häktad. Polisen får även fotografera annan, det vill 

säga en person som är misstänkt för ett brott men inte anhållen eller häktad, men inte 

genom tvång.
18

  

En genomförd konfrontation kan resultera i tre olika utfall. Vittnet kan göra rätt 

genom att peka ut gärningsmannen eller att korrekt konstatera att gärningsmannen inte 

finns med i gruppen. Vittnet kan peka ut fel person, det vill säga en av figuranterna eller 

en misstänkt som inte är den riktige gärningsmannen. Ett tredje resultat uppnås då 

vittnet felaktigt hävdar att gärningsmannen inte finns med i konfrontationsgruppen.
19

 

Felaktiga utpekanden är en av de starkast bidragande orsakerna till att oskyldiga 

döms. Det är därför av yttersta vikt att de metoder som visat sig resultera i flest antal 

korrekta beslut, inte flest antal utpekanden, används vid genomförandet av 

vittneskonfrontationer.
20

  

  

                                                 
15

 RPS rapport 2005:2 s 2. 6 § FUK rör hämtning av vittne till förhör och inkluderar uttryckligen 

hämtning till konfrontationsförhör. 
16

 JO:s ämbetsberättelse 1985/86 s 121. 
17

 RPS rapport 2005:2 s 6. 
18

 RPS rapport 2005:2 s 8. 
19

 Granhag & Christianson, Handbok, s 276. 
20

 Granhag & Christianson, Handbok, s 275. Se även http://www.innocenceproject.org. 
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2.4 Inkodning, lagring och framplockning 

 

Vid utvecklandet av riktlinjer för arbetet med konfrontationer är det viktigt att förstå hur 

vi minns och vad som påverkar vår förmåga att minnas. Att minnas innebär att vi lagrat 

information som kan plockas fram vid ett senare tillfälle. Denna process brukar delas 

upp i tre faser; inkodning, lagring och framplockning.  

Vi tar hela tiden in olika intryck, exempelvis via vår syn och hörsel. Det är dessa 

intryck som sedan kan lagras som minnen. Denna inkodning sker konstant och vi är i 

många fall inte medvetna om att den sker. Det finns dock en mängd olika faktorer som, 

om de föreligger vid inkodningstillfället, kan påverka inkodningen.
21

 Dessa faktorer är 

viktiga att utvärdera, speciellt i domstol, vid en bedömning av vittnets möjligheter att ha 

gjort en korrekt iakttagelse, och vittnets möjligheter att göra en korrekt identifikation av 

gärningsmannen. Som exempel på påverkansfaktorer kan nämnas den tid som vittnet 

hade möjlighet att göra sin iakttagelse under och huruvida det förekom ett vapen eller 

inte.
22

 

Genom att bearbeta information skapar vi associationer, vilket i sin tur skapar 

sökvägar till olika minnen.  När denna bearbetning sker kopplas den nya informationen 

till sådan information som vi tillgodogjort oss tidigare, och genom denna koppling kan 

vi lagra minnen i långtidsminnet. Om vi bearbetar minnet om och om igen kommer det 

att påverkas och när vi tänker på det inträffade, pratar med andra eller tar del av medias 

rapportering modifieras det ursprungliga minnet. Detta kan ske genom att vi ersätter 

information från det aktuella tillfället ersätts med sådan information som vi lagrat från 

tidigare erfarenheter, eller att vi helt enkelt fyller ut händelseförloppet med detaljer som 

härrör från en annan tidpunkt eller från en annan källa än själva iakttagelsen.
23

 

Vi bär på mängder av lagrad information. När vi har svårt att komma ihåg något och 

när vi säger att vi har glömt, beror det framförallt på att vi saknar lämpliga ledtrådar för 

att kunna nå den lagrade informationen. Vid förhörssituationer är det därför viktigt att 

polisen ger vittnet bästa möjliga förutsättningar för att kunna plocka fram 

informationen. Det finns ett flertal yttre faktorer som kan påverka vittnets möjligheter 

till framplockning av ett visst minne. Det kan till exempel vara svårare för vittnet att 

                                                 
21

 Granhag & Christianson, Handbok, s 96. 
22

 Ainsworth, s 36 och 40. 
23

 Granhag & Christianson, Handbok, s 98 f. 
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minnas när förhöret och identifikationen sker i en helt annan miljö än den där 

iakttagelsen gjordes.
 24

 

Förutom att ge vittnet möjlighet att minnas korrekt är det av stor vikt att polisen inte 

påverkar vittnets minnesbild, exempelvis genom att använda värdeladdade ord i frågor 

under ett förhör. Valet av formulering kan påverka det sätt på vilket vittnet berättar om 

sina minnen.
25

 

Det finns således många olika faktorer, hänförliga till de tre olika faserna i vår 

minnesstruktur, som kan påverka dels hur vi uppfattar det som sker omkring oss, dels 

hur vi sedan minns händelsen och dels hur lätt och korrekt vi kan återge dessa minnen. 

Allt detta ger sedan olika förutsättningar för att kunna ta ett korrekt beslut under en 

vittneskonfrontation. 

2.5 Sammanfattning 

 

Syftet med vittneskonfrontationer är inte att avgöra om vittnet har en god 

minnesförmåga utan att ge vittnet en möjlighet att försöka identifiera gärningsmannen. 

Det är minst lika viktigt att en oskyldig person frias från misstanke som att en skyldig 

person pekas ut och rutinerna kring konfrontationsförhör bör genomsyras av detta. Då 

konfrontationsförfarandet inte finns reglerat i författning ska istället utgångspunkten 

vara vad som är lämpligt och praktiskt, och för att generera det mest rättssäkra resultatet 

ska beprövad erfarenhet och forskning ligga till grund för förfarandet. 

 Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka ett vittnes inkodning, lagring och 

framplockning av ett minne. Dessa faktorer påverkar i sin tur vittnets möjlighet att 

korrekt identifiera gärningsmannen. 

3 För- och nackdelar med fotokonfrontationer 

Det är viktigt att förstå vilka för- och nackdelar som finns med fotokonfrontationer, dels 

för att få förståelse för varför vissa steg av konfrontationens genomförande är så viktiga, 

dels för att förstå varför denna metod används i större utsträckning än live-

konfrontationer i Sverige idag. 

Forskning har visat att det inte föreligger några resultatmässiga skillnader mellan 

konfrontationer som genomförs live och de som genomförs med fotografier i de fall 

                                                 
24

 Granhag & Christianson, Handbok, s 99 ff. 
25

 Loftus, Eyewitness Testimony, s 94 ff. 
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igenkänningen endast rör gärningsmannens ansikte.
26

 Det krävs dock att 

fotokonfrontationerna administreras på ett korrekt sätt för att skillnader i resultat inte 

ska uppstå.
27

  

Konfrontationsbildernas kvalitet spelar en stor roll för vittnets möjligheter att göra ett 

korrekt utpekande. Bättre kvalitet än vid en live-konfrontation går knappast att få, varför 

fotokonfrontationerna är klart underlägsen på den punkten.
28

 Är bilderna undermåliga 

borde det innebära att det inte längre går att påstå att det inte skulle föreligga 

resultatmässiga skillnader mellan de två typerna av konfrontationer. Det får anses vara 

en grundläggande förutsättning att bilderna är av godtagbar kvalitet för att en 

fotokonfrontation ska vara att föredra framför en live-konfrontation. 

Det finns ett antal uppenbara nackdelar med en fotokonfrontation jämte en live-

konfrontation som kommer sig av att vittnet istället för att se en levande människa får se 

en statisk, platt bild framför sig. Det är i och med detta endast aktuellt med 

fotokonfrontationer i de fall som vittnet ska försöka identifiera gärningsmannens 

ansikte. Om vittnet istället har en god minnesbild rörande gärningsmannens 

rörelsemönster är en live-konfrontation att föredra.
29

 Är bilden svart/vit kan detta ge ett 

ännu plattare intryck, vilket kan bereda vittnet större svårigheter att känna igen 

gärningsmannen. Vittnet kan också få svårt att göra ett korrekt utpekande i de fall 

gärningsmannen ändrat sitt utseende sedan observationstillfället, till exempel genom att 

ändra frisyr eller odla skägg, alternativt raka sig.
30

 Detta borde dock även gälla för live-

konfrontationer. I de fall gamla bilder används finns det dock en större risk för att 

gärningsmannens utseende hunnit ändras mer drastiskt, exempelvis om denne gått upp 

eller ner mycket i vikt, eller att denne plastikopererat sig. Vid en fotokonfrontation har 

vittnet heller ingen möjlighet att uppskatta längden på de som ingår i 

konfrontationsgruppen, trots att längden är en faktor som kan hjälpa till vid 

identifieringen. Live-konfrontationer kan därför ge en bättre helhetsbild än 

fotokonfrontationer.
31

 

En klar fördel med fotokonfrontationer är att vittnet slipper träffa gärningsmannen. 

Att ställas inför en person som begått en brottslig gärning kan göra många nervösa, 

                                                 
26

 Cutler m fl, Conceptual, Practical, and Empirical Issues Associated with Eyewitness Identification Test 

Media, s 179 f och Granhag, Vittnespsykologi, s 86. 
27

 Granhag & Christianson, Handbok, s 283. 
28

 Cutler m fl, s 163. 
29

 Granhag & Christianson, Handbok, s 283. 
30

 Ainsworth, s 88. 
31

 Cutler m fl, s 164. 
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speciellt vad gäller brott mot person där målsäganden ska peka ut gärningsmannen. En 

fotokonfrontation kan då vara att föredra, speciellt om vittnet är ett barn.
32

 Ett 

stresspåslag av det slaget kan också påverka vittnets förmåga att plocka fram minnen. 

Vid live-konfrontationer föreligger också en större risk för att någon (den misstänkte 

om denne inte är häktad eller anhållen, eller vittnet) vägrar att delta, än om en indirekt 

konfrontation används.
33

 Det kan finnas kopplingar mellan rädslan att vistas i samma 

byggnad som en eventuell gärningsman och det högre antalet inställda förhör då live-

konfrontationer används jämfört med fotokonfrontationer. Om en sänkning av antalet 

inställda konfrontationer uppnås genom att använda videokonfrontationer, bör samma 

resultat gå att uppnå genom fotokonfrontationer, eftersom vittnet även då slipper vara 

nära den eventuella gärningsmannen. Det kan också vara så att en misstänkt har lättare 

att gå med på att ett foto tas av honom eller henne än att denne ska delta personligen i 

en lineup. 

Ainsworth anser att det finns en risk att de poliser som genomför en fotokonfrontation 

försöker hjälpa vittnet att peka ut den misstänkte, vilket kan ske medvetet eller 

omedvetet. Han medger att samma sak skulle kunna ske vid en live-konfrontation.
34

 Jag 

anser att faran för sådan påverkan inte ligger i själva visningsmediet, utan i om den 

polis som leder förhöret är medveten om vilken person i konfrontationsgruppen som är 

den misstänkte. 

På plussidan kan också läggas en effektivitetshänsyn. Det borde vara lättare att kunna 

plocka ut ett antal lämpliga figuranter på fotografi, än att få dessa att kunna inställa sig 

på polisstationen vid en given tidpunkt. Det borde både gå fortare och finnas ett större 

utbud av figuranter att välja mellan.
35

 Fotografier kan också sparas och användas igen 

vid senare tillfällen. Vid live-konfrontationer finns det en risk att den misstänkte drar till 

sig vittnets uppmärksamhet genom att bete sig på ett avvikande sätt. Detta trots att det 

ligger i dennes intresse att inte dra vittnets blickar till sig. Resultatet av ett sådant 

beteende skulle kunna bli att bevisvärdet av en sådan konfrontation sjunker drastiskt. 

                                                 
32

 Ainsworth, s 87 f och Cutler m fl, s 166. 
33

 Granhag & Christianson, Handbok, s 283. 
34

 Ainsworth, s 89. 
35

 Cutler m fl, s 165. 
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4 RPS rapport 2005:2 

RPS rapport är uppbyggd så att den inledningsvis redogör för grundläggande begrepp 

kring vittneskonfrontationer och minnets funktioner, för att sedan övergå till 

rekommendationerna för de olika momenten i en vittneskonfrontation; Analys och 

beslut, planering, genomförande och dokumentation. Dessa olika skeden är hämtade ur 

ett antal JO-beslut som slår fast att det är angeläget att dessa faser genomförs av två 

olika anledningar. För det första är det viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att 

konfrontationer genomförs på ett korrekt sätt. För det andra är det viktigt ur ett 

samhällsperspektiv att utredningsåtgärder genomförs på ett korrekt sätt så att 

möjligheten att beivra brott inte minskar drastiskt.
36

 

Innan en konfrontation företas måste ett beslut om att detta ska ske tas. Beslutet bör 

föregås av en analys av utredningsläget. Detta för att utredningen kan ta skada av 

oöverlagda åtgärder. RPS har sammanställt ett antal punkter med faktorer som kan 

påverka beslutet. För det första ska det vara praktiskt möjligt att genomföra en 

konfrontation. Någon vidare precisering av vad som menas finns inte. De situationer 

som åsyftas torde vara då den misstänkte inte är anhållen eller häktad och vägrar att 

delta i en konfrontation.
37

 En bedömning av vittnets möjligheter att vid 

observationstillfället kunna ha gjort en korrekt iakttagelse ska också göras, liksom en 

bedömning av om det är lämpligt att genomföra en konfrontation.
38

 Avslutningsvis 

sammanfattas de viktigaste delarna av rapportens rekommendationer i en punktlista. 

Rapporten trycktes i fem tusen exemplar, varav en del skickades ut till 

polismyndigheterna och en del bevaras hos RPS för att kunna distribueras till beställare. 

Den gjordes också tillgänglig på polisens intranät.
39

 I dagsläget finns rapporten även 

tillgänglig på internet. 

                                                 
36

 JO 1983/84 s 67 ff och JO 1986/87 s 101 ff. 
37

 En misstänkt som är anhållen eller häktad kan fotograferas genom tvång, men ett sådant tvångsmedel 

kan inte användas mot en misstänkt som inte är frihetsberövad; 28 kap. 14 § RB och förordningen 

(1992:824) om fingeravtryck m.m.  
38

 RPS rapport 2005:2 s 15. 
39

 Uppgifter från telefonkontakt med kriminalinspektör Lena-Karin N Vifell, RPS representant i arbetet 

med att framställa rapporten. 
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5 Vikten av ett korrekt genomförande 

5.1 Inledning 

 

Den främsta orsaken till varför det är av sådan stor vikt att polisen genomför 

konfrontationer på ett korrekt sätt är att oriktiga utpekanden är den vanligaste orsaken 

till felaktigt fällande domar.
40

 Med korrekt genomförande åsyftas här de fall då polisen 

följt de riktlinjer som RPS meddelat, när dessa är i linje med psykologisk forskning på 

området. Ett korrekt genomförande innebär således att tillvägagångssättet varit sådant 

att risken för ett felaktigt utpekande minimerats. Ett högt bevisvärde för en 

konfrontation kan bara uppnås om testet varit rättvist för både den misstänkte och för 

vittnet. Detta sker genom planeringen av konfrontationen, urvalet av figuranter, val av 

plats och genomförandet av konfrontationen i övrigt. Detta är viktigt av två anledningar: 

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att ett felaktigt utpekande inte sker för att på så 

vis minimera risken för att oskyldiga döms. Det finns även ett samhälleligt intresse som 

kräver att polisens arbetssätt inte leder till att förutsättningarna för att kunna lösa brott 

allvarligt försämras.
41

 

 I media uppmärksammas i perioder det faktum att amerikanska fångar frigivits efter 

att ha blivit rentvådda med hjälp av DNA-teknik. I ungefär 75 procent av dessa fall låg 

ett felaktigt utpekande till grund för den fällande domen. De personer som blivit 

frisläppta har i snitt suttit 13 år i fängelse för brott de inte begått.
42

 Det är inte bara i 

USA som felaktiga utpekanden fått in utredningar på helt fel spår. I Sverige pekades en 

oskyldig 35-årig man ut som utrikesminister Anna Lindhs mördare. Mannen var lik 

gärningsmannen, Mijailo Mijailovic, och han blev utpekad efter det att bilder på denne 

publicerats i media.
43

 En mycket central orsak till att det föreligger en stor risk för att en 

oskyldigt misstänkt utsätts för en konfrontation är det faktum att det inte krävs någon 

viss misstankegrad för att kunna genomföra en sådan utredningsåtgärd.  

