
CURRENT THEMES IN IMER RESEARCH

is a publication series that presents current research in the multidisciplinary field
of International Migration and Ethnic Relations. Articles are published in Swedish

and English. They are available in print and online (www.bit.mah.se/MUEP).

MALMÖ UNIVERSITY

SE-205 06 Malmö
Sweden

tel: +46 46 665 70 00
www.mah.se

CURRENT THEMES 
IN IMER RESEARCH

NUMBER 10

                     
Brottsoffer i rättsprocessen. 

Har utländsk bakgrund betydelse?

   Victims of crime in the legal process –  
Does foreign background matter?

Sophie Hydén
IM

E
R

 •
 M

IM
 

M
A

LM
Ö

 2
0

1
0 

 

C
U

R
R

E
N

T
 T

H
E

M
E

S
 IN

 IM
E

R
 R

E
S

E
A

R
C

H
 1

0
 

M
A

LM
Ö

 2
0

1
0  





CURRENT THEMES 
IN IMER RESEARCH

NUMBER 10

                    

 

Brottsoffer i rättsprocessen. Har utländsk bakgrund betydelse?

Victims of crime in the legal process – Does foreign background matter?   

Sophie Hydén
 



Current Themes in IMER Research

Number 10

 
editorial board Björn Fryklund, Maja Povrzanovi ́c Frykman, Pieter Bevelander, 

Christian Fernández och Anders Hellström

editor-in-chief Björn Fryklund

published by Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity

and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic

Relations (IMER), Malmö University, 205 06 Malmö, Sweden, www.mah.se/mim

© Malmö University & the author 2010

Printed in Sweden

Holmbergs, Malmö 2010

ISSN 1652-4616 /  ISBN 978-91-7104-092-3

Online publication, www.bit.mah.se/muep



INNEHåll

FörorD .............................................................................. 5

ABstrAct ........................................................................... 6

rättsVäsenDets möte meD BrottsoFFer 
som HAr utlänDsk BAkgrunD  ....................................... 7

Inledning ..............................................................................7
undersökningens syfte och innehåll ..........................................8
myndighetsperspektivet ..........................................................9
Brottsofferperspektivet ...........................................................11
etnicitetsperspektivet.............................................................13

teoretIskA utgångspunkter: BrottsoFFerskAp,  
proFessIon ocH etnIcItet  ............................................ 19

Brottsoffret som social konstruktion .........................................20
Yrkesrelaterade drag bland rättsväsendets aktörer  ..................25
Vad visar tidigare studier om brottsoffer med 
utländsk bakgrund?  .............................................................29

BrottsoFFrets Väg genom rättsprocessen  .............. 37
Att studera etniska bias ........................................................37
material och genomförande ..................................................38
resultat  ..............................................................................42
slutsatser av delstudie ett ......................................................48

FörHör meD BrottsoFFer som HAr 
utlänDsk BAkgrunD ...................................................... 53

utgångspunkter ...................................................................53
material och genomförande ..................................................55
resultat  ..............................................................................57
slutsatser av delstudie två .....................................................71



slutDIskussIon ............................................................... 77

AppenDIx  ......................................................................... 84

lItterAtur ........................................................................ 87

summArY ......................................................................... 96

FörFAttArpresentAtIon .................................................. 99



FöRoRd

Denna undersökning har genomförts med finansiering av 
Brottsofferfonden. Utöver Brottsoffermyndigheten vill jag tacka dem 
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arbete. I ett tidigt skede fick jag hjälp av personal vid Polismyndigheten 
i Skåne som tog fram polisanmälningar åt mig. När jag ibland fastnade 
i min genomgång av dessa och inte kom vidare har civilutredare Stefan 
Larsson vid polisen i Malmö väglett mig och tagit fram komplette-
rande information. Stort tack för det! Tack även vaktmästare Kenneth 
vid Tingsrätten i Lund som tagit fram domar åt mig, samt Silvia Åberg 
som hjälpte mig med domar vid Hovrätten i Malmö. I arbetet med 
att analysera undersökningens kvantitativa material har jag fått stor 
hjälp av Inge Dahlstedt vid Malmö Institute for Studies of Migration, 
Diversity and Welfare (MIM) på Malmö högskola. Tack Inge! När det 
gäller intervjuundersökningen är jag tacksam för den samarbetsvilja 
som anställda i polisområde Malmö vid polisen i Skåne har visat – 
ansvariga på de enheter där jag genomfört intervjuer genom att avvara 
personal och hjälpa mig med att boka in intervjuer, och utredare som 
medverkade i intervjuer genom engagemang och vilja att dela med sig 
av sina kunskaper och erfarenheter. Tusen tack för detta. Tack även 
Pernilla Ouis och Hanna Cinthio vid Hälsa och samhälle på Malmö 
högskola, Ulf Holmberg vid högskolan i Kristianstad, samt redaktö-
rerna för Current Themes in IMER Research på MIM för värdefulla 
kommentarer på texten i sitt slutskede.
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ABSTRACT

This study investigates if the legal process is affected by the foreign 
background of crime victims based upon two empirical studies: one 
document study of police reports concerning assault and unlawful 
threat in Landskrona in 2005, and one interview study focusing on 
the crime victim’s encounter with the police during interrogation. The 
analysis relates to three different theoretical areas; victimology, the 
study of professions and studies in ethnicity. The result demonstrates 
that the foreign background of crime victims does seem to influence 
the legal process in several ways, for example investigators try to 
adjust interrogations to overcome communication difficulties. 
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kapitel 1

RäTTSväSENdETS MöTE MEd BRoTTS-
oFFER SoM HAR UTläNdSk BAkgRUNd 

Inledning
Det svenska rättssystemet har länge utgått från ett gärningsmanna-
perspektiv. Gärningsmannens motiv till en handling (brottet) har vid 
rättegång och domslut tillskrivits en större betydelse än konsekven-
serna av handlingen, alltså skadan för brottsoffret (Lindgren 2004: 15; 
Heberlein 2008: 9). Även samhällets olika stödinsatser i samband med 
brott har i regel fokuserat på gärningsmannen medan brottsoffret har 
haft en underordnad betydelse. Under de senare decennierna har detta 
förhållande förändrats och brottsoffers intressen börjat tas tillvara i 
större utsträckning genom förbättrad ersättning, rätt till målsägande-
biträde, stödverksamheter, informations- och utbildningsinsatser för 
rättsväsendets aktörer med mera (Lindgren 2004: 15). Det har även 
börjat riktas intresse mot personer som riskerar att drabbas hårdare 
än andra i samband med brott, s.k. dubbelt viktimiserade, som en 
följd av sin utsatta position i samhället. Invandrare, funktionshin-
drade, homosexuella, och narkotikamissbrukare är exempel på sådana 
grupper (Lindgren m.fl. 2001: 91ff). 

I denna undersökning står brottsoffer med utländsk bakgrund i fokus. 
Att både vara föremål för brott och kanske lida ett utanförskap på 
olika samhällsarenor som en följd diskriminering, språksvårigheter, 
eller okunskap om det svenska samhället, medför svårigheter för 
såväl brottsoffers återhämtning som upprättelse (Lindgren m.fl. 2001: 
91ff). Dels finns det en risk för att eventuella känslor av utanförskap 
i samhället ökar i och med brottet, med följden att individer utvecklar 
en särskild känslighet inför diskrimineringens olika uttryck. Dels kan 
brottsoffer med utländsk bakgrund i kontakter med olika samhällsin-
stitutioner såsom sjukvård, försäkringskassa, eller rättsväsende ha ett 
sämre utgångsläge än befolkningen i allmänhet genom att på olika sätt 
falla utanför normen, mötas med fördomar, eller sakna förutsättningar 
för att ta sig fram i systemet. 
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Undersökningens syfte och innehåll
I denna undersökning är ambitionen att studera om rättsprocessen 
påverkas av att brottsoffer har utländsk bakgrund.  Forskningsfrågan 
berör således ett praktiskt problem som handlar om premisserna för 
brottsoffer med utländsk bakgrund i rättsprocessen. Svaren på forsk-
ningsfrågan ryms inte inom en vetenskaplig disciplin. Undersökningen 
hämtar därför sina teoretiska utgångspunkter från tre olika kunskaps-
områden. Viktimologi utgör ett centralt område, dvs. studiet av brotts-
offer, med särskild tonvikt vid hur företeelsen brottsoffer kan förstås 
och vad som krävs för att någon skall betraktas som ett brottsoffer. 
Ett andra kunskapsområde som berörs i vid mening är professions-
forskning med avseende på rättsväsendets aktörer i fråga om yrkesroll, 
karaktärsdrag och förutsättningar i arbetet samt vilken betydelse detta 
har i relation till mötet med brottsoffer. Inriktningen på betydelsen av 
utländsk bakgrund innebär att även etnicitetsfrågor gör sig gällande. 
Etnicitet utgör en aspekt av den sociala relationen mellan människor 
och är på så sätt en möjlig påverkansfaktor i rättsväsendets hantering 
av brottsoffer, vilket inte minst framgår av tidigare studier på området. 
Dessa tre kunskapsområden utgör undersökningens teoretiska ramar 
och redovisas i kapitel två. 

I första hand är detta emellertid en empiriskt inriktad undersökning 
omfattande två olika delstudier, fortsättningsvis kallade för delstudie 
ett och delstudie två. Delstudie ett är en dokumentstudie av samtliga 
anmälningar om misshandel och olaga hot i Landskrona under år 
2005. Ärendena följs genom rättsmaskineriet och ligger till grund 
för en kvantitativ analys. Syftet med delstudie ett är att undersöka 
om etniska bias påverkar hanteringen och utfallet i rättsprocessen i 
fråga om brottsoffer. Delstudien redogörs för i kapitel tre. I kapitel 
fyra presenteras delstudie två som bygger på intervjuer med utredare 
verksamma vid polisen i Malmö. Syftet med denna delstudie är att 
undersöka vilken betydelse brottsoffers utländska bakgrund enligt 
utredare kan ha i förhör och hur utredare säger sig hantera detta. I 
det femte och sista kapitlet görs en samlad analys av resultatet i de två 
delstudierna utifrån de tidigare diskuterade perspektiven viktimologi, 
profession och etnicitet. 

Undersökningens vetenskapliga värde består i ökad kunskap om rätts-
väsendets hantering av brottsoffer i allmänhet och brottsoffer med 
utländsk bakgrund i synnerhet, mot bakgrund av två sinsemellan 
kompletterande empiriska material. Undersökningen har också en 
lärande dimension som förtjänar att lyftas fram. Genom att delta i 
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intervjuer har utredare i delstudie två fått möjlighet att reflektera över 
och sätta ord på sitt arbete. Detta kan ha bidragit till en mer medveten 
hållning bland utredarna och i bästa fall en förbättrad praxis. I detta 
första kapitel kommer jag att klargöra undersökningens utgångs-
punkter och avgränsningar genom att definiera de olika aktörer som 
aktualiseras och begrepp som används i texten. 

Myndighetsperspektivet
Undersökningen behandlar brottsoffer med utländsk bakgrund utifrån 
ett myndighetsperspektiv såtillvida att det är rättsväsendets aktörer 
och deras beslut, handlingar och bedömningar som är i fokus avseende 
vilken betydelse detta har för brottsoffer. Polis, åklagare och domare 
är de rättsliga aktörer som aktualiseras i undersökningen och berörs 
indirekt i delstudie ett genom att resultatet av deras arbete ingår i den 
kvantitativa studien.1 I delstudie två lyfts den utredande funktionen 
inom polisen fram mer ingående genom intervjuer med utredare vid 
polisen i Malmö. 

Tillsammans med hälso- och sjukvården utgör poliser, åklagare och 
domare de huvudsakliga representanter för samhället som brottsoffer 
möter efter ett brott. Polisens primära uppgift i relation till brotts-
offer är att ta upp anmälningar om brott, säkra bevis i samband 
med brott och att genomföra förundersökningar. I de fall en förun-
dersökning inleds redovisas denna i form av ett förundersökningspro-
totoll som utgör underlag för åklagaren i den fortsatta rättsprocessen 
(Lindgren och Quarnström 2003: 7). Om det däremot saknas tips 
och spaningsuppslag läggs ärendet ned.2 Det är långt ifrån alla brotts-
offer som kommer i kontakt med polisen och ännu färre kommer i 
kontakt med åklagare och domstol som en följd av polisers utred-
ningar (Lindgren 2004: 159, 245). Ofta blir således polisen den enda 
representanten för rättsväsendet som brottsoffret kommer i kontakt 

1 Rättskedjan som helhet omfattar ytterligare aktörer än poliser, 
åklagare och domstolar och kan delas upp i fyra olika delar: 1) 
Polisens operativa verksamhet; 2) Utredningsprocessen, dvs. tiden 
från att en anmälan om brott har upprättats tills åklagaren har 
beslutat i åtalsfrågan; 3) Den dömande processen som äger rum 
i Tingsrätt, Hovrätt respektive Högsta domstol; samt 4) Domens 
verkställighet i form av kriminalvården (Brå 2008:4: 27). 

