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Del I 

1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid Internationella åklagarkammaren i Göteborg, 

skrev en krönika om vikten av att kombinera juridik med forskning om psykologi som 

publicerades i Dagens Juridik under hösten 2015.1 I den nämnde han att ”juridiskt 

förankrat beslutsfattande är nog bra; men bättre kan det bli, om det dessutom förankras i 

vetenskap och beprövad erfarenhet”. En sådan tanke har drivit idén bakom ämnesvalet 

för det här examensarbetet där etniciteters påverkan på juridiska bedömningar undersöks. 

Olikbehandling grundad i etnicitet är inte acceptabelt i dagens moderna samhälle. Det här 

är startpunkten för vad som gör ämnet intressant då tidigare forskning visar att sådan 

olikbehandling ändå kan inträffa vilket utvecklas i del III. Kollisionen mellan samhälls-

ideal och olikbehandling är också juridiskt intressant då ett sådant förfarande kan strida 

mot grundläggande principer för rättsordningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Detta är en uppsats med flera syften där samtliga är kopplade till det socialpsykologiska 

fenomenet ”same-race leniency” vilket jag har valt att översätta till ”etnicitetsbias”. 

Fenomenet innebär att en beslutsfattare favoriserar de som tillhör beslutsfattarens egen 

etnicitet framför de som tillhör en annan etnicitet. 

Det första syftet för examensarbetet är att undersöka och beskriva etnicitetsbias utifrån 

tidigare forskning. Studierna har bedrivits inom forskningsområdet juridik och psykologi 

vilket är ett område där studier främst har utförts med ”mock juries” i USA.2 Det innebär 

att lekmän har agerat jury och fått avgöra till exempel om en person är skyldig till ett brott 

och vilket straff gärningen förtjänar. Ännu ett syfte är att utforska vilka juridiska problem 

etnicitetsbias kan orsaka i Sverige samt att undersöka om etnicitetsbias kan påverka den 

                                                           
1 http://www.dagensjuridik.se/2015/11/thomas-ahlstrand-kronika-

rattspsykologi?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=unspecified inhämtad 2015-11-

13. 
2 Granhag & Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 413. 
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svenska brottmålsrättegången. I Sverige saknas det dock till stor del experimentforskning 

om hur etnicitetsbias kan påverka skuldbedömningar och valet av påföljd och därför 

utförs ett eget experiment inom ramen för examensarbetet. Ytterligare ett syfte blir till 

sist att diskutera om gällande rätt behöver förändras sett utifrån forskningen samt för det 

fall att en ändring krävs hur en sådan ändring kan ske. 

Det ovanstående kan även formuleras som följande frågeställningar: 

1. Hur ser tidigare forskning om etnicitetsbias ut? 

2. Vilka juridiska problem kan etnicitetsbias orsaka vid en brottmålsrättegång? 

3. Förekommer etnicitetsbias hos domare, juriststudenter eller lekmän i Sverige? 

4. Krävs det sett utifrån forskningen någon förändring av gällande rätt avseende 

brottmålsrättegången och vad bör ändringen i så fall bestå av? 

 

1.3 Metod och avgränsningar 

Rättsdogmatisk metod kommer att användas för att klargöra innehållet i gällande rätt 

vilket innebär att den traditionella rättskälleläran används för att beskriva vad som 

juridiskt sett gäller i ett visst fall.3 Rättsdogmatikens synsätt på juridik där juridiken är ett 

slutet system och juridiska beslut enbart formas av rättskälleläran behöver dock inte 

stämma. Därför kommer empirisk forskning som socialpsykologi att användas för att 

undersöka om icke-juridiska faktorer som etnicitet kan påverka rättsliga beslut och 

bedömningar. Metoden för hur sådan empirisk forskning genomförs presenteras under 

avsnitt 5.3 i samband med att själva experimentet för examensarbetet beskrivs. I och med 

att även socialpsykologisk forskning används för att belysa diskussionen blir uppsatsen 

tvärdisciplinär.4 Vidare kommer vissa historiska inslag att tas med i uppsatsen när tidigare 

processordningar i Sverige beskrivs men det är inte fråga om ett användande av en 

fullständig rättshistorisk metod. Viss utländsk rätt lyfts också upp men inte heller här 

används någon fullständig komparativ metod. Den efterföljande diskussionen sker dels 

ur ett de lege lata-perspektiv, dels ett de lege ferenda-perspektiv vilket innebär att även 

kritisk rättsdogmatik används.5 

                                                           
3 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21 och s. 26. 
4 A.a. s. 429. 
5 A.a. s. 39. 
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Enligt min uppfattning lämpar sig den ovanstående metodkombinationen väl för att 

undersöka frågeställningarna. Metodvalet gör att innehållet och antaganden i gällande rätt 

kan synliggöras och jämföras med den empiriska forskningen. Resultatet av jämförelsen 

kan sedan diskuteras och utvärderas eftersom att kritisk rättsdogmatik används. 

Vad gäller avgränsningar kommer främst svenska rättskällor att tillämpas, men även 

folkrättsliga rättskällor som Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna (EKMR) och Förenta Nationernas allmänna förklaring av de mänskliga 

rättigheterna kommer att nämnas där de blir relevanta. Angående den socialpsykologiska 

forskningen kommer studier från både USA och Sverige att presenteras. Huvudfokus för 

det egna experimentet avgränsas till att avse juridiska bedömningar i den svenska 

brottmålsrättegången då det är där forskning saknas i dagsläget. Till följd av det kommer 

fokus vad gäller processrättsliga regleringar främst att ligga på brottmål. Mer specifikt 

avgränsas de svenska processrättsliga regleringarna till att avse brottmålsrättegångar i 

tingsrätt. Till följd av detta är det alltså brottmålsrättegångar i tingsrätten som avses när 

”huvudförhandlingar”, ”rättegångar” eller ”domstolar” diskuteras. 

 

1.4 Disposition 

I del II redogörs för den juridiska ramen angående den svenska brottmålsrättegången. Där 

presenteras de principer och ideal som styr brottmålsrättegångar samt de processrättsliga 

regleringar som hör till principerna och idealen.  

Efter det inleds del III där den socialpsykologiska delen visas. Här beskrivs vetenskapen 

socialpsykologi och de socialpsykologiska mekanismer som utgör teoretiska utgångs-

punkter för denna uppsats. Utöver det beskrivs tidigare forskning kring etnicitetsbias samt 

annan forskning om etnicitet och juridik. Det är följaktligen i del III som den första fråge-

ställningen besvaras. De juridiska problem som etnicitetsbias kan orsaka vid en brottmåls-

rättegång presenteras också här vilket innebär att även den andra frågeställningen 

besvaras i del III. 

I del IV presenteras det experiment som utförs inom ramen för examensarbetet, den 

empiriska metoden för experimentet och övriga relevanta omständigheter avseende 

utförandet. Resultatet från det egna experimentet redovisas och diskuteras även i del IV 

vilket gör att det är där som den tredje frågeställningen besvaras. 
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Därefter inleds del V där en avslutande analys görs. Den tidigare diskussionen fördjupas 

här och inriktas på om forskningen visar att det finns verkliga risker för de ideal och 

principer som brottmålsrättegången bygger på. Analysen berör alltså om gällande rätt 

behöver ändras sett utifrån forskningen och hur den förändringen skulle se ut vilket 

innebär att den fjärde frågeställningen besvaras i del V. Sist presenteras förslag till vidare 

forskning och avslutande synpunkter på uppsatsens ämne. 

 

1.5 Begrepp 

I denna uppsats avser begreppet ”etnicitet” detsamma som ”race” inom den amerikanska 

forskning som uppsatsen berör. Etnicitet definieras alltså i uppsatsen utifrån en persons 

hudfärg och den samhällsgrupp som en individ kategoriseras till utifrån individens 

hudfärg.  

I den amerikanska forskningen används ofta begrepp som ”white” (vit) och ”black” 

(svart) för att beskriva de olika grupper i samhället som undersöks. Därför kommer dessa 

begrepp att användas i examensarbetet när den amerikanska forskningen beskrivs.6 I 

delen där Diesens granskning av olikbehandling utifrån etnicitet i Sverige beskrivs 

kommer istället begreppen ”utlänning” och ”svensk” att användas, då de begreppen 

användes i Diesens granskning. Begreppet ”utlänning” syftade på en person med minst 

en förälder född utomlands eller personer vars namn lät som att det kom från utanför 

Nord- och Västeuropa. Personer från Nord- och Västeuropa kallades istället för svenskar.7 

I svenska studier avseende etnicitetsbias och juridik av Torun Lindholm har istället 

begreppen ”svensk” och ”invandrare” främst använts. Den allmänna definitionen av en 

invandrare var då en person från ett söderbeläget land som skiljde sig från skandinaver 

vad gällde brytning, hudfärg och hårfärg.8 De begreppen kommer därför att användas när 

Torun Lindholms forskning om etnicitetsbias i Sverige presenteras. 

Avseende presentationen och diskussionen av den egna forskningen kommer begreppen 

”person med traditionellt svenskt utseende” samt ”person med mellanösterländskt 

utseende” att användas för att benämna olika grupper. Det tidigare begreppet avser ett 

                                                           
6 Mitchell m.fl., Racial Bias in Mock Juror Decision-Making, s. 113. 
7 Diesen m.fl., Likhet inför lagen, s. 255 f. 
8 Lindholm, Validity in judgements of high- and low-accurate witnesses of own and other ethnic groups, 

s. 111. 
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utseende där hud- och hårfärgen är mer traditionellt kopplad till Väst- eller Nordeuropa 

medan det senare begreppet avser ett utseende där hud- och hårfärgen är mer traditionellt 

kopplad till mellanöstern. Definitionerna liknar därför de definitioner som fanns i Torun 

Lindholms studie. Här bör det klargöras att definitionerna som nu diskuteras inte 

motsvarar uppsatsförfattarens egen bild av vem som är svensk eller inte. Min egen åsikt 

är att den personliga tillhörigheten till länder eller världsdelar är mycket mer flytande och 

föränderlig än en persons hud- och hårfärg. 
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Del II 

2 Den juridiska ramen 

2.1 Rättsstaten 

2.1.1 Det rättsstatliga idealet 

När 1974 års regeringsform (RF) skapades var riksdagens avsikt att regeringsformen 

skulle förmedla att Sverige var en rättsstat. Den närmare innebörden av en rättsstat är 

omstridd men lagstiftaren kunde ändå framföra ett antal kriterier för begreppet. Några av 

de kriterierna för en rättsstat är att den offentliga makten utövas under lagarna, under 

grundläggande fri- och rättigheter, med likhet inför lagen och genom ett objektivt 

beslutsfattande.9 

 

2.1.2 Principen om allas likhet inför lagen 

Av RF 1:9 framgår att domstolar och myndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet 

inför lagen, samt iaktta saklighet och opartiskhet. Här uttrycks alltså principen om allas 

likhet inför lagen och objektivitetsprincipen.10 Den förstnämnda principen är ett generellt 

skydd mot godtycke och diskriminering som bland annat kan innebära att myndigheter 

inte ska låta sig styras av subjektiva faktorer, som att en part i ett ärende har en viss 

samhällsposition.11 Utifrån paragrafens tidigare lydelse gick det tydligare att se 

principens diskrimineringsförbud där domstolar och förvaltningsmyndigheter inte utan 

lagligt stöd fick särbehandla någon baserat på exempelvis ras, hudfärg eller ursprung.12 

Principen om allas likhet inför lagen avser alltså tillämpningen av lagen och inte stiftandet 

av lagen.13 

På sistone har RF 1:9 fått en större möjlighet för praktisk påverkan genom flera JO-

uttalanden.14 JO-uttalanden kan också ha relevans för domstolarna eftersom att justitie-

ombudsmannen (JO) enligt lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 

                                                           
9 Warnling-Nerep m.fl., Statsrättens grunder, s. 40. 
10 Bull & Sterzel, Regeringsformen, s. 53 f. 
11 Bull & Sterzel, Regeringsformen, s. 53 och Warnling-Nerep m.fl., Statsrättens grunder, s. 57. 
12 Sundberg-Weitman, Sverige och rättsstaten på 2000-talet, s. 68. 
13 Bull & Sterzel, Regeringsformen, s. 53. 
14 A.a. s. 54. 
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§ 3 utövar tillsyn över domstolarnas efterlevnad av kraven på saklighet och opartiskhet i 

RF. JO har dock hittills varit försiktig i granskningen av domstolarna och har bara 

kritiserat rättstillämpningen när det funnits uppenbara brister.15 Dessutom tar JO i regel 

inte upp bedömningar i bevis- eller rättsfrågor.16 Även justitiekanslern (JK) granskar 

domstolarnas verksamhet enligt lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn § 1, men 

tar inte heller upp frågor rörande bedömningar i bevis- och rättsfrågor om inte 

bedömningarna är uppenbart oriktiga.17 

Eftersom att granskningen är försiktig och bara avser bevis- och rättsfrågor när 

bedömningarna är uppenbart oriktiga kommer troligtvis eventuell etnicitetsbias vid 

domares bevisvärdering eller val av påföljd falla utanför granskningen. Det är nämligen 

sannolikt att påverkan av etnicitetsbias inte kommer vara uppenbar utan svårare att 

upptäcka såvida inte påverkan är kraftig. Svårigheten ligger i att bedömningarna behöver 

jämföras med bedömningar i andra fall där etniciteten hos de tilltalade skiljer sig medan 

förhållandena i övrigt är tillräckligt lika avseende bevisning och andra omständigheter. 

Ett annat lätthanterligare sätt att undersöka risken för om domare påverkas av etnicitets-

bias är genom experiment, vilket också kommer göras i detta examensarbete (se del IV). 

Dessutom finns en fördel med att problemet undersöks akademiskt istället för att granskas 

av en tillsynsmyndighet. Granskning från en sådan myndighet skulle nämligen kunna 

innebära en kränkning av domstolarnas självständighet som stadgas i RF 11:3.18 

Oavsett hur stor praktisk påverkan RF 1:9 har genom exempelvis JO-uttalanden utgör 

stadgandet ett understrykande av att Sverige är en rättsstat.19 Vidare gäller objektivitets-

principen och principen om allas likhet inför lagen oberoende av RF.20 Likhet inför lagen 

är bland annat en av de grundläggande mänskliga rättigheterna enligt Förenta Nationernas 

allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna art. 7. 

 

 

 

                                                           
15 Wersäll m.fl., Svea hovrätt 400 år, s. 176. 
16 A.st. 
17 Rättssäkerheten i brottmål rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, s. 43. 
18 A.a. s. 44. 
19 Bull & Sterzel, Regeringsformen, s. 54. 
20 A.a. s. 54. 
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2.2 Syftet med straffprocessen 

Straffprocessen har flera syften. Ett av straffprocessens syften är att vara handlings-

dirigerande, men det är inte det enda syftet.21 Betydelsen av materiell riktighet har också 

lyfts fram flera gånger i processrättsliga förarbeten sedan tillkomsten av rättegångsbalken 

(1942:740) (RB) och har även varit det som menats med rättssäker rättskipning.22 

Speciellt angående rättegångar gällande brottmål har det poängterats i förarbetena att det 

finns ett särskilt intresse av att rättegången leder till ett materiellt riktigt avgörande.23 

 

2.3 Principer gällande huvudförhandlingen 

2.3.1 Inledning 

I avsnitt 2.3 presenteras de principer som utgör en del av kärnan för huvudförhandlingen 

enligt den moderna rättegångsbalken. Från dessa principer synliggörs fler syften och 

antaganden som huvudförhandlingen till viss del har formats efter. Principernas innehåll 

och bakgrund lyfts även upp för att möjliggöra en senare diskussion av hur dagens 

brottmålsrättegång eventuellt kan eller inte kan ändras. 