Ett utpekande kan ha otroligt stark genomslagskraft. I vissa fall kan ett utpekande 

vara det enda bevis som binder en person till ett brott. I England slog den så kallade 

Devlin-kommissionen år 1976 fast att ingen bör dömas baserat på en 

                                                 
40

 Granhag & Christianson, Handbok, s 275, http://www.innocenceproject.org. 
41

 JO 1985/86 s 122. 
42

 http://www.innocenceproject.org 
43

 Christanson & Granhag, Polispsykologi, s 240. 
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identifikationsbevisning om inte denna stöds av bevisningen i övrigt.
44

 I svensk rätt har 

konstaterats att det är riskabelt att använda sig av en sådan generellt utformad regel 

eftersom alla vittnesmål ser olika ut, men att det ska stå klart att om domstolen helt 

förlitar sig på sådan bevisning så innebär detta en fara för rättssäkerheten.
45

 Det är 

därför viktigt att poängtera att konfrontationer är ett utredningsinstrument som 

omgärdas av stor osäkerhet.
46

 

5.2 Hur vet vi att ett korrekt genomförande är viktigt? 

 

Studier av vittneskonfrontationer sker i huvudsak genom experimentell forskning. Ett 

exempel på sådan forskning är att ett antal deltagare, som agerar vittnen, får se en 

videofilmad sekvens där ett brott begås. Därefter får deltagarna försöka identifiera 

gärningsmannen i simulerade konfrontationsförhör. Resultaten av dessa tester är 

mätbara eftersom forskarna vet med säkerhet vem som är gärningsmannen. Genom att 

använda sig av den här typen av forskning kan man mäta hur vittnen påverkas av olika 

faktorer och vilka tillvägagångssätt som leder till flest antal korrekt fattade beslut.
47

 Det 

kan dock vara svårt att dra bestämda slutsatser utifrån dessa tester eftersom det inte går 

att skapa en helt verklighetstrogen situation i forskningsmiljön. Att utsätta en person 

som är ovetandes om att denne nu ingår i ett forskningsprojekt, för ett simulerat men 

verklighetstroget brottsligt angrepp skulle inte vara etiskt försvarbart. 

I simulerade fall vet forskarna huruvida vittnet fattar ett korrekt eller ett felaktigt 

beslut. Vad gäller verkliga fall är detta svårare, och ibland omöjligt. Även om vittnet 

menar väl kan denne minnas fel, beroende på felaktigheter i inkodningen, lagringen 

eller framplockningen. I de fall där det i efterhand har bevisats att en dömd person är 

oskyldig kan det göras fallstudier utifrån det material som finns tillgängligt vid den 

tidpunkten. 

 

                                                 
44

 Devlin report (1976), RH 1989:119 s 388 och Ainsworth, s 78. 
45

 RH 1989:119 s 338. 
46

 Granhag, Vittnespsykologi, s 85. 
47

 Så kallade ”staged crimes”. Se Christianson, Rättspsykologi, s 171 och Wells m fl, Eyewitness 

Identification Procedures, s 2. 
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6 Bildernas kvalitet 

För att bästa möjliga förutsättningar ska föreligga för att vittnet ska kunna fatta ett 

korrekt beslut under konfrontationsförhöret ska de fotografier som används vara av viss 

kvalitet.
48

 Det är viktigt att vittnet får en ärlig chans att peka ut gärningsmannen 

samtidigt som den misstänkte inte ska sticka ut bland de övriga deltagarna. Därför 

måste fotografierna vara av bra kvalitet så att det tydligt går att se deltagarnas 

ansiktsdrag. Alla bilder ska ha samma storlek och samma färg. Med färg avses att alla 

bilderna antingen ska vara färgfotografier eller att samtliga ska vara svartvita. Ramen 

runt själva bilden ska antingen vara samma eller olika för samtliga. Detsamma gäller 

bakgrunden i fotografiet och fotovinkeln. RPS ger tydliga anvisningar om att bilderna 

ska se ut på angivet sätt.
49

 

 Det totala antalet konfrontationer som undersökts i detta arbete är 62 stycken. Tyvärr 

omfattar analysen i den här delen endast de 39 konfrontationer där bilderna finns med i 

förundersökningsprotokollet. Ingen analys har kunnat göras av Lunds material, eftersom 

inte en enda konfrontationsbild fanns bifogat i materialet. Av dessa 39 

konfrontationsgrupper hade alla bilder samma storlek och samma färg som de övriga i 

respektive grupp. Det har förekommit i ett flertal fall att bilderna jag fått ta del av varit 

svartvita, medan det i förhörsprotokollet antecknats att bilderna varit i färg. En sådan 

anteckning har tagits för god så som att alla bilderna varit i färg. 

 Vid bedömningen av homogeniteten i bildernas bakgrund har jag bedömt olika 

nyanser av vitt som en och samma bakgrund. Det som har antecknats som avvikande 

har istället varit då någon eller flera av bakgrunderna i en konfrontationsgrupp haft en 

helt annan färg eller om det i bakgrunden gått att urskönja ett föremål eller liknande 

som saknats i de övriga bilderna. Oftast har bakgrunden varit mer eller mindre ljus. 

Nyanser har varit svåra att urskilja eftersom bilderna jag tagit del av i stor omfattning 

varit svartvita.  

Det sammanlagda resultatet visar att 90 procent av bilderna har samma bakgrund som 

de övriga bilderna i konfrontationsgruppen. Endast i fyra fall har någon eller flera 

bakgrunder avvikit från de övriga. Samtliga fyra avvikande fall återfanns i Luleås 

material. Av Luleås sammanlagt 17 konfrontationer saknades bilder för en av 

konfrontationsgrupperna. Av de övriga 16 avvek således fyra av dessa vad gäller 

                                                 
48

 Granhag & Christianson, Handbok, s 283. 
49

 RPS rapport 2005:2 s 18. 
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Ja 
90% 

Nej 
10% 

Ja 
75% 

Nej 
25% 

bakgrunden. Som exempel på en sådan avvikelse kan nämnas att ett av fotografierna ur 

en konfrontationsgrupp är taget utomhus, på en veranda, och att personen på bilden har 

delar av en husvägg bakom sig. De övriga i gruppen har vit bakgrund och fotografierna 

är tagna inomhus.
50

 I ett annat fall hade hälften av bilderna grå bakgrund och den andra 

halvan vit bakgrund.
51

 

Diagram 1                Diagram 2 

  

 

 

 

Fråga 2.4 Sammanlagt resultat           Fråga 2.4 Luleå 

Har bilderna samma/olika bakgrund?      Har bilderna samma/olika bakgrund? 

 Den mest använda fotovinkeln är rakt framifrån. Endast i två fall avvek någon av 

deltagarnas fotovinkel från de övriga. Ett av dessa fall var från Luleå och ett från Nacka. 

Samtliga av konfrontationsgruppernas bilder hade likadana ramar som de övriga. 

 Bedömningen av bildkvaliteten medförde vissa problem. Många av de bilder jag fått 

ta del av var av förhållandevis dålig kvalitet. De var i många fall så pass mörka att det 

var svårt att se de mer specifika ansiktsdragen på deltagarna. Eftersom det inte förekom 

att endast en eller två bilder i en konfrontationsgrupp var av sämre kvalitet än de andra, 

drar jag slutsatsen att de mörka bilderna är ett resultat av den kopiering eller inskanning 

som skett innan de skickats till mig. Detta har dock medfört att det varit svårt att göra en 

objektiv bedömning av bildernas kvalitet. Endast i ett fall framstod det som rimligt att 

bilderna varit av dålig kvalitet redan innan jag fick ta del av dem. Det är dock svårt att 

veta hur många kopieringar bilderna genomgått sedan konfrontationen genomfördes, 

och det är svårt att gissa sig till hur bilderna såg ut vid den tidpunkten. Min egen 

subjektiva bedömning anser jag inte kunna ligga till grund för några slutsatser i den här 

frågan. I sammanhanget ska påpekas att det är väldigt viktigt att domstolen gör en 

kvalitetsbedömning av bilderna, och att rätten förhoppningsvis får rättvisande kopior av 

bilderna. Bildernas generella kvalitet påverkar vittnets möjlighet att fatta ett korrekt 

beslut så pass mycket att detta bör påverka rättens bedömning av konfrontationens 

bevisvärde. 

                                                 
50

 Luleå tingsrätt, mål nr B 2356-12. 
51

 Luleå tingsrätt, mål nr B 1152-12.  
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7 Antal figuranter 

7.1 Rekommendationer 

 

Antalet figuranter har betydelse för konfrontationens bevisvärde eftersom det påverkar 

sannolikheten för huruvida ett visst utfall är slumpmässigt eller inte och för risken för 

den misstänkte att bli utpekad. Är det endast fem personer, inklusive den misstänkte, 

med i konfrontationsgruppen innebär detta att det är 20 procents risk för varje deltagare 

att bli utpekad, medan sannolikheten sjunker till 12,5 procent om antalet istället är åtta 

personer. Genom att sprida risken för ett utpekande mellan fler deltagare skyddas 

oskyldigt misstänkta. Det skulle däremot inte vara rättvist mot vittnet om denne var 

tvungen att titta på 30 olika bilder, och det är inte heller nödvändigt att 

konfrontationsgruppen är väldigt stor för att risken ska anses ligga på en godtagbar nivå. 

I rapporten förespråkas att polisen ska sätta samman konfrontationsgrupper bestående 

av 8-10 figuranter. Det minsta antalet figuranter som godtas är sex stycken.
52

 Mot slutet 

av rapporten finns en punktlista där de viktigaste riktlinjerna sammanfattas. I denna 

punktlista anges att konfrontationsgruppen ska bestå av 6-10 figuranter och en 

misstänkt.
53

 Utifrån denna formulering framstår det som troligt att även sju figuranter är 

ett möjligt alternativ. Det varierar mellan olika länder hur många figuranter som 

används vid en konfrontation och ofta saknas det en rekommendation om hur många 

figuranter som ska ingå i gruppen. I England rekommenderas att minst sju figuranter 

ska ingå medan USA:s minimiantal är fem.
54

  

En grupp med sammanlagt sex personer bör ses som ett minimum. Det ska framgå av 

protokollet hur många bilder som ingått i visningen.
55

 En konfrontationsgrupp ska 

endast innehålla en misstänkt. Anledningen till detta är att sannolikheten för att en 

misstänkt blir utpekad stiger om antalet misstänkta är högre. Figuranterna ska väljas 

enskilt för varje gärningsman, och det skulle bli näst intill omöjligt att hitta lämpliga 

figuranter om flera gärningsmän ingick i samma konfrontationsgrupp.
56

 

 

                                                 
52

 RPS rapport 2005:2 s 17. 
53

 RPS rapport 2005:2 s 26 f. 
54

 Ainsworth, s 90 och New York State Photo Identification Guidelines, s 3. 
55

 JO 1976/77 s 116. 
56

 Christianson & Granhag, Polispsykologi, s 242 och RPS rapport 2005:2 s 17. 
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Ja 
93% 

Nej 
7% 

7.2 Analysresultat 

 

Vid analysen av materialet har jag utgått ifrån RPS rekommendation och kontrollerat 

om antalet deltagare i konfrontationsgruppen varit minst sju stycken (sex figuranter och 

en misstänkt) och max elva stycken (tio figuranter och en misstänkt). Resultatet visar att 

rekommendationen i all väsentlighet efterföljs. Hela 93 procent av 

konfrontationsgrupperna bestod av korrekt antal figuranter. Inte en enda av 

konfrontationsgrupperna bestod av färre figuranter än sex. I tre fall ingick elva 

figuranter och i ett fall fjorton.
57

 

                Diagram 3 

 

 

 

  

            Fråga 1.1 Sammanlagt resultat 

              Rätt antal figuranter? 

Det är intressant att studera hur antalet figuranter skiljer sig mellan de tre olika orterna. I 

Lund verkar nio figuranter användas mest frekvent (sammanlagt tio deltagare i tolv av 

15 grupper) och i Nacka används oftast sju figuranter (sammanlagt åtta deltagare i 26 av 

30 grupper). Luleå hade inte lika otvetydiga resultat. Ungefär hälften av 

konfrontationsgrupperna innehöll sju figuranter (sammanlagt åtta deltagare i sju av 17 

grupper) och den andra halvan åtta figuranter (sammanlagt nio deltagare i sex av 17 

grupper). Utifrån detta kan det konstateras att det inte föreligger enhetlighet mellan de 

olika orterna. Detta kan bero på att rekommendationen från RPS är relativt öppen och 

inte närmare preciserar det exakta antalet figuranter som bör användas. Denna 

utformning kan vara att fördra eftersom det finns olika förutsättningar för att hitta 

lämpliga figuranter i olika fall. Det är inte önskvärt att polisen använder olämpliga 

figuranter i en konfrontation, och på så vis förstör kvaliteten på denna, för att uppfylla 

ett krav på ett exakt antal figuranter. Det är viktigare att det hålls en hög kvalitet på 

konfrontationen som helhet, speciellt som antalet figuranter har signifikant lägre 

betydelse för konfrontationens genomförande än exempelvis urvalet av figuranter, 

förutsatt att minimi- och maximiantalet respekteras.  

                                                 
57

 Lund tingsrätt, mål nr B 5244-12 och Luleå tingsrätt, mål nr B 1390-12. 
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Jag har även undersökt om det förekommit att flera gärningsmän funnits med i samma 

konfrontationsgrupp. I 24 procent av fallen förkom flera gärningsmän, men inte en enda 

konfrontationsgrupp innehöll fler än en misstänkt. 

8 Urvalet av figuranter 

8.1 Rekommendationer 

 

Ett av de mest kända svenska fallen där polisens urval av figuranter kritiserats är den 

konfrontation som Lisbeth Palme medverkade i efter mordet på statsminister Olof 

Palme. Fru Palme pekade ut Christer Pettersson så som varandes identisk med 

gärningsmannen med motiveringen att han var den ende i konfrontationsgruppen som 

såg ut som en missbrukare. Innan konfrontationen hade media spridit uppgifter om att 

den misstänkte var alkoholist. Alla figuranter i konfrontationen var poliser och Christer 

Pettersson var den ende som hade ett typiskt ”missbrukarutseende”.
58

 

Avgörande för huruvida en konfrontation ska kunna ges ett bevisvärde är hur 

figuranterna har valts ut.
59

 Målet är att konfrontationen ska vara rättvis, både för den 

misstänkte och vittnet, och en bra konfrontation är den där det är minst risk att en 

oskyldig blir utpekad och störst chans att gärningsmannen pekas ut.
60

 Utgångspunkten 

vid urvalet är det signalement på gärningsmannen som vittnet lämnat.
61

 Denna metod 

har visat sig resultera i minst antal felaktiga utpekanden.
62

 Därför är det viktigt att ett 

signalementsförhör hålls innan konfrontationen planeras.
63

 Om det inte är möjligt att 

hitta lämpliga figuranter bör man avstå från att hålla en konfrontation.
64

 De delar av 

gärningsmannens utseende som ingår i vittnets signalement ska således stämma in på 

alla deltagarna i konfrontationsgruppen. I övrigt ska deltagarna skilja sig åt. Är de för 

lika blir vittnets uppgift allt för svår.  

För det fall den misstänkte har hunnit ändra sitt utseende sedan observationstillfället 

har man två val; antingen utgår man från den misstänktes nuvarande utseende och väljer 

                                                 
58

 RH 1989:119 och Granhag, Vittnespsykologi, s 89. 
59

 Ainsworth, s 91. 
60

 Wells m fl, The Selection of Distractors for Eyewitness Lineups, s 835. 
61

 Christianson & Granhag, Polispsykologi, s 241 Christianson, Rättspsykologi, s 175 och RPS rapport 

2005:2 s 17. 
62

 Wells m fl, The Selection, s 842. 
63

 I ett fall i materialet förekom det att vittnet fått lämna signalement först efter genomförd konfrontation. 