2 Detta innebär inte att polisens utredning helt upphör. Tvärtom 
fortsätter oftast en viss bevakning av ärendet genom spaning, 
vilket innebär att utredningen kan återupptas om det framkommer 
nya och värdefulla omständigheter i fallet.
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med. Mötet mellan polis och drabbade har en stor betydelse för både 
brottsoffers återhämtningsprocess, utredningen av brottet, och brotts-
offrets fortsatta medverkan i rättsprocessen (Lindgren 2004: 170). Vid 
grövre brott och om det finns misstänkta personer blir såväl utred-
ningen som kontakterna mellan polis och brottsoffer mer omfattande 
(Dahlbäck 2006: 6f). I många fall är dock brottsoffers kontakt med 
polisen marginell och inskränker sig kanske till ett brev som bekräftar 
att brottet anmälts, eller ett brev som meddelar att utredningen har 
lagts ned (Lindgren 2004: 247). Utredande poliser, som har intervjuats 
i delstudie två, utför ett arbete som på vissa sätt skiljer sig från polis-
arbetet ute på gatan. Utredarnas arbete genomförs exempelvis inne i 
polisens lokaler vilket innebär att förhör hålls under lugnare förhål-
landen än ute på brottsplatsen samt att det finns bättre tillgång till 
tekniska hjälpmedel, tolk osv. 

Brottsoffers kontakt med åklagare och domstolar är mer formell än 
den med polisen och sker senare i relation till brottet. Framförallt gäller 
detta domstolens åtaganden, men även åklagaren möter i regel brotts-
offren först på rättegångsdagen (Lindgren 2004: 267). Åklagarens roll 
är att ta ställning till om det föreligger misstanke om brott och om den 
bevisning som finns räcker till för att väcka åtal, medan domstolens 
roll är att döma i mål där åtal väckts av åklagare, dvs. värdera den 
bevisning som läggs fram av parterna och bedöma om gärningen 
utgör brott i rättslig mening (Lindgren 2004: 179ff). Åklagaren skall 
bevaka målsägandens rättssäkerhet och se till att dennes intressen 
inte behandlas godtyckligt i rättsprocessen. Åklagaren bär därmed ett 
särskilt ansvar i relation till brottsoffer. Domstolarna däremot har ett 
särskilt ansvar för att bevaka den tilltalades (anklagades) rättssäkerhet 
genom att se till att domen gentemot den tilltalade inte är felaktig. 

Undersökningen omfattar två delstudier som utgår från två olika städer 
i södra Sverige; Landskrona och Malmö. Landskrona är en medelstor 
stad med en befolkning på drygt 40 000 personer medan Malmö är 
en storstad med uppemot 300 000 invånare. Gemensamt för de båda 
städerna är en hög andel befolkning med utländsk bakgrund jämfört 
med den generella andelen i landet som ligger på 20 procent. I Malmö 
har uppemot 40 procent utländsk bakgrund3 och i Landskrona är det 
drygt 30 procent som har utländsk bakgrund4. Därmed blir det särskilt 
intressant och angeläget att studera de rättsliga myndigheternas 
hantering av brottsoffer med utländska bakgrund i dessa båda städer. 

3 Malmö stads hemsida, www.malmoe.se (2010-03-22, 11.53).
4 Uppgifterna kommer från Landskrona stad (2010-03-22).
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Valet av två skånska städer har att göra med närheten till Malmö 
högskola. Från början var det inte bestämt i vilken stad dokument-
studien respektive intervjustudien skulle göras. Efterhand visade det 
sig att det mindre polisområdet Landskrona var bästa utgångspunkt 
för den kvantitativa delstudien eftersom det gick att genomföra en 
totalundersökning av samtliga anmälningar om misshandel och olaga 
hot i staden under år 2005. I Malmös fall hade jag varit tvungen att 
avgränsa mig till några av stadens olika stadsdelar. I polisområde 
Malmö fanns det å sin sida bättre förutsättningar för den anony-
mitet som är var viktig i samband med intervjustudien, som en följd 
av det större antalet olika utredningsenheter. Vikten av anonymitet 
var en fråga som medverkande utredare tog upp när jag presen-
terade min studie i syfte att få kontakt med potentiella intervjuper-
soner. Anledningen till att undersökningen omfattar två olika städer 
istället för en stad är att utredare hade kunnat uppleva det som alltför 
utpekande för att vilja medverka i intervjuer, om jag i ett och samma 
polisområde både hade granskat utredares ärendehantering genom en 
dokumentstudie och genomfört intervjuer. 

Det är svårt att säkert veta om det har påverkat studiernas resultat i 
vilken stad det empiriska materialet inhämtats. Det kan till exempel 
finnas skillnader mellan utredares förhållnings- och arbetssätt i olika 
städer. Resultatet i de båda delstudierna pekar dock i samma riktning, 
dvs. mot en icke-diskriminerande praxis, vilket talar emot att det 
skulle finnas betydande skillnader mellan utredares förhållningssätt i 
olika polisområden. 

Brottsofferperspektivet
Brottsofferperspektivet aktualiseras i undersökningen genom 
belysandet av brottsoffers förutsättningar i rättsprocessen. Brottsoffers 
egna upplevelser i möte med rättsväsendet studeras emellertid inte, 
men är naturligtvis viktigt att också utöka kunskaperna om. Det kan 
verka enkelt att avgöra vem som är ett brottsoffer, men det skiljer sig 
i själva verket åt beroende på om man ser det från rättslig, sociologisk 
eller psykologisk utgångspunkt. Snarare än en given definition så finns 
det många olika, mer eller mindre begränsande definitioner av vad ett 
brottsoffer är. 

Begreppet brottsoffer är inte rättsligt definierat, men i juridisk mening 
är det rimligt att tala om att den som utsatts för brott är att betrakta 
som brottsoffer. Om någon som utsatts för brott samtidigt lidit skada 
kan hon, han eller den – om det är ett företag eller annan juridisk 
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person – ha rätt till skadestånd. I rättsligt hänseende talar man då om 
målsägande vilket i Rättegångsbalken 20 kap. 8 § definieras som den 
mot vilken ett brott har blivit begånget eller som har blivit förnärmad 
av brottet eller som har lidit skada av det. I samband med det ökade 
intresset för ett brottsofferperspektiv har det på senare tid införts 
särskilda regler till stöd för brottsoffer. Således har det 1978 införts en 
Brottsskadelag (1978:413) som ger rätt till brottskadeersättning från 
svenska staten för den som lidit skada till följd av brott. Ersättning 
kan utgå för personskada i form av skada på kläder och liknande, 
men även s.k. kränkningsersättning för angrepp på person, frihet och 
frid. Brottsskadeersättning betalas sedan år 2006 även till barn som 
bevittnat ett brott, t.ex. om ett barn bevittnat våld från närstående. 
Det sociologiska brottsofferbegreppet är vidare än det juridiska genom 
att inte vara beroende av att den som utsatts för brott har lidit skada 
i en juridisk/ekonomisk mening. Djur och natur kan även anses ingå i 
kategorin brottsoffer utifrån ett sociologiskt perspektiv. Lagstiftningen 
har i vissa sammanhang kommit att närma sig ett vidare brottsoffer-
begrepp genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen 5 kap. 11 § som 
föreskriver att ”(t)ill socialnämndens uppgifter hör att verka för att 
den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.” 
Särskilt gäller detta kvinnor som utsatts för brott. Här ställs således 
inte heller några krav på påvisad skada i den mening som målsä-
gandebegreppet och brottsskadeersättning från staten utgår från. 
Utifrån ett psykologiskt perspektiv får brottsofferdefinitionen en mer 
subjektiv karaktär genom att omfatta individens egna upplevelser och 
tolkningar av en händelse. I situationer där en del upplever sig som 
offer gör andra det inte. 

Den juridiska definitionen av brottsoffer – målsägande – överens-
stämmer med studiens syfte, men i intervjuerna med utredare framkom 
att dessa inte använde begreppet målsägande i den bemärkelse som 
Rättegångsbalken anger. Istället åsyftades med målsägande dem som 
gör en anmälan om brott, vilket inte alltid innebär att personen har 
utsatts för brott. Ibland görs anmälningar på falska grunder och en 
persons anmälan om en händelse till polisen innebär inte alltid att det 
varit frågan om brott i juridisk mening. Mot bakgrund av detta har 
jag för att tydliggöra undersökningens fokus på brottsutsatta valt att 
använda termen brottsoffer i texten.

Misshandel och olaga hot är den avgränsning som gjorts i fråga 
om brott. Dessa brott drabbar såväl män som kvinnor och är inte 
särskilt präglade av kön och genusaspekter, såsom exempelvis sexual-
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brott. Brotten är dessutom tillräckligt socialt komplicerade för att 
etniska bias kan tänkas spela in i den rättsliga hanteringen och 
kunna synliggöras genom forskningsprocessen. Misshandel definieras 
i Brottsbalken 3 kap. 5-6 § och innebär att orsaka en annan person 
kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt. Det förekommer olika 
grader av misshandel, från ringa till grov, vilket innebär att påföljden 
för brottet kan variera från böter upp till fängelse i högst tio år. 
Misshandel är både ett integritetskränkande brott och ett brott som 
kan leda till fysiska skador vilket sammantaget försvårar situationen 
för den drabbade. I många fall har alkohol varit en utlösande faktor 
– inte sällan har både brottsoffret och gärningsmannen varit alkohol-
påverkade. Misshandel är även ett brott där båda parter kan känna 
sig angripna och det ofta förekommer motanmälningar så att en ”ord 
mot ord situation” uppstår (Lindgren 2004: 210). Olaga hot i sin tur 
definieras i Brottsbalken 4 kap. 5 § och definieras där enligt följande: 
”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig 
gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig 
fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom 
(…)”. Olaga hot kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Ofta 
förekommer olaga hot i samband med misshandel vilket också framgår 
av de anmälningar som jag har tagit del av i denna undersökning. 

Etnicitetsperspektivet
Etnicitet är ett svårfångat och komplext begrepp. Gemensamt för de 
flesta olika synsätten på begreppet är att etnicitet har att göra med 
klassificering av människor och grupprelationer (Hylland Eriksen 
1993: 4). Etnicitet syftar på identifikation med och känsla av tillhö-
righet till en etnisk grupp utifrån kriterier såsom ett gemensamt språk, 
en gemensam kultur, historia eller territorium (Johansson 2000: 84ff). 
Dessa olika kriterier bildar bas för etniska identiteter, men det krävs 
också känslor av samhörighet för att det ska bildas en etnisk grupp. 
Etniska grupper grundar sig i en avgränsande social process där 
känslor av ”vi” och ”dom” kombineras med tidigare nämnda kriterier 
för etnicitet som blir utmärkande för ett folks kollektiva uppfattning 
om sig självt (Westin 2008: 23). Denna kollektiva uppfattning kan 
vara såväl tillskriven utifrån som självtillskriven (Barth 1969: 13). 

Diskussionerna kring begreppet har framförallt handlat om huruvida 
etnicitet är en essens, dvs. något medfött, oföränderligt, konsekvent 
och beskrivbart, eller något som är skapat genom historiska och 
sociala processer. Idag beskrivs etnicitet för det mesta som en aspekt 
av en social relation mellan grupper och människor som ser sig som 
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kulturellt annorlunda i relation till andra grupper (Hylland Eriksen 
1993: 4). Av denna sociala process följer att etnicitet är föränderligt 
och dynamiskt – det betyder olika mycket i olika kontexter liksom 
i olika historiska skeenden. En persons utländska bakgrund kan 
exempelvis ha en viss betydelse och laddning i ett sammanhang, och en 
annan (kanske ingen) betydelse och laddning i ett annat sammanhang. 
Att det är frågan om mellanmänskliga, oftast omedvetna och outtalade 
processer gör det inte direkt lättare att sätta fingret på vilken faktisk 
betydelse eller påverkan etnicitet har i ett visst sammanhang.