 

2.3.2 Den kontradiktoriska principen 

Den kontradiktoriska principen innebär att ingen får dömas ohörd eller att ”den andra 

parten skall också höras”.24 Den tilltalade måste därför alltid ges tillfälle att yttra sig 

angående åklagarens yrkanden.25 Principen gäller även för övriga parter i rättegången 

vilka därför ska tillåtas ta del av varandras bevisning och argumentation samt bemöta det 

motparten lagt fram.26 Kontradiktionsprincipen innebär vidare att en part måste få lägga 

fram bevisning samt pröva bevisvärdet av motpartens bevisning vilket kan ske genom 

motförhör av motpartens vittnen och andra förhörspersoner.27 

                                                           
21 Bylander & Lindholm, Muntlighet vid domstol i Norden, s. 31. 
22 Bylander, Muntlighetsprincipen, s. 335. 
23 Prop. 2004/05:131, s. 158. 
24 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I, s. 70. 
25 Wennberg, Introduktion till straffrätten, s. 100. 
26 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 30. 
27 A.a. s. 31. 
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Kontradiktionsprincipen utgör ett element av rätten till en rättvis rättegång som dels 

uttrycks i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna art. 6 p. 1 (EKMR) och dels i RF 2:11 st. 2.28 

Europadomstolens praxis har visat att bristande kontradiktion, i form av att en fällande 

brottmålsdom grundas på anonym bevisning som är avgörande för målet, är en kränkning 

av konventionen.29 Anonyma vittnen kan dock inte förekomma i Sverige till följd av RB 

36:10 st. 1 där det stadgas att rätten ska höra hela vittnets namn innan denne avlägger sitt 

vittnesmål.30 Vidare har det ansetts att anonyma vittnen gör att den tilltalade inte kan 

kontrollera källan vilket förminskar den tilltalades möjligheter att försvara sig.31 Den 

tilltalade behöver känna till vittnets identitet för att kunna ordna sitt försvar genom att 

exempelvis visa att vittnet har förutfattade meningar eller av annan anledning är 

opålitligt.32 

Anonymitet är dock inte helt främmande för nordisk rätt då anonyma vittnen tillåts under 

vissa förutsättningar i Norge enligt lov om rettergangsmåten i straffesaker § 130.33 

Anonymiteten tillåts dock bara under vissa omständigheter, som när det rör sig om ett 

allvarligt brott där vittnet eller närstående till denne kan utsättas för repressalier samt att 

vittnet i fråga då inte får vara anonymt för domaren vid rättegången.34 

 

2.3.3 Omedelbarhetsprincipen 

Omedelbarhetsprincipen innebär dels att bevisning ska läggas fram i ett sammanhang vid 

huvudförhandlingen och dels att domen bara får grundas på det som förekommit vid 

huvudförhandlingen, enligt RB 30:2.35 Därmed får bara de domare som har deltagit i hela 

huvudförhandlingen medverka i domslutet.36 Omedelbarhetsprincipen är tänkt att bidra 

till att ge de bästa möjliga förutsättningarna för den fria bevisvärderingen.37  

                                                           
28 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 30 f och Ekelöf m.fl., Rättegång I-V Supplement, s. 75. 
29 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 32. 
30 A.st. 
31 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 21. 
32 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 21 och SOU 2004:1, s. 210. 
33 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 32. 
34 SOU 2004:1, s. 205 f. 
35 Wennberg, Introduktion till straffrätten, s. 100. 
36 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 26. 
37 Ekelöf m.fl., Rättegång V, s. 11. 
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2.3.4 Muntlighetsprincipen 

I RB 46:5 stadgas det att huvudförhandlingen som huvudregel ska vara muntlig. Enligt 

muntlighetsprincipen får parterna alltså inte läsa upp nedskrivna texter vid huvud-

förhandlingen.38 Principen följer av att rätten enligt omedelbarhetsprincipen ska döma 

utifrån vad de sett och hört vid huvudförhandlingen.39 Tanken bakom muntlighets-

principen är att den ska säkerställa god bevisvärdering, att förutsättningarna för korrekta 

avgöranden finns samt underlätta kommunikationen mellan de inblandade i rättegången.40 

Vidare anses det att muntlig handläggning utgör kommunikation i dess rikaste form.41 

Muntlighetsprincipen har mjukats upp genom bland annat rättegångsutredningen år 1977 

där lättnaden motiverades av processekonomiska skäl, praktisk hänsyn och hushållning 

med rättsväsendets resurser.42 Genom en nylig processrättslig proposition har det införts 

fler ändringar. I samband deras införande poängterades det att ett strikt fasthållande vid 

kravet på muntlighet kunde göra förfarandet tungrott, tidsineffektivt och kostsamt utan 

att bredare rättssäkerhet skapades.43  

Enligt Schelin har processordningen präglats av två stora strömningar där förfarandet 

antingen grundats på skriftlighet med begränsningar i bevisvärdering eller på muntlighet 

med en fri bevisprövning. Enligt Schelin kan det antas att fler undantag till 

omedelbarhets- och muntlighetsprinciperna kommer att tillåtas för att öka flexibiliteten 

och kostnadseffektiviteten.44 

 

2.3.5 Principen om bevisomedelbarhet 

Principen om bevisomedelbarhet stadgas i RB 35:8 där det stadgas att vittnen och andra 

förhörspersoner ska höras muntligen vid huvudförhandlingen.45 Enligt Edelstam blir 

bevisvärderingen då mer tillförlitlig, förståelsen av meningen med vittnets utsaga under-

lättas samt att det möjliggör för rätten och parterna att ställa frågor för att reda ut 

oklarheter.46 Undantag till principen regleras bland annat i RB 35:14 och RB 36:16 st. 2. 

                                                           
38 Wennberg, Introduktion till straffrätten, s. 100. 
39 Ekelöf m.fl., Rättegång V, s. 14. 
40 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 26. 
41 Bylander & Lindblom., Muntlighet vid domstol i Norden, s. 33 f. 
42 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 28. 
43 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 28 och prop. 2004/05:131, s. 81. 
44 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 29. 
45 Ekelöf m.fl., Rättegång V, s. 14. 
46 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 46 ff. 
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Undantagen i RB 35:14 kan tillämpas när förhörspersonen inte är fysiskt närvarande, 

medan RB 36:16 st. 2 kan tillämpas när förhörspersonen är närvarande.47 

Undantaget i RB 35:14 innebär att vittnesattester tillåts under vissa omständigheter. En 

av omständigheterna är när det är särskilt föreskrivet att vittnesattester ska tillåtas. 

Vittnesattester tillåts enligt RB 46:6 st. 3 när huvudförhandling hålls utan målsäganden 

eller den tilltalade. Enligt RB 11:5 kan målsäganden utebli när dennes närvaro antas sakna 

betydelse för utredningen, vilket den antas göra när processen bara rör rättsfrågor eller 

omständigheter som parterna saknar kännedom om.48 Den tilltalades möjligheter att utebli 

regleras i RB 21:2 på ett liknande sätt. Den tilltalade bör dock inte kunna utebli vid de 

mål där fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn kommer i fråga.49 Vittnesattester 

tillåts också när förhörspersonen dött, blivit sjuk eller är ett barn som utsatts för brott.50 

De tillåts även när det finns särskilda skäl med hänsyn till kostnader eller olägenheter som 

förhör kan antas medföra.51 

Undantaget i RB 36:16 st. 2 tillåter att utsagor i förundersökningsprotokoll läggs fram 

som bevis under vissa omständigheter.52 Det kan exempelvis ske då utsagan skiljer sig 

från tidigare förhör eller då förhörspersonen inte vill yttra sig vid huvudförhandlingen.53 

Undantagen till principen om bevisomedelbarhet är alltså specifika och avgränsande. En 

trolig anledning till att undantagen ser ut så är att det verkar finnas en idé i utformningen 

av RB om att det muntliga förhöret är överlägset en uppläsning i textform. Som nämnts 

syns även ett sådant tankesätt hos Edelstam. 

 

2.3.6 Koncentrationsprincipen 

Koncentrationsprincipen som stadgas i RB 46:11 innebär att rättegången ska ske i ett 

sammanhang med samma domare tills målet är färdigt för avgörande.54 Innan process-

reformen år 1948 kunde även mindre mål dra ut på tiden där parterna kunde ta fram ny 

                                                           
47 A.a. s. 48 f. 
48 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (april 2015, Zeteo), kommentaren till kap. 11 § 5. 
49 Prop. 1986/87:89, s. 166. 
50 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 51. 
51 A.a. s. 52. 
52 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 48 f. 
53 A.a. s. 53. 
54 Wennberg, Introduktion till straffrätten, s. 100. 
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bevisning och åberopa nya rättsfakta under hela handläggningen.55 Domare fick det svårt 

att hålla hela rättegången i sitt minne vilket motiverade användandet av den muntligt-

protokollariska principen.56 Principen innebar att domen bara fick grundas på det som 

nedtecknades i handläggningsprotokollet även om bevisning i och för sig kunde tas upp 

och parterna kunde framföra sin talan muntligen.57 Trots möjligheterna till muntlighet var 

processen framförallt skriftlig.58 När den legala bevisteorin lämnades för den fria bevis-

värderingen blev det muntligt-protokollariska sättet ohållbart då en fri bevisprövning 

krävde att alla inverkande omständigheter kunde belysas och att varje detalj kunde 

prövas.59 Därför genomfördes 1948 års processreform vilken införde koncentration och 

muntlighet i huvudförhandlingen.60 

Utifrån bakgrunden blir det tydligt varför koncentrationsprincipen är nödvändig. Det är 

när koncentrationsprincipen tillämpas som omedelbarhetsprincipen kan genomföras 

eftersom ledamöterna lättare minns detaljerna vid en koncentrerad huvudförhandling.61 

Koncentrationsprincipen motiveras också av viljan att ha en korrekt bevisvärdering då en 

koncentrerad huvudförhandling gör det lättare att höra vittnen och parter mot varandra 

för att avgöra sanningshalten i utsagorna.62  

 

2.3.7 Avslutning om principerna gällande huvudförhandlingen 

Avsikten med införandet av muntlighet, omedelbarhet och koncentration i huvud-

förhandlingen var att ge de bästa förutsättningarna för den fria bevisföringen och bevis-

värderingen.63 Som framgått har muntlighet vid vittnesbevisning ansetts säkrare än andra 

presentationsformat men bilden kan nyanseras. Psykologisk forskning har visat att 

bedömningar av huruvida någon ljuger baserat på exempelvis minspel och gester bör 

göras med försiktighet, varför muntlighet och närvaro inte nödvändigtvis alltid är att 

föredra.64 Oavsett blir det enligt mig tydligt från avsikterna med och antagandena bakom 

                                                           
55 Ekelöf m.fl., Rättegång V, s. 12. 
56 A.st. 
57 A.st. 
58 Mellqvist, Processrätt, s. 33 f. 
59 Ekelöf m.fl., Rättegång V, s. 12 och Bylander & Lindblom, Muntlighet vid domstol i Norden, s. 167 f. 
60 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 26 f. 
61 Prop.1986/87:89, s. 82 f. 
62 Ekelöf m.fl., Rättegång V, s. 12. 
63 Bylander, Muntlighetsprincipen, s. 342. 
64 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 49. 
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principerna att huvudförhandlingen till viss del präglas av en strävan att värdera bevis så 

korrekt som möjligt där muntlighet och fysisk närvaro antas underlätta bevisvärderingen. 

 

2.4 Bevis 

2.4.1 Fri bevisvärdering 

I RB 35:1 uttrycks principen om fri bevisvärdering. Vid fri bevisvärdering kan domaren 

behöva använda sig av kunskap som ämnesmässigt ligger utanför juridiken, vilket gör att 

bevisvärderingen blir beroende av hjälpvetenskaper till juridiken som exempelvis filosofi 

och beteendevetenskap.65 Domare får trots friheten inte värdera bevis godtyckligt enligt 

RB 35:1 där det framgår att bevisvärderingen ska ske genom en samvetsgrann prövning. 

Vidare får rättens avgörande inte baseras på ett intuitivt helhetsintryck av bevismaterialet 

och domarens övertygelse ska vara objektivt och inte subjektivt grundad.66 

 

2.4.2 Bevisbörda och beviskrav 

Vid en brottmålsrättegång bär åklagaren hela bevisbördan vilket motiveras med att det i 

en rättsstat inte kan accepteras felaktigt fällande domar i brottmål.67 Åklagarens 

bevisbörda regleras inte uttryckligen i RB men anses framgå av EKMR art. 6 p. 2 – 

oskyldighetspresumtionen.68 Denna presumtion innebär även att en domare inte får ha en 

förutfattad mening om att den tilltalade är skyldig.69 

Enligt Diesen fastställs en relativ sanning, istället för en ”vetenskapligt” säkerställd 

sanning, genom domen för en brottmålsrättegång.70 Beviskravet vid en brottmåls-

rättegång ska alltså representera den tillåtna felmarginalen för den tilltalades skuld.71 Det 

beviskrav som används vid brottmålsrättegångar för en fällande dom är att den tilltalades 

                                                           
65 A.a. s. 160. 
66 A.a. s. 162 f. 
67 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s, 55 och Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 150. 
68 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 150. 
69 A.st. 
70 Granhag, Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 397. 
71 A.st. 
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skuld är ”ställd utom rimligt tvivel” vilket slogs fast av HD i NJA 1980 s. 725.72 Det högt 

ställda beviskravet i brottmål anses utgöra en garanti för en rättssäker process.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Granhag, Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 397 och Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 152. 
73 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s, 54. 
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Del III 

3 Socialpsykologi 

3.1 Vetenskapen socialpsykologi 

I denna del ges teoretiska utgångspunkter genom vilka de empiriskt insamlade data för 

uppsatsen kommer att diskuteras senare. Socialpsykologi kan sägas vara forskningen om 

hur människors tankar och beteenden påverkas av andra människor eller grupper.74 En 

stor gren inom modern socialpsykologi är socialkognition där det undersöks hur sociala 

situationer påverkar kognitiva processer och hur de processerna kan påverka våra 

beteenden.75 Det är alltså främst socialkognition som kommer att användas i detta 

examensarbete. 

 

3.2 Schema 

Ett schema är en kognitiv struktur som ger individen kunskap om vad ett koncept innebär 

och hur det hör ihop med andra koncept, vilket tillåter människan att snabbt skapa en 

slags förståelse angående en person eller en situation.76 Till exempel kanske du har ett 

schema för hur ett besök i Paris är där det kan ingå information som att Eiffeltornet och 

caféer finns. En visit i Paris kan dock såklart vara mer komplicerad än att enbart 

Eiffeltornet och caféer besöks. 

När scheman används fyller individen själv ofta ut det denne inte vet om en person eller 

en situation med det individen vet sedan tidigare.77 Om inte ett schema används försöker 

individen att ta in verkligheten mer utan detta filter för att bilda sig en uppfattning om 

personen eller situationen.78 

 

                                                           
74 Granhag & Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 121. 
75 Hogg & Vaughan, Social Psychology, s. 42. 
76 A.a. s. 49. 
77 A.st. 
78 A.st. 
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3.3 Kategorisering 

För att ett schema ska kunna användas angående en person krävs det att personen 

kategoriseras.79 Kategorier representeras kognitivt av prototyper som i sin tur är luddiga 

uppsättningar av attribut (känslor, beteenden, tankar) som beskriver grupper och särskiljer 

grupper från varandra.80 Det som avgör om någon eller något tillhör eller inte tillhör en 

kategori är hur prototypisk saken i fråga är.81 Dessa kategorier finns i hierarkier vilket 

innebär att en och samma individ kan kategoriseras antingen som exempelvis europé, 

svensk eller skånsk.82 

När en person har kategoriserats kan ett schema angående personen användas.83 Vidare 

kan kategoriseringar ske omedvetet och automatiskt därför att människor snabbt och 

effektivt ska kunna avgöra vad något eller vem någon är.84 När det finns så stora 

kategorier som ”människa” skapas underkategorier och personer brukar då särskilt 

kategoriseras utifrån etnicitet, kön och ålder.85 En av de mest centrala kategoriseringarna 

vi gör är dock huruvida en person tillhör vår egen grupp (ingrupp) eller en annan grupp 

(utgrupp).86 Det är alltså kategorisering som ligger bakom att individer har en tendens att 

utvärdera varandra olika och sedan 1970-talet anses det att fördomar och stereotyper kan 

vara normala effekter av kategorisering.87 

Kategorier kan följaktligen påverka hur individer uppfattas vilket mer specifikt sker på 

följande sätt. Information om en person kan antingen bearbetas personbaserat eller 

kategoribaserat där det senare kan ske efter att en person har kategoriserats. En person-

baserad informationsbearbetning sker genom bottom-up-bearbetning vilket innebär att 

individen försöker att så långt som möjligt ta in den information som kommer utifrån för 

att bilda sig en uppfattning om det som sker. Kategoribaserad informationsbearbetning 

sker istället genom top-down-bearbetning som innebär att uppfattningen av den yttre 

verkligheten påverkas av kategoribaserade förväntningar. Det är mer troligt att social 

                                                           
79 A.a. s. 51. 
80 A.a. s. 52 och s. 419. 
81 A.a. s. 52. 
82 A.st. 
83 A.a. s. 53. 
84 Cutler & Zapf, APA Handbook of Forensic Psychology, s. 128, Diesen m.fl., Likhet inför lagen, s. 395 

och Granhag & Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 126 f. 
85 Cutler & Zapf, APA Handbook of Forensic Psychology, s. 128. 
86 Diesen m.fl., Likhet inför lagen, s. 398. 
87 Cutler & Zapf, APA Handbook of Forensic Psychology, s. 128. 
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information bearbetas kategoribaserat än personbaserat då den sociala informationen 

typiskt sett organiseras runt sociala kategorier.88 

 

3.4 Stereotyper 

Stereotyper är ofta förenklade bilder av en grupp samt ofta nedvärderande när de gäller 

en utgrupp. Forskning om stereotyper visar att många har enkelt för att måla upp stora 

grupper av personer i några få attribut och att individer tar del av stereotyper redan vid en 

låg ålder.89 

Stereotyper är även en form av scheman. När en person stöter på en framplocknings-

ledtråd som exempelvis en hudton aktiveras information associerad med hudtonen, vilket 

i sin tur gör att stereotyper kan aktiveras automatiskt genom scheman. Stereotypen kan 

då påverka bedömningar och beslut eftersom scheman, som nämnts, kan fylla ut en tanke-

process med information från schemat. På så sätt kan stereotypa scheman vara ett filter 

som styr informationsbehandlingen där stereotypen försöker få beslutsfattaren att ha en 

enhetlig bild av situationen. Därför är det mer troligt att en beslutsfattares uppmärksamhet 

riktas mot information som stämmer med stereotypiska förväntningar och information 

som går emot stereotypiska förväntningar.90 

Genom experiment har det visats hur kategoriseringsprocessen kan leda till stereotyper. 