Vad urvalet baserats på i detta fall är oklart. Se Nacka tingsrätt, mål nr B 6389-11.  
64

 RPS rapport 2005:2 s 17. 
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figuranter som har samma utseende (exempelvis snaggat hår) eller så använder man ett 

äldre fotografi på den misstänkte där denne fortfarande har det utseende vittnet 

beskriver (exempelvis långt hår) och matchar sedan med figuranter med samma frisyr.
65

 

Om det lämnade signalementet avviker från den misstänktes utseende är det den 

misstänktes utseende polisen måste utgå ifrån vid valet av figuranter.
66

 Om en eller flera 

av figuranterna kraftigt avviker från de övriga och signalementet skulle det innebära att 

det ”verkliga” antalet figuranter är lägre än omfattningen av konfrontationsgruppen.
67

   

Vittnet ska inte kunna gissa sig till vem som är den misstänkte, eller kunna peka ut 

denna tack vare deduktivt tänkande baserat på att figuranterna inte stämmer in på 

beskrivningen.
68

 Det är också viktigt att ingen av figuranterna avviker från de övriga vad 

gäller klädsel, eller sticker ut ur mängden på grund av avvikande särdrag, som till 

exempel tatueringar och ärr.
69

 

Ett problem är att vittnen har olika förmåga att kunna ge ett detaljerat signalement. Är 

signalementet vagt innebär det att konfrontationsgruppen kan innehålla en större 

variation av utseenden, medan ett mer specificerat signalement leder till en mer 

homogen konfrontationsgrupp. Tyvärr är det vanligt att signalementen är relativt vaga 

och skulle kunna passa in på många människor.
70

 

8.2 Test med falska vittnen 

 

Ett sätt att testa om urvalet har gjorts på ett tillfredsställande sätt och att den är rättvis är 

att låta utomstående, det vill säga personer som inte var med vid brottstillfället och 

således aldrig har sett gärningsmannen, agera falska vittnen och testa konfrontationen. 

Det grundläggande förfarandet är sådant att de falska vittnena får ta del av det riktiga 

vittnets lämnade signalement och grundläggande uppgifter om brottet. Sedan visas 

konfrontationsbilderna. Om de falska vittnena tenderar att peka ut den misstänkte och 

utpekandena är så pass många att det inte längre kan anses vara ett slumpmässigt utfall 

är detta ett starkt tecken på att urvalet bör göras om. Eftersom ingen av de falska 

vittnena har sett den misstänkte och/eller gärningsmannen tidigare bör utpekandena 

spridas relativt jämnt över gruppen.
71

 Den misstänkte ska heller inte ”försvinna” bland 
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de övriga deltagarna genom att någon av figuranterna står ut och renderar ett högt antal 

utpekanden. Även i de fall ingen av de falska vittnena pekar ut den misstänkte bör 

urvalet göras om.
72

  

 Vid analysen ämnade jag undersöka i hur många fall konfrontationsbilderna stämde 

överens med vittnets signalement. För att kunna svara på denna fråga blev jag till stor 

del utlämnad åt min egen subjektiva uppfattning av vad som menades med de attribut 

som vittnet beskrivit i det lämnade signalementet. Därför ansåg jag mig tvungen att vara 

generös i min bedömning. Det faktum att en del konfrontationsbilder saknades och att 

det i vissa fall saknades signalement medförde att det tillgängliga materialet minskade 

drastiskt, och resultatet av analysen blev därför inte helt tillfredsställande. Av de 25 

konfrontationer som kunde bedömas var det i 22 fall som samtliga bilder bedömdes 

stämma överens med vittnets signalement, och endast tre fall där inte ansågs göra det. 

 På grund av att materialet och analysverktyget i det här fallet inte räckte till för att 

komma till någon konkret och objektivt grundad slutsats genomfördes ett test med 

falska vittnen.
73

 Testet genomfördes på tre konfrontationer slumpmässigt valda ur 

gruppen med de 25 konfrontationsgrupper där både bilder och signalement fanns 

tillgängliga.
74

 De falska vittnena var tio jurister anställda vid Nyköpings tingsrätt. Tre 

av dessa var rådmän, tre tingsfiskaler och fyra var tingsnotarier. RPS rekommenderar att 

antalet falska vittnen ska vara minst lika många som antalet personer i 

konfrontationsgruppen.
75

 Samtliga konfrontationer i testet innehöll åtta deltagare.  

Innan de falska vittnena fick se bilderna instruerades de om att de skulle få se tre 

olika grupper med bilder och att de först skulle försöka peka ut en av deltagarna utan att 

ha fått ta del av någon annan information än brottsrubriceringen. Sedan ombads de 

försöka förklara, i korta ordalag, vad det var som gjorde att de pekade ut en viss 

deltagare. Därefter fick de ta del av signalementet och göra ett nytt utpekande.
76

  

Anledningen till att jag valde att låta testet innehålla två utpekanden var att jag ville 

se om utpekandena berodde på att någonting i själva bilden drog till sig 

uppmärksamhet, eller om det utifrån signalementet var lätt att peka ut den misstänkte. 

Dessa benämns hädanefter som det första och det andra utpekandet. Konfrontationerna 

visades var och en för sig. Sannolikheten för att ett falskt vittne skulle peka ut den 
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misstänkte var därför 12,5 procent. För att resultatet av utpekandena ska vara att se som 

slumpmässigt när tio falska vittnen deltar i testet bör inte fler än två av vittnena peka ut 

samma person, en sannolikhet på 24 procent. Att tre av de falska vittnena skulle peka ut 

samma person har en sannolikhet på endast 9 procent, vilket inte kan anses vara 

slumpmässigt. 

Konfrontation 1:
77

 Vid det första utpekandet var det endast ett av de falska vittnena 

som pekade ut den misstänkte. Inte heller någon av figuranterna blev utpekad i större 

utsträckning än de andra då utfallet fördelades relativt jämnt över gruppen.
78

  Efter att 

ha fått ta del av signalementen såg resultaten helt annorlunda ut. Alla falska vittnen 

pekade ut den misstänkte.
79

 Det finns inget utrymme för att diskutera möjligheten att 

utfallet skulle vara en slump. I det här fallet var vittnets signalement relativt utförligt. 

Bland annat beskrev han gärningsmannen som ”harmynt”. Den ende i 

konfrontationsgruppen som har ett lite märkligt drag kring munnen är den misstänkte. 

När vittnet har gett ett så explicit signalement som i detta fall, kan det vara svårt att hitta 

lämpliga figuranter. Polisen borde då ha ställt sig frågan om det inte var bättre att avstå 

från att genomföra konfrontationen. Värdet av konfrontationen borde, med hänsyn till 

resultatet av testgruppens utpekanden, ha varit obefintligt i bevishänseende. Urvalet bör 

också kritiseras baserat på att det endast var den misstänkte och en av figuranterna som 

hade glasögon, vilket också ingick i signalementet. 

Konfrontation 2:
80

 Den andra konfrontationens första utpekande renderade samma 

resultat som vid den första konfrontationen. Endast ett av de tio falska vittnena pekade 

ut den misstänkte. Efter att ha fått se signalementet var det två som pekade ut 

densamme, dock pekade sex av vittnena ut samma figurant. Sannolikheten för detta 

utfall är 0,004 procent och resultatet kan därför inte anses slumpmässigt. I 

signalementet ingick bland annat att gärningsmannen hade en tatuering i nacken. Den 

frekvent utpekade figuranten hade en tatuering på halsen som tillsynes gick bak i 

nacken. Ingen av de övriga figuranterna eller den misstänkte hade en på bilden synlig 

tatuering. Detta medförde således att denna figurant stod ut ur mängden. Urvalet borde 

därför ha gjorts om, antingen genom att en ny bild på den avvikande figuranten 

infogades i konfrontationsgruppen där tatueringen var övertäckt, eller genom att en mer 

lämplig figurant togs in. 
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Konfrontation 3:
81

 Det sista testet genererade ett gentemot de tidigare avvikande 

resultat, då fyra av de falska vittnena pekade ut den misstänkte redan vid det första 

utpekandet. Vid det andra utpekandet kunde sex personer peka ut densamme. 

Sannolikheten för dessa båda resultat är låg, 2,3 respektive 0,04 procent. Det som verkar 

ha haft en avgörande betydelse för de falska vittnenas utpekande är att det i 

signalementet framgick att gärningsmannen hade chilenskt ursprung. Den allmänna 

uppfattningen bland de falska vittnena var att flera av figuranterna hade ett mer arabiskt 

utseende. På det sättet kunde en stor del av deltagarna ”plockas bort” innan ett 

utpekande gjordes.  Utfallen av dessa tre test var således att inget av urvalen av 

figuranter får godkänt.  

Generellt var det svårt för de falska vittnena att förklara vad det var som fick dem att 

göra det första utpekandet. Svaren varierade från ”han har elaka ögon”, ”han spelar tuff” 

och ”han ser sliten ut”. Det kan vara en del av problematiken med urvalsprocessen, att 

det är svårt att förklara och förstå varför en person sticker ut i en grupp. Det behöver 

inte vara kopplat till signalementet, utan kan bero på känslan vittnet får av att titta på 

bilden. Därför är det viktigt att polisen använder sig av test med falska vittnen.  

RPS nämner att man kan genomföra ett test av det här slaget i fall då man är osäker 

på urvalet.
82

 Jag anser att formuleringen är allt för vag för att ge något praktiskt 

genomslag. Att genomföra ett test med falska vittnen tar tid och resurser i anspråk, 

varför det kan tänkas att ett sådant inte kommer att genomföras om det inte kommer 

krav utifrån, och uppifrån, på att kvaliteten hos urvalet måste nå upp till en viss 

standard. 

Ett bra sätt att lägga grunden för en högre kvalitetsstandard på urvalet av figuranter 

skulle vara om RPS formulerade om riktlinjerna så att dessa på ett explicit sätt förklarar 

att i de fall osäkerhet råder kring urvalet ska ett test med falska vittnen genomföras. Det 

bör också ligga ett ansvar på försvaret (i de fall den misstänkte företräds av en 

försvarare) att tillvarata klientens intresse så tillvida att konfrontationsbilderna ses över 

och att eventuella klagomål kommuniceras till polisen innan konfrontationen 

genomförs. Det är mycket på grund av svårigheten med att göra ett urval av figuranter 

som det är ytterst viktigt att alla bilder finns med i förundersökningsprotokollet. Om 

konfrontationen åberopas som bevis bör domstolen ha tillgång till bilderna för att kunna 

göra en bedömning av urvalet vid bevisvärderingen. 
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Ja 
18% 

Nej 
82% 

8.3 Analysresultat 

 

Konfrontationsbilderna fanns tillgängliga i sammanlagt 39 av de 62 förhörsprotokollen. 

Analysen av dessa rörde huruvida någon av deltagarna i konfrontationsgruppen stod ut 

gentemot de övriga, genom avvikande klädsel eller avvikande särdrag. Som avvikande 

klädsel har glasögon inkluderats, medan tatueringar och piercings ansetts vara 

utmärkande särdrag. RPS rekommendationer på de här punkterna överensstämmer med 

det som sagts ovan under avsnitt 8.1. 

8.3.1 Avvikande klädsel 

Sammanlagt hade någon av figuranterna avvikande klädsel i 18 procent av fallen. 

Avvikelser som förekom var till exempel att två av åtta figuranter hade glasögon, varav 

den misstänkte var en av dessa.
83

 I ett fall var den misstänkte den ende med svart 

huvtröja, vilket ingick i signalementet.
84

 I ett annat fall var den misstänkte den ende 

iklädd skjorta, som dessutom var det enda klädesplagget med mönster på.
85

 I ett annat 

fall hade en av figuranterna en randig pikétröja, medan de övriga hade enfärgade t-

shirts.
86

 Analysen visar att deltagarnas kläder inte avviker i de flesta fall. Dock är de 

förekommande avvikelserna sådana att de lätt hade kunnat undvikas. 

                 Diagram 4 

 

 

 

 

           Fråga 1.4 Sammanlagt resultat 

       Har någon i konfrontationsgruppen avvikande klädsel? 

 

Jag anser att en avvikelse i 18 procent av fallen är mer än vad som ska accepteras. Det 

borde vara långt ifrån ogörligt för polisen att ha en rutin kring deltagarnas kläder. Ska 

ett nytt fotografi  tas bör det finnas en neutral svart eller vit t-shirt för figuranterna att 

fotograferas i. Är fotot äldre bör urvalet ske så att figuranterna har liknande kläder på 

sig. 
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Arbetet med konfrontationer är svårt och vanskligt på många sätt. Just frågan vad gäller 

figuranternas kläder borde dock vara ett av de problem som är lättast att lösa. Det är 

önskvärt att RPS rekommenderar hur rutiner för hanterandet av denna fråga bör 

utformas. Det krävs relativt små åtgärder för att åtgärda detta problem som olöst kan 

leda till stor rättsosäkerhet. Exempelvis; deltagarna ska alltid ha svart tröja, utan krage 

och utan huva. Det borde inte vara varken svårt eller kostsamt att ha sådana tröjor till 

hands på polisstationen. Om en sådan rutin utarbetas nu lär det inte ta allt för lång tid 

innan det finns ett relativt omfattande arkiv med bilder som urvalet kan ske ifrån. 

8.3.2 Utmärkande särdrag 

Någon av figuranterna eller den misstänkte hade utmärkande särdrag i 13 procent av det 

totala antalet tillgängliga konfrontationsgrupper. I ett fall hade vittnet uttryckligen 

uppgivit att gärningsmannen inte hade någon piercing och endast två av åtta figuranter 

uppfyllde detta medan de övriga hade piercing. En av dessa två var den misstänkte.
87

 I 

två fall förekom att en av figuranterna hade en synlig tatuering placerad på halsen, 

medan de övriga saknade en sådan.
88

 Som nämnts ovan förekom också att endast den 

misstänkte hade ett harmynt utseende, vilket ingick i signalementet, medan de andra 

inte hade detta.
89

 

Problemet med utmärkande särdrag är inte lika enkelt att lösa som problemet med 

avvikande klädsel. Det gäller dock att kravet på kvaliteten på urvalet upprätthålls. 

Konfrontationen måste fortfarande vara rättvis både för vittnet och för den misstänkte. I 

vissa fall är det dock enkelt att åtgärda problemet. Om någon av deltagarna har en 

tatuering, ett ärr eller ett unikt födelsemärke bör dessa täckas över. Alternativet är att 

alla i konfrontationsgruppen har detta särdrag. Processen med att hitta lämpliga 

figuranter försvåras då ytterligare. Det är i sådana fall lämpligare att täcka över 

tatueringen, ärret eller födelsemärket. Om inte hänsyn tas påverkas 

konfrontationsgruppen genom att vittnet kan resonera sig fram till att vissa personer inte 

stämmer in på gärningsmannens utseende baserat på förefintligheten eller avsaknaden 

av dessa särdrag. Konfrontationens betydelse som bevis minskar då drastiskt. För de fall 

exempelvis en tatuering skulle vara av vikt för identifieringen av gärningsmannen kan 

det vara lämpligare att en konfrontation sker där vittnet försöker identifiera just en 

tatuering. 
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9 Visning av bilder 

9.1 Simultan eller sekventiell metod? 

 

Hur bilderna visas kan vara av stor betydelse för vilket beslut vittnet tar. De vanligaste 

typerna av visning kallas för den simultana och den sekventiella metoden. I det förra 

fallet visas alla i konfrontationsgruppen samtidigt, medan de visas en och en i det senare 

fallet. När alla bilder visas samtidigt finns en risk att vittnet gör en relativ bedömning, 

vilket innebär att denne jämför deltagarna i konfrontationsgruppen med varandra för att 

sedan peka ut den som är mest lik gärningsmannen. Vid en sekventiell visning blir 

vittnet istället tvungen att göra en absolut bedömning, det vill säga jämföra varje 

deltagare för sig med den minnesbild av gärningsmannen som vittnet har.
90

 Forskning 

har visat att den sekventiella metoden leder till flest antal korrekta beslut, vilket 

inkluderar både korrekta utpekanden och då vittnet korrekt påpekar att gärningsmannen 

inte finns med i konfrontationsgruppen.  