Etnicitet är vidare ett begrepp med både kulturella och sociala dimen-
sioner (Åhlund 1997). Dessa båda dimensioner är sammanlänkade så 
till vida att människors etnicitet, kulturella bakgrund alternativt natio-
nalitet, och föreställningar om detta, påverkar människors position 
och resurser i samhället (Hylland Eriksen 1993: 7). Den svenska 
majoritetsbefolkningen befinner sig i ett överläge5 gentemot invånare 
med utländsk bakgrund och ett exempel på det är att invandringen 
till Sverige inte återspeglas demografiskt bland de anställda inom det 
svenska rättsväsendet. Andelen anställda med utländsk bakgrund 
inom rättsväsendet uppgick år 2005 till 7 procent (Prop. 2006/07:1: 
39) vilket innebär att rättsväsendet tillhör de myndigheter som har den 
lägsta andelen anställda med utländsk bakgrund jämfört med andra 
statliga sektorer (Brå 2008:4: 14). Inom polisen hade 11,3 procent av 
alla poliser utländsk bakgrund år 2006 (SOU 2008:39: 53). Denna 
snedvridenhet ökar risken för att makt- och kulturskillnader mellan 
grupper och individer frestar på och utgör prövningar för den objek-
tivitet och neutralitet som det juridiska systemet bygger på, och gör så 
att de juridiska idealen inte alltid överensstämmer med verkligheten. 

Ett exempel på hur det juridiska systemets neutralitet brister är att 
det inte beaktar diskrimineringens kumulativa effekter, alltså att 
faktorer som missgynnar en viss grupp på ett samhällsområde kan 
ha konsekvenser för gruppens förutsättningar till jämlika möjligheter 
på andra områden, såsom i domstolars val av påföljd och straff (Brå 
2008:4: 12). Vissa av de faktorer som påverkar de rättsliga besluten 
rör förhållanden som relaterar till offrets bakgrund, exempelvis vilka 
åtgärder som betraktas som relevanta i ett ärende eller hur hög en 
individs samhällsmoral förväntas vara (Diesen 2005: 265f; Dahlbäck 
2006: 49). Yrkesverksamhet och god förankring i samhället används 
till exempel som skäl för strafflindring och villkorlig dom, medan 

5 Det finns emellertid stora variationer mellan hur människor från 
olika länder och delar av världen betraktas och tas emot i Sverige.



15

en sämre social situation tenderar att användas som en indikator på 
återfallsrisk (Dahlbäck 2006: 12; Brå 2008:4: 12). Enligt en sådan 
rättstillämpning får personer med svensk bakgrund en fördel i rätts-
processen i förhållande till personer med utländsk bakgrund eftersom 
invandrare generellt har en svagare ställning på bostadsmarknaden, i 
arbetslivet och på andra samhällsområden (SOU 2005:56: 28; SOU 
2006:79). Det är också möjligt att rättsväsendets aktörer påverkas av 
föreställningar och förväntningar om en bättre samhällsförankring 
bland svenskar än invandrare, trots att detta kanske inte stämmer i 
det enskilda fallet. Rättsväsendet behöver med andra ord se över sina 
bedömningsgrunder utifrån ett etnicitetsperspektiv för att undvika att 
rättstillämpningen blir biased. 

I ljuset av ovanstående åsyftar etnicitetsperspektivet i undersök-
ningen inte enbart formella förhållanden såsom brottsoffers medbor-
garskap eller födelseland utan också andra faktorer som kan påverka 
människors sätt att agera och relatera till varandra. Det kan exempelvis 
röra sig om fenotypiska kännetecken (t.ex. hudfärg och utseende), 
språklig förmåga och eventuellt brytning som påverkar förutsätt-
ningarna för att ta sig fram i systemet eller väcker föreställningar hos 
andra människor (i detta fall rättsväsendets aktörer) om andras natio-
nalitet, kultur, värderingar, livsstil, utbildningsnivå, osv. I delstudie ett 
där jag söker svar på om etniska bias påverkar rättsprocessen i ärenden 
som gäller misshandel och olaga hot, åsyftar jag denna bredd av olika 
faktorer relaterade till människors etniska bakgrund som på olika sätt 
kan påverka rättsprocessen och leda till negativa konsekvenser (bli 
diskriminerande) i rättsväsendets behandling av ärenden och individer. 

Diskriminering kan förekomma utan att stå i strid med rättsliga 
bedömningar och utan att rättsliga aktörer har syftat till negativ särbe-
handling eller diskriminering. Den etniska biasen kan vara medveten 
eller omedveten. Medvetna etniska bias är med all sannolikhet 
ovanliga. Det är istället omedvetna etniska bias som mitt intresse riktar 
sig mot, vilket ställer större krav på forskningen eftersom det fordrar en 
vetenskaplig behandling för att kunna ge tillförlitliga svar. Omedvetna 
etniska bias kan vara en följd av bristande eller oriktig kunskap hos 
rättsväsendets aktörer. Kognition, dvs. sättet att uppfatta världen, 
är också en viktig faktor. Tror rättsväsendets aktörer till exempel att 
romer i allmänhet stjäl så finns det en risk för att detta påverkar rätts-
tillämpningen (jämför Brå 2008:4: 68f). Sådana föreställningar kallas 
för stereotyper och fördomar, vilka inte alltid är lika tydliga som i det 
nämnda exemplet. Omedvetna etniska bias kan också vara en följd av 



16

strukturella förhållanden. En strukturell faktor hänger samman med 
kommunikationsmöjligheter och språk. Att det svenska rättsväsendet 
är uppbyggt kring det svenska språket skapar en strukturell nackdel 
för personer som inte har svenska som modersmål. Rättens aktörer 
har som tidigare nämndes företrädesvis också svensk bakgrund vilket 
leder till en risk för att etniska bias uppstår beroende på exempelvis 
skilda kulturellt betingade sätt att vara. 

De flesta studier av rättsväsendet med ett etnicitetsperspektiv fäster 
vikt vid rättsliga aktörers diskriminerande praktiker, i synnerhet när 
det gäller polisen. En del av förklaringen till detta ligger i att många 
studier går att hänföra till vad Micael Björk kallar för forskning enligt 
”förtrytelsens skola”. Bakom sådan ligger forskare som enligt Björk 
låter sig styras av sitt eget eller andras uttalade missnöje med polisen, 
och agerar ställföreträdande offer för en missgynnad klass, en viss 
etnisk gruppering eller social rörelse. 

Osämjan mellan poliser och deras förtrytsamma kritiker kan be skrivas som 
en rivalitet på rättens område, där ”teoretiker” gärna markerar distans till 
”praktiker” sysselsatta med att fatta beslut om människors morgondag. 
Mot sådana beslut kan det alltid riktas kritik, särskilt från akade miker på en 
bokstavligt talat ansvarslös position. (Björk 2009: 20). 

Min avsikt är inte i första hand att försöka bevisa etnisk diskrimi-
nering eller etniska bias i rättsväsendets hantering av brottsoffer. I 
likhet med Brottsförebyggande rådet (Brå) ser jag svårigheter med att 
kunna bevisa etnisk diskriminering i rättsprocessen:

Det är nästan omöjligt att i något enskilt fall säga huruvida det hade fått 
ett annat utfall om en tilltalad eller målsägande hade fått mer utrymme att 
lägga fram sin sak, hade fått ett mer respektfullt bemötande eller hade sluppit 
betraktas som mindre trovärdig på grund av sin etniska bakgrund. Lika 
svårt är det att bedöma om utfallet hade varit annorlunda om man inte hade 
behövt förlita sig på telefontolkning vid en häktningsförhandling, eller om en 
tilltalad eller målsägande hade kunnat förhöras på sitt modersmål istället för 
på sitt andra eller tredje språk (Brå 2008:4: 13).

Mot bakgrund av detta är min ambition att öka kunskaperna om ett 
mångvetenskapligt fenomen genom att kombinera tre olika veten-
skapliga ansatser och kunskapsområden. Undersökningens empiriska 
förankring består i två studier utifrån vilka diskussionen om brotts-
offer med utländsk bakgrund i rättsprocessen utvecklas och nyanseras. 
Genom en analys av hur och när etniska bias kan göra sig gällande 
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i rättsprocessen samt hur det är möjligt att hantera brottsoffers 
utländska bakgrund i polisens utredande arbete, skapas ett underlag 
för kunskapsutveckling även i ett lärande praktiskt perspektiv. Trots 
ett omfattande empiriskt arbete har undersökningen ändå karaktären 
av att vara explorativ. Jag har kunnat dra vissa slutsatser av mitt eget 
arbete i jämförelse med tidigare forskning på området. Likväl gör 
inte dessa slutsatser anspråk på att var fullständiga. Vissa pusselbitar 
saknas, bland annat har jag i den kvantitativa delstudien inte vägt 
in gärningsmännens olika karaktäristika som en del av förklaringen, 
inte heller ålder och kön hos målsäganden har vägts in. De slutsatser 
som dras i slutkapitlet kan därför ses som tentativa, men de sträcker 
sig så långt att de pekar ut vilka kompletterande undersökningar och 
analyser som skulle krävas för att ge fullständiga svar på de forsk-
ningsfrågor jag ställer i mitt arbete. 
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kapitel 2

TEoRETISkA UTgåNgSpUNkTER: 
BRoTTSoFFERSkAp, pRoFESSIoN oCH 

ETNICITET 

I detta kapitel skall jag introducera de tre kunskapsområden som 
tillsammans formar undersökningens förståelseramar. Dels handlar det 
om viktimologi, eller läran om brottsoffer, där jag lägger fokus på hur 
brottsofferkategorier konstrueras, etableras och kan bli styrande för 
rättsväsendets aktörer. I det efterföljande avsnittet om rättsväsendets 
aktörer går jag in på yrkesrelaterade faktorer som kan ha betydelse 
för hanteringen av individer och ärenden i rättsprocessen. Det tredje 
och sista avsnittet tar upp vilken betydelse utländsk bakgrund har 
för brottsoffer i rättsprocessen utifrån tidigare genomförda studier på 
området. Låt mig dock inledningsvis först säga något om brottsoffer-
forskning i allmänhet. 

Kunskapsområdet brottsoffer, även kallat viktimologi, är ett nytt 
forskningsfält. Brottsoffret var visserligen en forskningsfråga redan 
i början av 1970-talet, men då en marginell sådan. Ett uppsving för 
brottsofferfrågan kom mot slutet av 1980-talet och idag håller vikti-
mologin på att etableras som forskningsinriktning i Sverige.6 Begreppet 
brottsoffer förekom i riksdagstryck första gången år 1971. Efter 
ett sparsamt intresse för frågan under 1980-talet märktes sedan en 
markant ökning i begreppets förekomst i riksdagsmotioner mot slutet 
av 1990-talet (Tham 2001: 28). Idag har brottsoffret blivit politiskt 
gångbart och används både av den politiska vänstern och högern. Från 
vänsterns sida för att föra fram svaga gruppers utsatthet för brott och 
från högerns sida för att lyfta fram alarmerande bilder av brottslig-
heten då ett ökat fokus på brottsoffer samtidigt medför ett ökat fokus 
på gärningsmän och kriminalitet. Även den växande säkerhetsindu-
strin har bidragit till att framhäva och förstärka brottsofferperspek-
tivet, mot bakgrund av ekonomiska intressen (Tham 2001: 37). Det är 
således mot bakgrund av olika intressenter med vitt skilda motiv som 
intresset för brottsoffer har vuxit sig starkare i Sverige.

6 För en presentation av pågående forskningsprojekt inom det vikti-
mologiska fältet, se Brottsoffermyndighetens hemsida www.brotts-
offermyndigheten.se.
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 Ett försök till en beskrivning av viktimologi är att det på en och samma 
gång rör något diffust och konkret. Diffust genom att brottsoffer är en 
socialt konstruerad och föränderlig kategori, och konkret så till vida att 
juridiska gränsdragningar tydligt ringar in vem som är ett brottsoffer. 

Brottsoffret som social konstruktion
Jag påpekade tidigare att definitionerna av begreppet brottsoffer är flera 
och beroende av valt vetenskapligt perspektiv. Innebörden i begreppet 
brottsoffer tenderar dessutom att förändras över tid. Brottsoffer är en 
socialt konstruerad och föränderlig kategori som formas av omgiv-
ningens sociala föreställningar om vem som ska betraktas som ett 
brottsoffer (Åkerström och Sahlin 2001). En viktig förutsättning för 
att lyckas få officiell status som brottsoffer är att någon har intresse av 
det, exempelvis staten eller olika yrkesgrupper (Leymann 1989: 147f). 
Detta gäller även för vilken uppmärksamhet i samhället som kommer 
att riktas mot frågor om brottsoffer. Brottsofferområdet har i Sverige 
expanderat markant sedan 1990-talet och då i första hand för att olika 
aktörer lyft fram frågan av egenintresse (Tham 2001: 37).