Tajfel och Wilkes testade år 1963 idén om att individer använder sidoliggande drag hos 

något för att hjälpa bedömningen av ett huvuddrag. I experimentet skulle deltagare som 

delats in i en av tre grupper bedöma längden på ett antal linjer som presenterades en i 

taget. För den första gruppen var linjerna slumpmässigt markerade A eller B, för den 

andra gruppen var alla de kortare linjerna markerade A och de längre markerade B, och 

för den tredje gruppen fanns inga markeringar på linjerna. Deltagarna i den andra gruppen 

verkade använda sig av markeringarna A och B för att kunna dela upp linjerna och 

verkade även överskatta hur stor längdskillnaden mellan linjerna var.91 

Denna tendens att överdriva skillnaden mellan kategorier och att överdriva likheten för 

de föremål som tillhör samma kategori kallas för accentueringsprincipen, vilken i flera 

                                                           
88 Fiske m.fl, Handbook of Social Psychology Volume Two, s. 1089. 
89 Hogg & Vaughan, Social Psychology, s. 54. 
90 Cutler & Zapf, APA Handbook of Forensic Psychology, s. 129 f. 
91 Hogg & Vaughan, Social Psychology, s. 55. 
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experiment har visats påverka bedömningar gällande fysiska och sociala stimuli. 

Stereotyper kan alltså skapas av kategorisering genom accentueringsprincipen. Om linjer 

och bedömningen av längd byts ut i ovanstående mot till exempel huruvida en person har 

en ljus eller mörk hudfärg och hur duktig personen är på basket blir experimentets 

koppling till stereotyper tydligare.92 

 

3.5 Fördomar 

Ogillande av en viss etnisk grupp eller att utvärdera denna grupp som lägre stående än 

andra grupper kan kallas för fördomar.93 Fördomar är alltså negativa känslor mot en viss 

etnisk grupp vilket i sin tur gör det svårt att mäta fördomar då de idag inte är socialt 

önskvärda. Vidare har många stereotypa uppfattningar oavsett hur fördomsfulla de är eller 

inte och dessa stereotypa uppfattningar kan agera som ett filter för alla aspekter av 

informationsbearbetning hos en individ.94 Vidare kan favorisering av en viss grupp ske 

även utan att det finns fördomar mot gruppen vilket utvecklas nedan under rubriken 

”Minimal group paradigm-experimentet”. Till följd av allt detta kommer det att läggas 

större fokus i det här examensarbetet på stereotyper och deras påverkan på informations-

bearbetning och mindre fokus på fördomar. 

 

3.6 Implicit bias 

Stereotyper och fördomar kan orsaka explicit eller implicit bias.95 När bias uppstår sker 

systematiska fel i våra bedömningar av verkligheten.96 Explicit bias tar sig i uttryck 

avsiktligt vilket sker exempelvis när en person vet om att den agerar baserat på en 

uppfattning om en stereotyp. En implicit bias är istället oavsiktlig, omedveten och 

automatisk och kan därför påverka ett beslut utan att det märks för beslutsfattaren.97 

Implicit bias kan ske genom att en etnisk framplockningsledtråd ges för hjärnan, 

exempelvis ett etniskt distinkt namn, genom vilken en etnisk stereotyp tas fram och görs 

kognitivt tillgänglig. Stereotypen kan sedan som tidigare nämnts automatiskt påverka en 

                                                           
92 A.a. s. 55. 
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96 Granhag & Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 110 f. 
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individs informationsbehandling som ett filter. En sådan implicit bias där stereotyper 

aktiveras kan hända ofta även hos de som inte har många fördomar.98 I stort sett alla i 

samhället utsätts nämligen för kulturella stereotyper och negativa etniska associationer.99 

 

3.7 Mellangruppsattribueringar 

En mellangruppsattribuering är den process där egna eller andras beteenden förklaras 

genom vilken grupp de tillhör. Positivt beteende hos ingruppen respektive negativt 

beteende hos utgruppen förklaras då med bestående personliga egenskaper, medan 

negativt ingruppsbeteende respektive positivt utgruppsbeteende förklaras med faktorer i 

situationen som är mer tillfälliga orsaker. Att utgruppens negativa beteende förklaras med 

personliga egenskaper sker dock bara under vissa förhållanden. Forskning har visat att 

det kan ske när utgruppen i fråga är en etnisk minoritet och det finns en spänning mellan 

ingruppen och utgruppen i form av exempelvis ett starkt krav på assimilering. I ett land 

med färre spänningar verkar istället det enda signifikanta resultatet angående mellan-

gruppsattribuering vara att ingruppens positiva beteende förklaras med personliga 

egenskaper. Mellangruppsattribueringar är alltså beroende på i vilken social kontext 

grupperna existerar.100 

Mellangruppsattribuering kan även bidra till förståelsen för hur en jury dömer. I avsnitt 

4.1 framgår det att juryforskning från USA har visat att en jury under vissa förhållanden 

ger hårdare straff till någon som tillhör en etnisk utgrupp än en som tillhör juryns etniska 

ingrupp. Det sker då en favorisering av ingruppen vilket kan förklaras genom attribuering. 

Eventuellt förklarar jurymedlemmen beteendet hos den tilltalade som tillhör utgruppen 

med personliga egenskaper istället för faktorer i situationen vilket kan leda till en hårdare 

bedömning av den tilltalade. Att den tilltalades brottslighet förklaras med personliga drag 

är ännu mer troligt när brottet är stereotypiskt för den tilltalades etnicitet. När utgruppens 

negativa beteende anses kunna förklaras med personliga drag kan det ske en favorisering 

av ingruppen genom att negativt beteende hos en tilltalad tillhörande ingruppen istället 

oftare förklaras genom situationen.101 

                                                           
98 Fiske m.fl, Handbook of Social Psychology Volume One, s. 243, och Cutler & Zapf, APA Handbook of 
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99 Cutler & Zapf, APA Handbook of Forensic Psychology, s. 130 f. 
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3.8 Minimal group paradigm-experimentet 

Minimal group paradigm-experimentet skulle visa vilka de minimala förutsättningarna 

var för att grupper och grupptillhörighet skulle kunna påverka individer. Det första 

experimentet utfördes år 1971 av Tajfel, Billig, Bundy och Flament. Sedan dess har 

hundratals liknande experiment utförts på olika sätt vilka har visat samma resultat som 

det första experimentet.102 

I det klassiska och första minimal group paradigm-experimentet blev en grupp barn 

tillsagda att de deltog i en studie om beslutsfattande. Barnen blev därefter slumpmässigt 

indelade i grupper och tillsagda att indelningen hade gjorts utifrån vilken tavla barnen 

tyckte om. Därefter skulle varje barn fördela en summa pengar mellan grupperna. Barnet 

fick dock inte själv ta del av pengarna och visste inte om vilka andra barn som ingick i 

vilken grupp. Resultaten visade att barnen generellt sett var rättvisa men att de tilldelade 

sin egen grupp mer pengar. Ytterligare studier har visat att denna ingruppsbias kan hända 

implicit och därmed helt omedvetet för deltagaren.103 

Det första experimentet och hundratals liknande experiment har gjort följande fynd. Det 

verkar som att kategoriseringen av personer till gruppmedlemmar leder till olik-

behandling, men det finns forskare som har hävdat att kategoriseringen inte ensam räcker 

för att olikbehandling ska uppstå. Enligt dessa forskare förklaras den olikbehandling som 

uppstår även av att deltagaren kan ha börjat identifiera sig med sin egen ingrupp för att 

minska känslor av osäkerhet i situationen.104 

Slutligen är det viktigt att påpeka att denna favorisering av ingruppen inte innebär ett 

ogillande av utgruppen.105 Istället innebär den att det finns en avsaknad av positiva 

känslor för utgruppen samtidigt som det finns positiva känslor för ingruppen.106 Vidare 

är det inte säkert att favorisering av ingruppen sker när det som delas ut är något negativt 

istället för något positivt.107 Trots det sistnämnda forskningsfyndet kommer favorisering 

av ingruppen att undersökas i examensarbetet. Det görs därför att det i forskning på mock 

juries har visats att etnicitetsbias kan uppstå för juryn där de oftare väljer en hårdare 
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påföljd för medlemmar i den etniska utgruppen än ingruppen samt oftare fäller 

medlemmar i åtminstone vissa utgrupper än vad de fäller medlemmar i ingruppen. 

 

4 Forskning om etnicitet och juridik 

4.1 Forskning om etnicitet och juridik utanför Sverige  

4.1.1 Styrkor och svagheter med experimentforskning 

De experiment angående juridiskt beslutsfattande och etnicitet som har undersökts i 

denna del har utförts med mock juries. Det finns flera styrkor med sådan experiment-

forskning, som exempelvis att forskare kan ändra en nyckelvariabel som etnicitet medan 

allt annat i fallet hålls likadant. Det gör det möjligt att mäta de beslut som ligger bakom 

domen. Det finns också svagheter med sådana studier varav en är att det kan anses svårt 

att återskapa en verklighetstrogen rättegång genom innehållet i experimentet. Vidare går 

det att invända att sättet som experimentet utförs på inte är särskilt likt det verkliga sättet 

som en rättegång sker, vilket i sin tur kan minska generaliserbarheten av forskningens 

resultat. Utöver det kan sådan forskning även kritiseras vad det gäller urvalet som brukar 

användas för studierna eftersom att dessa ofta utförs på universitetsstudenter. Det är då 

möjligt att forskarna missar hur andra individer i samhället resonerar. Vidare brukar dessa 

studier med mock juries inte ge deltagarna tillfälle att ha en överläggning angående 

domen vilket sker vid verkliga rättegångar.108 

Den tidigare forskning som här presenteras har främst utförts på vita och svarta i USA 

medan det inte har utförts särskilt mycket sådan forskning angående andra etniska 

grupper.109 Det här är något som enligt min uppfattning gör det svårt att generalisera 

resultaten direkt till en svensk kontext då de etniska grupperna i Sverige säkert är 

annorlunda och har en annan historia än de i USA. Vidare finns säkert andra stereotyper 

i Sverige än de som finns i USA. Trots detta anser jag att forskningen i fråga kan ge en 

generell uppfattning om hur juridiska val kan påverkas av etnicitet. Forskningen ger på 

så sätt något att utgå ifrån inför det egna experimentet. 
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4.1.2 Metaanalyser av forskningen 

4.1.2.1 Metaanalys från år 2005 

På 90-talet gjordes metaanalyser angående etnicitetsbias vid jurybeslutsfattande. 

Metaanalyserna gav tvetydiga resultat angående etnicitetsbias och därför utfördes denna 

metaanalys år 2005. Den skulle närmare undersöka etnicitetsbias i jurybeslutsfattande.110 

Till skillnad från metaanalyserna gjorda på 90-talet använde denna metaanalys en annan 

definition av etnicitetsbias. Den tidigare definitionen av etnicitetsbias bestod av att 

beslutsfattare överlag visade bias mot minoritetsgrupper. Etnicitetsbias i metaanalysen 

från år 2005 definierades istället som när en jurydeltagare behandlade en tilltalad i en 

etnisk utgrupp sämre än jurydeltagarens etniska ingrupp.111 Metaanalysen mätte både 

deltagarnas bedömningar av den tilltalades skuld (att fälla eller fria) och val av påföljd. 

För delen där den tilltalades skuld bedömdes analyserades 34 studier och för straffdelen 

analyserades 16 studier.112 

Resultaten visade en liten men signifikant effekt för etnicitetsbias angående skuld-

bedömningarna. Vidare visades det att etnicitetsbiasen var starkare hos jurydeltagare som 

var svarta än vita och att etnicitetsbiasen var starkare när den tilltalades skuld mättes på 

en kontinuerlig skala istället för genom en dikotomi (skyldig/inte skyldig). Ytterligare 

faktorer som ökade etnicitetsbias var frånvaro av juryinstruktioner.113  

För valet av påföljd visades en etnicitetsbias där effekten var signifikant och starkare än 

etnicitetsbiasen vid skuldbedömningar. Etnicitetsbiasen i påföljdsvalet innebar att det var 

troligare att deltagare skulle ge ett längre straff till en tilltalad som tillhörde en etnisk 

utgrupp. Resultatet fick dock ses med försiktighet eftersom att det inte krävdes en 

inkludering av särskilt många studier där effekten uteblev för att resultatet i metaanalysen 

skulle sluta vara signifikant. Det kunde alltså krävas mer forskning angående den 

effekten. Effekten ökades av att jurydeltagaren var svart, eller av att jurydeltagaren inte 

var student. Samtliga studier angående val av påföljd hade bara inkluderat standardiserade 

juryinstruktioner och inte riktlinjer för val av påföljd, vilket gjorde att instruktioners 

påverkan på etnicitetsbias vid påföljdsval inte kontrollerades.114 
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Forskarna påpekade att resultaten som tydde på att en svart person skulle ha mer 

etnicitetsbias måste tolkas försiktigt eftersom att det i majoriteten av studierna där de 

svarta deltagarna deltog inte gavs juryinstruktioner. Vidare mättes skuld på en 

kontinuerlig skala i majoriteten av studierna med svarta deltagare. Samtidigt hade det i 

andra studier visats att svarta i USA identifierade sig mer utifrån sin etnicitet än vita vilket 

kunde vara en bidragande anledning till att ingruppsfavoriseringen skedde oftare för de 

deltagarna. Mer forskning behövs dock för att undersöka det.115 

Det verkade alltså som att etnicitetsbias minskade av att juryinstruktioner om bevis och 

bevisbörda gavs och då den tilltalades skuld angavs som en dikotomi istället för på en 

kontinuerlig skala. Forskarna bakom metaanalysen påpekade dock att resultaten om dessa 

”bromsande” faktorer var osäkra. För det första är det alltid svårt att generalisera 

experimentresultat till verkliga livet, för det andra specificerades det inte i de flesta 

studierna vilka juryinstruktioner som faktiskt gavs och för det tredje tyder fallstudier på 

att etnicitet ändå kan spela roll i verkliga rättegångar. En sista faktor som gjorde resultaten 

något osäkra var att enbart vita och svarta deltagare undersöktes och därmed kontrollerade 

inte studierna som ingick i denna metaanalys effekten av att deltagaren eller den tilltalade 

var till exempel latinamerikan.116 

 

4.1.2.2 Metaanalys från år 2014 

Den senaste metaanalysen om etnicitetsbias vid jurybeslutsfattande publicerades år 2014 

och inkluderade 272 studier. Metaanalysen undersökte hur etnicitet och olika egenskaper 

utöver etnicitet påverkade deltagarnas beslut, men fokus i detta avsnitt kommer att ligga 

på metaanalysens resultat om etnicitet.117 I metaanalysen undersöktes inte effekten av 

deltagarens och den tilltalades etnicitet på valet av påföljd utan istället undersöktes enbart 

etnicitetsbias vid skuldbedömningen (att fria eller fälla). 

I metaanalysen syntes ingen etnicitetsbias när forskarna undersökte samtliga studier 

tillsammans och därför räknades resultaten på studierna om på olika sätt vilket gjorde att 

följande framträdde. Fortfarande fanns ingen etnicitetsbias när en vit jurymedlem skulle 

avgöra skulden hos en svart tilltalad, men en viss effekt av etnicitetsbias syntes när vita 
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jurymedlemmar skulle avgöra skulden hos tilltalade som var latinamerikaner. Forskarna 

menade att en anledning till att vita deltagare visade mer negativ etnicitetsbias när 

utgruppen var latinamerikaner, istället för svarta, kunde vara att normerna som hämmar 

negativ behandling av svarta inte fanns gällande latinamerikaner.118 Studierna visade 

vidare att en viss effekt av etnicitetsbias uppstod för svarta jurymedlemmar.119 

Det fanns stöd i resultaten för att effekterna av etnicitetsbias styrdes av andra variabler än 

enbart etnicitet eftersom att etnicitetsbiasen var starkare vid vissa brottstyper. När 

brottstypen var ett våldsbrott eller mord var inte deltagarna hårdare mot andra etniciteter, 

men vid stöld eller sexuella övergrepp fanns det märkbart mer etnicitetsbias. En möjlig 

förklaring till det var att vissa etniska stereotyper var brottstypsspecifika.120 

Det saknades tillräckligt med data för att avgöra om vissa mätbara variabler påverkade 

etnicitetsbias så som huruvida att deltagaren var student eller icke-student utgjorde en 

påverkan på bedömningen. I denna metaanalys saknades det även tillräckligt med data 

för att mäta huruvida att ange skulden på en kontinuerlig skala eller genom en dikotomi 

(skyldig/oskyldig) påverkade hur mycket etnicitetsbias syntes.121 

 

4.1.2.3 Sammanfattning av metaanalysernas resultat 

I ingen av metaanalyserna syntes det någon etnicitetsbias överlag från samtliga besluts-

fattare mot minoritetsgrupper i samhället. När det undersöks vilken etnicitet besluts-

fattaren och den tilltalade hade syntes att beslutsfattare var hårdare i skuldbedömningen 

mot tilltalade i en etnisk utgrupp, men resultaten kunde nyanseras ännu mer. Etnicitetsbias 

syntes inte märkbart gällande skuldbedömningar när den tilltalade var svart och 

beslutsfattaren vit i den senare metaanalysen, men i den tidigare metaanalysen fanns en 

liten sådan effekt. Dock syntes en effekt av etnicitetsbias i den senare metaanalysen när 

den tilltalade hade latinamerikanskt ursprung och beslutsfattaren var vit. Normer i 

samhället kunde alltså eventuellt styra när etnicitetsbias yttrade sig. Effekten syntes 
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vidare när den tilltalade var vit och beslutsfattaren svart vilket visades i båda meta-

analyserna. I den tidigare metaanalysen mättes även huruvida valet av påföljd påverkades 

av etnicitetsbias vilket det fanns stöd för gällande både vita och svarta deltagare. 