Den simultana metoden leder till flest antal utpekanden, inte flest antal korrekta 

utpekanden.
91

  

Ett experiment visar att i hela 72 procent av de fall då gärningsmannen inte fanns med 

i konfrontationsgruppen avstod vittnen från att peka ut någon då den sekventiella 

metoden användes. Samma siffra för den simultana metoden var endast 49 procent.
92

 

Forskning har även visat att den sekventiella metoden minskar antalet felaktiga 

utpekanden med hälften i de fall gärningsmannen inte finns med i 

konfrontationsgruppen. Metoden medför emellertid också ett lägre antal utpekanden i de 

fall gärningsmannen finns med i gruppen. Forskning har visat att den simultana 

metoden ger bättre resultat vad gäller vittnens förmåga att skilja på när gärningsmannen 

finns med i konfrontationsgruppen eller inte, och det finns forskare som menar att den 

simultana metoden är överlägsen den sekventiella.
93

 

Lindsay med flera påstod år 1991 att forskningsresultaten rörande den sekventiella 

metodens överlägsenhet var robust.
94

 Det finns dock nyare forskning, från 2009, som 

undersökt just robustheten hos fördelarna med den sekventiella metoden och som funnit 
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att ytterligare forskning måste företas innan någon säker slutsats kan dras.
95

 Både 

tidigare och nyare forskning är dock överens om att den sekventiella metoden leder till 

färre antal utpekanden, både felaktiga och korrekta, i de fall gärningsmannen inte finns 

med i konfrontationsgruppen.
96

  

Målsättningen är att hitta de sätt att genomföra konfrontationer på som är mest 

rättssäkra, genom att minimera risken för felaktiga utpekanden. Om det medför att även 

antalet korrekta utpekanden, och därmed möjligheten att lagföra någon för brottet, 

sjunker är det ett pris vi i viss utsträckning måste vara beredda att betala. Den 

sekventiella metoden genererar inte så pass låga utpekandeantal att man bör vara orolig 

för att polisen inte längre kommer att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. 

Baserat på att man ska vara försiktig med att fälla någon i fall där ett utpekande inte 

stöds av övrig bevisning, borde den reella skillnaden inte bli särskilt stor. Finns det 

andra bevis som talar för att den misstänkte är den skyldige är det heller ingen större 

förlust att en konfrontation inte genererar ett utpekande. 

 För att den sekventiella metoden ska generera bättre resultat än den simultana måste 

visningen ske på ett visst sätt. Vittnet ska inte veta hur många bilder denne kommer att 

få se. Det är också viktigt att vittnet endast får se bilderna en gång. Om bilderna visas 

fler än en gång kommer vittnet att jämföra bilden denne har framför sig med alla de 

bilder som redan har visats. Visningen får då en mer simultan natur, men långt mer 

osäker än om den simultana metoden använts medvetet. Forskning har visat att 

sekventiella konfrontationer, där vittnet bara får se deltagarna en gång, resulterar i ett 

högre antal korrekta beslut är där bilderna visas flera gånger.
97

 Det finns därför ingen 

anledning att visa vittnet bilderna flera gånger i de fall man använder den sekventiella 

metoden. 

 Sekventiell visning medför också att konfrontationen blir mindre känslig för bias.
98

 

Det är därför viktigt att förhörsledaren inte är medveten om vem som är den misstänkte. 

Det är önskvärt att mer forskning sker på området för att för- och nackdelarna med de 

olika metoderna, samt vilka omständigheter som ska föreligga för att endera ska vara att 

föredra, ska kunna anses vara tillräckligt utvärderade. Det kan dock konstateras att valet 

av figuranter och bildernas homogenitet blir av större betydelse vid användandet av den 
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simultana metoden, jämfört med den sekventiella.
99

 Baserat på resultatet rörande 

urvalsprocessen och testet med falska vittnen, avsnitt 8.2, är min slutsats att en metod 

som kan agera stötdämpare för dåligt utvalda figuranter är en stark fördel. 

 RPS förespråkar den sekventiella metoden med hänvisning till psykologisk forskning 

i de fall det är praktiskt möjligt. Bortsett från instruktioner om att endast en person eller 

ett föremål får visas åt gången, finns det inga anvisningar om hur en sekventiell visning 

bör gå till. Riktlinjerna bör innehålla att vittnet inte ska veta hur många bilder som 

kommer att ingå i konfrontationen samt att bilderna bara ska visas en gång. I nuläget 

rekommenderar RPS motsatsen; att vittnet ska informeras om att denna har möjlighet att 

se en eller ett flertal bilder flera gånger.
100

 

9.2 Analysresultat 

 

Vid genomgången av materialet visade det sig att vid samtliga konfrontationer där det 

framgick av protokollet vilken typ av visning som använts, så har den sekventiella 

metoden valts. Det saknades uppgifter om visningsmetod i 15 procent av fallen. 

Samtliga fall härrörde från Nacka och Luleå. Eftersom den simultana metoden har varit 

den mest använda metoden tidigare,
101

 borde detta resultat vara ett tecken på att RPS 

rapport har fått genomslag på denna punkt. Det verkar också föreligga enhetlighet i 

landet. 

 I sex av de 17 konfrontationerna från Luleå förekommer ett förfarande där vittnet 

först får se alla bilderna en och en, sedan får vittnet se alla bilder samtidigt.
102

 Dessa 

konfrontationer har bedömts som sekventiella, eftersom bilderna visats var och en för 

sig. Vid ett sådant förfarande minskar vittnets möjligheter att göra en absolut 

bedömning, vilket är en av fördelarna med den sekventiella metoden. Den här typen av 

visning är fortfarande relativt oprövad inom forskning, och därför är det inte 

tillfredsställande att polisen använder sig av den i sitt arbete.
103

 I praktiken skiljer sig 

inte detta förfarande mycket från RPS rekommendationer eftersom dessa innehåller 

instruktioner till vittnet om att denne kan få se bilderna igen efter en första visning. Om 

vittnet inte ombeds kommentera bilderna förrän vid den andra visningen kommer också 

mycket av den viktiga spontana reaktionen gå om intet. Riktlinjerna uppger att polisen 
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ska dokumenterar vittnets reaktioner vid en identifiering eftersom dessa kan påverka 

tillförlitligheten av utpekandet. Reaktionen då vittnet får se bilderna för andra gången 

blir automatiskt mindre äkta än då vittnet spontant gör ett utpekande vid en första 

visning. Jag har heller inte hittat någon forskning som stödjer ett sådant förfarande, 

varför det är önskvärt att polisen upphör att använda sig av en sådan typ av visning och 

instruktion till vittnet.
104

 

9.3 Platsen för förhöret  

 

För att ge vittnet bästa möjliga förutsättningar att känna igen gärningsmannen bör en 

vittneskonfrontation ske på en plats där vittnet känner sig trygg och kan titta på bilderna 

ostört.
105

 Vid analysen fann jag det omöjligt att avgöra om platsen var att anse som 

trygg eftersom detta begrepp i stor utsträckning beskriver en subjektiv känsla hos 

vittnet. Då jag saknat möjlighet att tillfråga vittnet om hur denne upplevde platsen för 

förhöret kan jag inte dra några slutsatser kring huruvida polisen följer RPS 

rekommendationer i den här frågan. 

Frågan huruvida vittnet kan titta på bilderna ostört har en mer objektiv karaktär, om 

än med vissa reservationer för att omständigheterna kan variera från fall till fall. Det är 

dock möjligt att dra vissa slutsatser från analysresultatet.  

Polisstationen har ansetts vara en ostörd plats, medan förhör som skett i en offentlig 

miljö kan ifrågasättas. Exempel på platser som fallit inom denna kategori är förhör på 

vittnets arbetsplats och i baksätet på en på gatan parkerad polisbil.
106

 Omständigheterna 

i det enskilda fallet blir avgörande för om vittnet ostörd kunnat titta på bilderna. Det ska 

konstateras att det i vissa fall kan finnas en poäng med att hålla förhören på en offentlig 

plats, exempelvis då den offentliga platsen är den plats där brottet begicks. Att befinna 

sig i samma miljö som vid iakttagelsen kan hjälpa vittnet att plocka fram sina 

minnen.
107

 Det är dock viktigt att de omständigheter som förelåg under förhöret 

noggrant dokumenteras så att eventuella störningsmoment kan tas med i 

bevisvärderingen. 
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Fråga 4.2. Sammanlagt resultat 

Platsen för förhöret 

 

Den vanligast förekommande platsen var i polisens egna lokaler och hela 69 procent av 

konfrontationsförhören hölls på polisstationer. Många av förhörsprotokollen uppgav en 

för mig okänd adress. I en del av dessa protokoll framgick det uppgifter som klargjorde 

att adressen var densamma som vittnets hemadress, men i många fall kunde jag inte dra 

några säkra slutsatser rörande vilken typ av plats förhöret hölls på.  Resterande förhör 

har hållits i en offentlig miljö.  

10 Instruktioner och information till vittnet 

10.1 Rekommendationer 

 

De instruktioner vittnet får innan, under och efter konfrontationen kan påverka utfallet 

så tillvida att vissa instruktioner och viss information minskar antalet felaktiga 

utpekanden.
108

 Förekomsten av eller bristen på information kan även påverka hur säker 

vittnet känner sig på att denne har gjort ett korrekt utpekande.  

Det är mycket viktigt att vittnet blir informerad om att det inte är säkert att 

gärningsmannen finns med i konfrontationsgruppen och att det är okej att inte göra ett 

utpekande. Båda dessa faktorer bidrar till att minska antalet felaktiga utpekanden.
109

 En 

sådan upplysning kan bidra till att vittnet inte i lika stor utsträckning gör en relativ 

bedömning i de fall man använder sig av en simultan visning.
110

 Vittnet ska även 

informeras om vikten av att en oskyldigt misstänkt frias. Dessutom ska vittnet vara 

medveten om att förhörsledaren inte kommer att ge någon feedback oavsett om ett 

utpekande görs eller inte.  Alla dessa rekommendationer är vad forskningen kallar 
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”unbiased”. Detta innebär att instruktionerna är ett sätt att visa vittnet att förhörsledaren 

är neutral i förhållande till gärningsmannens närvaro i konfrontationsgruppen.
111

 

Forskning har visat att det inte leder till fler antal korrekta utpekanden att ge vittnet 

biased information, tvärtom leder detta till fler antal felaktiga utpekanden. Anledningen 

till detta kan tänkas vara att vittnet förutsätter att gärningsmannen finns med i 

konfrontationsgruppen och vill hjälpa polisen att fånga den skyldige. Under sådana 

omständigheter föreligger en stor risk för ett felaktigt utpekande av en oskyldig 

misstänkt.
112

 

RPS rekommenderar, utöver det ovanstående, att vittnet ska informeras om att alla 

bilder kommer att visas även om ett utpekande görs samt att vittnet får se en eller flera 

bilder flera gånger.
113

 Som har konstaterats ovan i kapitel 9 ska vittnet varken veta hur 

många bilder som kommer att visas eller få se bilderna fler gånger än en. Jag föreslår 

därför att rekommendationen om att vittnet ska informeras om möjligheten att se 

bilderna fler gånger än en ska tas bort. Rapporten slår fast att vittnet ska veta att det är 

lika viktigt att en oskyldig frias från misstanke som att en skyldig blir utpekad. Jag 

anser att det ska framgå att det alltid är viktigare att oskyldiga inte blir utpekade. RPS 

rekommenderar också att vittnet ska instrueras om att alla konfrontationsbilder kommer 

att visas oavsett utpekande. Formuleringen grundas i att vittnet utan att ha fått ta del av 

den informationen skulle tro att ett eventuellt utpekande halvvägs genom visningen av 

konfrontationsbilderna skulle vara felaktigt om polisen fortsatte att visa resterande 

bilder. 

10.2 Analysresultat 

 

Precis som vid övrig analys har jag varit hänvisad till den information som finns 

antecknad i förundersökningsprotokollet. Vad gäller analysen av polisens instruktioner 

till vittnet innan konfrontationen har jag haft inställningen att det som inte är antecknat 

inte heller existerar. Jag anser att ett sådant förhållningssätt i och för sig inte medför att 

polisen kan komma att få ta emot obefogad kritik, eftersom det oberoende av orsaken 

föreligger brister i dessa fall. Om instruktionerna har meddelats vittnet bör detta ha 

dokumenterats så att rätten har en möjlighet att bedöma konfrontationens bevisvärde. 

Har denna dokumentation inte gjorts bör kritik riktas mot polisen på den grunden. Har 
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instruktionerna inte meddelats vittnet bör kritik istället riktas mot polisen av den 

anledningen. 

10.2.1 Gärningsmannen behöver inte finnas med i konfrontationsgruppen 

Först undersöktes huruvida vittnet fått ta del av upplysningen att gärningsmannen inte 

behöver finnas med i konfrontationsgruppen. Resultaten är ingen upplyftande läsning. 

Av de 62 konfrontationsförhören var det endast i 24 fall som polisen meddelat vittnet 

detta. Det innebär att någon sådan upplysning inte hade gjorts i 38 fall, hela 61 procent. 

Viktigt att notera är att det föreligger stora skillnader mellan de olika orterna. I de 15 

fall från Lund var det bara i två av dessa som instruktionen inte meddelats vittnet. I 

Nacka var däremot motsvarande resultat 25 av sammanlagt 30 fall. Luleå presterade 

också dåligt i den här frågan, där elva av 17 konfrontationer saknade denna information. 

Det är således bara Lund som procentuellt sett har informerat sina vittnen om 

möjligheten att gärningsmannen inte finns med i konfrontationsgruppen i fler än hälften 

av fallen.  

  Diagram 6           Diagram 7         Diagram 8 

 

 

 

 

Fråga 3.1 Lund         Fråga 3.1 Luleå       Fråga 3.1 Nacka 

Informerat vittnet om att gärningsmannen inte behöver finnas med i konfrontationsgruppen? 

 

Rapportens riktlinjer på den här punkten är tydlig och kan inte missförstås. Vittnet ska 

informeras om att gärningsmannen inte behöver finnas med i gruppen. Det framgår 

tydligt att en av de vanligaste orsakerna till felaktiga utpekanden är att vittnet förutsätter 

att gärningsmannen finns med i konfrontationsgruppen och därför gör ett utpekande 

även i de fall denne inte finns med i gruppen.
114

 Det är svårt att komma på någon rimlig 

och godtagbar förklaring till varför den här informationen utelämnas i så många fall. 

Proceduren är varken avancerad eller resurskrävande. Då forskning starkt talar för att 

vittnen fattar fler antal korrekta beslut om de innan konfrontationen blivit informerade 

om att gärningsmannen inte behöver finnas med bland konfrontationsbilderna är det 
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väldigt viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att polisen utarbetar bättre rutiner i den här 

frågan. 

10.2.2 Det är okej att inte peka ut någon  

Frågan om polisen informerat vittnet om att det är okej att inte peka ut någon under 

konfrontationen undersöktes också. Svaren på denna fråga är ännu mer nedslående än 

resultaten av den förra. I sammanlagt 87 procent av de genomförda konfrontationerna 

har polisen inte informerat vittnet om detta. Analysen visar ett genomgående dåligt 

resultat på alla tre orter. Återigen är Lund något bättre än de övriga; ”bara” i tio av 15 

konfrontationer saknas informationen. Av konfrontationerna som genomförts i Luleå 

saknade alla 17 information om detta och i Nacka saknades information i 27 av 30 fall. 

Även vad gäller den här punkten föreligger stora skillnader mellan de tre orterna. Luleå 

har tillsynes inte anammat förfarandet över huvud taget, och i stor utsträckning inte 

heller Nacka. Lund har informerat vittnet om detta i en tredje del av de genomförda 

konfrontationerna, vilket tyder på att det inte finns några enhetliga rutiner som alla 

poliser inom distriktet följer. 

Diagram 9           Diagram 10         Diagram 11 

 

 

 

 

Fråga 3.2 Lund         Fråga 3.2 Luleå        Fråga 3.2 Nacka 

Informerades vittnet om att det är okej att inte göra ett utpekande? 

 

Det finns en risk att vittnet känner sig pressad att göra ett utpekande även i de fall ingen 

av deltagarna i konfrontationsgruppen är identisk med gärningsmannen. Formuleringen 

i rapporten är tydlig och det framgår att det inte är upp till den enskilde polisen att 

avgöra huruvida vittnet ska informeras om detta. Rekommendationen lämnar inget 

utrymme för ett alternativt förfarande.
115

 Det bör inte accepteras att polisen slarvar med 

detta. Det finns ingen acceptabel anledning att inte informera vittnet om att det är okej 

att denne inte pekar ut någon. En sådan upplysning har ett starkt samband till 

förtydligandet av vikten av att en oskyldig person går fri. 
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10.2.3 Tillåtet att se bilderna igen och samtliga bilder visas oavsett utpekande 

RPS rekommenderar att vittnet ska veta innan konfrontationen att denne kommer att 

kunna få se konfrontationsbilderna igen om denne vill det.
116

 Som redogjorts för ovan 

under avsnitt 10.1 bör detta tas bort ur rapporten. Istället bör riktlinjerna utformas så att 

polisen ska informera vittnet om att denne bara kommer att få se bilderna en gång.  