En viktig förutsättning för etableringen av brottsofferkategorier är 
att människor upplevs göra sig förtjänta av andras medlidande – de 
måste uppfylla offerskapets karakteristika. Enligt den norske krimino-
logen Niels Christies klassiska teori om det idealiska offret7  går det 
att identifiera vissa omständigheter som i kombination med varandra 
skapar den typ av offer som lättast vinner omvärldens sympati. 
Offret skall vara svagt; Offret skall vara upptaget med en respektabel 
aktivitet; Offret skall vara på en plats denne inte kan klandras för att 
vara på; Gärningsmannen skall vara stor och ond; Gärningsmannen 
skall vara okänd och inte ha någon personlig relation till offret; Offret 
skall vara tillräckligt mäktigt för att göra sitt fall uppmärksammat, 
alternativt möter inte starka motkrafter mot att erkännas som idealiskt 
offer (2001: 48). Anledningen till att idealiska offer lätt får fullständig 
och legitim status som offer när de drabbas av brott är att de stämmer 
överens med de kollektiva föreställningarna om hur ett brottsoffer ska 
vara och vilka omständigheter som borde råda kring brottet. Idealoffret 
är en schablonbild som människor bär på och ingen objektiv kategori. 
Ett exempel kan vara den gamla kvinnan som blir rånad på väg hem 
efter att ha varit och hälsat på sin sjuka syster (Christie 2001: 47). 

7 Christie lanserade teorin om det idealiska offret 1986 i texten 
”The Ideal Victim”, i Ezzat A. Fattah (red.) From Crime Policy 
to Victim Policy. New York: St Martin’s Press.  Jag har använt en 
svensk översättning av Christies text.
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Det idealiska offret förutsätter en idealisk gärningsman som är stor, 
ond och främmande. Paralleller kan dras mellan egenskaperna hos 
den idealiske gärningsmannen och så kallat manliga egenskaper såsom 
aktivitet, styrka och handlingskraft (Burcar 2005: 20). Det finns även 
en koppling mellan den idealiske gärningsmannen och invandrar-
mannen som i media ofta framställs som våldsbenägen och kriminell 
(Bredström 2003; Brune 1998, 2004; de los Reyes 2004: 116). I en 
studie av olaga hot som nått Stockholms tingsrätt under åren 1998 och 
2003 visade det sig exempelvis att polis, åklagare och domstolar hade 
lättare för att förstå att en person som blivit hotad hade blivit rädd när 
den hotande hade utländsk bakgrund. Samtidigt var det svårare för 
rättsväsendets aktörer att godta den hotandes eventuella invändning 
att hotet inte var allvarligt menat (Diesen 2005: 266f). 

Karaktärsdragen hos det idealiska offret medför att det även finns en 
motsats i form av icke idealiska offer. Det kan röra sig om en berusad 
ung man på nattklubb som blir rånad under kvällen. Skadorna i 
samband med rånet blir kanske värre för den unge mannen än för den 
gamla kvinnan i exemplet ovan, och pengarna kanske var mer värda 
för honom. Men dessa omständigheter har ingen påverkan på förut-
sättningarna för att vinna status som idealiskt offer eftersom den unge 
mannen kan tillskrivas eget moraliskt ansvar för det som hänt honom 
genom att ha varit berusad och vistats i något som kan uppfattas som 
en tvivelaktig miljö (Lindgren 2004: 30f).

Diskussionen om det idealiska offret belyser mekanismer som ligger 
till grund för brottsoffers möjligheter till stöd, skydd och ersättning, 
och utgör en möjlig utgångspunkt för att förstå vilka faktorer som kan 
spela in under rättsprocessen genom att påverka polisers, åklagares 
och domares bedömningar i ärenden som gäller misshandel och olaga 
hot (jämför Lindgren 2004: 297; Sonander 2008: 93f). 

Omgivningens föreställningar kan ha en positiv effekt för brottsoffer 
genom att kunna bidra till ett officiellt erkännande av en viss brotts-
offerkategori, men det finns också en risk för att den schablonbild 
människor bär på av det idealiska offret blir stigmatiserande och 
passiviserande för brottsoffer. Omgivningens förväntningar på hur 
en individ ska bete sig och reagera i samband med utsatthet för brott 
kan av brottsoffret upplevas som en tvångströja. Det är inte alltid som 
människors konkreta upplevelser stämmer överens med den generella 
bilden av offret, och enskilda individer kan ha svårt att se sig själva i 
den generella offerrollen för att de betraktar sin egen situation som 
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unik (Andersson och Lundberg 2001: 86). Brottsofferskapet rymmer 
därmed en dubbelhet, men de positiva konsekvenserna av ett erkän-
nande som brottsoffer kan trots allt förväntas överväga.  

För att en brottsofferkategori ska få ett officiellt erkännande krävs det 
först en process där starka aktörer arbetar för att synliggöra just dessa 
brottsoffers specifika situation. Företeelsen måste bli etablerad som ett 
samhällsproblem. Denna process innefattar enligt Margareta Hydén tre 
olika faser (2001: 66). Inledningsvis pågår en ideologisk-politisk fas då 
beskrivningar och förklaringar av problemet framförs via exempelvis 
media. Denna period karakteriseras av att sociala rörelser placerar 
och omplacerar fenomen inom olika tolkningsramar för att uppnå en 
resonans som väcker upprördhet bland allmänheten (Jönsson 2001: 
122). Efter den första fasen som syftar till att vinna gehör för ett visst 
anspråk, inträder en fas av riktade aktiviteter i form av lagstiftning, 
rättspraxis, vård med mera. I en tredje fas följer slutligen en imple-
menteringsprocess då definitioner av problemet börjar användas som 
tolkningsramar i vardagliga sammanhang. Detta sista steg är, enligt 
Margareta Hydén, av särskild betydelse för de yrkesgrupper som 
hanterar problemet (Hydén 2001: 66). 

Erkännandet av en officiell brottsofferstatus är betydelsefull för att 
det ger tillgång till samhällets stöd och hjälp. Det innebär även att 
offret tydligt fråntas skuld för det inträffade (Lindgren 2004: 29). Ett 
officiellt erkännande av en viss brottsofferkategori har även förebyg-
gande dimensioner. Lagstiftningen skärps ofta i samband med att 
en brottsofferkategori blir erkänd och lagstiftningen kan genom 
sin normskapande funktion förhindra att brott begås. Även praxis 
ses över för att stärka skyddet för den aktuella brottsofferkategorin 
vilket kan bidra till att risken för att utsättas för denna typ av brott 
upptäcks tidigare. Med tanke på att föreliggande undersökning 
fokuserar på brottsoffer med utländsk bakgrund så finns det anledning 
att här nämna företeelsen hatbrott, som är ett exempel på en nyligen 
etablerad brottsofferkategori omfattad av en straffskärpningsbestäm-
melse8. Straffskärpningsbestämmelsen innebär att det vid bedöm-

8 En anledning till straffskärpningsbestämmelsen är att effekterna 
av hatbrott hos offren kan bli värre i form av depressioner och 
försämrat självförtroende eftersom de drabbades känsla av margi-
nalisering i samhället riskerar att bli påtagligare. Kränkningen av 
brottet är särskilt stor som en följd av att hatbrott inte drabbar 
människor slumpmässig utan mot bakgrund av vem de är och 
vad de representerar. Det finns också en risk för att hatbrottsoffer 
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ningen av ett brotts straffvärde särskilt skall beaktas och betraktas 
som en försvårande omständighet om motivet till brottet varit att 
kränka någon på grund av ”ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, trosbekännelse eller liknande omständighet” såsom sexuell 
läggning (Brottsbalken 29:2:7). Det är alltså inte frågan om en specifik 
brottstyp utan om ett brott som innehåller en kränkning av en person 
på grund av vad personen i fråga representerar mot bakgrund av sin 
etniska tillhörighet, religiösa uppfattning eller sexuella läggning. En 
förbättring i rättsväsendets praxis som följt är att polisens datoriserade 
anmälningssystem anpassats så att det lättare ska gå att upptäcka om 
det rör sig om hatbrott.9 

Frågan är hur idealiska hatbrottsoffer är utifrån Christies modell? 
Ofta är det tillfälligheter som styr vem som drabbas av hatbrott, givet 
att personen i fråga har exempelvis ett utländskklingande namn eller 
utseende om individens utländska bakgrund ligger till grund för brottet. 
Det rör sig om en mycket sammansatt grupp av offer, hatbrotten kan 
drabba såväl nyanlända flyktingar som människor som är födda i eller 
har varit bosatta i Sverige större delen av sina liv. Även adopterade blir 
offer för hatbrott (Lodenius 2004: 159). Av denna anledning kan det 
vara svårare för polisen att se något mönster och uppfatta signaler om 
att det rör sig om hatbrott. Till saken hör även att motivbilden kan vara 
sammansatt. Ett exempel kan vara hur en strid i ett ungdomsgäng utlösts 
av en stulen jacka, och att förloppet sedan förvärras av en nedsättande 
attityd till invandrare inblandade i bråket. I polisens utredning av brottet 
kan det sistnämnda uppfattas som trivialt, men faktum är ju att rättsvä-
sendet i sådana fall enligt lag skall se allvarligare på ett ringa brott än 
man annars hade gjort (Lodenius 2004: 168). Den brottsdrabbade är 
inte alltid införstådd med att det faktiskt varit frågan om ett brott med 
rasistiska och främlingsfientliga förtecken, än mindre med att det finns 
en straffskärpningsbestämmelse för hatbrott. Detta ökar ytterligare 
svårigheterna för bland annat polisens utredare att uppfatta att det rör 
sig om hatbrott, om de inte särskilt anstränger sig för att upptäcka detta. 
Slutligen kan konstateras att merparten av de rasistiska och främlings-
fientliga brotten drabbar personer som är naturaliserade svenskar eller 
relativt integrerade i det svenska samhället (Lodenius 2004: 175f). Detta 
kan medföra att offret inte upplevs vara särskilt svagt. 

utvecklar en större framtida känslighet inför diskrimineringens 
olika uttryck (Tiby 1999; Lindgren et.al 2001: 100).

9 Det finns numera ett textfält där anmälningsupptagaren måste 
svara ja eller nej på frågan om det aktuella ärendet är ett misstänkt 
hatbrott (Polisens hemsida www.polisen.se, 2008-02-08, 11.25).
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Även hedersrelaterat våld knyter an till undersökningens intresse-
område och är ett exempel på ett fenomen som olika aktörer idag 
arbetar för att synliggöra och uppmärksamma, bland annat i media. 
Hedersvåld är dåd utförda av släktingar till företrädesvis unga kvinnor 
i syfte att återupprätta en påstådd skadad familjeheder och status. Två 
omtalade exempel är morden på Fadime och Pela.10 Det som bidragit 
till att väcka uppmärksamhet kring hedersrelaterat våld är motiven 
till gärningarna, dvs. den patriarkala kontrollen och förtrycket som 
våldet har sin upprinnelse i. Gärningarna är därmed inte enbart ett hot 
mot dem som drabbas av våldet utan deras bevekelsegrunder strider 
även mot de mänskliga rättigheterna. Kunskaper om vad som ligger 
bakom hedersvåld har i ökad utsträckning kommit till allmänhetens 
kännedom med hjälp av olika aktörer11, vilket har lett till att förete-
elsen alltmer kommit att betraktas som ett samhällsproblem i Sverige. 
Ett tecken på detta är att regeringen i november 2007 presenterade 
en handlingsplan mot våld mot kvinnor som bland annat omfattar 
utbildningsinsatser för dem som jobbar inom skola, polis och social-
tjänst för att tidigare upptäcka hedersrelaterade tecken och kunna 
sätta in lämpliga åtgärder. Idag utbildas rättsväsendets aktörer för 
att bli bättre på att kunna upptäcka indikationer på att det rör sig 
om hedersrelaterat våld, och det finns handböcker och riktlinjer för 
hur arbetet med hedersrelaterade ärenden ska gå till (se exempelvis 
Rikspolisstyrelsen 2009). Även socialtjänstlagen har setts över och 
delvis skärpts som ett led i arbetet och en utredning har tillsatts för 
att se över om skyddet mot barn- och tvångsäktenskap kan stärkas för 
unga flickor (Regeringens skrivelse 2007/08:39). 