I den första metaanalysen ökades etnicitetsbias av att en kontinuerlig skala användes för 

att mäta skuld istället för en dikotom. En sådan ökning syntes även när juryinstruktioner 

inte gavs. Vidare visades det att etnicitetsbias angående valet av påföljd var mer synlig 

när deltagaren inte var student. Det saknades data i den senare metaanalysen för att där 

kunna mäta nyss nämnda faktorers påverkan på etnicitetsbias. Istället gick det i den senare 

metaanalysen att mäta andra faktorers påverkan på etnicitetsbias vilket gjorde det möjligt 

att visa att även brottstypen spelade roll för hur stark etnicitetsbiasen var. Etnicitetsbiasen 

var starkare vid stöld och vid sexuella övergrepp vilket kunde ha att göra med vilka brott 

som ansågs stereotypiskt kopplade till en viss etnicitet. 

 

4.2 Forskning om etnicitet och juridik i Sverige 

4.2.1 Diesens del av boken ”Likhet inför lagen” 

År 2005 gick Christian Diesen igenom 50 examensarbeten från juristprogram samt sin 

egen forskning för att ge en bild av hur särbehandling av olika grupper i Sverige skedde. 

Han var tydlig med att resultaten i arbetet fick ses som tendenser och att det alltså inte 

gick att se det resultatet samt Diesens förklaringar som vetenskapligt bevisade slutsatser. 

De kan istället ses som utgångspunkter för diskussioner och vidare forskning.122 

Angående frågan om etnicitet hade en påverkan på hur ofta någon fälldes kom Diesen 

fram till följande. Bland 400 domar från Göteborgs tingsrätt år 2003 avsåg 142 st 

utlänningar. Av dessa 400 domar var 24 domar frikännande och av de friande gällde två 

domar utlänningar. Diesen menade utifrån det att chansen att bli frikänd var lägre i 

Göteborg för en utlänning.123  

När det sedan jämfördes med Stockholms tingsrätt år 2003 visades ett annat resultat. Även 

där undersöktes 400 domar och av de 400 avsåg 176 st personer som var utlänningar. 

Utav dessa 400 domar friades 37 personer varav 19 personer var utlänningar vilket alltså 

innebar att de flesta som friades var utlänningar När det även undersöktes vilka brott 
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domarna gällde visades ett mönster där friade utlänningar var anklagade för lindrigare 

brott som snatteri och olaga hot. Diesen menade att sådana brott generellt sett var sämre 

utredda och att de friade utlänningarna friades till följd av den bristande bevisningen och 

inte till följd av att de var utlänningar.124 

Utifrån brottstyp fanns inga tydliga tendenser för att en grupp friades oftare förutom för 

brottet våldtäkt under år 2003 i Stockholmsregionen. Där var 18 av 23 åtalade utlänningar 

och av dessa 18 utlänningar friades tre personer, medan fyra av de fem svenskar som hade 

åtalats friades. Här fanns alltså en skillnad mellan grupperna gällande hur ofta de friades 

för våldtäkt. Den skillnaden syntes dock inte på nationell nivå vilket Diesen visade genom 

att gå igenom alla våldtäktsdomar i Sverige år 2003. Då friades istället fler utlänningar än 

svenskar. Förklaringen var att hälften av de friande domarna för utlänningarna kom från 

Stockholm där åtalsrisken är högre för utlänningar och lägre för svenskar enligt Diesen.125 

Det är inte helt tydligt för mig vad Diesen menar med det uttalandet. Kanske menar han 

att den större åtalsrisken för en utlänning i Stockholm leder till att utlänningar oftare åtalas 

på bristande bevisning då det ofta råder en ord-mot-ord-situation gällande bevisläget för 

våldtäktsbrott. Möjligen menar han då att det är den bristande bevisningen tillsammans 

med den höga åtalsfrekvensen som leder till ett ovanligt högt antal friande domar för 

utlänningar i Stockholm. 

Ytterligare undersökningar visade enligt Diesen en något förhöjd risk för utlänningar att 

bli fällda på bevis som inte räckte för att fälla en svensk. Han poängterade dock att det 

inte behövde vara så att det satt flera oskyldigt dömda i fängelserna till följd av deras 

etnicitet, utan att det istället kunde finnas skyldiga svenskar som gick fria. Diesen menade 

att den förhöjda risken att fällas som utlänning kunde orsakas av stereotypa uppfattningar 

som gjorde det lättare att klassa en utlänning som kriminell. I det sammanhanget nämnde 

Diesen särskilt brottskategorierna våldsbrott, sexualbrott och okvalificerade ekobrott. 

Vidare kunde det vara så att utlänningar med bristande språkkunskaper var i underläge 

när den muntliga utsagan var det främsta beviset. Angående att fria eller fälla påpekade 

Diesen avslutningsvis att det inte var en generell slutsats att utlänningar hade en förhöjd 

risk att fällas på bevis som inte räckte för att fälla en svensk. Det skulle behövas mer 

studier med direkta jämförelser mellan fall med liknande sakomständigheter och samma 
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bevisläge för att faktiskt kunna säga om utlänningar hade en förhöjd risk att bli fällda på 

bevis som inte räckte för att fälla en svensk.126 

Diesen fann dock tydligare resultat för att utlänningar löpte risk att straffas hårdare än 

svenskar. Utlänningar riskerade alltså oftare fängelse än svenskar och fick längre straff 

än svenskar när båda grupperna fick fängelsestraff. Här lyftes bland annat en 

undersökning av 400 brottmålsdomar från år 2003. Bland de 400 utdelades påföljden 

skyddstillsyn med behandlingsplan i 50 st av fallen och av de 50 st var fem personer 

invandrare från länder utanför norden. Vidare hade radioprogrammet Kaliber gått igenom 

rattfylleridomar i Stockholm, Göteborg och Malmö där det syntes att det dömdes till 

fängelse för 34 % svenskarna och 53 % av utlänningarna. Diesen förde här resonemanget 

att skillnaden eventuellt kunde förklaras med att utlänningarna oftare nekade till brott och 

att visad ånger eventuellt kunde leda till ett lägre straff även om det inte borde kunna 

påverka straffet.127 

Gällande kvinnomisshandel visade en undersökning en skillnad mellan svenskar och 

utlänningar där 32 % av svenskarna dömdes till fängelse jämfört med 43 % av 

utlänningarna. Vidare verkade det angående brotten olaga hot och våldtäkt spela roll 

vilken etnicitet offret hade för vilken påföljd den tilltalade dömdes till, där utlänningar 

verkade riskera fängelse oftare om offret var svensk istället för utlänning. En närmare syn 

på våldtäktsdomar med jämförliga fall från år 2003 visade att genomsnittslängden på 

fängelsestraffet för både utlänningar och svenskar var 29 månaders fängelse. En ännu 

närmare granskning av dessa domar visade dock att det gjordes strängare bedömningar 

mot utlänningar som utfört så kallade ”uppraggningsvåldtäkter” med ett svenskt offer.128 

 

4.2.2 Lindholms studie om etnicitet och trovärdighetsbedömningar 

I Torun Lindholms studie från år 2008 undersöktes det om deltagares trovärdighets-

bedömningar av ett vittnesmål påverkades av dels om vittnet kom ihåg en händelse bra 

eller dåligt och dels om vittnet tillhörde samma etnicitet som deltagaren eller inte.129 

Materialet bestod av videoinspelningar av vittnens utsagor angående ett fiktivt brott som 
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s. 107. 
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de fått bevittna.130 Vittnena tillhörde ingruppen ”svenskar” eller utgruppen ”invandrare”. 

I båda grupperna fanns det vittnen som antingen kom ihåg händelsen i fråga väldigt väl 

eller inte så bra.131 I gruppen svenskar fanns fyra vittnen och i gruppen invandrare fanns 

också fyra vittnen.132 

120 svenska deltagare från kommunal vuxenutbildning valdes ut av vilka 52 var män och 

68 var kvinnor. Deltagaren fick en kort beskrivning av det brottet som hade inträffat samt 

höra vittnets namn som antingen lät traditionellt svenskt eller mer utländskt. Deltagarna 

fick sedan ange sina bedömningar på följande sex punkter:  

1. Hur korrekt vittnets minne verkade vara. 

2. Vittnets förmåga att förmedla sitt minne av händelsen.  

3. Vittnets förtroende i sitt minne.  

4. Hur motiverad att rapportera händelsen vittnet verkade vara.  

5. Hur sanningsenlig vittnet verkade vara.  

6. Hur användbart vittnesmålet skulle bli för utredningen.133 

Resultaten visade att deltagare konsekvent ansåg att vittnen från deltagarens etniska 

ingrupp var mer trovärdiga när de kom ihåg mycket jämfört med när de kom ihåg mindre. 

Det resultatet gällde dock inte för vittnen som tillhörde en etnisk utgrupp. Om vittnet 

tillhörde en etnisk utgrupp ansåg deltagaren att vittnet hade lika mycket trovärdighet som 

när vittnen från ingruppen inte kom ihåg särskilt många detaljer. Effekten syntes oavsett 

om vittnet från utgruppen kom ihåg händelsen i fråga väl eller inte särskilt bra, vilket 

alltså innebar att vittnen som tillhörde etniska utgrupper ansågs ha låg trovärdighet 

oavsett hur mycket de kom ihåg.134 

En möjlig förklaring till resultaten kunde vara att deltagarna använde ledtrådar hos 

utgruppen för att bedöma hur riktiga vittnesmålen var men att de ledtrådarna inte behövde 

stämma överens med vittnesmålets riktighet. Ledtrådarna kunde alltså vara verbala och 

ansiktsmässiga uttryck som såg ut att ha att göra med osäkerhet. Lindholm hävdade vidare 

att resultatet kunde bero på negativa attityder mot invandrare. Utöver det diskuterades 

                                                           
130 A.a. s. 111. 
131 A.a. s. 110. 
132 A.a. s. 112. 
133 A.a. s. 112 f. 
134 A.a. s. 117 f. 
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även att tränade individer så som poliser eventuellt bättre kunde bortse från etniciteters 

påverkan på bedömningarna i fråga.135 

Lindholm fortsatte med att poängtera att resultatet för studien kunde spela störst roll vid 

de brott där muntlig bevisning utgör den främsta bevisningen. Om en sådan snedvridning 

sker i trovärdighetsbedömningen skulle det kunna leda till en systematisk diskriminering 

av olika etniciteter samt undergräva förtroendet för rättssystemet.136 

Etnicitetsbiasen har även visats i flera andra studier av Torun Lindholm. Till exempel 

visades det i en studie där deltagarna var lekmän att svenskar ansåg en rånare som var 

invandrare vara mer klandervärd än en svensk rånare. Vice versa visades det att 

invandrare ansåg att en svensk rånare var mer klandervärd än en rånare som var 

invandrare.137  

Den nyss nämnda studien gällande klandervärdhet gjordes senare om fast då med både 

lekmän och poliser. Lekmännen visade samma resultat som i den tidigare studien där de 

svenska lekmännen ansåg att en rånare som var invandrare var mer klandervärd än en 

rånare som var svensk. För poliserna var skillnaden angående bedömningar av klander-

värdhet hos en rånare som var svensk eller invandrare mindre samt att de svenska 

poliserna generellt sett var hårdare mot den svenske rånaren.138 Det framhölls dock att 

fler studier skulle behövas för att utforska resultaten mer.139 

 

4.2.3 Sammanfattning av litteraturen i Sverige 

Det verkar saknas robusta och vetenskapliga genomgångar av huruvida etnicitetsbias 

påverkar dömandefrekvensen och valet av påföljd i Sverige. Diesen har gjort en sådan 

genomgång baserat på examensarbeten från juristprogrammet, men han var tydlig med 

att hans resultat inte gick att ta som vetenskapligt bevisade slutsatser. I Diesens resultat 

fanns en något förhöjd risk för att tilltalade som var utländska dömdes oftare på bevisning 

som inte räckte för att fälla en svensk fast det krävdes mer forskning för att fastslå den 

slutsatsen. En förklaring till den något förhöjda risken kunde vara att stereotyper 

underlättade för en beslutsfattare att koppla ihop en viss etnicitet med ett visst brott. 

                                                           
135 A.a. s. 118 f. 
136 A.a. s. 120. 
137 SOU 2006:30, s. 49. 
138 A.bet. s. 53. 
139 A.bet. s. 56. 
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Vidare fanns en tydligare tendens för att utlänningar oftare dömdes till fängelse och fick 

längre fängelsestraff än svenskar vilket även påverkades av offrets etnicitet samt 

brottstypen i fråga. 

Utöver det har Lindholm utfört svensk experimentforskning där andra rättsligt relevanta 

beslutssituationer än skuldbedömningar och val av påföljd undersöktes. Experimenten 

avsåg istället bedömningar gällande trovärdighet samt klandervärdhet och hur etnicitet 

kunde påverka bedömningarna i fråga. Angående experimentet om trovärdighet visades 

att de vittnesmål som gavs av någon i en etnisk utgrupp ansågs ha låg trovärdighet oavsett 

om vittnet kom ihåg händelsen väl eller mindre väl. De vittnesmål som gavs av någon i 

beslutsfattarens ingrupp bedömdes istället som trovärdiga när vittnet mindes händelsen 

väl och mindre trovärdiga när vittnet inte mindes händelsen lika väl. En förklaring var att 

beslutsfattaren plockade upp ledtrådar i vittnets beteende där ledtrådarna från vittnen som 

tillhörde en utgrupp kunde missbedömas genom att ledtrådarna felaktigt uppfattades som 

tecken på osäkerhet i talet. Det kunde i sin tur leda till en minskad trovärdighet.  

Ett ytterligare svenskt experiment utfört av Lindholm mätte en rånares klandervärdhet när 

rånaren var svensk eller invandrare. Deltagarna utgjordes av lekmän och resultatet visade 

att de ansåg en rånare som tillhörde den etniska utgruppen vara mer klandervärd än en 

rånare som tillhörde den etniska ingrupp. Resultaten återskapades dock inte för poliser 

med lång jobberfarenhet vilka istället bedömde den svenske rånaren som mer klandervärd 

än den utländske rånaren. Mer forskning behövs för att utreda det resultatet. 

 

4.3 Det rådande kunskapsläget 

Härmed har det redogjorts för hur forskningen om etnicitetsbias ser ut. Både amerikansk 

och svensk forskning i psykologi samt fallstudieliknande verk från Sverige har berörts. 

En helhetsbild för hur etnicitet kan påverka en juridisk beslutsfattare har därmed visats 

genom redogörelserna samt genom de sammanfattningar som har gjorts. På så vis har den 

första frågeställningen ”hur ser tidigare forskning om etnicitetsbias ut?” besvarats. 

I kunskapsläget saknas forskning som mer specifikt berör hur etnicitetsbias yttrar sig i en 

svensk kontext gällande bevisvärdering och den tilltalades skuld samt valet av påföljd. 

Särskilt saknas det också forskning om hur en sådan etnicitetsbias påverkar de 

bedömningarna hos juridiskt skolade bedömare. Åtminstone hur etnicitetsbias påverkar 
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valet av påföljd i svenska förhållanden för både lekmän, juriststudenter och juridiskt 

skolade domare kommer därför att belysas vid insamlingen av empiriska data i detta 

examensarbete. Innan experimentet redogörs för kommer de juridiska problem som 

etnicitetsbias orsakar att presenteras. 

 

4.4 Juridiska problem som etnicitetsbias orsakar 

4.4.1 Inledning 

I detta avsnitt besvaras uppsatsens andra frågeställning ”vilka juridiska problem kan 

etnicitetsbias orsaka vid en brottmålsrättegång?”. Här kopplas resultaten från den 

tidigare forskningen till den juridiska delen för att visa vilka konfliktytor som kan uppstå 

mellan etnicitetsbias och juridik. 