Resultaten av analysen visar att informationen om att bilder kan visas flera gånger 

endast meddelats i tio procent av alla konfrontationer. Återigen har Luleå inte 

genomfört detta en enda gång, medan Lund och Nacka har gjort detta i sammanlagt sex 

fall. Utfallet innebär i och för sig inte att vittnet inte har fått se konfrontationsbilderna 

en andra gång, utan endast att polisen inte informerat vittnet om detta innan visningen. 

Det följer av mitt förslag att om rekommendationen ska tas bort så ska även själva 

förfarandet ska upphöra. Det kan diskuteras om resultaten är glädjande baserat på att 

denna ”felaktiga” information oftast inte har nått vittnet, eller nedslående på grund av 

att rapporten uppenbarligen inte fått önskat genomslag. 

 Frågan huruvida vittnet blivit instruerad att denne kommer att få se samtliga 

konfrontationsbilder oavsett om ett utpekande görs har inte heller nått vittnet i speciellt 

många fall. Sammanlagt har polisen underlåtit detta i 82 procent av konfrontationerna. 

Lund har presterat mest i enlighet med riktlinjernas av de tre distrikten, då två 

tredjedelar av vittnena informerats om detta. Luleå har inte heller på denna punkt 

instruerat vittnet i ett enda fall och Nacka endast i ett fall. 

Diagram 12              Diagram 13 

 

 

 

 

Fråga 3.4 Sammanlagt resultat       Fråga 3.3 Sammanlagt resultat 

Information till vittnet om att det      Information till vittnet om att alla bilder 

går bra att se bilderna igen?      kommer att visas oavsett utpekande? 

10.2.4 Kommentarer rörande analysen  

Polisen har underpresterat på samtliga punkter vad gäller informationsgivning till 

vittnena. Lund verkar i viss mån ha bättre rutiner kring detta än de två övriga distrikten, 

men även där saknas enhetlighet. Något annat än perfektion kan inte vara acceptabelt 

när det gäller att informera vittnet om den förestående konfrontationen, delvis för att det 
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har så stor betydelse för vittnets beteende under själva konfrontationen, men också för 

att det inte borde genera några problem att ge vittnet korrekt information. RPS måste 

ändra riktlinjerna så att de är i överenstämmelse med vad den psykologiska forskningen 

visat ge det mest rättssäkra utfallet. Det kan vara en bra idé att formulera riktlinjerna i 

den här frågan i punktform. Utformningen i dagsläget är väldigt kompakt med mycket 

viktig text på litet utrymme. Det kan göras ännu tydligare att dessa åtgärder ska vidtas 

innan en konfrontation. Polisen å sin sida måste utarbeta bättre rutin kring 

informationsgivning till vittnen, alternativt utarbeta bättre rutiner kring 

dokumentationen av konfrontationsförhör.  

Det är viktigt att förfarandet sker enhetligt både mellan och inom de olika distrikten. 

Av de tre orter som är aktuella i detta arbete är Luleå den ort med mest genomgående 

enhetlighet så tillvida att ingen av utredarna delger vittnena informationen. Det är tyvärr 

inte den önskvärda typen av enhetlighet. 

10.3 Övriga kommentarer 

 

Under analysen har jag stött på en del exempel när polisen i Luleå har instruerat vittnet 

att fokusera på bestående drag som ögon och näsa och så vidare.
117

 En sådan instruktion 

får förstås som ett sätt att varna vittnet för att det finns en möjlighet att gärningsmannen 

kan ha ändrat sitt utseende sedan observationstillfället. Det finns viss forskning vad 

gäller den typen av vittnesinstruktion. Resultaten har visat att det inte finns några 

fördelar med att informera vittnet om att gärningsmannen eventuellt ändrat sitt utseende. 

Tvärtom visar relativt ny forskning att sådan information istället är skadlig för 

identifieringsprocessen genom att den resulterar i ett ökat antal felaktiga utpekanden, 

och inte i fler korrekta utpekanden.
118

  

Med tanke på de negativa effekter dylik information haft på de vittnen som deltagit i 

den experimentella forskningen bör polisen avstå från att nyttja ett sådant förfarande. I 

de fall konfrontationen sker strax efter tidpunkten för brottet kan det verka överflödigt 

att varna vittnet för en eventuell utseendeförändring hos gärningsmannen. Däremot 

skulle det eventuellt kunna vara lämpligt i de fall där den misstänkte avviker från 

vittnets signalement på många sätt. Mer forskning behövs dock innan några säkra 

slutsatser kan dras. Eftersom dagens forskningsresultat tyder allt för starkt på att sådan 
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information har betydande negativa effekter på konfrontationers tillförlitlighet kan det 

inte anses lämpligt att polisen informerar vittnet om en eventuell utseendeförändring 

hos gärningsmannen.  

RPS rekommenderar inte att sådan information meddelas vittnet, och förfarandet har 

inte förekommit i varken Lund eller Nacka. Enhetlighet är en viktig faktor vid 

genomförandet av vittneskonfrontationer, varför det är önskvärt att alla 

polismyndigheter följer samma riktlinjer och rutiner. Att ett polisdistrikt skapar egna 

rutiner, stick i stäv med den forskning som finns på området är oroande. Inte minst på 

grund av den stora betydelse konfrontationer kan få i rättsprocessen, och det faktum att 

felaktiga utpekanden är den starkast bidragande orsaken till att oskyldiga döms. Tills 

vidare bör därför polisen avstå från att informera vittnen om att gärningsmannen kan ha 

ändrat sitt utseende, och från att påverka vittnet genom instruktioner i liknande riktning. 

 Information rörande möjligheten att gärningsmannen inte finns med i 

konfrontationsgruppen, och att det är minst lika viktigt att en oskyldig misstänkt inte 

blir utpekad som att en skyldig blir det, syftar till att få vittnet att göra ett utpekande 

endast då denne är säker på att personen är identisk med gärningsmannen. Jag anser att 

det finns en möjlighet att ännu ett förtydligande skulle kunna ge positiva effekter på 

antalet korrekt fattade beslut, genom att polisen tydliggör skillnaden mellan begreppen 

”gärningsman” och ”misstänkt”. Även om polisen informerar vittnet om att 

gärningsmannen inte behöver finnas med på bilderna, kan det framstå som otroligt att 

polisen skulle genomföra en konfrontation om inte syftet vore att vittnet ska försöka 

peka ut en viss person i konfrontationsgruppen (den misstänkte). Detta är i och för sig 

inte ett dumt resonemang eftersom polisen knappast skulle lägga resurser på ett 

konfrontationsförhör om de inte hoppades att detta skulle ge någon form av resultat. Det 

skulle därför kunna vara ett bra komplement att polisen tydliggör att de endast är 

intresserade av att vittnet pekar ut den verklige gärningsmannen och inte nödvändigtvis 

den misstänkte. Även polisen verkar ibland ha svårt att hålla isär begreppen. I Luleå 

tingsrätts mål B 2613-12 informeras vittnet om att den misstänkte inte behöver finnas 

med i konfrontationsgruppen. Det finns dock, mig veterligen, ingen forskning som 

undersökt den här frågan så det är inte aktuellt med ett sådant förfarande i nuläget. 

 Avslutningsvis ska återigen påpekas att analysresultaten varit mycket sämre än 

förväntat och det står klart att det måste ske en förändring. Det verkar föreligga 

rutinproblem kring vilken information som ska meddelas vittnet innan en konfrontation. 

Det borde vara ett problem som enkelt kan åtgärdas. RPS skulle kunna komplettera sin 
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rapport med en bilagerad checklista för vilken information som ska meddelas vittnet 

innan konfrontationsförhöret. Ett annat alternativ skulle kunna vara att RPS utformar en 

typ av informationsblankett, som vittnet får läsa innan förhöret. På det viset undviker 

man att polisen missar att informera om någon av punkterna, eller att dennes egna 

åsikter speglas i hur vittnet blir informerad. Genom användandet av en blankett kan 

informationsgivningen också ges en kvalitetsstämpel, och det finns möjlighet att 

utforma denna på flera språk och på så sätt undvika att tolkning utelämnar viktiga delar 

av informationen. För att vara säker på att vittnet tagit del av informationen kan man 

också införa rutinen att vittnet ska skriva under blanketten som ett bevis på att detta 

skett.
119

 På så vis har domstolen ett konkret bevis för att detta skett, vilket kan ligga till 

grund för bevisvärderingen av konfrontationen. Liknande blanketter används i dag när 

vittnet delges information om förenklad delgivning.
120

 Sådana incitament bör dock 

komma från en central myndighet, så som RPS. 

11 Blind förhörsledare och ett förhörsvittne 

11.1 Rekommendationer 

 

Oavsett om den simultana eller den sekventiella metoden används så kan utfallet av 

konfrontationen påverkas av förhörsledarens agerande.
121

 Det är viktigt, precis som med 

allt polisarbete, att konfrontationer genomförs objektivt. Förhörsledarens subjektiva 

inställning kan påverka vittnet i riktning att peka ut den av polisen misstänkte även om 

denne inte är identisk med gärningsmannen. Det mest rättssäkra sättet är att låta någon 

utan vetskap om den aktuella utredningen leda konfrontationsförhöret, en så kallad 

blind förhörsledare. Om förhörsledaren inte vet vem i konfrontationsgruppen som är 

den misstänkte, elimineras också risken för medveten eller omedveten påverkan av 

vittnet att peka ut denne.
122

 Det finns ingen anledning att anta att polisen medvetet 

skulle vilja påverka vittnet att peka ut den misstänkte. Det finns dock starka bevis för att 

människor har en förmåga att omedvetet framställa ett test till förmån för det utfall som 

passar bäst in på den egna hypotesen. Applicerat på ett konfrontationsförhör skulle detta 

innebära att en förhörsledare som själv är insatt i fallet och som tagit del av utredningen 
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riskerar att, om än omedvetet, snedvrida konfrontationen till den misstänktes nackdel.
123

 

Detta kallas konfirmationsbias. Det räcker med att förhörsledaren ler mot vittnet, ändrar 

sitt tonläge eller på något annat sätt visar tecken på vem som är den misstänkte för att 

det ska föreligga en högre risk att vittnet felaktigt pekar ut en oskyldigt misstänkt.
124

 

Påverkan kan komma att ske innan förhöret, då vittnet får ta del av information om den 

kommande konfrontationen, under förhöret vid visning av bilderna, och även efter 

förhöret i form av feedback. Med feedback menas ageranden från förhörsledaren som 

kan påverka hur säker vittnet är på att ett utpekande är korrekt.
125

 

 RPS rekommenderar att förhörsledaren ska vara omedveten om vem som är den 

misstänkte, när detta är möjligt. Därutöver poängteras att ett sådant förfarande stärker 

både objektiviteten och rättssäkerheten.
126

 Det framgår dock inte hur viktigt detta är i 

fall då den sekventiella metoden används, vilket borde tydliggöras för att ge polisen ett 

incitament att anamma förfarandet. RPS lämnar rekommendationer för vad som ska 

ingå i ett förhörsprotokoll från ett konfrontationsförhör, och bland dessa ingår 

instruktioner om att både namnet på den beslutsfattare som beslutade om 

konfrontationen och namnet på förhörsledaren som genomförde konfrontationsförhöret 

ska framgå tydligt i protokollet.
127

 Om dessa är samma person har polisen inte använt 

sig av en blind förhörsledare.  

RPS uppger även att polisen, om möjligt, inte ska genomföra en konfrontation i de 

fall det inte finns ett förhörsvittne.
128

 Ett förhörsvittne fyller funktionen att i efterhand 

kunna redogöra för hur konfrontationen gick till om genomförandet blir ifrågasatt, 

exempelvis genom påståendet att förhörsledaren påverkat vittnet. Uppgift om närvaron 

av ett förhörsvittne bör därför också ingå i protokollet. 

11.2 Analysresultat 

 

Undersökningen visar att namnet på den beslutsfattare som beslutat om 

konfrontationens genomförande endast finns angivet i ett av de 62 protokollen. I de 

övriga protokollen finns ingen anteckning om detta. Däremot innehöll samtliga 
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protokoll uppgifter om vem som var förhörsledare. Då den ena uppgiften saknades i 

nästan samtliga fall går det inte att avgöra hur vanligt förekommande det är med blinda 

förhörsledare. I det enda fall anteckning om beslutsfattarens namn har gjorts kan det 

konstateras att denne inte var densamme som den person som genomförde 

konfrontationen.
129

 Detta är i sig inte ett säkert bevis på att förhörsledaren inte var 

involverad i utredningen och ovetande om vem den misstänkte var. 

Det vore intressant att undersöka hur polisen ser på sina praktiska möjligheter att 

hålla konfrontationsförhör i utredningar som de i övrigt inte är involverade i. Finns det 

resurser till ett sådant förfaringssätt? Det kan verka enkelt att förespråka ett sådant 

förfarande i teorin, men kan framstå desto svårare att kunna omsätta i praktiken. Det är 

önskvärt att polisen har möjlighet att hjälpa varandra med konfrontationsförhör på 

grund av risken att konfirmationsbias inverkar på konfrontationens resultat. För att detta 

ska ske mer frekvent än i enstaka fall krävs dock tydligare, praktiskt genomförbara 

rutiner. Det kan även ifrågasättas om det är lämpligt att formulera rekommendationerna 

så att det kan förstås som att det är upp till polisen att i varje enskilt fall avgöra om det 

är möjligt att ha en blind förhörsledare. Detta resulterar med stor säkerhet i att fler 

beslut fattas att detta inte är möjligt. Istället bör rekommendationen utformas så att 

huvudregeln är att det ska ske på det här sättet och att man i de fall detta inte är möjligt 

bör fundera över om det är lämpligt att genomföra konfrontationen över huvud taget. 

 Närvaron av ett förhörsvittne blir extra viktigt i de fall förhörsledaren är medveten om 

vem den misstänkte är. Det kan i sådana fall tänka sig att försvaret hävdar att polisen 

påverkat vittnet eftersom denne visste vilken person i konfrontationsgruppen som var 

den misstänkte. Då är det bra om det finns ett förhörsvittne som kan redogöra för hur 

konfrontationen gått till. Det faktum att domstolen inte får se en inspelning av 

konfrontationsförhöret, utan måste förhålla sig till vad förhörsledaren nedtecknat i 

protokollet gör det svårt, om inte omöjligt, att veta om vittnet på något sätt påverkats av 

förhörsledaren. Den mall polisen använder sig av vid protokollföring av förhör 

innehåller rubriken ”Förhörsvittne”, varför det är skäligt att anta att om ingen 

anteckning gjorts under denna rubrik har heller inget förhörsvittne varit närvarande.  

Analysen visar att förhörsvittne har funnits närvarande i 15 fall av de totalt 62 

konfrontationsförhören. Luleå har erhållit bäst resultat då de haft ett förhörsvittne 
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Ja 
2% 

Nej 
98% 

Ja 
24% 

Nej 
76% 

närvarande i 41 procent av fallen, medan Lund och Nackas resultat låg på runt 20 

procent. 

Diagram 14                Diagram 15 

  

  

 

 

Fråga 6.1 Sammanlagt resultat        Fråga 6.4 Sammanlagt resultat 

Finns namnet på beslutsfattaren        Finns ett förhörsvittne närvarande? 

med i protokollet? 

 

Det är önskvärt att RPS kopplar samman rekommendationen att en blind förhörsledare 

bör användas och rekommendationen om att namnen på förhörsledaren och 

beslutsfattaren ska framgå av protokollet. Då ges läsaren en möjlighet att få större 

förståelse för varför dessa punkter är så viktiga. Ett förslag är att polisen kan informera 

vittnet om att förhörsledaren själv inte vet om det finns en misstänkt eller vem denne i 

så fall skulle vara (om så verkligen är fallet, det är tveksamt om det gynnar någon att 

polisen ljuger för vittnet). På så vis kanske vittnet skulle bli mindre uppmärksam 

gentemot förhörsledarens reaktioner och det kan också antecknas i protokollet att denna 

information har meddelats vittnet. Det kan också vara en idé att uppmana polisen att 

protokollföra huruvida förhörsledaren är blind eller inte. På så vis skulle en del 

frågetecken kunna rätas ut relativt enkelt, och rätten kan förhålla sig till denna 

information vid bevisvärderingen.      