Det har riktats kritik mot svenska myndigheter för att inte ta offer för 
hedersrelaterat våld på allvar (de los Reyes 2004: 112). Samtidigt har 
uppmärksamheten i media och den offentliga debatten varit stor kring 
hedersproblematik, där det som förmedlats i stora drag är en bild av 
invandrade män som potentiella förövare och invandrade kvinnor 
som offer (de los Reyes 2004: 116). Mot bakgrund av debatten kan 

10 Den 21 januari 2002 sköts svensk-kurdiska Fadime Sahindal, 26, 
till döds av sin far. Svensk-kurdiska Pela Atroshi, 19, sköts till 
döds under ett besök i familjens hemstad Dahouk i norra Irak i 
juni 1999. Pappan och tre farbröder låg bakom dådet.

11 Exempelvis riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), 
grundad 2001 som arbetar med att hjälpa utsatta invandrar-
kvinnor och -flickor, samt Fadimes minnesfond som uppmärk-
sammar och ger ekonomsikt stöd till personer eller organisa-
tioner som arbetar i Fadimes anda.
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offret när hederskultur tycks vara inblandad förväntas uppfattas som 
svagt i bemärkelsen utfryst av sin familj, men också tillhörande en 
minoritet i det svenska samhället. Offret kan sannolikt betraktas vara 
upptaget med ett respektabelt projekt då kvinnorna, som det oftast 
gäller, väljer att gå emot sin familj genom att göra en polisanmälan 
och därmed agera i enlighet med svenska normer. Sett till medias 
negativa generaliseringar kring invandrarmän, stämmer bilden av en 
stor och ond gärningsman också väl in i sammanhanget och kan ytter-
ligare öka brottsoffrens förutsättningar att vinna sympati (Bredström 
2003; Brune 1998, 2004; de los Reyes 2004: 116). En avvikelse från 
Christies typologi är att brottsoffret har en personlig relation till 
gärningsmannen då det ofta är manliga släktingar och bekanta till 
brottsoffret som genomför våldsdådet, men kanske kan detta i heders-
relaterade sammanhang rentav förstärka bilden av ett idealiskt offer. 
Förhållandet kan dock också vara det motsatta, dvs. att en kulturre-
lativistisk hållning från myndigheternas sida gör att våldet betraktas 
som mindre allvarligt utifrån en idé om att ”det är deras kultur” 
(de los Reyes 2004: 106). Mycket tyder emellertid på att offer för 
hedersrelaterat våld och förtryck närmar sig en status som etablerad 
brottsofferkategori. 

Yrkesrelaterade drag bland rättsväsendets aktörer 
De beslut som rättsväsendets aktörer fattar skall enligt den grundläg-
gande rättsprincipen styras av rättssystemets lagar och förordningar. 
Endast ett alternativ ska framstå som korrekt i fråga om behandlingen 
av en individ eller ett ärende när alla legala faktorer har beaktats. 
Men i själva verket måste inte sällan flera bestämmelser som gäller 
olika saker tillämpas samtidigt i ett och samma ärende och dessutom 
är bestämmelserna ofta allmänt hållna (Dahlbäck 2006: 4f). Därför 
skapas det ett tolkningsutrymme i beslutsprocessen som gör att rätts-
väsendets aktörer genom sina bedömningar av händelseförlopp styr 
rättsprocessen, snarare än lagar och förordningar. Att det finns ett 
tolkningsutrymme och en självständighet hos rättsväsendets aktörer 
är viktigt att förstå eftersom det medför att subjektivt präglade beslut 
och därmed godtycklighet kan förekomma, vilket i sin tur innebär ett 
åsidosättande av objektiviteten och neutraliteten som det juridiska 
systemet bygger på. 

Karl Ask har i sin avhandling Criminal Investigation: Motivation, 
Emotion and Cognition in the Processing of Evidence (2006) kunnat 
identifiera tolkningsutrymmet i utredares arbete, samt en rad omstän-
digheter som tycks påverka utredares tolkningar i en viss riktning. 
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Ask fann i sin studie att strävan efter att nå ett snabbt resultat ökade 
risken för att utredare inom polisen låste sig vid sin ingångshy-
potes i ett ärende och tog mindre hänsyn till bevis som kom fram i 
ett senare skede av utredningen. Strävan efter snabba resultat tycktes 
också leda till en minskad benägenhet att upptäcka information som 
talade emot den egna hypotesen. Även händelser som väcker starka 
negativa känslor, såsom en brutal misshandel eller en familjetragedi, 
visade sig påverka polisers tolkning av bevis i utredningen av brott. 
Av de experiment som Ask lät genomföra framkom bland annat att 
nedstämda respektive arga poliser gjorde radikalt olika bedömningar 
av ett och samma ärende. De arga deltagarna låste sig i hög grad 
vid sitt första intryck av ärendet medan nedstämda bedömare var 
mottagliga för information som kom fram i ett senare skede av utred-
ningen. Studien visar att polisers känslor och motivation samt tidspress 
påverkar tolkningen och värderingen av bevismaterial, och att det 
följaktligen finns ett betydelsefullt tolkningsutrymme förknippat med 
viktig information i polisens brottsutredningar (Ask 2006: 57ff).  

En rad forskare inom olika samhällsvetenskapliga ämnen har intres-
serat sig för tolkningsutrymmet och handlingsutrymmet inom rätts-
väsendet och vad det får för konsekvenser. Framförallt har denna 
forskning, i likhet med Asks, rört polisarbete (Skolnick och Fyfe 1993; 
Chan 1997; Ekman 1999; Reiner 2000; Lundberg 2001; Holmberg 
2003; Hydén och Lundberg 2004; Pettersson 2005:2). 12 Att intresset 
riktats mot poliser beror sannolikt på att tolknings- och handlingsut-
rymmet är mer uppenbart i polisarbetet än hos åklagare och domare. 
Poliser är typiska så kallade gräsrotsbyråkrater som befinner sig mellan 
organisationen och klienten. Deras nära interaktion med medborgarna 
gör polisarbetet svårt att övervaka och kontrollera (Lipsky 1980: 3). 
Polisers beslut om åtgärder är således mindre synliga, reglerade och 
väldokumenterade än åtalsbeslut och domar i rättsprocessens avslu-
tande skede (Dahlbäck 2006: 6f). 

En annan förklaring till varför polisens handlingsutrymme har väckt 
forskares intresse är de drag i en övergripande poliskultur som relativt 
samstämmigt lyfts fram i svenska studier, men framförallt i interna-

12 Problemet är centralt även inom det rättssociologiska området och 
studeras där oftast inom ramen för temat rätten på pappret och i 
verkligheten (Law in Books and Law in Action). Se härom Roscoe 
Pounds klassiska text i nytryck:  Pounds, Roscoe (2006) Social 
Control Through Law. New Brunswick and London: Transaction 
Publishers.
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tionell polisforskning. Här kan nämnas bland annat förkärlek för 
action, en onyanserad kategorisering av allmänheten i respektabla 
eller busar, cynism, sexism, politisk konservatism och misstänksamhet 
(Granér 2004: 9). Forskare har satt handlings- och tolkningsutrymmet 
i polisarbetet i samband med diskriminering utifrån ett antagande om 
att polisyrket skapar en grogrund för fördomar och stereotyper hos 
sina utövare (Lambert 1970: 183f; Punch 1979: 122ff, 178; Ekman 
1999; Reiner 2000: 92; Finnstad 2000: 91; Holmberg 2003; Hydén 
och Lundberg 2004). Resonemanget bygger på idén om att det i 
polisyrket och yrkeskulturen finns en tendens, eller risk för, att på ett 
överförenklat sätt kategorisera människor – som en följd av bland 
annat säkerhetsskäl och försök att skapa effektivitet i arbetet (Punch 
1979; Chan 1997: 44; Holmberg 1999; Reiner 2000: 91; Granér och 
Knutsson 2001: 106f). 

Intresset för handlingsutrymme och omfattningen av den kritik som 
i olika sammanhang har riktats mot polisens arbete angående etnisk 
diskriminering, saknar motsvarighet när det gäller åklagare och 
domare (se dock om domstolar i Pettersson 2006 och i Shannon och 
Törnqvist 2008, samt om åklagare i du Reées 2006). Mats Mattson 
menar emellertid att åklagare i praktiken ofta har ett tämligen stort 
manöverutrymme i beslutsfattandet, där det räcker att utgången 
går att motivera på ett rationellt sätt. Utrymmet för åklagarens 
egna överväganden aktualiseras när det gäller gränsdragningen för 
hur mycket utredningsåtgärder som ska vidtas innan åklagaren 
fattar beslut i åtalsfrågan, samt när det gäller att inleda förunder-
sökning och ge direktiv till utredningsåtgärder (Mattson 2009: 44f). 
Handlingsutrymme finns även i domstolens arbete. Att domare dömer 
olika framgår inte minst av att tingsrätt och hovrätt kan komma fram 
till olika slutsatser i bedömningar av samma ärende. Med hänvisning 
till amerikanska studier hävdar Diesen att det i regel inte har någon 
betydelse för utfallet i ett brottmål vem det är som dömer. Domen blir 
densamma oavsett om domaren är svart eller vit, man eller kvinna, 
gammal eller ung – givet att bevisen är klara och tydliga. När bevisen 
däremot står och väger i närheten av beviskraven finns det en risk 
för att domarens värderingar slår igenom och påverkar om domaren 
friar eller fäller. Värderingar hänger i stor utsträckning samman med 
kognition, dvs. det sätt man uppfattar omvärlden på, vilket innebär att 
sociala och kulturella faktorer kan spela in. Eftersom dömandet sker 
i grupp kan även gruppdynamik påverka domen, liksom exempelvis 
auktoritet. Det finns även en risk för att domar och beslut omedvetet 
påverkas av det system för tänkande som professionen är ”uppfostrad 
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med”. Ett exempel på detta är att principen ”hellre fria än fälla” ofta 
är avgörande för utgången i ett brottmål (Diesen 2005: 332ff). Det 
sistnämnda påverkar på ett negativt sätt brottsoffers förutsättningar 
för upprättelse genom rättsprocessen. För brottsoffret leder denna 
gamla rättsprincip till motsatt resultat – hellre utan upprättelse och 
ersättning än med sådan. 

Gemensamt för poliser, åklagare och domare är att de traditionellt 
har varit yrken som vilat på en repressiv princip. Repressionen är 
uppbyggd kring värden som utgår från regler, principer och moral 
som skall användas på specifika situationer. Normativa principer om 
rätt och fel är alltså i stor utsträckning avgörande för rättsväsendets 
aktörer. Det finns dock skillnader i graden av normstyrt agerande 
mellan poliser, åklagare och domare beroende på hur nära praktiken, 
dvs. individers konkreta verklighet, respektive systemet, i detta fall 
rättssystemet, som verksamheten försiggår. På en skala ligger polisen 
nära praktiken medan domstolarna ligger nära systemet. Åklagare 
befinner sig närmare praktiken än systemet genom sitt samarbete med 
polisen, men verksamheten utförs längre ifrån individers konkreta 
verklighet än vad polisens arbete gör (Svensson 2006: 59ff). 

Huruvida en verksamhet ligger nära praktiken eller systemet har 
betydelse för vilka motivationsprocesser som styr aktörernas 
handlande (jämför Svensson 2006: 57, med hänvisning till Eckhoff 
1980; Åström 1988; 1995; 2000). Bland rättsväsendets aktörer 
existerar norm- och målrationella motivationsprocesser paral-
lellt fast med olika styrka beroende på vilken verksamhet det gäller. 
Normrationellt handlande bygger på rättsregler. Domare representerar 
själva urtypen för en profession som i sitt beslutsfattande motiveras 
av en normrationalitet, mot bakgrund av att verksamheten i hög grad 
baseras på kunskap om regelsystemet och styrs av en övertygelse om 
att vissa värden är de rätta, såsom principen om proportionalitet 
och rättssäkerhet. Det målrationella handlandet å sin sida karakteri-
seras av en strävan efter att uppnå något materiellt eller att nå fram 
till ett materiellt mål. Bland de aktuella yrkesgrupperna är det polis-
yrket och den praktiknära polisverksamheten som i störst utsträckning 
präglas av målrationellt handlande, även om rättsregler utgör grunden 
för arbetet. Det materiella målet för polisens arbete kan exempelvis 
vara att få fram ett rikt underlag i en förundersökning. Det målratio-
nella beslutsfattandet bygger till viss del på att följa angivna regler, 
men kräver också en erfarenhetsmässigt grundad kunskap om hur de 
materiella målen skall kunna uppnås (Svensson 2006: 57f). Åklagare 
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representerar i högre grad än polisen det normrationella handlandet 
men motiveras i sitt handlande även av målrationalitet (Svensson 
2006: 62), till exempel i samband med att de ansvarar för att ett åtal 
för brott blir så mångsidigt utrett som möjligt. Distinktionen mellan 
praktik- respektive systemnära verksamheter och mellan norm- 
respektive målrationellt styrda verksamheter hjälper oss att förstå 
polisers, åklagares och domares olika funktioner och som en följd 
förmodligen också deras olika sätt att bemöta brottsoffer. 