 

4.4.2 Bristande likhet inför lagen och oskyldighetspresumtionen 

Om domare skulle påverkas av etnicitetsbias i bevisvärderingen på sättet som lekmän 

påverkades i mock jury-studierna vore det ett hot mot de rättsstatliga idealen där principen 

om allas likhet inför lagen ingår. Påverkan av etnicitetsbias i bevisvärdering kan även 

strida mot oskyldighetspresumtionen eftersom en domare enligt presumtionen inte får ha 

förutfattade meningar angående den tilltalades skuld. Dessutom skulle beviskravet ”utom 

rimligt tvivel” vara olika högt för olika etniciteter när en fällande dom lättare ges vid 

liknande bevisning till följd av den tilltalades etnicitet. En sådan olikbehandling i bevis-

värdering skulle också kunna hota allmänhetens förtroende för rättssystemet i Sverige. 

Metaanalyserna visade också att mock-juries var hårdare vid valet av påföljd för tilltalade 

tillhörande en etnisk utgrupp än ingruppen och även Diesens genomgång visade på en 

tendens för att etniska utgrupper tilldelades strängare påföljder. Lindholms studier tydde 

vidare på att lekmän upplevde att en brottslings klandervärdhet var högre när brottslingen 

tillhörde en etnisk utgrupp än en ingrupp. Om en sådan etnicitetsbias skulle påverka en 

domare vid valet av påföljd skulle även det hota allas likhet inför lagen med samma 

konsekvenser för det rättsstatliga idealet. En sådan olikbehandling vore oacceptabel i en 

modern rättsstat. Utöver att komma i konflikt med juridiska ideal skulle olikbehandlingen 

även i detta fall riskera allmänhetens förtroende. 
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4.4.3 Osäkrare trovärdighetsbedömningar 

Lindholms studier visade att etnicitetsbias kan få lekmän att bedöma ett vittne från den 

etniska ingruppen som mer trovärdigt än ett från utgruppen. Stämmer det resultatet för 

domare kommer det förvanska trovärdighetsbedömningarna som görs. Då hotas också 

målet att skapa de bästa förutsättningarna för bevisvärderingen vilket till viss del präglar 

huvudförhandlingen samt antagandet att parternas muntlighet och närvaro ökar de 

förutsättningarna. En tilltalad tillhörande en etnisk utgrupp riskerar även att fällas lättare 

vid en ord-mot-ord-situation om etniciteten sänker dennes trovärdighet, vilket också utgör 

en potentiell risk för allmänhetens förtroende för rättssystemet. Även straffprocessens 

mål att avge materiellt korrekta domar hotas om bedömningar påverkas av etnicitet, då 

godtyckligheten gör det svårare att utreda vad som faktiskt inträffat angående en påstådd 

gärning. 
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Del IV 

5 Insamling av empiriska data 

5.1 Introduktion 

Resultaten från forskningen som utfördes på mock juries kan såklart stämma även för 

juridiskt skolade domare, men behöver inte göra det då grupperna har olika kunskaper 

och erfarenheter. Huruvida det finns en skillnad mellan lekmän och domare avseende 

etnicitetsbias vid juridiska beslut går bara att kontrollera genom att utföra experimenten 

även med den senare gruppen. Sådan forskning har inte gjorts hittills i Sverige och därför 

utförs ett sådant experiment inom ramen för det här examensarbetet. Därmed kommer 

den tredje frågeställningen ”förekommer etnicitetsbias hos domare, juriststudenter eller 

lekmän i Sverige?” att besvaras i denna del av examensarbetet. 

Som tidigare forskning visat uppstår inte etnicitetsbias vid vilken etnicitetskombination 

som helst mellan tilltalad och beslutsfattare. Genom en av metaanalyserna gick det att se 

att etnicitetsbiasen visades mer mot vissa utgrupper än andra, men vilka kombinationer 

av etnicitet som kan skapa en snedvridning i en svensk kontext är svårt att säga.  I och 

med att Sverige har en annorlunda kultur och historia än USA går det troligtvis inte att 

generalisera resultaten gällande etnicitet mellan deltagare och tilltalad i forskningen från 

USA till en svensk kontext. För det här experimentet valdes därför inte att undersöka 

etnicitetsbias mot gruppen ”svarta” eller ”latinamerikaner” som diskuteras i den 

amerikanska forskningen. Istället valdes att undersöka etnicitetsbias mot personer med 

ett mellanösterländskt utseende. Den gruppen valdes därför att jag tror att det är en 

samhällsgrupp som det finns stereotyper och fördomar kring i det svenska samhället. Jag 

tror vidare att det är en samhällsgrupp som många tänker på när gruppen ”invandrare” 

diskuteras politiskt och till vardags. 

Innan experimentet presenteras kommer några punkter att behöva nämnas. Om det visas 

en etnicitetsbias hos domare säger det inte något om deras åsikter eller om dem som 

personer. Som nämndes under avsnitt 3.4 utsätts vi alla nämligen för kulturella 

stereotyper som i sin tur kan påverka oss omedvetet även om vi inte skulle ha särskilt 

många fördomar. Det verkar som att det rör sig om en kognitiv process som de flesta av 

oss är omedvetna om och som sker automatiskt. Forskningen visade också att det var 
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vanligt att personer favoriserade de som ansågs tillhöra personens ingrupp och att det inte 

grundades i ett ogillande av utgruppen utan istället bara en neutral känsla mot utgruppen. 

Poängen med undersökningen är som nu framgått inte att kritisera de med dömande makt 

utan istället att undersöka hur människor kan fungera. Om det därefter går att bekräfta att 

en snedvridning i beslutsfattandet sker bör den snedvridningen diskuteras enligt mig. Det 

diskuteras då för att kunna få bort problemets eventuellt skadliga effekter och inte för att 

rikta skuld eller smutskasta individer eller yrkesgrupper. En sådan diskussion borde 

därför riktas mot lösningar som syftar till att underlätta skapandet av säkra rättsliga beslut. 

 

5.2 Hypotes 

Det som avses att mätas vid denna undersökning är huruvida etnicitetsbias förekommer 

hos juridiskt skolade domare, juriststudenter och lekmän. Mer specifikt kommer det 

mätas huruvida en deltagare med ett traditionellt svenskt utseende favoriserar en tilltalad 

som tillhör deltagarens etniska ingrupp jämfört med en tilltalad med ett mellanöster-

ländskt utseende som tillhör en etnisk utgrupp. I den tidigare forskningen undersöktes 

etnicitetsbias hos beslutsfattare från flera etniska grupper men i detta experiment 

fokuseras på personer med ett traditionellt svenskt utseende som beslutsfattare. Det görs 

för att spara tid då undersökningar angående hur flera olika etniciteter påverkar etnicitets-

bias skulle fördröja arbetet.  

Experimentet avsåg till en början att mäta etnicitetsbias påverkan på bevisvärdering, eller 

med andra ord om en person tillhörande utgruppen oftare anses skyldig än ingruppen vid 

samma bevisning till följd av dennes etnicitet. Det var dock svårt att skapa ett fall i 

pilotstudier där bevisningen var så tvetydig att etniciteten fick utrymme att påverka. Om 

bevisningen var för tydlig skulle alla tilltalade ha kunnat fällas oavsett deras hudfärg och 

det omvända hade kunnat gälla om bevisningen var för svag. Till sist valdes därför istället 

att mäta om det skedde en favorisering av ingruppen gällande påföljdsval. I den tidigare 

forskningen angående mock juries hade etnicitetsbias vid valet av påföljd kunnat 

bekräftas. Det hade också kunnat ses tendenser till en sådan behandling i Diesens arbete 

och i Lindholms studier syntes åtminstone en ökad klandervärdhet angående utgruppen. 

Hypotesen för den egna studien var alltså att deltagare med ett traditionellt svenskt 

utseende väljer ett lindrigare straff för individer tillhörande deras etniska ingrupp än vad 
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de väljer för individer tillhörande en etnisk utgrupp. För att ha grupper vars resultat kunde 

jämföras med domargruppens resultat undersöktes även juriststudenter som var på de 

sista delarna av juristutbildningen och lekmän som studerade andra ämnen vid Uppsala 

universitet. Om det eventuellt fanns någon skillnad mellan hur mottaglig respektive grupp 

var för etnicitetsbias skulle den då kunna visas. Det fanns även en ambition för 

undersökningen om att undersöka nämndemän men för få av dessa svarade vid kontakt. 

Nämndemännen hade varit intressanta att undersöka då de utför dömande verksamhet 

men saknar juridisk utbildning. På så sätt är resultaten från den amerikanska forskningen 

angående mock juries kanske generaliserbar till nämndemännen då båda grupperna har 

en roll i dömandet samtidigt som de saknar juridisk utbildning. 

 

5.3 Empirisk metod 

För den här undersökningen användes en kvantitativ metod vilket innebär att resultatet 

mäts statistiskt med siffror.140 Anledningen till det var att en skillnad i valet av påföljd 

antagligen blir lättare att visa genom statistiska undersökningar. 

Undersökningen utfördes som ett experiment med mellanindividdesign. Det fanns 

kontroll över den oberoende variabeln, som var den tilltalades etnicitet, och den beroende 

variabeln, som var deltagarnas bedömningar i enkäten. Vidare randomiserades 

domargruppen till om de hamnade i kontroll- eller experimentgruppen. För jurist-

studenterna utfördes undersökningen istället med hela seminariegrupper som antingen 

kontroll- eller experimentgrupper och därför fanns inte möjlighet till sådan 

randomisering. Lekmännen tillfrågades ansikte mot ansikte i universitetets lokaler på ett 

slumpmässigt sätt att delta i undersökningen och därför fanns en viss randomisering av 

dessa. Kontroll- och experimentgrupperna fick en varsin version av materialet där den 

tilltalade antingen var en person med ett traditionellt svenskt utseende vars båda föräldrar 

var födda i Sverige eller en person med ett mellanösterländskt utseende vars båda 

föräldrar var födda i Irak. I övrigt var materialet identiskt för de båda deltagargrupperna. 

Till följd av de nu nämnda faktorerna gick det alltså att räkna undersökningen som ett 

experiment.141 

                                                           
140 Borg & Westerlund, Statistisk för beteendevetare, s. 11. 
141 A.a. s. 11 ff. 
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Experimentet utfördes genom en enkät som gavs dels i digital form och dels i 

pappersform. För de domare som deltog gavs enkäten ut via mail då en enkät över internet 

underlättade för domare över hela Sverige att delta i experimentet. Deltagandet kunde då 

också ske snabbt, helt anonymt och bekvämt vilket gjorde att ett större antal domare 

kunde nås. Till juridikstudenter och övriga studenter gavs enkäten istället i pappersform. 

 

5.4 Urval 

5.4.1 Domare 

Den grupp som var av störst intresse för experimentet var juridiskt skolade domare i och 

med att de tidigare studierna enbart hade utförts på lekmän. I gruppen domare togs 

lagmän, rådmän och tingsfiskaler med då de alla får döma vid brottmål. Även tings-

fiskalerna togs med därför att de i praktiken har samma arbetsuppgifter och behörighet 

som de ordinarie domarna.142 Det finns begränsningar enligt tingsrättsintruktion 

(1996:381) § 11 angående vilka typer av fall en tingsfiskal får döma i men trots detta togs 

de med för att kunna utöka urvalet. 

För att få tag på domarna mailades samtliga tingsrätter i Sverige och de som frivilligt 

valde att delta var de som fick ingå i studien. Eftersom kontakten med domarna skedde 

över mail gick det inte för mig att personligen avgöra om de hade ett traditionellt svenskt 

utseende och därför valdes bara domare med ”svenskklingande namn” ut för att delta i 

undersökningen. Det antogs vara det bästa tillgängliga sättet att kunna få fram de domare 

som var av intresse men självklart fanns då även möjligheten att deltagare med ett sådant 

namn hade en annan etnicitet. Den okända etniciteten hos deltagaren kunde då ge ett 

svagare, ett lika starkt eller ett starkare resultat angående etnicitetsbias mot en tilltalad 

med mellanösterländskt utseende än vad en deltagare med ett traditionellt svenskt 

utseende skulle ge. 

Totalt anmälde 24 st domare intresse i att delta i undersökningen och samtliga av dessa 

bedömdes av mig kunna vara kvar i gruppen efter ovannämnda namnsortering. Av dessa 

24 domare var det 18 som svarade på undersökningen. 

 

                                                           
142 Mellqvist, Processrätt, s. 17 ff. 
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5.4.2 Juriststudenter och lekmän 

Juriststudenterna som deltog läste den senare delen av sin juristutbildning och hade därför 

redan läst straff- och processrättsdelen av utbildningen, medan lekmännen var studenter 

som studerade andra utbildningar än juridik vid Uppsala universitet. Enbart svar från de 

deltagare som av mig bedömdes ha ett traditionellt svenskt utseende togs med i resultatet. 

I undersökningen fanns 46 svar från juriststudenter och 44 svar från lekmän. Det totala 

antalet deltagare avseende alla grupper i undersökningen var alltså 108 st. 

 

5.5 Material 

5.5.1 Kort om materialet 

Enkäten bestod av en text som beskrev ett rån baserat på ett verkligt fall men med några 

ändringar. Personerna som fanns med på bild i enkätmaterialet hade inte någon verklig 

koppling till fallet eller till någon person i fallet. Bilderna togs med i enkäten med 

respektive persons tillåtelse. Enligt hypotesen borde deltagare med ett traditionellt 

svenskt utseende vara lindrigare i sina bedömningar mot en tilltalad som tillhör 

bedömarens ingrupp jämfört med en tilltalad utgruppen. För att kunna mäta det här gavs 

enkäten i två versioner. I den ena versionen, som från och med nu kallas version A, hade 

den tilltalade ett traditionellt svenskt utseende och i den andra versionen, som kallas 

version B, hade den tilltalade ett mellanösterländskt utseende. Varje urvalsgrupp delades 

upp i kontroll- och experimentgrupper där kontrollgrupperna fick se version A och 

experimentgrupperna fick se version B. 

 

5.5.2 Angående vilket brott som skulle ingå i enkäten 

För att kunna välja vilket brott enkäten skulle handla om utfördes en undersökning före 

själva enkäten där 49 deltagare vid universitetet tillfrågades att svara på två frågor. 

Deltagarna fick svara på vilket brott de trodde att folk i allmänhet tyckte var mest 

stereotypiskt för en person med ett traditionellt svenskt utseende respektive en person 

med ett mellanösterländskt utseende. Brotten som de kunde välja mellan var valda från 

en rapport av BRÅ angående de mest anmälda brotten i Sverige år 2014 vilka var stöld, 
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brott mot person, bedrägeribrott, skadegörelsebrott, narkotikabrott, och trafikbrott.143 I 

enkäten kunde deltagarna välja på fortkörning, ringa narkotikabrott, skadegörelse, rån, 

stöld, misshandel, våldtäkt, bedrägeri och förskingring. 

I tabell 1 visas hur många deltagare som valde respektive brott som mest stereotypiskt för 

en gärningsman med ett traditionellt svenskt utseende. 

Tabell 1.       

Brott Bedrägeri Förskingring Misshandel Rån Stöld Skadegörelse 

Antal 14 st 14 st 5 st 0 st 0 st 1 st 

 

Tabell 1.  

fortsättn. 

  

Brott Ringa narkotikabrott Våldtäkt Fortkörning 

Antal 3 st 5 st 7 st 

 

I tabell 2 visas hur många deltagare som valde respektive brott som mest stereotypiskt för 

en gärningsman med mellanösterländskt utseende. 

Tabell 2.       

Brott Bedrägeri Förskingring Misshandel Rån Stöld Skadegörelse 

Antal 2 st 2 st 12 st 12 st 4 st 2 st 

 

Tabell 2.  

fortsättn. 

  

Brott Ringa narkotikabrott Våldtäkt Fortkörning 

Antal 4 st 9 st 2 st 

 

Ovanstående resultat visade alltså att över 50 % av deltagarna valde antingen bedrägeri 

eller förskingring som mest stereotypiskt brott för personer med traditionellt svenskt 

utseende samt att det tredje mest stereotypiska brottet var fortkörning med 14,3%. 

Respektive resultat för personer med ett mellanösterländskt utseende var 24,5% för rån 

och 24,5% för misshandel samt 18,4% för våldtäkt som ansågs vara det tredje mest 

stereotypiska brottet för personer med mellanösterländskt utseende. 

                                                           
143 BRÅ:s rapport, Anmälda brott slutlig statistik för 2014, s. 6. 
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Resultaten visade att stereotypiska brott för personer med mellanösterländskt utseende 

ansågs vara brott som var våldsamma eller innefattade andra angrepp på en person. 

Stereotypiska brott för en person med traditionellt svenskt utseende ansågs istället vara 

ekonomiska brott eller icke-våldsamma brott. Våldtäkt och misshandel låg dock inte långt 

efter fortkörning som mest stereotypiskt brott för personer med traditionellt svenskt 

utseende. 

Med anledning av resultaten från stereotypundersökningen valdes rån ut som det 

relevanta brottet för enkäten. Tanken bakom det var att tidigare forskning hade hävdat att 

stereotypa brott lättare aktiverade etnicitetsbias hos beslutsfattaren. Genom att ett sådant 

stereotypt brott för personer med mellanösterländskt utseende användes skulle antagligen 

de största effekterna av etnicitetsbias kunna visas genom enkäten. Vidare ansåg 0 % av 

deltagarna att rån skulle anses vara stereotypiskt för en person med traditionellt svenskt 

utseende vilket antagligen skulle underlätta ytterligare för eventuell etnicitetsbias att 

framträda. 