12 Säkerhetsbedömning 

12.1 Rekommendationer 

 

I de fall vittnet pekar ut den misstänkte är det av intresse att försöka ta reda på om 

utpekandet är korrekt eller inte, både för polisens fortsatta utredning och sedan för 

domstolens bedömning av bevisvärdet. En indikator på att utpekandet är korrekt är hur 

säker vittnet är på att den person som pekats ut är identisk med gärningsmannen. 

Forskning har visat att man inte ska lägga alltför stor tilltro till vittnens 

säkerhetsbedömningar då bedömningen i många fall inte korresponderar med 
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korrektheten. Detta innebär att även om vittnets säkerhetsbedömning kan ses som en 

indikator på utpekandets korrekthet så ska denna inte ges allt för stor tyngd. Forskning 

har också visat att säkerhetsbedömningar relativt lätt kan påverkas av exempelvis 

feedback från förhörsledaren. En säkerhetsbedömning har störst värde i samband med 

utpekandet.
130

 Desto längre tid som förflutit mellan konfrontationen och 

säkerhetsbedömningen desto svagare betydelse har den som indikator får bedömningen. 

En säkerhetsbedömning som gjorts under polisförhöret är därför mer trovärdig än en 

bedömning som gjorts i domstol. När en tid har förflutit sedan utpekandet har vittnet 

hunnit resonera kring sitt val, och många gånger blivit allt mer säker på att valet var 

korrekt. Vittnet kan också ha fått reda på att andra vittnen också har pekat ut samma 

person, vilket leder till en så kallad säkerhetsinflation.
131

 Den här typen av indikation 

kan inte ensam ligga till grund för bedömningen av om ett utpekande är korrekt, men 

kan peka i den riktningen och kan tillsammans med andra faktorer innebära att det kan 

tas för troligt att vittnet pekat ut gärningsmannen.  

En annan sådan faktor är till exempel hur snabbt utpekandet sker.
132

 Ytterligare en 

faktor är hur urvalet av figuranter ser ut. Är många av figuranterna så olika den 

misstänkte att dessa kan rationaliseras bort innan ett utpekande sker, finns en risk att 

säkerhetsbedömningen blir högre än den annars skulle ha blivit på grund av att antalet 

möjliga gärningsmän sjunker. Chansen att vittnet gör ett korrekt utpekande blir större 

om antalet deltagare är lägre (förutsatt att gärningsmannen faktiskt finns med i 

konfrontationen).
133

 

 Det finns en allmän uppfattning att det föreligger en stark överrensstämmelse mellan 

vittnets subjektiva säkerhet och utpekandets korrekthet, vilket forskning har visat är 

felaktigt. Det är viktigt att poliser, åklagare, domare och nämndemän är medvetna om 

detta och att de inte förlitar sig enbart på denna bedömning.
134

 Det är också viktigt att 

beakta orsakerna till att en säkerhetsinflation kan ha skett mellan polisförhöret och 

förhöret i domstol. Det faktum att den utpekade sitter i rättssalen kan vittnet tolka som 

ett bevis för att denne har gjort ett korrekt utpekande. Även om det i realiten kan vara så 

att den tilltalade blivit åtalad till stor del baserat på vittnets utpekande. Vittnet kan på så 

sätt invaggas i falsk säkerhet. Förklaringen till varför en ökning i säkerhetsbedömningen 
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skett måste därför preciseras för att den ska vara värd att beakta.
135

 Rapporten 

förspråkar att vittnet ska tillfrågas omedelbart efter konfrontationen hur säker denne är 

på att utpekandet är korrekt. Vittnet får först svara med egna ord för att sedan försöka 

precisera hur säker denne är på en skala från ett till hundra.
136

 

12.2 Analysresultat 

 

Vid analysen av huruvida polisen och tingsrätterna har bett vittnet göra en 

säkerhetsbedömning har jag endast kunnat utgå från de fall där ett utpekande har skett. 

Sammanlagt skedde detta i 46 fall. Undersökningen visar att vittnet gjort en 

säkerhetsbedömning under konfrontationsförhöret i endast 39 procent av fallen. Det 

föreligger stora skillnader i landet. Luleå har klart flest antal vittnen som gjort 

säkerhetsbedömningar, 71 procent, medan Lund och Nacka kunde redovisa betydligt 

färre, i 27 respektive 24 procent. Det verkar inte finnas några allmängiltiga rutiner kring 

förfarandet eftersom det varken råder enhetlighet inom den egna orten, eller mellan de 

olika orterna. 

 Jag har även undersökt i hur många fall vittnet har fått göra en säkerhetsbedömning i 

tingsrätten. Precis som med förundersökningsprotokollen har jag endast haft 

ordalydelsen i domskälen att gå efter. Av de sammanlagt 46 utpekandena fick vittnet 

göra en säkerhetsbedömning i rätten i endast två fall. I de övriga framkommer inga 

uppgifter om hur säker vittnet är på utpekandet är korrekt. Ingen av dessa 

säkerhetsbedömningar gjordes i procent, utan vittnena uppgav att de var ”rätt så säker” 

respektive ”säker” på att utpekandet var korrekt.
137

 

Diagram 16          Diagram 17 

 

 

  

 

Fråga 5.3 Sammanlagt resultat   Fråga 5.4 Sammanlagt resultat 

Gör vittnet en säkerhetsbedömning  Gör vittnet en säkerhetsbedömning 

under polisförhöret?      under domstolsförhöret? 
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Baserat på det faktum att en subjektiv säkerhetsbedömning inte är ett säkert bevis för att 

ett utpekande är korrekt kan det anses vara utan betydelse att varken polisen eller 

domstolen har för vana att be vittnet göra en sådan bedömning. I de fall vittnena har fått 

göra någon form av säkerhetsbedömning i tingsrätten har båda angett att de varit 

”säkra” på sitt utpekande. Begreppet ”säker” är inte optimalt då det inte är tillräckligt 

preciserat. Precis som med andra begrepp får det sin innebörd av användaren och kan 

således skifta beroende på vem som använder det.
138

 På grund av detta är det önskvärt 

att vittnet använder sig av procentsatser. Även om bedömningen således inte är ett bevis 

för korrektheten av ett utpekande kan detta tillsammans med andra faktorer vara viktigt 

för bedömningen av utpekandets tillförlitlighet. Det är därför önskvärt att vittnet får 

göra en sådan bedömning, framför allt under polisförhöret men även vid förhöret i 

domstol. 

13 Protokoll 

13.1 Reglering och rekommendationer 

 

Vittneskonfrontationer ska protokollföras precis som andra förhör.
139

 Det som 

framkommer under förundersökningen och som är av betydelse för utredningen ska 

föras in i protokoll i enlighet med 23 kap. 21 § RB. Det finns två syften med 

förundersökningsprotokollet: För det första ska detta ligga till grund för bedömningen 

rörande huruvida åtal ska väckas eller inte, och för det andra ska det utgöra 

dokumentation över vad som förekommit under utredningen.
140

 I 22 § FuK stadgas att 

ett protokoll ska ge en trogen bild av vad som har förekommit under förundersökningen 

av det som är av betydelse för målet. Samma paragraf stadgar också att vittnesutsagor 

ska återges så likt det talade ordet som möjligt.
141

  

På grund av att vittnesutsagor ofta ges ett stort utrymme som bevis i rätten är det 

särskilt viktigt att dessa protokollförs korrekt. Ur rättssäkerhetssynpunkt är detta viktigt 

eftersom det är den enda möjligheten att i efterhand kontrollera hur förundersökningen 

har bedrivits.
142

 Polisen och åklagaren står under en omfattande dokumentationsplikt 
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när de bedriver förundersökningsutredningar. Om protokollet är bristfälligt blir det 

också svårt för den tilltalade att försvara sig, vilket står i strid med den kontradiktoriska 

principen. Protokollet ska inte bara återspegla utredningen korrekt utan också redovisa 

resultaten av denna på rätt sätt.
143

 Om åtal väcks ska en kopia av de delar av protokollet 

som är av betydelse för åtalet lämnas in till rätten.
144

 Vad som är av betydelse för åtalet 

är inte alltid självklart, men både uppgifter som talar för och emot den tilltalades skuld 

måste, enligt objektivitetsprincipen, tas med.
145

 Hur omfattande ett protokoll ska vara är 

svårt att svara på. Ett förhörsprotokoll som ordagrant återger vad som sagts under 

förhöret ger förstås en mer heltäckande bild av händelseförloppet än ett av polisen 

sammansatt referat av samma förhör. Dock är detta förfarande mer tidskrävande. En 

ordagrann skildring krävs endast när det är viktigt att de exakta ordalagen framgår av 

protokollet.
146

 

 När det gäller vittneskonfrontationer har JO vid ett flertal tillfällen uttalat sig i relativt 

stränga ordalag rörande vikten av att dokumentationen sker på ett noggrant och korrekt 

sätt.
147

 Detta är självklart extra viktigt i de fall då konfrontationen åberopas som 

bevisning i ett mål, eftersom domstolen då måste ha tillgång till de fakta som kan 

påverka konfrontationens bevisvärde.
148

 JO har slagit fast att en noggrann 

protokollföring är av stor betydelse.
149

 Det som redovisas i förundersökningsprotokollet 

ska inte heller färgas av den enskilde polisens subjektiva åsikter om vad som är av vikt 

för utredningen, utan protokollet ska ge en trogen och objektiv bild av utredningen.
150

 

I RPS rapport poängteras att det är av stor vikt för tilltron till rättsväsendet att 

utredningsåtgärder dokumenteras.
151

 En punktlista radar upp vilka uppgifter som ska 

ingå i ett protokoll från ett konfrontationsförhör. RPS rekommenderar att 

konfrontationsförhör ska spelas in på video men lämnar öppet för bandupptagning i de 

fall vittnet skulle bli allt för nervös av en videoinspelning. Utifrån denna inspelning ska 

sedan en avskrift göras av hela eller de viktigaste delarna av förhöret, antingen som 
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referat eller som dialogförhör.
152

 En annan rekommendation är att endast bilden på den 

person som blir utpekad ska ingå i protokollet, om inte förundersökningsledaren 

beslutar något annat. Figuranternas utseende ska finnas dokumenterat på bild eller video 

och kunna visas vid behov.
153

 

13.2 Analysresultat 

13.2.1 Finns konfrontationsbilderna med i protokollet? 

Rekommendationen angående konfrontationsbildernas bifogande anser jag vara 

olämplig. I kapitel 7 och 8 har redogjorts för vikten av att domstolen har bilderna 

tillgängliga för att kunna göra en bedömning av konfrontationens bevisvärde. Det kan 

därför inte vara ändamålsenligt att RPS rekommenderar att endast bilden på den 

utpekade ska ingå i protokollet. Att figuranternas utseende ska finnas dokumenterade 

och kunna visas vid behov ger ett intryck av att det inte alltid är av vikt att kunna 

kontrollera urvalet av figuranter. I de fall en genomförd konfrontation inte har någon 

betydelse för målet, och därför inte ska ingå i protokollet, är detta inget konstigt. I alla 

andra fall, där konfrontationen har betydelse för målet, bör konfrontationsbilderna ingå i 

protokollet utan undantag. Frånvaron av dessa bilder bör resultera i att konfrontationen 

tillmäts ett ytterst lågt, om något, bevisvärde. Detta gäller självklart både 

konfrontationer där vittnet gjort ett utpekande likväl som där denne inte kunnat peka ut 

någon, antingen genom att säga att gärningsmannen inte ingår i konfrontationsgruppen 

eller genom att göra ett felaktigt utpekande och peka ut en av figuranterna. Detta med 

hänsyn till objektivitetsprincipen och den kontradiktoriska processens syften. 

Av de sammanlagt 62 konfrontationerna var konfrontationsbilderna med i 

förundersökningsprotokollet i 39 fall. I 23 fall saknades således bilder. Då riktlinjerna i 

dagsläget har den utformning som återgetts ovan är det inte möjligt att avgöra om en 

förekomst av konfrontationsbilder i 39 av fallen är ett bra eller dåligt utfall. Gemensamt 

för alla fallen var att varje förundersökningsprotokoll antingen innehöll samtliga bilder 

från konfrontationen, eller saknade samtliga bilder. Inte i ett enda fall har endast bilden 

på den utpekade infogats, medan de andra lämnats utanför.  

Det kan konstateras att det föreligger stora skillnader mellan de olika orterna. I 

materialet från Lund fanns inte en enda konfrontationsbild med i protokollen men i 
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Luleå var bilderna infogade i protokollet i hela 94 procent av fallen. Bilderna från 

Nacka fanns infogade i 77 procent av fallen. 

Diagram 18 

 

 

 

 

Fråga 2.1 Sammanlagt resultat 

Finns konfrontationsbilderna med i förundersökningsprotokollet? 

 

Av dessa resultat kan slutsatsen dras att rekommendationen från RPS inte fått önskat 

genomslag. Det verkar heller inte finnas någon enhetlighet mellan de olika 

polismyndigheterna. Utformningen av rekommendationen bör därför ses över. Mitt 

förslag är att bilderna som huvudregel ska bifogas i alla de fall där konfrontationen har 

betydelse för målet. Om konfrontationsförhöret i sig har betydelse för utredningen följer 

per automatik att bilderna har betydelse för rättens bedömning av förhörets bevisvärde. 

En fördel med ett sådant förfarande är, förutom att rätten ges möjlighet att göra en 

rättvis bedömning av konfrontationens genomförande, att försvaret får ta del av 

materialet och kan komma med eventuella invändningar. Ett argument mot ett sådan 

förfarande är att fotografierna, när de har behandlats digitalt, är att se som 

personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL).
154

 Inga övriga personuppgifter om 

figuranterna ska framgå i protokollet och RPS menar att det är önskvärt att bilderna inte 

heller ska infogas utan samtycke från den det berör.
155

 Jag anser att det finns ett starkt 

vägande motargument; rättssäkerhet. Om inte bilderna finns med kan inte en korrekt 

bevisvärdering göras. 

13.2.2 Är protokollet i dialogform? 

I rapporten uppges att ett konfrontationsförhör ska skrivas ut, antingen som ett referat 

eller i sin helhet som dialogförhör. Ingen värdering i vad som är att föredra läggs in i 

formuleringen. För konfrontationens fortsatta behandling i domstol borde det dock göra 

stor skillnad huruvida protokollet är nedtecknat i sin helhet eller endast som ett referat. 

 Det var väldigt få av protokollen i materialet som var skrivna i dialogform. De allra 

flesta hade formen av ett referat. Det var bara 6 procent av det sammanlagda antalet 
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Ja 
6% 

Nej 
94% 

protokoll som var utskrivna som dialogförhör. Samtliga protokoll kom från Nacka och 

alla var gjorda vid förhör med barn.
156

 Anledningen till detta är att det inte anses 

lämpligt att utsätta barn för vittnesförhör i domstol, varför förhörsprotokollet kan 

åberopas som bevis och spelas eller läsas upp under huvudförhandlingen.
157

Inte ett enda 

förhör i materialet var skrivet i dialogform när vittnet var en vuxen person. 

Diagram 19 

 

 

 

 

Fråga 6.6 Sammanlagt resultat 

Är förhörsprotokollet i dialogform? 

 

När det finns ett dialogförhör har rätten en mycket större möjlighet att skaffa sig en 

egen bild av vad som framkommit i förhöret och hur detta gick till. Det kan vara viktigt 

att veta om uppgifterna lämnades under självständigt berättande eller som svar på en 

direkt fråga.
158

 Det skulle vara olämpligt att ha dialogförhör som standard för alla 

förhör, men att ange denna standard för konfrontationsförhör anser jag skulle vara 

ändamålsenligt. Om domstolen inte kan bedöma hur tillförlitliga de uppgifter är som ett 

vittne har lämnat, borde dessa heller inte tillmätas något värde som bevis för eller mot 

ett visst rättsfakta. Ett sådant förfarande skulle kräva mer resurser än att skriva ut ett 

dialogförhör.  