Tidigare studier om brottsoffer med utländsk bakgrund 
Svensk forskning kring brottsoffer med utländsk bakgrund i rätts-
processen är fortfarande ett i stor utsträckning outforskat område 
(jämför Dahlbäck 2006; Brå 2008:4: 37). I detta avsnitt ger jag med 
utgångspunkt i tidigare gjorda svenska studier en bild av hur utländsk 
bakgrund påverkar brottsoffer i rättsprocessen. Ett sätt att närma sig 
denna fråga är att undersöka hur brottsoffer med utländsk bakgrund 
själva upplever kontakter med rättsväsendet. I avhandlingen Brottsoffer 
i rättsprocessen (2004) undersöker Magnus Lindgren brottsoffers 
möte med polis, åklagare och domstol genom enkätundersökningar 
genomförda mellan år 1993 och 2003. Avhandlingens resultat visar att 
brottsoffer generellt har en övervägande positiv inställning gentemot 
polisen (Lindgren 2004: 196ff). Drygt 90 procent av brottsoffren hade 
uppfattat poliser som mycket eller ganska hjälpsamma. Avhandlingens 
resultat tyder på att varken kön, ålder eller etnicitet har någon betydelse 
för brottsoffers uppfattningar om polisens bemötande (Lindgren 2004: 
251ff). Lindgrens studie visar också att brottsoffer i regel var mindre 
nöjda med bemötandet från åklagare än poliser. Däremot verkade de 
uppfatta domaren som sympatisk och hjälpsam. Inte heller brottsoffers 
uppfattningar om mötet med åklagare och domare varierade beroende 
på de tillfrågades etniska bakgrund (Lindgren 2004: 276ff). 

En något annan bild framträder i den Nationella trygghetsunder-
sökning som genomförs av Brå varje år, där människor bland annat 
ställs frågor om sina kontakter med rättsväsendet med anledning av 
utsatthet för brott. Undersökningen visar att bland personer födda i 
Sverige med två utrikes födda föräldrar hade en betydligt lägre andel 
positiv erfarenhet och en betydligt högre andel negativ erfarenhet av 
polisen, än utrikes födda och andra inrikes födda. Vad gäller befolk-
ningen i allmänhet uppgav drygt hälften (55%) av de som varit i 
kontakt med polisen i egenskap av brottsoffer under de senaste tre 
åren att de hade positiva erfarenheter av polisen, medan var sjätte 
(15%) hade negativa erfarenheter. En mycket liten del av befolkningen 
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(1,6 %) uppgav att de under de senaste tre åren hade medverkat som 
målsägande i en rättegång. Två tredjedelar av dessa brottsoffer var 
mycket eller ganska nöjda med bemötandet i domstolen, medan en 
sjättedel (15%) var mycket eller ganska missnöjda med det samman-
tagna bemötandet. När det gällde erfarenheter av åklagare hade 
ungefär två tredjedelar (67%) mycket eller ganska positiva erfaren-
heter, och 13 procent negativa erfarenheter. Allra högst betyg fick 
målsägandebiträdet, dvs. det juridiska biträde som ska fungera som 
stöd och hjälp under rättsprocessen. Drygt hälften av dem som hade 
erfarenhet av att medverka i rättegång som målsägande uppgav att de 
hade ett målsägandebiträde. Fyra femtedelar (74%) av dessa uppgav 
att deras erfarenheter av målsägandebiträde var mycket eller ganska  
positiva, medan en av åtta (13%) hade mycket eller ganska negativa 
erfarenheter av målsägandebiträde. Vid en jämförelse mellan polis, 
åklagare och domstol fick alltså polisen sämst betyg, vilket ska ses 
i ljuset av att det inte var särskilt många som uppgav att de varit i 
kontakt med åklagare och domstol i samband med brott (Brå 2009:2: 
82ff). Samtidigt visar undersökningen att förtroendet för att polisen 
behandlar brottsoffer bra är mycket högre än vad som är fallet för 
rättsväsendet i stort i samma fråga. När hänsyn tas till personers 
nationella bakgrund visar det sig även att personer födda i Sverige 
har större förtroende för såväl rättsväsendet som helhet som för de 
enskilda myndigheterna, jämfört med utlandsfödda (Brå 2009:2: 70).

En mörkare bild av brottsoffers erfarenheter av rättsväsendet 
framträder i en Brå-studie om diskriminering i rättsprocessen, som 
förvisso bygger på brottsoffers anmälningar till Ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering (DO) år 2000 till 2005. Dessa anmälningar ger 
uttryck för människors subjektiva upplevelser av diskriminering, vilket 
inte behöver innebära att faktisk diskriminering har ägt rum eftersom 
de kriterier som krävs för att något ska betraktas som diskriminering 
i juridisk mening inte nödvändigtvis har uppfyllts. Upplevd diskrimi-
nering kan dock vara en indikator på faktisk diskriminering genom 
att belysa de problem som till exempel rättsväsendet har i kontakt 
med olika grupper (Diaz 1993: 192ff; Brå 2008:4: 40). De studerade 
anmälningarna handlade bland annat om hur människor i möte med 
rättsväsendets aktörer och i brottmålsprocessen upplevt sig misstänk-
liggjorda och behandlade som gärningsmän istället för offer, uppfattat 
att polisen inte kallat vittnen i deras ärenden för att slippa extra arbete 
med att få fram tolk, samt upplevt sig respektlöst behandlade och 
lågt prioriterade i utredningsprocessen, allt på grund av sin utländska 
bakgrund (Brå 2008:4: 45ff). 
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Brå:s undersökning belyser även rättsliga aktörers erfarenheter och 
upplevelser av diskriminering inom rättsväsendet utifrån en webben-
kätundersökning och gruppintervjuer med åklagare, försvarsadvo-
kater och målsägandebiträden, nämndemän, domare och rättstolkar. 
Svaren innehåller exempel på hur kommunikationssvårigheter, stress, 
bristande tålamod, tillsammans med stereotyper om personer med 
utländsk bakgrund missgynnar tilltalade och målsägande i rätts-
processen. Enligt åklagare och advokater kan till exempel målsä-
gande med utländsk bakgrund i förhör av poliser bli ifrågasatta i 
högre utsträckning än svenska målsägande. Åklagare uppgav även 
att de upplevt poliser som mindre engagerade i utredningen av brott 
där personer med utländsk bakgrund varit offren, alternativt att 
polisen inte hade utrett brott överhuvudtaget, varit återhållsamma i 
sina försök att skaffa fram bevis, eller dragit ut på tiden på ett sätt 
som inte skulle ha hänt en svensk målsägande (Brå 2008:4: 58f). Det 
beskrevs som missgynnande att behöva prata genom tolk, särskilt 
när det gällde brottstyper som är svåra känslomässigt att prata om, 
såsom sexualbrott, då risken för missförstånd ansågs öka ytterligare 
(Brå 2008:4: 60ff). Rättstolkar lyfte även fram risken för missför-
stånd som en följd av att tolk ibland anlitas på klientens andra eller 
tredje språk. Domare gav exempel på kommunikationssvårigheter 
knutet till sättet att tala på hos personer med utländsk bakgrund, som 
kunde leda till missförstånd och väcka irritation hos rättens aktörer. 
Kommunikationsproblemen var i detta fall enligt de tillfrågade även 
relaterade till bristande tålamod från rättens sida, flera beskrev hur 
målsägande inte fått tillräckligt med utrymme för att kunna lägga 
fram sin sak. Bland annat gavs exempel på hur målsägande avbröts 
och ombads vara mer kortfattad eftersom det ansågs ta för lång tid 
att översätta allt, eller som i exemplet nedan att målsäganden ansågs 
prata för mycket. 

Ordföranden i rätten tyckte att målsäganden pratade alldeles för mycket. 
Han ville att åklagaren skulle styra upp målsäganden med frågor. Brotten 
som skulle utredas var ett flertal olaga hot som en svensk man riktat mot en 
invandrarfamilj inklusive barnen. Han hade hotat att döda dem och bland 
annat kallat dem för ”jävla araber”. Kvinnan hade behov av att använda 
många ord för att beskriva vad hon varit med om och den oro hon känt för 
sina barn. (Åklagare) (Brå 2008:4: 63).

Brå konstaterar vidare att tidspressade scheman och bristande tålamod 
hos rättens ledamöter ställer ”krav på de individer som kommer i 
kontakt med rättsväsendet att säga ifrån och själva ta det utrymme 
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de behöver för att kunna lägga fram sin sak” (Brå 2008:4: 64). Vad 
som också framgick av undersökningen var emellertid att det gäller 
att lägga fram sin sak på rätt sätt. Dels kunde människor som redan 
påpekats uppfattas prata för mycket, dels krävdes det enligt en åklagare 
att kunna formulera ”vettiga och därmed trovärdiga uppgifter” (Brå 
2008:4: 65). En annan åklagare beskrev hur svensktalande yngre 
personer med utländsk bakgrund använder ett språk som uppfattas 
som nonchalant vilket kunde leda till att personen anses mindre 
trovärdig i rätten. Det kunde, enligt webbenkätsvar, även förekomma 
en uppfattning hos rätten om att målsägande med utländsk bakgrund 
borde kunna tåla det de varit utsatta för eftersom våld mot kvinnor 
och barn var normalt i deras kulturer. Denna uppfattning upplevdes 
också kunna påverka rättens bedömning av gärningens straffvärde 
(Brå 2008:4: 65ff). 

Ett annat exempel som återgavs på inflytandet av stereotypa föreställ-
ningar om kvinnosynen hos män med utländsk bakgrund i rätten, var 
att målsägandebiträdet kunde hänvisa till den tilltalades etnicitet eller 
religion som intäkt för att en man hade begått ett våldsbrott mot en 
kvinnlig målsägande. Det beskrevs även hur både tilltalade och målsä-
gande under domstolsförhandlingen kunde bli bemötta på ett nedvär-
derande, bryskt, respektlöst, arrogant eller föraktfullt sätt av åklagare, 
försvarsadvokater eller av rättens ordförande. Både nämndemän och 
domare ansåg det vara svårare att bedöma trovärdigheten i uppgifter 
som framfördes av personer som inte hade svenska som modersmål, 
eller i mål där personer berättade vad de varit med om på ett sätt som 
går utanför det förväntade. En strukturell faktor som man i under-
sökningen menade kunde fungera diskriminerande är därmed muntlig-
hetsprincipen som tillämpas i svenska domstolar (Brå 2008:4: 68ff). 

Helena du Rées ger i sitt utredningsbidrag exempel på hur personers 
nationella bakgrund, etnicitet, samt kulturella eller religiösa bakgrund 
kan påverka behandlingen av misstänkta personer i domstolen, utifrån 
vad 16 åklagare och 11 advokater beskrivit i intervjuer. De flesta ansåg 
att utländsk bakgrund kunde påverka rättens ledamöter när det gällde 
bemötandet av den brottsmisstänkte. Många ansåg att ett uppfö-
rande som avvek från det som uppfattas som svenskt kunde inverka 
negativt på bemötandet. Detta kunde gälla såväl brottsmisstänktas 
beteende i rätten (t.ex. undvikande av att erkänna skuld offentligt) 
som sättet att tala på (att prata för mycket och inte hålla sig till 
saken). Föreställningar om icke-svenska personers värderingar, såsom 
synen på kvinnan, var en aspekt som ansågs påverka bemötandet av 
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utländska män negativt. Slutligen beskrevs hur medverkan av tolk 
gjorde domstolsförhandlingar svårare att genomföra på ett bra sätt (du 
Rées 2006: 265ff).13 Det skall påpekas att det sannolikt medför skill-
nader i de rättsliga aktörernas förhållningssätt om en person är brotts-
misstänkt eller målsägande. De faktorer som advokater och åklagare i 
du Rées studie lyft fram angående brottsmisstänkta, kan dock i någon 
mån antas påverka även bemötandet av brottsoffer.