 

5.5.3 Fallet i enkäten 

De personer som fanns med i fallet i enkäten var David Zackri, Agneta Hanson och Karl 

Gustavsson. Agneta och Karl var målsägande under rättegången medan David Zackri var 

åtalad för att ha rånat det apotek som Agneta och Karl arbetade i.  

Texten i enkäten inleds med att Karl och Agneta redogör för hur en maskerad rånare med 

kniv kommer in på det apotek i centrala Uppsala där de jobbar och kräver pengar ur 

kassorna. När rånaren sedan ska ge sig av lyckas en kund få tag i rånarens maskering 

vilket gör att maskeringen blir kvar på brottsplatsen. David Zackri grips kort därefter i 

centrala Uppsala och bär då på en väska med en kniv i och samma summa kontanter som 

den summa rånaren fick med sig. David Zackri hade ingen förklaring till varifrån han 

hade fått dessa saker men nekade till att han var skyldig till något brott. Agneta, Karl och 

kunden kunde senare peka ut David vid en vittneskonfrontation (där den misstänkte och 

flera andra visas för vittnena) med 90-95% säkerhet samt bekräfta att kniven David burit 

såg ut som den rånaren hade haft. Vidare bekräftade en DNA-analys på maskeringen som 

blivit kvar på brottsplatsen en matchning med Davids DNA. 
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Efter att deltagaren fått läsa om fallet fick deltagaren ange vilket straff denne ansåg att 

David Zackri skulle få. Här kunde deltagarna välja skyddstillsyn med samhällstjänst, 

villkorlig dom med samhällstjänst eller fängelse i 2 månader-72 månader (sex år). 

Därefter fick deltagarna ange hur säkra de var på att deras beslut var det bästa möjliga, 

vilket var en rest i enkäten som hade varit relevant utifrån de teorier som tidigare ingick 

i examensarbetet men som nu är utbytta. Därefter fick samtliga deltagare ange kön och 

ålder medan domare även fick ange hur många år de hade jobbat vid domstol. 

 

5.6 Pilotundersökning 

För att kontrollera att de effekter hypotesen förutsåg kunde inträffa med materialet som 

ingick i enkäten gjordes en pilotundersökning där det deltog juriststudenter vid Uppsala 

universitet som av mig bedömdes ha ett traditionellt svenskt utseende. Totalt fanns 18 

deltagare i undersökningen med 9 deltagare i vardera gruppen. 

Tabell 3 nedan visar hur många deltagare som angav vilket straff för den tilltalade när 

denne hade ett traditionellt svenskt utseende. 

Tabell 3.       

Straff Skyddstillsyn Villkorlig dom 12 mån 14 mån 18 mån 24 mån 

Antal 0 st 4 st 1 st 1 st 2 st 1 st 

 

Tabell 4 nedan visar hur många deltagare som angav vilket straff för den tilltalade när 

denne hade ett mellanösterländskt utseende. 

Tabell 4.       

Straff Skyddstillsyn Villkorlig dom 12 mån 14 mån 18 mån 24 mån 

Antal 0 st 1 st 4 st 0 st 1 st 3 st 

 

Resultatet kan summeras som följande. Det vanligaste straffet att utdela när den tilltalade 

hade ett traditionellt svenskt utseende var villkorlig dom, medan villkorlig dom enbart 

valdes en gång när den tilltalade hade mellanösterländskt utseende. Det vanligaste straffet 

när den tilltalade hade ett mellanösterländsk utseende var 12 månaders fängelse, följt av 

24 månaders fängelse. Utifrån resultatet verkade det som att en etnicitetsbias uppstod 

angående valet av påföljd eftersom att det enda som varierades mellan versionerna var 
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etniciteten hos den tilltalade. Till följd av det här valdes fallet ut för att användas även vid 

huvudexperimentet. 

 

5.7 Etiska överväganden 

Ett problem för experimentet från ett etiskt perspektiv var att deltagarna inte visste vad 

som undersöktes. De hade instruerats om att enkäten avsåg val av påföljd men för 

enkätens resultats skull kunde inte deltagarna på förhand få reda på att enkäten avsåg att 

mäta etnicitetsbias. Hade deltagarna vetat om detta hade det varit möjligt att de då skulle 

välja att självcensurera sig eller inte delta alls. 

Vidare var det möjligt att särskilt de domare som deltog i experimentet skulle kunna 

uppleva att de blivit ”ditsatta” när de senare fick reda på syftet med experimentet. Som 

tidigare nämndes var inte det syftet med experimentet utan poängen var att visa på ett 

fenomen som kan förekomma hos många människor. Fenomenet behöver inte höra ihop 

med attityder som en deltagare har (jfr ovan, avsnitt 3.4). Det har istället diskuterats, som 

tidigare nämnts, att fenomenet kan uppstå därför att det finns kulturella stereotyper som 

vi alla utsätts för vilket i sin tur kan påverka de bedömningar som görs. Jag har en stor 

respekt för de uppgifter som domare utför och min avsikt är absolut inte att försöka 

svartmåla en viss yrkesgrupp. 

 

5.8 Resultat 

5.8.1 Domare 

För gruppen domare fanns totalt 18 svar där nio av deltagarna tillhörde gruppen som 

svarade på version A och nio tillhörde gruppen som svarade på version B. Resultatet för 

de domare som tilldelades version A, där den tilltalade hade ett traditionellt svenskt 

utseende, redovisas nedan i tabell 5. 

Tabell 5.    

Straff 12 mån 18 mån 24 mån 30 mån 36 mån 

Antal 3 st 2 st 2 st 1 st 1 st 
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Som framgår av tabell 5 var det vanligaste svaret 12 månaders fängelse med 3 st svar. 

Utöver det svarade 2 st deltagare 18 månader och 2 st 24 månader, medan det till sist 

fanns en deltagare som svarade 30 månader och en deltagare som svarade 36 månader. 

Svaren verkade alltså visa en koncentration mellan 12-24 månader med en viss tyngd-

punkt vid 12 månader samt en viss spridning i svaren då några deltagare valde att svara 

30 och 36 månader. Det högsta svaret var alltså 36 månader och det lägsta svaret var 12 

månader. Medelvärdet för version A-deltagarnas svar angående valet av påföljd var 21 

månaders fängelse med en median som var 18 månaders fängelse. Kön, ålder eller antal 

år anställning vid domstolen verkade inte påverka resultatet. 

Svaren från de domare som tilldelades version B, där den tilltalade hade ett mellan-

österländskt utseende, redovisas nedan i tabell 6. 

Tabell 6.       

Straff 12 mån 14 mån 16 mån 18 mån 24 mån 30 mån 36 mån 42 mån 

Antal 1 st 2 st 1 st 4 st 0 st 0 st 0 st 1 st 

 

Tabell 6 visar att 18 månaders fängelse var det vanligaste svaret vilket 4 st deltagare 

valde, att 2 st deltagare hade valt 14 månaders fängelse vilket var det näst vanligaste 

svaret och att därefter var alternativen 12 månader, 16 månader och 42 månaders fängelse 

vanligast med ett svar för varje alternativ. Den största koncentrationen av svaren i version 

B låg alltså mellan 12 och 18 månader med en tyngdpunkt vid 18 månader. På så sätt var 

majoritetens spridning relativt låg men här fanns en deltagare som valde 42 månaders 

fängelse. Det högsta svaret var alltså 42 månader och det lägsta svaret var 12 månader. 

Medelvärdet för deltagarnas valda straff i version B var 19 månader med en median på 

18 månader. Kön, ålder eller antal år anställning vid domstolen verkade inte påverka 

resultatet. 

 

5.8.2 Juriststudenter 

Totalt deltog 46 juriststudenter varav 26 st ingick den seminariegrupp som tilldelades 

version A av enkäten och 20 st i den seminariegrupp som tilldelades version B av enkäten. 

Resultatet för juriststudenterna som svarade på version A, där den tilltalade hade ett 

traditionellt svenskt utseende, redovisas nedan i tabell 7. 
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Tabell 7.        

Straff Annan påföljd 4 mån 6 mån 8 mån 10 mån 12 mån 18 mån 20 mån 

Antal 4 st 2 st 2 st 1 st 1 st 3 st 3 st 1 st 

 

Tabell 7 

fortsättn. 

   

Straff 24 mån 28 mån 30 mån 36 mån 

Antal 5 st 1 st 1 st 2 st 

 

Resultatet innebär att 24 månader fängelse var det vanligaste alternativet med 5 st svar 

och att annan påföljd än fängelse (skyddstillsyn eller villkorlig dom) var näst vanligast 

med 4 st svar, följt av 12 månader och 18 månader fängelse med 3 st svar vardera. Utöver 

det fanns 2 st svar vardera för 4 månader fängelse, 6 månader fängelse och 36 månader 

fängelse samt enstaka svar mellan de hittills nämnda alternativen. De flesta svaren låg 

därmed i spannet mellan annan påföljd än fängelse och 24 månader fängelse med en 

tyngdpunkt på 24 månader fängelse. Dock fanns det några deltagare som valde högre 

straff. Det verkade alltså som att det för svaren angående version A fanns en relativt stor 

spridning där den lindrigaste påföljden var annan påföljd än fängelse och den strängaste 

var 36 månader fängelse. Om annan påföljd än fängelse räknades som 0 månader fängelse 

var medelvärdet för de straff som valdes 15 månader med en median på 15 månader. Kön 

och ålder verkade inte påverka resultatet. 

Resultatet för juriststudenterna som svarade på version B, där den tilltalade hade ett 

mellanösterländskt utseende, redovisas nedan i tabell 8. 

Tabell 8.        

Straff Annan påföljd 6 mån 10 mån 12 mån 16 mån 18 mån 30 mån 32 mån 

Antal 3 st 4 st 2 st 4 st 1 st 4 st 1 st 1 st 

 

Resultatet innebär att 18 månader fängelse, 12 månader fängelse och 6 månader fängelse 

var de vanligaste alternativen med 4 st svar vardera, att annan påföljd än fängelse var näst 

vanligast med 3 st svar och därefter 10 månader fängelse med 2 st svar. Vidare fanns det 

ett svar vardera för 16 månader, 30 månader och 32 månader fängelse. Här verkade det 

finnas en relativt stor spridning bland svaren där den lindrigaste påföljden var annan 

påföljd än fängelse och den hårdaste var 32 månader fängelse. Den största 

koncentrationen av alla svaren låg dock mellan alternativen annan påföljd än fängelse och 
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18 månader fängelse utan någon särskild fokus gällande tyngdpunkt i någon del av det 

spannet. Vidare angav enbart två deltagare ett straff högre än 18 månader fängelse och då 

med rätt stor marginal till de övriga deltagarnas svar i version B. Om annan påföljd än 

fängelse räknas som 0 månader blev medelvärdet för straff 12 månader fängelse med en 

median på 12 månader. Kön och ålder verkade inte påverka resultatet 

 

5.8.3 Lekmän 

Totalt deltog 44 lekmän. Utav dem fanns 22 st i den grupp som tilldelades version A-

enkäten och 22 st i den grupp som tilldelades version B-enkäten. Resultatet för de lekmän 

som svarade på version A, där den tilltalade hade ett traditionellt svenskt utseende, 

redovisas nedan i tabell 9. 

Tabell 9.        

Straff Annan påföljd 2 mån 4 mån 12 mån 16 mån 18 mån 22 mån 24 mån 

Antal 1 st 1 st 1 st 3 st 1 st 1 st 1 st 5 st 

 

Tabell 9. 

fortsättn. 

    

Straff 28 mån 30 mån 36 mån 48 mån 

Antal 1 st 2 st 3 st 2 st 

 

För deltagarna som fick version A var fängelse 24 månader det vanligaste alternativet 

med 5 st svar och därefter var 36 månader eller 12 månader fängelse vanligast med 3 st 

svar vardera. Två deltagare vardera valde sedan 30 månader respektive 48 månader 

fängelse som påföljd och utöver det här fanns enstaka svar mellan det lindrigaste valda 

alternativet annan påföljd än fängelse och det strängaste alternativet 48 månader fängelse. 

Här fanns alltså en stor spridning av samtliga svar med en stark tyngdpunkt på 24 månader 

fängelse. Majoriteten av alla svaren låg vid 22 månader fängelse och uppåt. Om annan 

påföljd än fängelse räknades som 0 månader blev medelvärdet för valda straff 23 månader 

fängelse med en median på 24 månader. Kön och ålder verkade inte påverka resultatet. 

Resultatet för de lekmän som svarade på version B, där den tilltalade hade ett mellan-

österländskt utseende, redovisas nedan i tabell 10. 
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Tabell 10.        

Straff Annan påföljd 4 mån 6 mån 10 mån 12 mån 14 mån 18 mån 

Antal 3 st 1 st 1 st 3 st 4 st 1 st 1 st 

 

Tabell 10. 

fortsättn. 

    

Straff 24 mån 30 mån 36 mån 60 mån 

Antal 3 st 1 st 3 st 1 st 

 

För deltagarna som svarade på version B av enkäten var fängelse 12 månader det 

vanligaste alternativet med 4 st svar och därefter var 10 månader, 24 månader, 36 månader 

samt villkorlig dom vanligaste med 3 st svar vardera. Utöver dessa påföljder fanns det 

enstaka röster för andra alternativ. Det lindrigaste valda alternativet var annan påföljd än 

fängelse och det strängaste 60 månader fängelse vilket innebar att det fanns en bred 

spridning över de valda alternativen men en viss koncentration till alternativet 12 månader 

fängelse. Vidare gick det att se att majoriteten av alla lekmännens svar i version B fanns 

vid alternativet 18 månader fängelse eller lägre. Om annan påföljd än fängelse räknades 

som 0 månader blev medelvärdet för valda straff 17,7 månader fängelse och medianen 12 

månader. Räknades det ensamma extremvärdet 60 månader bort blev medelvärdet ännu 

lägre. Kön och ålder verkade inte påverka resultatet. 

 

5.9 Diskussion av resultatet 

5.9.1 Ett omvänt resultat 

Det verkar finnas en trend i resultatet som tyder på att samtliga grupper gjorde ett något 

lindrigare påföljdsval vid version B (utgruppen) än vid version A (ingruppen). Det skulle 

i så fall innebära att resultatet är måttligt omvänt jämfört med hypotesen och vad pilot-

studien förutsåg. Därmed verkade inte grupperna visa etnicitetsbias men det resultat som 

istället gavs är inte heller problemfritt. Det kan nämligen då finnas tecken på att 

etniciteten ändå inte var irrelevant för bedömningen. 

Att resultaten skiljer sig åt för pilot- och huvudstudien kan förklaras med det relativt låga 

antalet deltagare i pilotstudien vars resultat därför kan ha uppstått av en slump. Gällande 

huvudstudiens resultat kan följande sägas. Kategorisering är som nämnts en grund för att 
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favorisering, attribuering och att stereotypers styrande av bedömningar ska kunna ske. 

För det fall att hypotesen hade stämt hade resultatet kunnat förklaras bland annat med att 

deltagarna då eventuellt hade utfört mellangruppsattribueringar gällande den tilltalades 

beteenden. Kriminaliteten uppfattas då som mer beroende på situationen än 

personligheten för någon i ingruppen som därför straffas lindrigare än en person i 

utgruppen. Vidare hade stereotyper kunnat förklara en överdriven skillnad mellan vilken 

grupp som ansågs mest kriminell. Då hade stereotyperna kunnat styra informations-

behandlingen hos beslutsfattaren automatiskt och omedvetet och därigenom påverka 

bedömningen så att en etnicitetsbias uppstod. Rån var ett stereotypiskt brott för personer 

med ett mellanösterländskt utseende men inte för personer med ett traditionellt svenskt 

utseende vilket därför särskilt borde ha kunnat aktivera negativa stereotyper angående 

den tidigare gruppen. Det är anmärkningsvärt att det inte uppstod någon etnicitetsbias ens 

när brottet var specifikt utvalt för att genom stereotyper öka effekterna av sådan etnicitets-

bias. 

Möjliga förklaringar till att det inte verkade ske en favorisering av ingruppen är bland 

annat att deltagarna helt enkelt inte kategoriserade de tilltalade till en ingrupp eller 

utgrupp baserat på etnicitet. Den här bristen på etnisk kategorisering hade kunnat ske till 

följd av att personerna på bilderna i version A och B helt enkelt inte var tillräckligt 

prototypiska för respektive etniska kategori. Vidare kan det ha varit så att deltagarna 

kategoriserade de tilltalade till helt andra kategorier än etnicitet, så att ingrupps-

favorisering utifrån etnicitet inte kunde uppstå men vilka dessa kategorier vore är oklart. 

Andra förklaringar till resultatet kan ha varit att deltagarna påverkades av att de visste att 

de deltog i en undersökning. Det kan ha fått deltagarna att hålla tillbaka med de hårdaste 

svaren i version B för att inte framstå som ogillande av utgruppen. Det går dock inte att 

säkert dra några slutsatser angående hur deltagarna hade agerat vid en verklig rättegång 

vid vilken de inte hade upplevt en sådan svarskontroll. 