Vid användningen av referat är det av yttersta vikt att polisen som ska plocka ut de 

relevanta delarna ur förhöret för att sedan författa referatet är noga med att hela tiden 

hålla objektivitetsprincipen i minnet. För att undvika att den polis som håller 

konfrontationsförhöret påverkas av bias är det viktigt att denne inte vet vem som är den 

misstänkte.
159

 Mitt förslag är således att huvudregeln fortsättningsvis bör vara att 

konfrontationsförhör skrivs ut i dialogform, och inte som referat. På så vis undviker 

man också att protokollet färgas av bias hos den enskilde polisen. Bring och Diesen 

föreslår att särskilt betydelsefulla yttranden alltid ska citeras ordagrant.
160

 Jag anser att 

det som framkommer under ett konfrontationsförhör kan anses vara ett sådant särskilt 
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betydelsefullt yttrande med tanke på den betydelse en konfrontation kan få i 

bevishänseende. 

13.2.3 Är vittnets reaktioner vid utpekandet dokumenterade? 

RPS rekommenderar att en beskrivning av vittnets reaktioner och uttalanden ska ingå i 

protokollet. Rekommendationen i sig är väldigt kortfattad och ger ingen närmare 

förklaring till varför detta ska ingå.
161

 Om domstolen ska kunna bedöma hur starkt ett 

utpekande är som bevis är det viktigt att det framgår hur själva utpekandet gick till, 

alternativt varför vittnet inte kunde peka ut någon. Det som ska antecknas i protokollet 

är huruvida vittnets utpekande skedde omedelbart eller om detta föregicks av viss 

tvekan. Det är också viktigt att det framgår om vittnet resonerar sig fram till en slutsats, 

exempelvis genom att utesluta bild efter bild tills det slutligen bara återstår ett 

fotografi.
162

 Ett direkt och spontant utpekande bör tilldelas ett högre bevisvärde, än ett 

utpekande som föregås av ett uteslutningsresonemang. Det kan också tänka sig att 

vittnet gör ett utpekande men att detta är villkorat med att om bara någon eller några 

delar av utseendet ändrades så skulle personen vara likt gärningsmannen.
163

 Om ett 

utpekande sker snabbt är detta en indikator på att utpekandet är korrekt, och kan 

tillsammans med vittnets säkerhetsbedömning ge polisen och domstolen en uppfattning 

rörande utpekandets tillförlitlighet.
164

 

 Vid bedömningen har jag varit relativt generös gällande vad som kan anses vara ”en 

protokollförd reaktion”. Har minsta anteckning gjorts rörande vad vittnet har sagt 

angående varför denne pekar ut en specifik person har detta godtagits som en 

protokollförd reaktion. Har vittnet citerats
165

 eller har det skrivits ned hur vittnet 

reagerat fysiskt, exempelvis att denne stannat till då en viss bild visats, har också detta 

godtagits.  

Av det totala antalet genomförda konfrontationer var det 46 stycken som resulterade i 

ett utpekande. 74 procent av dessa saknade helt information om vittnets reaktioner. 

Dessa resultat har troligen ett samband med den valmöjlighet som polisen erbjuds; 

utskrift i dialogform eller som referat. I många fall där ett utpekande inte kunnat göras 
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 RPS rapport 2005:2 s 24. 
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 Se till exempel Luleå tingsrätt, mål nr B 3319-11, i förhör med målsäganden resonerar sig denne fram 
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Ja 
19% 

Nej 
81% 

har den enda anteckningen i förhörsprotokollet varit att vittnet inte kommenterat någon 

av bilderna. I Luleå fanns vittnets reaktioner med i protokollet i ett enda fall av 17.  

Diagram 20 

 

 

 

 

Fråga 6.5 Sammanlagt resultat 

Finns vittnets reaktioner vid utpekandet med i förhörsprotokollet? 

 

Utsagans kvalitet, oberoende av konfrontationens utfall, är beroende av den enskilde 

polisens förmåga att skriftligen sammanställa muntligt lämnade uppgifter.
166

 I avsaknad 

av uppgifter kring hur vittnet uppträtt när denne fått se konfrontationsgruppen är det i 

det närmaste omöjligt att avgöra vilket bevisvärde ett utpekande ska tilldelas. I de fall 

inget utpekande skett kan man inte avgöra om vittnets oförmåga att peka ut någon berott 

på att denne inte kände igen någon av bilderna, eller på att det förelåg omständigheter 

vid observationstillfället som gör att vittnet inte minns hur gärningsmannen såg ut, om 

inte vittnets reaktioner nedtecknas noggrant. Detta skulle kunna avhjälpas genom att 

polisen instruerar vittnet att kommentera varje bild, och att uppge vad på bilderna som 

liknar respektive skiljer sig från gärningsmannens utseende. Av de 565 bilder som ingått 

i materialet saknades anteckning om vittnenas reaktioner eller kommentarer för 302 

bilder, hela 46 procent. 

13.3 Kommentarer och diskussion kring alternativa förfaranden 

 

Protokollens utformning har varit av stor betydelse för genomförandet av min studie. 

Det som inte framkommer i protokollet har varit omöjligt att bedöma. Protokollen är 

också det verktyg som står till buds när rätten gör en värdering av en konfrontations 

genomförande. Jag är medveten om att stora delar av analysresultaten påverkas av 

protokollens utformning och de eventuella brister som finns i dessa. Det kan diskuteras 

om det finns någon möjlighet att ha ett alternativt förfarande vad gäller 

konfrontationsförhör, exempelvis om dessa skulle kunna förevisas i rätten genom 

videouppspelning. Detta skulle minska risken för att vittnens uttalanden blir felaktigt 

återgivna. Det ger ett helt annat intryck att själv höra och se vad vittnet sa och hur denne 
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reagerade, mot att läsa vad denne ska ha sagt. Det finns dock även nackdelar med ett 

sådant förfarande. 

Det föreligger vissa skillnader mellan de rättssäkerhetsgarantier som gäller under ett 

polisförhör och under ett förhör i domstol, eftersom vittnen ofta talar under ed i domstol 

men inte under polisförhör. Detta kan leda till att ett vittne säger mer under ett 

polisförhör än vad denne känner sig bekväm med att säga i ett domstolsförhör. 

Dessutom är ett videoförhör statiskt och det går inte att ställa kompletterande frågor för 

att reda ut vad vittnet menade med ett visst yttrande. Bring och Diesen anför att det kan 

vara svårt för ett vittne att slappna av och prata naturligt under ett polisförhör om detta 

filmas.
167

 Mot detta argument vill jag ställa det faktum att förhör med barn spelas in på 

video. Eftersom det har ansetts ändamålsenligt att filma barns vittnesmål och att 

eventuell nervositet inför närvaron av en kamera får stå tillbaka när det gäller unga 

vittnen, borde samma undantag kunna göras när vuxna ska delta i ett 

konfrontationsförhör.  

RPS rekommenderar att det ska ske en videoinspelning eller, i de fall detta gör vittnet 

nervös, en bandupptagning och att detta sedan ska skrivas ut i ett förhörsprotokoll. Från 

RPS sida verkar det därför som att det i de flesta fall inte skadar förhörets 

genomförande att detta spelas in. Dessutom kan påpekas att de förhör som företas i 

rätten upptas på video. Jag anser att det är mer ändamålsenligt att polisförhör tas upp på 

video än domstolsförhör, eftersom vittnet då har händelsen färskt i minnet medan det 

kan ta lång tid mellan händelsen och domstolsförhöret. En uppspelning av 

konfrontationsförhöret får i så fall bara ske när utpekandet är en del av bevisningen i 

målet. Jag påstår att det inte skulle vara ett åsidosättande av omedelbarhetsprincipen att 

spela upp ett konfrontationsförhör i rätten.
168

 En sådan uppspelning är inte till för att 

ersätta vittnets personliga närvaro vid huvudförhandlingen, avläggande av ed och 

förhör. Istället kan man tänka sig ett förfarande i domstol där vittnet först får vittna och, 

i de fall konfrontationen åberopas som bevis, polisförhöret sedan spelas upp. På detta 

sätt påverkas varken vittnet eller rätten av vad som sagts i polisförhöret innan vittnets 

utsaga i rätten, och domstolen kan även göra en rättvis bedömning av konfrontationens 

bevisvärde. Att övergå helt till att spela in polisförhör på video för uppspelning i rätten 

kan däremot vara ett åsidosättande av omedelbarhetsprincipen och videons statiska form 
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inte lämpar för detta ändamål. Konfrontationsförhörets speciella karaktär som bevis 

medför dock att ett sådant förfarande skulle vara lämpligt.  

14 Domstolens bedömning av vittnets 

förutsättningar att minnas 

För att kunna bedöma bevisvärdet av en vittneskonfrontation krävs först och främst att 

domstolen bedömer vilka möjligheter vittnet haft att göra en korrekt iakttagelse. En 

konfrontations tillförlitlighet måste bedömas i relation till den övriga vittnesutsagan. Är 

de övriga uppgifterna inte tillförlitliga talar detta för att inte heller ett utpekande ska ses 

som tillförlitligt.
169

 Det kan ha förelegat yttre omständigheter vid brottstillfället som 

påverkat vittnets möjligheter till inkodning av detaljer. Exempel på sådana faktorer är 

vittnets avstånd till gärningsmannen och ljusförhållandena på platsen. Dessutom kan det 

tidsspann som vittnet kunde iaktta gärningsmannen påverka vittnets förmåga att 

minnas.
170

 Denna faktor är dock beroende av vilken uppmärksamhet vittnet riktat mot 

gärningsmannen.
171

 

Andra faktorer är hänförliga till vittnet. Forskning har visat att barn och äldre är klart 

sämre på att minnas än vuxna.
172

 Vilket känsloläge vittnet befinner sig i kan också 

påverka vad denne uppmärksammar. Minnet kan också variera beroende på om vittnet 

hade inre eller yttre fokus under själva händelsen.
173

 Detta innebär att vittnet kan ha 

varit fokuserad på sina egna känslor, inre fokus, eller på händelser runt omkring, yttre 

fokus. Vid yttre fokus föreligger en större chans för vittnet att uppmärksamma sådana 

saker som exempelvis gärningsmannens utseende. Studier har också visat att vi har 

lättare att känna igen ansikten av samma ”ras” som oss själva. Detta kallas ”cross-race 

effect” eller ”own-race bias”, och innebär att européer har svårare att känna igen 

exempelvis en afrikan eller asiat än en annan europé, och vice versa.
174

 En vanlig faktor 

är också att vittnet är berusad vid observationstillfället, vilket påverkar dennes 

möjligheter till inkodning. 
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Vad ett vittne har möjlighet att minnas kan också bero på faktorer kopplade till själva 

situationen. Vi är bättre på att uppmärksamma central information än perifera detaljer 

vid en känslomässigt laddad situation.
175

 Vid bevittnandet av ett bankrån kan detta 

innebära att vittnet minns hur många gärningsmän som genomförde rånet, och vad de 

hade för vapen, men att denne inte minns hur gärningsmännen såg ut. Eftersom minnet 

inte fungerar som en videokamera, som tar in all information och sedan bevarar den i 

sin ursprungliga utformning, måste vi fokusera på den information som är viktigast för 

vår överlevnad. Ett exempel på detta är den så kallade vapenfokuseringseffekten. 

Forskning har visat att övrig information inkodas sämre i de fall det förekommer ett 

vapen.
176

 Detta tros bero på att vapnet blir den mest centrala detaljen, som 

uppmärksamheten riktas mot, på grund av att vapnet utgör ett hot mot vår överlevnad.
177

 

I ett senare polisförhör kan vi därför få svårare att identifiera gärningsmannen än om ett 

vapen inte hade varit närvarande.
178

  

Gärningsmannens utseende kan också spela in på vår förmåga att senare identifiera 

denne. Om gärningsmannen har ett särpräglat utseende finns det en större chans för 

igenkänning, än om utseendet är alldagligt. Det spelar också roll om gärningsmannen 

var maskerad vid gärningstillfället. Forskning har visat att det räcker med att en 

gärningsman bär solglasögon, täcker sitt hår eller på annat sätt maskerar sig för att vår 

igenkänningsförmåga ska försämras.
179

 Om händelsen innebär en hög nivå av stress kan 

detta också ha en negativ påverkan på vår förmåga att senare kunna identifiera 

gärningsmannen.
180

 Exempel på sådan stress är situationer då vittnet på blivit utsatt för 

hot eller fara. 

 Även om vittnet verkar trovärdig och utsagan tillförlitlig är det viktigt att alla dessa 

faktorer beaktas.
181

 Även ett välvilligt vittne kan missta sig. Samma bedömning ska 

även göras av polisen innan ett beslut om genomförande av konfrontation tas.
182
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15 Domstolens bedömning av konfrontationers 

genomförande  

15.1. Varför ska en bedömning göras? 

 

Av flera anledningar är det viktigt att domstolen gör noggranna bedömningar av hur 

vittneskonfrontationer har genomförts. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att 

domstolen kontrollerar att konfrontationsresultatet erhållits på ett korrekt och rättssäkert 

sätt. Eftersom det inte finns något exakt facit för när ett utpekande är korrekt, krävs 

också att genomförandet bedöms för att domstolen ska kunna ge utpekandet ett 

bevisvärde som sedan kan få betydelse för utgången i målet. Det är viktigt att domstolen 

inte tar ett utpekande för gott, utan att detta granskas kritiskt. Den främsta anledningen 

till detta är det faktum att felaktiga utpekanden ofta varit orsaken till felaktigt fällande 

domar.
183

 

Det är inte tillräckligt att bedöma vittnets generella trovärdighet och att utgå från att 

ett utpekandes korrekthet överensstämmer med den bedömningen. Ett vittnes 

trovärdighet har ingen betydelse för dennes förmåga att identifiera gärningsmannen och 

ska inte kopplas samman med konfrontationens tillförlitlighet.
184

 Den tid som gått 

mellan observationstillfället och konfrontationen kan påverka vittnets möjlighet att peka 

ut gärningsmannen och tidsaspekten bör därför vara med i bedömningen.
185

 

Bedömningen bör framförallt vara inriktad på att undersöka om vittnet har getts en 

rättvis möjlighet att peka ut gärningsmannen, och om den misstänkte har getts en rättvis 

chans att inte bli utpekad. Likväl som det är viktigt att domstolen bedömer vittnets 

förmåga att vid gärningstillfället koda in information, är det viktigt att domstolen 

bedömer vilken möjlighet till framplockning vittnet haft i polisförhör. Det finns också 

anledning för domstolen att bedöma om den tilltalade stämmer in på det signalement 

vittnet lämnat, och om signalementet var vagt eller detaljerat. Om signalementet är vagt 

och passar in på många människor, finns det ytterligare en anledning att vara kritisk vid 

bevisvärderingen av konfrontationen.
186
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Ja 
39% Nej 

61% 

Ja 
38% Nej 

62% 

Den dom som lagt grunden för domstols bedömning av konfrontationers genomförande 

är det välkända Palme-målet.
187

 Det är glädjande att se att det nyligen meddelats domar 

som går i samma riktning som den hovrätten pekade ut år 1989. Åtal ogillas på den 

grunden att den starkaste bevisningen består av ett utpekande, vars genomförande är 

tvivelaktigt.
188

 Det är troligt att det inte kommer att ske någon förbättring av polisens 

arbete med konfrontationer om inte domstolarna börjar underkänna undermåligt 

genomförda konfrontationer. Det är därför även viktigt att det i domskälen framgår hur 

konfrontationens genomförande är undermåligt så att polisen får incitament att förbättra 

sitt arbete.  

15.2 Analysresultat 

 

Analysen visar att sammanlagt 24 av de 62 konfrontationerna nämnts i domarna. Av 

dessa 24 är det endast nio vars genomförande har bedömts uttryckligen i domskälen.  

Diagram 21             Diagram 22 

 

 

 

  

Fråga 7.1.1 Sammanlagt resultat    Fråga 7.1.2 Sammanlagt resultat 

Nämns konfrontationen i domen?    Bedöms konfrontationens genomförande? 

 

Om konfrontationen är bevis i målet bör denna hanteras i domen. Det är inte 

tillfredsställande att domstolen endast nämner att en konfrontation har skett utan att 

närmare diskutera värdet av denna. I vissa av de konfrontationer som ingått i analysen 

bör domstolen ha kommenterat det faktum att inga konfrontationsbilder infogats i 

protokollet, vilket varit fallet för samtliga 15 konfrontationer genomförda i Lund. I de 

fall sådana brister upptäcks som redogjorts för i föregående avsnitt, bör domstolen ha 

kommenterat dessa för att sedan kunna redogöra för bevisvärderingen av 

konfrontationen. Resultaten visar att det är relativt sällan som domstolen uttryckligen 

behandlar frågan om en konfrontations genomförande samt bevisvärderingen av denna. 