Torun Lindholm har undersökt etnicitetens betydelse i rättsprocessen 
med fokus på socialpsykologiska mekanismer i samband med trovär-
dighetsbedömningar. I experiment fick svenska och utländska män se 
en filmsekvens med ett våldsbrott och instruerades sedan att beskriva 
händelsen i ett videoinspelat förhör. Nya deltagare fick sedan ta 
ställning till vittnesmålens trovärdighet utifrån vittnenas utsagor om 
vad som hade hänt, utan att själva få se filmsekvensen. Vittnena med 
svensk bakgrund gav ungefär lika mycket korrekt information i sina 
vittnesmål som de med utländsk bakgrund. Studiens resultat visar att 
deltagarnas bedömningar av tillförlitligheten och trovärdigheten hos 
svenska och utländska vittnen som inte mindes brottet särskilt bra låg 
på i stort sett samma nivå. Däremot bedömdes de svenska vittnen som 
hade ett gott minne av brottet betydligt mer positivt än de utländska 
vittnen som hade ett gott minne av händelsen. Enligt Lindholm kan 
resultatet tolkas som negativa associationers påverkan gentemot 
personer med utländsk bakgrund, som gjort att de uppfattas som 
mindre trovärdiga oavsett deras faktiska prestation. Eller så kan resul-
tatet bero på att kännetecken i ett vittnes sätt att berätta som brukar 
användas för att bestämma trovärdigheten i vittnesmål, inte fungerar 
i bedömningar av vittnen med utländsk bakgrund. Personer som inte 
talar flytande svenska kan exempelvis lägga in pauser, tveka, eller söka 
efter ord i större utsträckning än vittnen med svenska som modersmål. 
Detta menar Lindholm kan uppfattas indikera att personen inte 
minns händelsen särskilt väl trots att sättet att prata på kanske inte 
hänger samman med minnet av händelsen. Studiens resultat ger stöd 
för att personer med utländsk bakgrund kan ha svårare att framstå 
som trovärdiga och tillförlitliga i rättssystemet. Rättsväsendets aktörer 
är mer tränade i att bedöma utsagor från vittnen, gärningsmän och 

13 Brottsmisstänktas kön var emellertid den omständighet som ansågs 
ha störst betydelse för bemötandet i domstolen, den allmänna 
uppfattningen var att kvinnor ofta behandlades på ett mildare 
och mer förstående sätt och dömdes till lindrigare påföljder. Även 
social tillhörighet var en faktor som tillskrevs betydelse i samman-
hanget (du Rées 2006: 262f).
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brottsoffer än deltagarna i Lindholms experiment, men det kan inte 
uteslutas att rättsväsendets aktörer är föremål för samma typ av 
påverkan. Detta kan i så fall exempelvis leda till att förundersökningar 
som gäller brott mot personer med utländsk bakgrund oftare än andra 
läggs ned utifrån bedömningen att offrets vittnesmål inte håller för en 
prövning i rätten (Lindholm 2005: 429f). 

En Brå-studie som granskat polisens hantering av ärenden gällande 
misshandel mellan obekanta bekräftar Lindholms tankegång ovan om 
att brott mot personer med utländsk bakgrund oftare än andra läggs 
ned. Undersökningen bygger på en genomgång av 367 anmälningar 
om misshandel under år 2006 inom två svenska polismyndigheter, 
och visar att sannolikheten var störst för att ett brott skulle utredas av 
polisen när gärningsmannen hade utländsk bakgrund och målsägande 
var svensk. Närmare bestämt utreddes då 89 procent av fallen. Det 
motsatta förhållandet gällde om både målsägande och gärningsman 
hade utländsk bakgrund. Då utreddes brottet endast i 55 procent av 
ärendena (Brå 2007:12: 48). Förhörsledare i studien förklarade resul-
tatet med att brott mellan invandrare tenderar att bortprioriteras för 
att de ofta kräver mer tid och resurser i form av tolk, extra infor-
mation och förklaringar till de inblandade parterna (Eksten 2007: 45). 
Resonemanget är förenligt med den, i forskning kritiserade, kvanti-
tativa synen på effektivitet som dominerar inom polisorganisationen 
(Skolnick 1994: 41f, se även Skolnick och Fyfe 1993: 90; Granér och 
Knutsson 2001: 80; Holmberg 1999). 

I samma riktning som Brå:s undersökning pekar Anders Stålberg-
Gustafssons studie14 men då ifråga om invandrade brottsoffers 
möjlighet att få upprättelse genom att förövaren åtalas och döms 
samt åläggs att betala skadestånd. Sannolikheten för upprättelse 
visade sig vara mindre om brottet begåtts av en landsman eller annan 
invandrare än om förövaren var svensk. När det gäller upplevelsen 
av bemötandet hos polisen bland svenska och utländska brottsoffer 
visade undersökningen på en till stor del samstämmig bild bland 
svenskar och invandrare, bortsett från att något fler svenskar (66 
procent) än invandrare (57 procent) var nöjda med polisutredningen 
ifråga om exempelvis möjligheterna att ingående förklara händelsen 
(Diesen 2005: 303f). 

14 Examensarbete av Anders Stålberg-Gustafsson på juristlinjen vid 
Stockholms universitet, redogjort för i Diesen et.al (2005). 
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Ett sista exempel på hur brottsoffer med utländsk bakgrund riskerar 
att bli dubbelt viktimiserade i möte med rättsväsendet, är tendensen till 
att brottsutsatta med utländsk bakgrund misstas för gärningspersoner. 
Detta inträffade i viss mening i samband med polisens dödsskjutning 
av en kurdisk flykting i Råslätt utanför Jönköping år 2001, vilket 
framgår av Simon Anderssons detaljgranskning av händelseförloppet. 
Polisen hade i en trafikkontroll stannat en bil med två utländska män. 
Eftersom föraren saknade körkort följde två poliser med männen till en 
lägenhet där körkort och identitetshandlingar skulle finnas. Det visade 
sig att föraren varken hade körkort eller uppehållstillstånd i Sverige 
och när detta avslöjades uppstod tumult som ledde till att mannen 
sköts till döds av en polis. I sin granskning av händelseförloppet kom 
Andersson bland annat att fram till att mannens vän efter händelsen 
behandlades som en potentiell hämnare istället för som ett chockat 
vittne eller en närstående till offret. Bland annat nekades han att ge 
sin skjutne vän vård och tröst, för att istället gripas och beläggas med 
handbojor (SOU 2005:73: 167). Andersson drar slutsatsen att struk-
turell rasism låg bakom missförhållandena i samband med händelsen 
och den uppföljande utredningen. Dels för att det förekom rasistisk 
stereotypisering bland de inblandade poliserna – bland annat om de 
inblandade personerna som ”invandrare” med ett ”häftigt humör” 
– vilket han menar påverkade polisernas beslut, ageranden och 
bemötande i situationen. Dels för att inte heller de internutredare eller 
åklagare som granskade händelsen i efterhand reagerade på polisernas 
agerande, vilket Andersson menar tyder på att det är frågan om ett 
kollektivt rasistiskt förhållningssätt (SOU 2006:73: 190). 

Den befintliga forskningen omfattar dessvärre inga undersökningar 
som bygger på observationer av hur rättsväsendets aktörer agerar 
i möte med brottsoffer med utländsk bakgrund. Här finns ett behov 
att fylla.  Vi ser även att när olika undersökningar som försökt fånga 
brottsoffers erfarenheter av rättsväsendet jämförs sinsemellan, så 
framkommer en delvis kluven bild. I en studie ges exempelvis polisen 
ett högre betyg än åklagarna, medan förhållandet i en annan studie är 
det omvända. En liknande tvetydighet märks i olika studiers resultat 
när det gäller hur brottsoffer med utländsk bakgrund har upplevt 
mötet med rättsväsendet. I stora drag tycks det dock finnas en överens-
stämmelse mellan studier av hur brottsoffer upplever rättsväsendets 
aktörer och studier som undersöker huruvida rättsväsendets aktörer 
diskriminerar brottsoffer med utländsk bakgrund, som sammantaget 
pekar på ett antal problem och svårigheter i rättsväsendets möte med 
brottsoffer som har utländsk bakgrund. 
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kapitel 3

BRoTTSoFFRETS väg gENoM 
RäTTSpRoCESSEN15 

Att studera etniska bias
Syftet med denna delstudie är att undersöka om etniska bias påverkar 
rättsprocessen. Att rättsprocessen är biased innebär att det sker en 
påverkan från icke-legala faktorer, dvs. faktorer som enligt juridiken 
inte skall påverka rättsliga beslut och som gör att utfallet skiljer sig 
från utfallet vid en objektiv och opartisk tillämpning av lagen (jämför 
Dahlbäck 2006: 4). Med etniska bias menar jag att förhållanden 
relaterade till människors etniska bakgrund, t.ex. medborgarskap men 
även utseende, hår eller hudfärg, sätt att tala på eller andra faktorer 
som väcker associationer till varifrån en individ kommer, påverkar 
rättsprocessen och leder till negativa konsekvenser (blir diskri-
minerande) i rättsväsendets behandling av ärenden och individer. 
Definitionen ligger nära diskriminering i juridisk mening, närmare 
bestämt särbehandling av en individ eller grupp på ett orättvist sätt 
i relation till de normer som finns i rättssystemet för vad som är 
rättvis behandling. För att kunna avgöra om diskriminering har ägt 
rum eller ej i juridisk mening måste följaktligen de normer som finns 
i rättssystemet för vad som är rättvis behandling vara utgångspunkt 
för analysen av det enskilda fallet, dvs. de lagar, regler och förord-
ningar som skall vara vägledande för beslut som polis, åklagare, och 
domstolar fattar (Dahlbäck 2006: 4). Om faktorer som enligt juridiken 
skall påverka besluten i ett enskilt fall gör att utfallet i rättsprocessen 
för en person med utländsk bakgrund blir mer negativt jämfört med 
andra, är det inte i juridisk mening fråga om diskriminering. För att 
skapa en tillförlitlighet i kvantitativa studier av etnisk diskriminering i 
rättsprocessen är det därför viktigt att beakta alla legala faktorer som 
enligt juridiken skall påverka i ett ärende. Enligt Dahlbäck är detta 
emellertid svårt eller rentav omöjligt eftersom materialet då skulle 
bli alltför otympligt och svårhanterligt (Dahlbäck 2006: 23). Detta 
problem medför en risk för att kvantitativa studier som min egen 
leder till felaktiga slutsatser gällande diskriminering (Dahlbäck 2006: 
4f). Genom att vara uppmärksam på problemet minskar riskerna för 
misstag i detta hänseende. 

15 Rättsprocessen är inte synonymt med rättskedjan, jämför not 1. 
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Jag koncentrerar mig i denna delstudie på brottsofferperspektivet 
vilket innebär att jag undersöker hur utfallet och hanteringen av 
ärenden ser ut om gärningsmannen tas ur ekvationen.16 Kan man se att 
det finns etniska bias i rättsprocessen när man enbart tittar på brotts-
offret? Analysen har avgränsats även i fråga om andra variabler, såsom 
ålder, kön och socialgruppstillhörighet. Jag gör därmed inga anspråk 
på att komma fram till någon komplett analys av samtliga faktorer 
som kan påverka rättsprocessen. Resultatet är tänkt som en bas för att 
diskutera omfattningen av etniska bias och i vilka skeden av rättspro-
cessen som etniska bias gör sig gällande.

Material och genomförande
Materialet i studien utgörs av textdokument i form av rättsligt material, 
närmare bestämt den brottsanmälan som upprättats inom ramen för 
polisens förundersökning samt tingsrättens och hovrättens domar i 
berörda mål. I dokumenten har jag sökt efter information kring målsä-
gande och vidtagna åtgärder i ärendet, vilket utgör stabila källor jämfört 
med exempelvis en intervjusituation där analysen byggs upp kring 
aspekter som uppkommer i interaktionen mellan forskaren och intervju-
personerna. Därmed har forskarpåverkan på det empiriska materialet 
i denna delstudie varit förhållandevis liten (jämför Svensson 2006: 
81). En svårighet har legat i att försöka förstå dokumenten som ibland 
innehållit för mig obekanta uttryck och termer. I många fall har polisens 
dokumentation även varit ofullständig eller otydlig vilket medfört arbete 
med att försöka få fram kompletterande information i ärenden. 

Jag har genomfört en totalundersökning omfattande samtliga anmäl-
ningar om misshandel och olaga hot i Landskrona år 2005. Totalt 
617 anmälningar hämtades ut från Polismyndigheten i Skåne län. 
Efter ett bortfall på 36 ärenden kom det slutgiltiga materialet att 
omfatta 581 ärenden. Bortfallet var både internt och externt. Det 
interna bortfallet bestod av anmälningar som polisen ännu inte slutre-
dovisat eller överlämnat till åklagare (10 stycken), anmälningar där 
gärningsmän inte var straffmyndiga17 (18 stycken), och ärenden som 

16 Utifrån min läsning av dokumenten har jag även lagt in ytterligare 
information som ger mig möjlighet att undersöka exempelvis vad 
gärningsmannens kön och nationella bakgrund har för betydelse för 
utfallet och hanteringen i rättsprocessen. I denna text avgränsar jag 
mig dock till att undersöka aspekter som är knutna till brottsoffret. 