Ännu en förklaring till trenden som syntes i resultatet kan vara att det inte uppstod någon 

etnicitetsbias. Kanske är då studiens resultat ett tecken på att etnicitetsbias inte före-

kommer lika ofta i Sverige som i USA. Det är dock möjligt att en annan typ av brott än 

det undersökta samt en annan kombination av etnicitet mellan bedömare och tilltalad hade 

kunnat resultera i etnicitetsbias. Vidare skulle andra typer av juridiskt relevanta 
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bedömningar, som bevisvärdering och den tilltalades skuld, ha kunnat visa annorlunda 

resultat gällande etnicitetsbias. 

En svaghet med förklaringarna är att inget av synsätten berör varför det verkade finnas 

tecken på en måttlig favorisering av utgruppen. Ännu en relevant faktor i sammanhanget 

är att brottet valdes ut för att öka etnicitetsbias genom stereotypisk koppling till ut-

gruppen. En förklaring som istället beaktar trenden för en måttlig favorisering av ut-

gruppen är att det kan ha funnits en ovilja hos deltagarna till att påverkas av etnicitetsbias. 

Oviljan kan i sin tur ha fått dem att ”hålla tillbaka” vid valet av påföljd för den tilltalade 

i utgruppen. Vid det här tillbakahållandet kan deltagarna ha gjort en svag över-

kompensation i sina bedömningar som kan ha gjort att utgruppen svagt favoriserades. Så 

som presenteras nedan kan förklaringen utvecklas ytterligare genom att analysera 

skillnader i resultaten för respektive urvalsgrupp av deltagare. 

 

5.9.2 Skillnader mellan grupperna 

Den största skillnaden inom respektive deltagargrupp gällande vilken påföljd som valdes 

för ingruppen och utgruppen fanns för lekmän, medan den skillnaden var mindre för 

juriststudenter och allra minst för domare. Samtidigt var dock antalet deltagare i gruppen 

juriststudenter eller lekmän mer än dubbla antalet deltagare i gruppen domare. Därmed 

kan det låga antalet deltagande domare ha gjort att resultatet i gruppen domare berodde 

på en slump. 

Det kan å andra sidan även ha varit så att de juridiska kunskaperna hos juriststudenter och 

domare helt enkelt gjorde att det fanns andra saker än etnicitet att stödja bedömningen på. 

Domare som arbetar med brottmål lär även ha haft kunskaper om påföljdsval mer 

tillgängliga i minnet än juriststudenterna som inte hade studerat straff- eller processrätt 

på flera terminer samt lekmännen som troligtvis inte hade någon juridisk kunskap. 

Förklaringen att juridiska kunskaper skapar enhetligare bedömningar stämmer överens 

med att den största skillnaden i resultatet mellan svaren för version A och B fanns för 

lekmän, var mindre för juriststudenter och minst för domare. Juridisk kunskap kan alltså 

vara en möjlig förklaring till att domargruppens resultat inte verkade påverkas lika 

mycket av etniciteten hos ingruppen respektive utgruppen som exempelvis lekmännens 

resultat. Därmed kan juridisk kunskap eventuellt utgöra en slags ”immunitet” mot vissa 
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irrelevanta faktorer som annars kan snedvrida de bedömningar som behöver utföras i 

samband med brottmålsrättegången. 

 

5.9.3 Sammanfattning av resultatet 

Resultaten verkade visa en trend för att samtliga grupper gjorde ett något lindrigare 

påföljdsval gällande en tilltalad tillhörande utgruppen än ingruppen och resultatet var 

därmed omvänt utifrån vad hypotesen föreslog. Möjliga förklaringar till trenden i 

resultatet var bland annat att kategorisering inte skedde på det sätt som förutsågs, att 

mätningen gjordes genom en enkät vilket kan ha påverkat deltagarna, eller att 

etnicitetsbias inte är utbrett i Sverige. De förklaringarna bemötte dock inte den måttliga 

favoriseringen av utgruppen. Vid en jämförelse mellan de olika grupperna såg det ut som 

att lekmännens svar var minst enhetliga i påföljdsvalen för ingruppen och utgruppen 

medan domare var mest enhetliga. En eventuell förklaring till det resultatet var att 

juridiska kunskaper kunde ha minskat etnicitetens påverkan på beslutet genom att de 

utgjorde en slags ”immunitet” mot vissa irrelevanta faktorer för den juridiska 

bedömningen. 

 

5.9.4 Etnicitetsbias hos domare, juriststudenter eller lekmän? 

Här besvaras uppsatsens tredje frågeställning ”förekommer etnicitetsbias hos domare, 

juriststudenter eller lekmän i Sverige?”. Sammanvägs den tidigare forskningen med 

resultatet för den egna undersökningen blir bilden av huruvida det förekommer 

etnicitetsbias i Sverige något splittrad. Å ena sidan visade forskningen från USA att 

lekmän drabbades av etnicitetsbias under vissa omständigheter. Å andra sidan kan inte 

resultaten från USA generaliseras utan vidare till en svensk kontext eller till juridiskt 

skolade. För Sveriges del finns Diesens genomgångar av examensarbeten som visar på en 

tendens i Sverige till en något förhöjd risk för ”utlänningar” att bli fällda lättare samt 

straffade hårdare än ”svenskar”. Sett utifrån detta verkar det alltså finnas olika tecken på 

en etnicitetsbias i Sverige men Diesens resultat kan inte tas som vetenskapliga slutsatser 

vilket han själv påpekat. Bilden av etnicitetsbias i Sverige kan dock utökas ytterligare 

med Lindholms studier som visar en etnicitetsbias gällande trovärdighets- och 

klandervärdhetsbedömningar men bara för lekmän.  
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Om fokus för frågeställningen först läggs mot lekmän går det utifrån den nämnda 

forskningen att säga att det eventuellt finns fog för att lekmän i Sverige kan visa en viss 

etnicitetsbias. Vid den egna studien verkade lekmännen inte visa etnicitetsbias utan 

istället syntes en trend till en svag överkompensation åt det omvända hållet. För att 

besvara frågan verkar det enligt min uppfattning som att lekmän kan visa etnicitetsbias 

vid vissa bedömningar, medan det i andra situationer verkar finnas ett svagt omvänt 

mönster. Följaktligen finns inte ett entydigt svar på frågan utan bilden är splittrad. 

Juriststudenter har inte undersökts i den tidigare forskningen, men resultatet för dem i den 

egna undersökningen verkade ligga närmare lekmännens resultat än vad domarnas 

resultat gjorde. Därför kan juriststudenterna och lekmännen eventuellt ha vissa likheter 

med varandra men det går inte att säkert svara på hur generaliserbara lekmäns resultat i 

allmänhet är till juriststudenter. Därmed är det oklart om resultaten från den tidigare 

forskningen om lekmän, exempelvis Lindholms studier, kan generaliseras till jurist-

studenter. Vad gällde resultaten från den egna studien verkade juriststudenterna visa 

samma resultat som lekmännen men med mer enhetlighet i bedömningarna. Huruvida 

juriststudenter i Sverige visar etnicitetsbias är alltså enligt min uppfattning oklart. Den 

svagt omvända snedvridningen i den egna undersökningen tydde dock på en trend där 

etnicitet kunde utgöra någon form av påverkan på juriststudenternas beslut. 

Juridiskt skolade domare har inte undersökts i den tidigare forskningen och den egna 

studien visade en trend för att domare inte påverkades av etnicitetsbias. Istället syntes 

svagt omvända bedömningar som dock verkade vara mer enhetliga än både lekmännens 

och juriststudenternas. Som nämnts kan det förklaras med att domare eventuellt har en 

viss motståndskraft mot påverkan av irrelevanta faktorer i deras beslut. Svaret på 

frågeställningen för domares del blir alltså följande. Enligt min uppfattning verkar det 

utifrån forskningen inte finnas tecken på etnicitetsbias hos domare, utan istället syntes en 

trend för att de är enhetligare i bedömningarna än övriga undersökta grupper. Trenden för 

domares enhetlighet kan förklaras med exempelvis domares kännedom om juridik och 

yrkeserfarenhet. 

Slutligen bör nämnas att den egna undersökningen inte ensam kan utesluta att etnicitets-

bias kan förekomma för de undersökta grupperna. Det krävs fler studier och olika 

utföranden för att utesluta en sådan bias och det är därför viktigt att området samt liknande 

forskningsområden även fortsättningsvis granskas. 
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5.10 Brister med experimentet 

Det var möjligt att deltagarna märkte att etnicitet skulle utgöra den oberoende variabeln i 

experimentet vilket kan ha fått deltagare att censurera sig själva på ett sätt som eventuellt 

inte sker i verkliga livet. En punkt som är värd att lyfta här är att den ena gruppen inte 

visste vad den andra gruppen tenderade att svara och därför kunde grupperna inte 

”självcensurera” sig till ett enhetligt facit där etnicitet saknade påverkan på bedömningen. 

Följaktligen hade det kunnat uppstå en etnicitetsbias även om det framgick för deltagarna 

att studien avsåg att mäta etnicitetens påverkan på deras bedömningar. 

En vidare brist för experimentet var låg extern validitet vilket med andra ord innebar att 

det fanns brister avseende om resultaten och studiens utförande speglade den verkliga 

situation som studien avsåg att undersöka. Det är svårt för en enkät att spegla en verklig 

rättegång då en verklig rättegång generellt sett är mer komplex än vad materialet i en 

kortare undersökning kan bli. Vidare fick domare lång tid på sig att besvara enkäten 

medan juriststudenter och lekmän blev ombedda att besvara enkäten på mindre än ca 10 

minuter utan möjlighet att kontrollera relevanta lagrum och litteratur. Åtminstone för 

juriststudenterna borde det ha kunnat utgöra en påverkan på deras svar. Domare hade 

nämligen tid att slå upp straffskalor för brottet rån medan juriststudenterna fick förlita sig 

på sina tidigare juridiska kunskaper från minnet. Juriststudenternas varierande hågkomst 

av de juridiska regleringarna avseende påföljdsval är därför en ovidkommande variabel 

som kan ha påverkat resultatet. 

Utöver det gick det även att kritisera att inte deltagaren själv fick välja om denne ville 

fälla eller fria den tilltalade. Det är möjligt att deltagare som hade velat fria den tilltalade 

valde ett lägre straff än de deltagare som hade velat fälla den tilltalade. Fenomenet 

försökte kringgås genom att i materialet ge en tydlig bild av att den tilltalade var skyldig. 

Ytterligare en brist för denna undersökning var att det inte gick att fullt ut kontrollera 

vilken etnicitet domarna hade. Det antogs därför att alla domare med ”svenskklingande 

namn” hade ett traditionellt svenskt utseende vilket kunde producera vissa falska resultat 

men i brist på bättre sätt att undersöka domarnas etnicitet valdes detta sätt. Det var också 

en brist att jag själv avgjorde huruvida deltagarna hade ett ”traditionellt svenskt utseende” 

när jag valde vilka deltagares svar som skulle ingå i undersökningsmaterialet. Mina egna 

bedömningar är alltså något som kan ha färgat vilka svarsresultat som till sist ingick i 

studien. 



58 
 

Det gick även att invända mot hur pass representativa deltagarna i urvalsgruppen domare 

var för den avsedda populationen som studien avsåg att undersöka, vilken var alla domare 

som dömer i brottmål i Sverige. I och med att bara de domare som efter mailkontakt 

frivilligt valde att delta ingick i studien kan de domarna ha skiljt sig systematiskt från de 

domare som valde att inte delta.144 

En sista brist som kan nämnas var att resultaten för experimentet inte behandlades i någon 

form av statistikprogram, som exempelvis SPSS, varför det inte framgick om resultaten 

var statistiskt signifikanta. Det var en brist för resultatet sett ur en vetenskaplig synvinkel 

då sådana uträkningar i princip alltid förekommer gällande resultaten för experiment 

inom psykologi. Programmet lämnades åt sidan utifrån min handledares instruktioner om 

att SPSS inte behövde användas för denna uppsats. Resultaten går därför enligt mig inte 

att se som vetenskapligt säkerställda slutsatser, utan får istället ses som tendenser och 

trender bland de observerade deltagarna. Resultaten kan dock ändå vara värdefulla för de 

diskussioner som förs i uppsatsen samt för framtida forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144 Holt m.fl., Psychology The Science of Mind and Behaviour, s. 46 f.  
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Del V 

6 Avslutande analys och reflektioner 

6.1 Finns det problem för gällande rätt? 

Om trenden för en omvänd påverkan i den egna studien också förekom vid påföljdsvalet 

i verkliga huvudförhandlingar vore det negativt utifrån principen om allas likhet inför 

lagen. Domare verkade dock vara enhetligare i sina bedömningar och enligt min 

uppfattning kunde domare ha en viss motståndskraft mot irrelevanta omständigheter. Det 

gör i så fall att hotet mot allas likhet inför lagen blir mindre märkbart än om till exempel 

lekmän hade fått utföra bedömningarna vid verkliga rättegångar. Något som stärker 

bilden av att domare har en sådan motståndskraft är tidigare studier angående hur domares 

beslutsfattande påverkas av annat än etnicitet. Där är särskilt ett par norska studier 

gällande effekten av stereotyper om brottsofferreaktioner på bevisvärdering för lekmän 

och domare relevanta.145  

I en av studierna visades tre olika videoinspelningar av ett våldtäktsoffers utsaga upp för 

lekmän. I en version var offret känslomässigt neutral under berättandet, i en andra version 

var offret upprört och grät, som våldtäktsoffer ofta förväntas göra, och i en tredje version 

såg offret avslappnat ut och log vilket därmed gick emot den förväntade offerreaktionen. 

Berättelsen var densamma i alla tre versionerna men trots det visade resultatet att 

lekmännen bedömde offret som mest trovärdigt när offret var känslosamt och minst 

trovärdigt när offret log och var avslappnat. Lekmännens trovärdighetsbedömningar 

verkade därmed påverkas av huruvida offret uppfyllde stereotyperna för ett våldtäkts-

offer.146 

I den andra studien utfördes samma experiment men med domare som deltagare. 

Resultatet visade att domarna generellt bedömde offrets trovärdighet likadant oavsett om 

offret visade de förväntade känslorna eller inte. Forskarna förklarade resultatet med att 

domare var vana vid att möta brottsoffer som reagerar på många olika sätt samt att de 

                                                           
145 Granhag & Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 417. 
146 A.st. 
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lättare än lekmännen kunde skilja på relevanta omständigheter som offrets utsaga och 

irrelevanta omständigheter som offrets känslor.147 

Bilden av att domare har en motståndskraft mot irrelevanta omständigheter som påverkar 

lekmän blir tydligare om även de norska studierna beaktas utöver resultatet från den egna 

studien. Det behövs dock mer forskning för att mer exakt säga vilka bedömningar 

motståndskraften omfattar och hur den i övrigt yttrar sig. För det fall motståndskraften 

hjälper domare även vid verkliga rättegångar är det här ett positivt resultat för gällande 

rätt. 

Om domare hade styrts av etnicitetsbias vid bevisvärderingen eller påföljdsvalet hade 

parterna antagligen behövt anonymiseras för att dölja deras etniciteter. Gällande rätt ger 

i princip inga möjligheter till anonymisering och därför hade ändringar krävts. En lösning 

vore att dölja utseende och eventuell brytning genom att kommunikationen vid huvud-

förhandlingen bara sker genom textmeddelanden. Andra förslag vore att dela upp huvud-

förhandlingen så att påföljdsvalet görs senare av en annan domare som den tilltalade 

förblir anonym inför. Förslagen skulle kräva stora ändringar av gällande rätt och vore 

tungrodda med risk för missförstånd i kommunikationen mellan parterna. Förslagen 

skulle även strida mot principerna om kontradiktion, omedelbarhet, muntlighet, bevis-

omedelbarhet och koncentration samt vara främmande för nordisk gällande rätt. Bristande 

kontradiktion skulle även kunna strida mot EKMR art. 6. Huvudförhandlingen har blivit 

mer skriftlig men lösningarna vore ett för stort hopp från gällande rätt enligt min 

uppfattning. Det skulle därför vara svårt att finna lösningar för en situation där etnicitets-

bias snedvrider juridiska bedömningar. 

Det är dock inte enbart domare som dömer vid brottmålsrättegångar utan även nämnde-

män. Nämndemän ingick inte i den egna studien men det finns tidigare studier om 

nämndemäns beslutsfattande och hur de kan påverkas av irrelevanta omständigheter vid 

juridiska bedömningar. 

En studie från år 2015 avsåg att mäta om partitillhörigheten hos nämndemännen som 

deltog i mål vid migrationsdomstolar påverkade utgången när frågan om asyl prövades. 

Studien visade en sådan påverkan där det var mindre sannolikt för en person att beviljas 

asyl när nämndemän från Sverigedemokraterna deltog och mer sannolikt när nämndemän 

                                                           
147 A.st. 
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från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet deltog.148 Det resultatet behöver 

dock inte vara generaliserbart till nämndemän i brottmålsrättegångar och de bedömningar 

som nämndemännen utför där. Oavsett ger resultatet enligt min uppfattning en indikation 

på att nämndemän eventuellt har sämre motståndskraft än domare mot irrelevanta 

omständigheter för deras bedömningar. 