 I RH 2011:35 använde sig hovrätten av en rubriksättning som lydde ”Hovrättens 

synpunkter på värdet av den i målet presenterade identifikationsbevisningen”. Där 
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diskuterar rätten bevisvärdet av i målet åberopade konfrontationer. Både utpekandet 

under tingsrättsförhandlingen och vad vittnena uppgett under polisförhör blir föremål 

för diskussion.
189

 I ett annat hovrättsfall har domstolen uppmärksammat att rätten bör 

observera varje svaghet i konfrontationerna, och göra en bedömning i varje enskilt fall 

av hur tillförlitlig bevisningen är.
190

 Ett utpekande i rätten verkar generellt sett ges ett 

ytterst begränsat bevisvärde.
191

 

Frågan med konfrontationers bevisvärde har mött ytterligare en utmaning i och med 

att sociala medier tillåter medborgarna att agera privatdetektiver och erbjuder ett forum 

där vi kan titta på bilder av varandra. På senare tid har det blivit aktuellt vid ett flertal 

tillfällen att vittnet på egen hand har letat efter gärningsmannen på Facebook och där 

funnit bilder på en person som vittnet anser vara gärningsmannen. En efterföljande 

fotokonfrontation har då fått ett ytterst begränsat bevisvärde, eftersom det inte går att 

avgöra om vittnet kodat in utseendet vid gärningstillfället eller via Facebook.
192

  

De tingsrättsavgöranden som legat till grund för min analys har inte på ett 

tillfredsställande sätt redovisat rättens syn på konfrontationernas genomförande. Vissa 

av landets hovrätter verkar dock ha tagit efter Palme-målet och öppnat upp för att en 

förbättring av polisens arbete med konfrontationer, samt domstolarnas bedömning av 

dessa, måste ske. Om inte domstolarna tar ansvar för att kontrollera att polisen nyttjar 

vittneskonfrontationer på ett rättssäkert sätt, vem ska då göra det? Domstol är det 

institut som på det mest effektiva sättet kan förändra polisens arbets- och 

förhållningssätt till konfrontationer. Så länge domstolen förmedlar intrycket att de 

konfrontationer som genomförs duger som bevis i rätten, finns det inga 

arbetsekonomiska incitament för polisen att fokusera på att förbättra arbetet med dessa. 

 De domar som ingått i materialet ger inte en positiv bild av domstolarnas arbete med 

bevisvärdering av konfrontationer. 19 av konfrontationerna hade en uttalad relevans för 

utgången i målet. Det finns en möjlighet att konfrontationer spelat en roll för bevisläget 

i fler fall, men det är endast i dessa 19 som detta uttryckligen uppgetts i domskälen. 

Denna siffra kan jämföras med att totalt 19 av 24 åtal ledde till fällande dom. 50 av de 

62 konfrontationerna ingick i en utredning där den misstänkte senare blev fälld.
193
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Fråga 7.4 Sammanlagt resultat    Fråga 7.3 Sammanlagt resultat - 24 domar 

Har konfrontationen relevans för utgången i målet?      Fällande dom?      

16 Arbetet med konfrontationer i framtiden 

16.1 Rekommendationer som verktyg 

 

Även om en myndighet skapar riktlinjer för hur polisens arbete ska ske kommer det 

alltid att finnas de som väljer att inte följa dessa. Det är viktigt att rekommendationerna 

innehåller information i överensstämmelse med det enligt rådande forskningsresultat 

bästa förfarandet.
194

 Det finns dock en risk att de rekommenderade tillvägagångssätten 

inte väljs ut baserat enbart på att de är de bästa, utan på att de är de mest 

kostnadseffektiva. Ett visst förfarande kan vara mer krävande än ett annat rent 

resursmässigt och därför väljas bort. En typ av kostnad är att antalet utpekanden 

sjunker, vilket är fallet vid användande av den sekventiella metoden, eller att antalet 

felaktiga utpekanden ökar, alternativt att fler mål överklagas baserat på brister vid 

konfrontationernas genomförande.
195

  

För den myndighet som skriver rekommendationerna måste en avvägning göras 

mellan vad som är mest fördelaktigt ur rättssäkerhetssynpunkt kontra vad som är minst 

resurskrävande. Det är också viktigt att de riktlinjer som meddelas förklaras på ett 

tydligt sätt, både själva förfaringssättet men också anledningarna till att detta 

förespråkas. Det är svårt att få en hel yrkeskår att anamma ett visst handlande om det 

inte framstår rimligt och korrekt att agera så. Exempelvis bör det framgå i RPS rapport 

att det på grund av att den sekventiella metoden ska användas är viktigt att 

förhörsledaren inte vet vem som är den misstänkte, eftersom det genererar det mest 

rättssäkra resultatet.
196
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Rekommendationerna måste hållas uppdaterade och i fas med psykologisk forskning. 

Det gynnar dock ingen om riktlinjerna ändras allt för ofta, speciellt som det finns en risk 

att varje uppdatering leder till en stor mängd överklaganden och resningsansökningar.
197

 

För att rekommendationerna ska få önskat genomslag är det viktigt att de kommer från 

en central myndighet, så som RPS. För att det ska bli en praktisk skillnad krävs även att 

rapporterna följs upp. Dels så att RPS kan utveckla utformningen av riktlinjerna så att 

de blir tydligare och enklare och på så sätt kan få ett större genomslag, dels så att 

polisen får ett incitament att genomföra konfrontationer på ett korrekt sätt. För att detta 

ska kunna ske måste RPS först och främst se till att rapporten blir distribuerad till alla 

polismyndigheter och att det uppmärksammas ordentligt när det publiceras nya 

riktlinjer.  

Jag anser att det även är upp till domstolarna att se till att riktlinjerna följs. Om inte 

domstolen har en sådan kontrollfunktion haltar rättssystemet, då det inte finns några 

garantier för att konfrontationer sker på ett rättssäkert sätt och att felaktiga utpekanden 

fångas upp. Ett ansvar åligger också försvarare och målsägandebiträden i den mån att 

det ligger i klientens intresse att konfrontationers genomförande granskas. 

16.2 Möjlig utveckling 

 

De sammanlagda resultaten visar att det finns anledning att misstänka att det föreligger 

problem med genomförandet av konfrontationer, samt domstolarnas bedömning av 

dessa. Dels avviker genomförandena på många punkter från vad som rekommenderats 

av RPS, dels visar analysen på bristande enhetlighet både inom och mellan de olika 

distrikten. För att minska utrymmet för fel bör man fundera kring huruvida det skulle 

kunna finnas ett eller flera ”verktyg” som polisen, och domstol, skulle kunna använda 

som hjälpmedel vid hanteringen av konfrontationer.  

Vid genomförandet av tre av konfrontationsförhören har Nacka använt sig av ett 

särskilt formulär.
198

 Tyvärr är formuläret inte speciellt väl utformat, och inte heller ifyllt 

korrekt, och därför som protokoll mycket undermåligt. Med ett väl utformat, och 

noggrant ifyllt, formulär finns det dock en möjlighet att man skulle kunna förbättra 

kvaliteten på dokumentationen av konfrontationsförhör och därigenom underlätta 

bevisvärderingen. Det kan vara en god idé att utforma formuläret så att den information 

som ska meddelas vittnet finns med som en ruta för polismannen att kryssa för när 
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 Wells, Police Lineups- Data, Theory, and Policy, s 794. 
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informationen meddelats vittnet. Det skulle minska risken för att polisen glömmer att 

meddela vittnet viss information, och även bidra till att förbättra protokollens 

överensstämmelse med verkligheten. Ett sådant formulär bör i sådana fall utformas av 

RPS och inkorporeras i riktlinjerna. 

Analysen och testet med falska vittnen har visat att det finns skäl att misstänka att 

polisen har problem med att göra ett för den misstänkte och vittnet rättvist urval av 

figuranter. Det är önskvärt att en utvärdering görs av möjligheterna att digitalisera 

hanterandet av fotografier för konfrontationer. Om samtliga bilder finns digitalt och i ett 

dataprogram kan ges samma format, ram, och färg, skulle det bidra till att polisens 

urvalsprocess förenklades och resultatet av denna blev mer rättssäkert.
199

 Baserat på de 

konfrontationsbilder som jag tagit del av vid författandet av denna uppsats, anar jag att 

det finns en tendens att bilderna försämras vid kopiering eller inskanning. 

 Avslutningsvis kan konstateras att det finns fog för att påstå att det förekommer 

rättsosäkra förfaranden med vittneskonfrontationer på åtminstone tre orter i Sverige och 

att RPS riktlinjer på vissa punkter lämnar en del i övrigt att önska både vad gäller 

innehåll och utformning. Det råder ingen enhetlighet mellan eller inom olika 

polisdistrikt och det finns mer att önska vad gäller tingsrätternas bedömningar av 

genomförda konfrontationer. I och med den omorganisering av polisorganisationen som 

kommer att ha sin början vid årsskiftet 2014/2015 kommer polisen att ställas inför 

många nya utmaningar. Min förhoppning är att ett krav på större noggrannhet vid 

konfrontationsförhör och dokumenteringen av dessa är en av de utmaningarna. För att 

detta ska bli verklighet krävs dock att domstolarna börjar underkänna dåligt genomförda 

konfrontationer. Det är min fasta övertygelse att initiativ till förändring i första hand 

måste komma från domstolarna för att polisens arbete med konfrontationer ska 

förändras och förbättras.  

                                                 
199

 Självklart måste hänsyn tas till PUL och de begränsningar som denna lag medför. 
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Bilaga 1: Enkät för analys av material 

Mål nr_________TR:_______________ 

Vittne:________________________________ 

 

1. Urval av figuranter 

1.1 Antal (”lämpligen 8-10 stycken”, minimum 6 stycken) Ja Nej 

Antal?_____  

1.2 En konfrontationsgrupp för varje misstänkt Ej aktuellt Ja Nej 

 

1.3 Utseendena stämmer med vittnets signalement se 2.1 Ja Nej 

alt. avviker på samma sätt som den misstänkte 

Om nej; vad skiljer sig åt?_______________________________________________ 

1.4 Ingen avvikande klädsel   Ja Nej  

 

Om ja; på vilket sätt?____________________________________________________ 

1.5 Inga utmärkande särdrag   Ja Nej  

 

Om ja; vilka?__________________________________________________________ 

1.6 Vittnet ska inte känna igen figuranterna   Ja Nej 

 

2. Bilderna 

2.1 Finns konfrontationsbilderna med i FUP:en?  Ja Nej 

2.2 Samma färg    Ja Nej 

2.3 Samma storlek    Ja Nej 

2.4 Samma bakgrund    Ja Nej 

alt. olika för alla 
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2.5 Samma fotovinklar    Ja Nej 

alt. olika för alla 

2.6 Samma ram    Ja Nej 

alt. olika för alla 

2.7 Är bildernas kvalitét ”okej”?   Ja Nej 

 

3. Information till vittnet 

3.1 Gärningsmannen behöver inte finnas med på bilderna Ja Nej 

3.2 Det är okej att inte peka ut någon   Ja Nej 

3.3 Alla bilder kommer att visas oavsett utpekande  Ja Nej 

3.4 Det är okej att se bilderna igen   Ja Nej 

3.5 Respons från förhörsledaren?   Ja Nej 

 

4. Visning 

4.1  Simultan  Sekventiell  Oklart 

 

4.2 En plats där vittnet känner sig trygg och kan titta ostört? Ja Nej 

Var?__________________________________________ 

4.3 Visades bilderna i olika ordning för olika vittnen? Ej aktuellt Ja Nej 

 

5. Utpekande 

5.1 Kommentarer på varje figurant?   Ja Nej 

Hur många saknar kommentar? _______/________ 

5.2 Får vittnet se alla bilder?  Oklart Ja Nej 

 

5.3 Får vittnet göra en ”säkerhetsbedömning”?  Ja Nej 

(direkt efter avslutad konfrontation, uppskattad i %) 

Om ja; hur många procent?_______ 

5.4 Får vittnet göra en säkerhetsbedömning i tingsrätten? Ja Nej 

Om ja; hur många procent?_______ 
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6. Förhörsprotokoll 

6.1 Namn och titel på beslutsfattaren?   Ja Nej 

6.2 Namn på den som genomförde den (förhörsledaren)? Ja Nej 

6.3 Är det samma person under 6.1 och 6.2? Oklart Ja Nej 

6.4 Finns ett förhörsvittne?   Ja Nej 

6.5 Vittnets reaktioner vid ev. utpekande  Ja Nej 

(Direkt/efter tvekan, villkorat osv.)  

6.6 Är protokollet i dialogform?   Ja Nej 

 

7. Dom 

7.1.1 Nämns konfrontationen i domen?   Ja Nej 

7.1.2 Om ja; bedöms konfrontationens genomförande? Ja Nej 

7.2 Erkänner den misstänkte?   Ja Nej 

7.3 Fällande dom?    Ja Nej 

7.4 Har konfrontationen relevans för utgången?  Ja Nej 
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Bilaga 2: Förkortningar och förklaring 

sammanställning 

BF  Beslutsfattare 

F   Figuranter 

FL  Förhörsledare 

FUP  Förundersökningsprotokoll 

GM  Gärningsmannen 

K   Konfrontation 

KB  Konfrontationsbilder 

KG  Konfrontationsgrupp 

M   Misstänkt 

(M)  Inklusive den misstänkte 

MÄB Målsägandebiträde 

P   Protokoll 

Pa  Polisassistent 

PS  Polisstation 

SB  Säkerhetsbedömning 

Sign  Signalement 

TR  Tingsrätt 

UTP Utpekande 

V   Vittne 

Förklaring: Resultaten för alla frågor i enkäten har sammanställts både för varje ort för 

sig och totalt. Grönt markerar det önskvärda resultatet, det vill säga det resultat som 

motsvarar RPS riktlinjer. Rött markerar motsatsen, det vill säga då polisen nyttjat ett 

förfaringssätt som inte överensstämmer med riktlinjerna. Vitt markerar den andelen fall 

då det varit oklart hur polisen har gått till väga. En del frågor har inte färgkodats 

eftersom de inte motsvarar en rekommendation från RPS och därför inte kan bedömas 

vara ”rätt eller fel”. Gult är de fall då det inte varit aktuellt att svara på den aktuella 

frågan eller en anteckning om omständigheter i fallet. 
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Bilaga 3: Sammanställning resultat 
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Bilaga 4: Test med falska vittnen - enkät 

Titta på bilderna. 
1. Rent instinktivt; vem tror du är den misstänkte? 

(Om du inte tycker att någon av bilderna ”sticker ut” behöver du inte svara på 

frågan och kan gå vidare direkt till fråga 3.) 

Nr:____ 

 

2. Vad fick dig att ”reagera” på just den bilden? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

3. Läs signalementet. 

Utifrån signalementet; vem tror du är den misstänkte? 

Nr:____ 

Tack för hjälpen! 

Signalement 

Konfrontation nr 1 – Stöld, Luleå tingsrätt, mål nr B 1152-12 

30 – 35 år, glasögon, ”råttfärgat” hår, lite kraftig, talsvårigheter ”harmynt” utseende, 

160 – 165 cm lång. 

 

Konfrontation nr 2 – Stöld, Luleå tingsrätt, mål nr B 2356-12 

Ca 1,72 lång, går lite böjd, riklig skäggväxt, lite ljushårig, tatuering i nacken, 

svartklädd; svarta shorts, svart t-shirt, svart huvtröja.  

 

Konfrontation nr 3 – Grov misshandel, Nacka tingsrätt, mål nr B 4440-12 

170 – 175 cm lång, ca 20 år, stubb på huvudet, 3-4 millimeter långt, kraftiga ögonbryn. 

Bruna ögon, ljus hy. Chilenare.    
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Bilaga 5: Test med falska vittnen - resultat 
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Bilaga 6: Målförteckning 

Lunds tingsrätt 

B 1760-12 

B 5085-12 

B 6746-12 

B 5244-12 

 

Luleå tingsrätt 

B 1152-12 

B 1516-12 

B 3319-11 

B1570-12 

B 1940-12 

B 2613-12 

B 913-12 

B 2356-12 

B 1390-12 

 

Nacka tingsrätt 

B 127-12           B 6389-11 

B 4251-12          B 4235-12 

B 890-12           B 20-12 

B 2594-12 

B 446-12 

B 5731-11/B 5922-11 

B 4440-12 

B 2546-12 