Ytterligare en studie om hur partitillhörighet kan påverka nämndemän utfördes år 2015 

men den här gången undersöktes brottmålsrättegångar. Studien visade att tilltalade med 

ett distinkt arabiskt namn fälldes oftare när nämndemän från Sverigedemokraterna 

deltog.149 Både denna och den tidigare studien bidrar till förståelsen för hur nämndemän 

eventuellt kan påverkas av irrelevanta omständigheter vid juridiska bedömningar. 

De nämnda studierna säger inget om en automatisk och omedveten etnicitetsbias, som 

övrig tidigare forskningen undersökt, utan visar på hur nämndemäns bedömningar kan 

färgas av deras politiska bakgrund. Nämndemän och lekmän verkar alltså vara mer 

lättpåverkade av juridiskt irrelevanta variabler vid beslutsfattande än en juridiskt skolad 

domare. Apropå tidigare forskning om lekmän kan eventuellt resultatet för lekmännen 

generaliseras till nämndemän då både lekmän och nämndemän saknar juridisk utbildning. 

Även forskare inom psykologi har resonerat att resultaten från studier på mock juries i 

USA kan vara generaliserbara till nämndemännen då den senare gruppen är en typ av 

lekmän.150 Generaliseras den forskningen till nämndemän kan de resultaten och den egna 

studiens resultat utöka kunskapsläget. Eventuellt kan det då finnas en risk för att nämnde-

män kan påverkas av irrelevanta omständigheter och åtminstone i vissa fall visa etnicitets-

bias där etniska utgrupper anses mindre trovärdiga och mer klandervärda. 

Det går dock att ytterligare nyansera bilden av att domare eventuellt har en större 

motståndskraft mot irrelevanta omständigheter än nämndemän. En studie av Angela 

Ahola visade att domare och nämndemän gav hårdare straff för tilltalade av samma kön 

som utvärderaren själv jämfört med tilltalade av motsatt kön vid samma typ av brott.151 

Enligt studien verkar det alltså som att både domare och nämndemän kan påverkas av den 

tilltalades könstillhörighet. Resultatet kan stämma men domare och nämndemäns resultat 

verkade inte mätas som olika grupper utan sågs istället som en grupp kallad ”dömande” 

                                                           
148 Martén, Political Bias in Court? Lay Judges and Asylum Appeals, s. 16 och s. 23. 
149 Anwar m.fl., Politics in the Courtroom: Political Ideology and Jury Decision Making, s. 1. 
150 Granhag & Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 413. 
151 Ahola m.fl., Is Justice Really Blind?, s. 318. 
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(sentencing).152 Enligt min uppfattning kan mätsättet göra det oklart om domare och 

nämndemän skiljer sig åt i något märkbart avseende och därför kan det ändå finnas 

skillnader mellan domare och nämndemän. Mot bakgrund av det är det möjligt att den 

eventuella risken för att nämndemäns bedömningar kan innebära juridiska hot för den 

gällande rätten kvarstår. Nedan ges slutsatserna utifrån det som har diskuterats. 

 

6.2 Slutsatser 

Den första slutsatsen är att domares sätt att välja påföljder inte verkade påverkades av 

etnicitetsbias. Enligt min uppfattning utgör därför troligtvis inte domares sätt att välja 

påföljder ett hot mot allas likhet inför lagen eller en risk för allmänhetens förtroende för 

rättssystemet. Tvärtom verkade det synas tendenser till en motståndskraft mot påverkan 

av irrelevanta omständigheter vilket andra studier angående domare ger stöd för. 

Den andra slutsatsen är att det inte går att uttala sig huruvida domares bevisvärdering och 

bedömningar av den tilltalades skuld påverkas av etnicitetsbias så att bedömningarna 

strider mot oskyldighetspresumtionen. I dagens forskning saknas det sådana studier 

angående om domare oftare fäller etniska utgrupper än ingrupper vid samma bevisning. 

Den tredje slutsatsen är att det vore svårt att finna lösningar för en hypotetisk situation 

där etnicitetsbias påverkar domares och nämndemäns bevisvärdering och skuld-

bedömning samt val av påföljd. Det finns inga sätt i gällande rätt att lösa ett sådant 

problem och de diskuterade förslagen gällande anonymiseringar vore orimliga att 

genomföra. 

Den fjärde slutsatsen är att det enligt mig eventuellt finns en risk för att nämndemän kan 

utgöra problem för gällande rätt. Problemen aktualiseras om nämndemän så som lekmän 

anser etniska utgrupper vara mindre trovärdiga och mer klandervärda. Då hotas både 

målet att skapa förutsättningar för en så god bevisvärdering som möjligt och antagandet 

att parternas närvaro ökar de förutsättningarna. Allmänhetens förtroende för rättssystemet 

kan även riskeras då. En sådan påverkan skulle också försvåra straffprocessens mål att 

avge materiellt korrekta domar. Det saknas dock idag sådan forskning som direkt berör 

                                                           
152 A.a. s. 314. 
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nämndemän vilket gör att det inte går att uttala sig med säkerhet om hur stora riskerna är 

eller om riskerna faktiskt finns. 

Den femte slutsatsen är att det finns för lite forskning för att uttala sig om huruvida 

etnicitetsbias kan snedvrida nämndemäns bevisvärdering och bedömningar av den till-

talades skuld som hör dit. Därmed går det inte heller att säga om nämndemäns sätt att 

utföra de bedömningarna skulle strida mot oskyldighetspresumtionen. 

Den sista slutsatsen är att det enligt min uppfattning kan finnas en risk för att nämndemän 

i vissa fall kan hota allas likhet inför lagen. Risken är aktuell om nämndemän påverkas 

av politisk tillhörighet vilket studierna om nämndemän visade var möjligt. Det kan i så 

fall även utgöra en potentiell risk för allmänhetens förtroende för rättssystemet. Även det 

här kan alltså utgöra ett problem för gällande rätt men problemet är inte kopplat till 

etnicitetsbias. 

Baserat på dessa slutsatser blir svaret för den fjärde frågeställningen ”krävs det sett utifrån 

forskningen någon förändring av gällande rätt avseende brottmålsrättegången och vad 

bör ändringen i så fall bestå av?” följande. Det går inte att motivera en förändring av 

gällande rätt utifrån forskningen om etnicitetsbias men det krävs mer forskning för att 

kunna utesluta etnicitetsbias hos domare och nämndemän. Det saknas rimliga lösningar 

på en hypotetisk situation där etnicitetsbiasen snedvrider bedömningar, men det verkar 

finnas tecken på att domare kan ha en motståndskraft mot påverkan av irrelevanta 

omständigheter. Det verkar som att nämndemän eventuellt inte har denna motståndskraft, 

men mer forskning behövs angående båda grupperna. Studierna om nämndemän och 

påverkan av politisk tillhörighet kan dock motivera någon form av förändring av nämnde-

mannarollen. Om det är domarens juridiska utbildning som ger denne en eventuell 

förmåga att fokusera på det juridiskt relevanta skulle mer juridiska kunskaper hos 

nämndemännen kunna ha samma effekt. Även Diesen har fört fram åsikten att nämnde-

mäns juridiska kunskaper borde kunna utökas vilket han dock har motiverat med andra 

skäl.153 

 

                                                           
153 JT Nr 3 2011/12 s. 531-546, För och emot nämndemän, s. 544 f. 
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6.3 Avslutning 

Samtliga frågeställningar har nu besvarats och därmed har även examensarbetets syften 

uppfyllts. Genom framställningen gavs ny kunskap om etnicitetsbias och den juridiskt 

skolade domaren samt hur denne eventuellt skiljer sig från andra bedömare som lekmän, 

juriststudenter och eventuellt nämndemän. Vidare visades det hur denna nya kunskap 

förhåller sig till de ideal och principer som styr gällande rätt. Den egna forskningen och 

redogörelsen av annan forskning har även lyft upp nya frågor som bör undersökas i vidare 

studier på det sätt som utvecklas nedan. 

 

 6.4 Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning om etnicitetsbias bör undersöka effekten av andra etniciteter än de 

som undersökts i denna uppsats. Här kan etniciteten hos den tilltalade och deltagarna 

varieras men också påverkan av etniciteten hos eventuella brottsoffer kan undersökas. 

Vidare är det inte enbart etnicitet som kan påverka etnicitetsbias utan även vilken 

brottstyp fallet avser vilket därför också bör varieras. Ytterligare en relevant poäng för 

vidare forskning angående etnicitetsbias och påföljdsbestämning är att skapa ett fall för 

undersökningen där valet av påföljd står och väger mellan icke-frihetsberövande och 

frihetsberövande påföljder. Då kommer det att finnas en tydligare skillnad i påföljdsvalet 

än gradskillnader i form av antal månader för ett fängelsestraff. 

Utöver det som nu nämnts bör inte enbart påföljdsbestämning för juridiskt skolade 

domare undersökas utan också bevisvärderingen. På ett område som bevisvärdering, där 

det i stort sett saknas juridiskt regelverk till följd av den fria bevisvärderingen, kan 

juridiska kunskaper eventuellt vara ett mindre effektivt skydd mot bias. På så sätt blir den 

situationen särskilt intressant att undersöka. I de fall där bevisningen står på gränsen 

mellan att fria och fälla skulle en snedvridande faktor kunna utgöra skillnaden som 

påverkar huruvida den tilltalade anses skyldig eller inte. 

Framtida forskning bör även undersöka inte bara domare utan också nämndemän då det 

inte verkar ha utförts mycket experimentforskning om just de svenska nämndemännen. 

Forskning skulle kunna visa om nämndemännens bedömningar skiljer sig från den 

juridiskt skolade domarens vilket är intressant då båda grupperna utför dömande uppgifter 

men bara domare har juridisk utbildning. 
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6.5 Tankar om ämnet 

Trots att resultatet för den egna studien stred mot hypotesen fanns det trender som gick 

att tolka som att juridiskt skolade domare kunde skilja sig från lekmän. Till den grad som 

lekmännens resultat var generaliserbara till nämndemän utökades även bilden av hur 

domare kan skilja sig från nämndemän. Psykologi kan följaktligen vara användbart för 

den juridiska världen även de gånger då forskningen bekräftar antaganden som redan 

finns. Sker inte systematiska studier av dessa föreställningar förblir antagandena enbart 

antaganden och inte empiriska slutsatser.  

Enligt min uppfattning bör utbytet mellan psykologi och juridik i Sverige utökas så att 

fler antaganden om verkligheten kan beläggas eller motbevisas med empiriskt stöd. 

Exempelvis är ett vanligt antagande om lögnare att de oftare viker bort sin blick än 

sanningssägare och har svårt för att sitta still vilket forskning har visat vara felaktigt.154 

Desto fler sådana ”common sense-teorier” som kan bevisas eller motbevisas med 

empirisk forskning desto bättre då det förbättrar bevisvärderingen och effektiviserar 

juridiska förfaranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Strömwall & Granhag, The Detection of Deception in Forensic Contexts, s. 232 f. 
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Bilaga 1 – Enkäten 

Enkät om påföljdsbestämning 

Den här enkätundersökningen ingår i ett examensarbete för juristprogrammet vid Uppsala 

universitet. Enkäten handlar om påföljdsbestämning.  

Ditt deltagande är anonymt. Vidare är ditt deltagande helt frivilligt. Du kan därför när 

som helst avbryta ditt deltagande om du vill det. 

På följande sidor kommer du att få läsa flera texter. Det är viktigt att du läser texterna 

noggrant. Efter att du har fått läsa texterna kommer du att få besvara några frågor. 

 

--Nästa sida--  

 

På följande sidor kommer du att få läsa om en rättegång. Den handlar om ett fiktivt fall. 

 

--Nästa sida— 

 

Rättegången 

David Zackri är åtalad för att 2015-07-10, kl. 14:00 ha rånat Apoteket Svalan i centrala 

Uppsala. Dagen i fråga jobbade Agneta Hanson och Karl Gustavsson i butiken. 

Rättegången hålls idag. I rättegången är Agneta och Karl målsägande. 

 

--Nästa sida— 

 

Fallet 

Karl Gustavsson berättar att han stod i kassan när en man kom in i butiken. Mannen var 

svartklädd med en sjal över ansiktet. Han kom fram till kassan där Karl stod och sa ”öppna 

kassan” samtidigt som mannen visade en kniv. Karl försökte då öppna kassan men fick 
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inte upp den. Mannen svarade ”det kan du visst, annars” och började räkna ner från tio. 

Nu stod mannen bakom Karl. Efter några sekunder fick då Karl upp kassan. 

Samtidigt som det här hände kom Agneta in i butiken efter att ha avslutat ett 

telefonsamtal. Även hon jobbar där. Hon berättar att hon blev tillsagd av mannen att 

öppna en till kassa. Tillsammans började Karl och Agneta sen att lämna över pengar till 

mannen. Sammanlagt måste de ha lämnat ca 16 000 kr i kontanter. Både Agneta och Karl 

berättar idag att de inte vågade göra något motstånd eftersom att mannen var beväpnad 

med en kniv. 

När mannen hade fått pengarna gick han mot utgången. Innan han gick ut sa han ”jag 

håller ögonen på er”. En kund i butiken gjorde efter det ett utfall mot mannen. Den sjal 

som mannen hade använt för att maskera sig föll då av. Efter det sprang mannen därifrån.  

Agneta och Karl berättar att de hade blivit livrädda under rånet. Mannen kändes iskall. 

 

--Nästa sida— 

 

Fallet 

Polis tillkallades till platsen. Polisen grep 20 minuter senare David Zackri inne i Uppsala 

centrum. Han bar då på en väska som innehöll en kniv och 16 300 kr i kontanter. 

David Zackri har i polisförhör inte kunnat lämna någon förklaring till vart han hade fått 

pengarna ifrån. Han nekar dock till att han skulle ha begått rånet i fråga. 

 

--Nästa sida— 

 

Fotokonfrontation 

En månad efter rånet hölls en fotokonfrontation (där den misstänkte och flera andras foton 

visas för att vittnen ska kunna säga om gärningsmannen finns bland fotona). David Zackri 

ingick i denna fotokonfrontation som misstänkt. Karl, Agneta och kunden i butiken hade 
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beskrivit rånaren som 180 cm lång, i 20-årsåldern med kort brunt eller mörkt hår och med 

skäggstubb.  

Vid fotokonfrontationen pekade både Karl, Agneta och kunden ut David Zackri som 

gärningsmannen vid rånet. De var 90-95% säkra på att David Zackri var rånaren. 

Så här ser David Zackri ut idag (här varierades alltså utseendet mellan versionerna av 

enkäten): 

 

 

Vid rättegången visades sedan fotografier på den kniv som funnits i David Zackris väska 

när han greps. Karl, Agneta och kunden kände igen kniven från rånet. Utöver det gjordes 

en DNA-analys av NFC på det hår och saliv som fanns på den sjal rånaren hade tappat på 

brottsplatsen. Detta DNA från sjalen matchade starkt med David Zackris DNA. 

 

--Nästa sida--  

 

Rättegången 

Rättegången slutar med att domstolen finner David Zackri skyldig. Han fälls därför för 

rånet mot butikspersonalen. Han är 28 år och är ostraffad sedan tidigare. 
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Vilket straff anser du att David Zackri bör få? (Ringa in ditt svar) 

 • Skyddstillsyn med samhällstjänst 

• Villkorlig dom med samhällstjänst 

• Fängelse 2 månader 

• Fängelse 4 månader 

• Fängelse 6 månader 

• Fängelse 8 månader 

• Fängelse 10 månader 

• Fängelse 12 månader (ett år) 

• Fängelse 14 månader 

• Fängelse 16 månader 

• Fängelse 18 månader 

• Fängelse 20 månader 

• Fängelse 22 månader 

• Fängelse 24 månader (två år) 

• Fängelse 26 månader 

• Fängelse 28 månader 

• Fängelse 30 månader 

• Fängelse 32 månader 

• Fängelse 34 månader 

• Fängelse 36 månader (tre år) 

• Fängelse 38 månader 

• Fängelse 40 månader 

• Fängelse 42 månader 

• Fängelse 44 månader 

• Fängelse 46 månader 

• Fängelse 48 månader (fyra år) 

• Fängelse 50 månader 

• Fängelse 52 månader 

• Fängelse 54 månader 

• Fängelse 56 månader 

• Fängelse 58 månader 
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• Fängelse 60 månader (fem år)  

• Fängelse 62 månader 

• Fängelse 64 månader 

• Fängelse 66 månader 

• Fängelse 68 månader 

• Fängelse 70 månader 

• Fängelse 72 månader (sex år) 

 

Hur säker känner du dig på att din bedömning är den bästa möjliga? (Ringa in ditt svar) 

0 %     10 %     20 %     30 %     40 %     50 %     60 %     70 %     80 %     90 %     100 % 

--Nästa sida--  

 

Ålder? 

____ 

 

Kön? 

 Man 

 Kvinna 

 

(För domare) Hur många år har ni jobbat vid domstol? (Ange en siffra) 

 ______ 

 

--Nästa sida--  

 

Tack för att du tog dig tid att besvara min enkät. 

 

--Slut på enkäten--  