17 Barn under 15 år är inte straffmyndiga och kan därför inte dömas 
till brott. Åtgärder inom socialtjänsten kan istället bli följden av 
ett brottsligt handlande från ett barns sida (Diesen 2005: 191). 
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var åtkomstskyddade (fyra stycken). Det externa bortfallet utgjordes 
av ärenden som jag bedömt faller utanför min studie, dvs. ärenden 
som överlämnats till en annan polismyndighet i landet (tre stycken) 
samt polisanmälningar som gällt andra brott än misshandel och olaga 
hot (ett ärende). 

De ärenden som återstod har analyserats utifrån ett antal variabler som 
presenteras närmare i bilaga 1. Kort kan här sägas att dessa variabler 
rör målsägandes svenska eller utländska bakgrund; vidtagna åtgärder 
och beslut i ärenden av polis, åklagare, och domare; medverkan av 
målsägandebiträde i rättsprocessen, samt; skadeståndsanspråk. Valet 
av variabler hänger samman med att diskrimineringsproblematiken 
inte bara omfattar orättvisor i utfall, dvs. straffmätning och påföljd, 
utan även hanteringen av ärenden genom rättskedjan. Därmed blir 
det betydelsefullt att undersöka om en förundersökning inleds eller 
ej, eller till exempel om det finns med ett målsägandebiträde eller ej 
(Brå 2008:4: 13). Målsägandebiträdet, som oftast är en advokat, fyller 
funktionen att ta tillvara brottsoffrets intressen och ge stöd och hjälp 
under förundersökningen och rättegången, bland annat genom att föra 
offrets talan om skadestånd. Sedan år 1988 har brottsoffer under vissa 
förutsättningar rätt till ett målsägandebiträde. En sådan förutsättning 
är att det aktuella brottet kan ge fängelse för den som begått det, 
såsom vid misshandel och olaga hot. Det är tingsrätten som bestämmer 
om rätten till målsägandebiträde och som utser biträdet. Detta kan ske 
så snart förundersökningen har inletts. Målsägandebiträdet får betalt 
av staten och kostar därför inget för brottsoffret. Enligt lagstiftningen 
förordnas målsägandebiträde på begäran av målsäganden eller när det 
annars finns anledning till det (Lag (SFS 1988:609) om målsägande-
biträde). Information om huruvida ett målsägandebiträde finns med 
redan under polisens utredning har inte framgått tydligt av polisens 
dokumentation. Därför finns inte denna variabel med när det gäller 
polisens förundersökning. I regel är det också så att målsägandebi-
trädet kommer in sent i processen, kanske endast under rättegången 
(Lindgren 2004: 271). Huruvida gärningsmannen häktats eller ej i 
samband med förundersökningen är en faktor som jag inte har tagit i 
beaktande. Detta med tanke på studiens brottsofferperspektiv där jag 
valt att inte ta med aspekter som rör gärningsmannen i beräknande, 
såsom siffror om häkte. 

När det gäller utländsk bakgrund så används i olika studier varie-
rande, mer eller mindre trubbiga, sätt att kategorisera denna variabel 
på. Ibland används schablonmässiga kriterier i form av svensk- och 
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utländskklingande för- och efternamn (Diesen 2005: 211). Ibland 
görs en mer detaljerad uppdelning av individer födda i Sverige, 
annat Nordiskt land, annat OECD-land, Central- och Östeuropa, 
Latinamerika och Karibien, Asien/Stillahavsområdet och så vidare, 
för att studera hur grupper av personer från olika områden behandlas 
inom det svenska rättssystemet (Kardell 2006: 71). Med hjälp av 
Skattemyndighetens folkbokföringsregister har jag tagit fram infor-
mation som möjliggör en analys utifrån brottsoffers svenska, nordiska, 
europeiska respektive utomeuropeiska bakgrund (jämför Pettersson 
2006: 121). I denna studie har jag dock avgränsat mig till att göra 
en åtskillnad mellan brottsoffer med svensk och utländsk bakgrund 
baserad på Statistiska centralbyråns definition, där utländsk bakgrund 
åsyftar personer födda utomlands, personer med två utrikesfödda 
föräldrar, samt personer med utländskt medborgarskap (SCB 2002: 
10). Detta innebär att jag inte inkluderar de som ibland benämns 
”andra generationen invandrare” i kategorin utländsk bakgrund, dvs. 
personer födda i Sverige med en utlandsfödd förälder. 

De 581 ärenden som återstod efter bortfallet har följts så långt de har 
tagit sig i rättsprocessen, från det att händelsen kommit till polisens 
kännedom genom en polisanmälan tills ärendet avslutats i rättspro-
cessen. Nedan ges en översikt över ärendegången och det empiriska 
materialet där 581 polisanmälningar utgjort startpunkten:

Rättsprocessen tar sin start i och med att en polisanmälan upprättas. 
Efter inkommen anmälan gör polisen alternativt åklagaren, beroende 
på ärendets beskaffenhet, en bedömning av om en förundersökning 
ska inledas eller ej. En förundersökning inleds när det finns det 
anledning att tro att ett brott har begåtts och innebär att en grund-
läggande utredning genomförs. Förundersökningen sköts i regel av 
polismyndigheten som blir förundersökningsledare, förutom när det 
finns en misstänkt person eller om det rör sig om ett allvarligt brott. 
Då blir förundersökningen istället åklagarledd vilket innebär att en 
åklagare agerar förundersökningsledare, men själva utredningen sköts 
fortfarande av polisen (Dahlbäck 2006: 6; Brå 2007:12: 13). En förun-
dersökning kan bland annat omfatta förhör, undersökning av brotts-

Polisanmälan
581 stycken
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platsen och teknisk utredning. Visar det sig att det inte var frågan om 
något brottsligt handlande eller om det saknas spaningsuppslag alter-
nativt inte går att få fram tillräckliga bevis för beslut om åtal, beslutar 
polis eller åklagare att förundersökningen ska läggas ned.

Den lag som reglerar om ett ärende går till åklagare eller ej är 
Rättegångsbalken 23 kap. 2 § som säger att när en misstänkt 
gärningsman finns ska ärendet automatiskt gå över till åklagare, 
liksom när ärendet gäller familjevåld och ungdomar. I ärenden av så 
kallad enkel beskaffenhet stannar ärendet hos polisen, som beroende 
på vilka framsteg som görs i utredningen avgör om ärendet ska gå 
vidare till åklagare eller läggas ned.     

 

    

När ett ärende hamnat på åklagarens bord fattar åklagaren beslut 
om huruvida åtal skall väckas eller ej. Åtal skall väckas om åklagaren 
bedömer att förundersökningen visar att det finns tillräckliga bevis för 
att domstolen bör kunna fälla den misstänkte. Misstänkta personer 
ska alltså åtalas om de bedöms kunna bli fällda i domstol. Om 
misstänkta erkänner brott har åklagaren i vissa fall också möjlighet att 
vidta andra åtgärder än att väcka åtal, såsom strafföreläggande18 eller 
rapporteftergift19. 

18 Strafföreläggande innebär att åklagare vid mindre allvarliga brott 
och om den misstänkte har erkänt brottet bestämmer att den 
misstänkte ska betala böter.

19 Rapporteftergift innebär att en polis, om brottet med hänsyn 
till omständigheterna i det enskilda fallet är obetydligt och det 
är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än 
böter, inte rapporterar en lagöverträdelse utan nöjer sig med ett 
påpekande eller en erinran.

Förundersökning inleds ej
33 stycken

Förundersökning inleds
548 stycken

Ärendet går till åklagare
227 stycken

Ärendet går ej till åklagare
354 stycken
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I brottmål är tingsrätten den första domstol man kommer i kontakt 
med. Domstolen skall ta ställning till om det kan anses bevisat att den 
åtalade har begått brottet samt fastställa eventuell påföljd, dvs. vilket 
straff gärningsmannen ska dömas till och eventuellt även avgöra vilket 
skadestånd gärningsmannen ska betala till målsäganden. Tingsrättens 
beslut kan överklagas i hovrätt och därefter i Högsta domstol, om 
prövningstillstånd beviljas20.  

I det aktuella materialet överklagades 20 ärenden i hovrätten. 
Överklagande skedde antingen av den tilltalade ensam eller 
tillsammans med åklagaren. I ett av fallen var målsäganden den som 
låg bakom överklagandet. Två fall överklagades till Högsta domstol 
men beviljades inte prövningstillstånd och ingår inte heller i analysen. 

Resultat 
Resultatet som presenteras bygger på en analys av samtliga 581 ärenden 
som ingår i studien. Ärenden som gäller misshandel särskiljs inte från 
ärenden som gäller olaga hot i analysen. Detta eftersom underlaget 
då hade blivit alltför begränsat. Av de 129 ärenden som gällde enbart 
olaga hot gick bara 32 ärenden vidare till åklagare som väckte åtal i 
nio av dessa. Vissa anmälningar omfattade mer än en målsägande. Jag 

20 I vissa fall krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva 
målet igen. Prövningstillstånd ges exempelvis om rätten är 
tveksam till om tingsrätten dömt rätt. Prövningstillstånd ges i 
Högsta domstol i stort sett bara i de fall det är viktigt att få fram 
en dom som kan vara vägledande för tingsrätter och hovrätter, ett 
s.k. prejudikat. 

Åklagare väcker ej åtal
319 stycken

Åklagare väcker åtal
68 stycken

Friande dom i tingsrätt
4 stycken

Åtalet ogillades eller bedömdes 
som ringa brott

Fällande dom i tingsrätt
64 stycken
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har i dessa fall valt att utgå ifrån den målsägande med högst ålder och 
bortsett från övriga eventuella målsägande i ärendet.  Målsäganden 
hade utländsk bakgrund i 204 ärenden och svensk bakgrund i 369 
ärenden21 vilket innebär att knappt dubbelt så många målsägande hade 
svensk bakgrund. Procentuellt var det frågan om 64 procent målsä-
gande med svensk bakgrund jämfört med 35 procent med utländsk 
bakgrund, vilket kan jämföras med Landskronas befolkning där 30 
procent har utländsk bakgrund. Detta är ett intressant resultat i sig 
som tyder på en ökad utsatthet för brott bland personer med utländsk 
bakgrund i Landskrona, alternativt att de har en högre anmälnings-
benägenhet än personer med svensk bakgrund. 

Tabell 1. Målsägandes bakgrund
Antal Procent

Okänd 8 1,4
Utländsk 204 35,1
Svensk 369 63,5
Total 581 100

Förundersökning inleddes i 95,6 procent av ärenden där målsägande 
hade utländsk bakgrund och i 93,5 procent av ärenden där målsägande 
hade svensk bakgrund. Det rör sig om en skillnad på cirka två procent 
med en överrepresentation av målsägande med utländsk bakgrund. 

Tabell 2. Förundersökning inleds

Ja Nej

Antal Procent Antal Procent

Utländsk 
bakgrund 195 95,6 9 4,4
Svensk 
bakgrund 345 93,5 24 6,5
Okänd 
bakgrund 8 100,0
Total 548 94,3 33 5,7

Bland ärenden som gick till åklagare gällde 40 procent målsägande med 
utländsk bakgrund medan 42,9 procent av dessa ärenden gällde målsä-
gande med svensk bakgrund. Skillnaden är i detta fall cirka tre procent, 

21 I åtta ärenden var anmälarens nationella bakgrund okänd. 
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men denna gång till fördel för målsägande med svensk bakgrund. 

Tabell 3. Ärendet till åklagare

Ja Nej

Antal Procent Antal Procent

Utländsk 
bakgrund 78 40,0 117 60,0
Svensk 
bakgrund 148 42,9 197 57,1
Okänd 
bakgrund 3 37,5 5 62,5
Total 229 41,8 319 58,2

Bland ärenden som gått vidare till åklagare väcktes det åtal i 27,3 
procent av ärenden som hade en målsägande med utländsk bakgrund 
vilket kan jämföras med 31,3 procent av de ärenden där målsägande 
hade svensk bakgrund. Skillnaden ligger här på fyra procent och 
har därmed ökat ytterligare till fördel för målsägande med svensk 
bakgrund. 

Tabell 4. Åklagare väcker åtal 

Ja Nej

Antal Procent Antal Procent

Utländsk 
bakgrund 21 27,3 56 72,7
Svensk 
bakgrund 47 31,8 101 68,2
Okänd 
bakgrund 1 33,3 2 66,7
Total 69 30,3 159 69,7

Kommentar 1: I ”Ja” ingår även de fall där gärningsmannen har 
erkänt i polisförhör.
Kommentar 2: I ett fall saknas uppgifter om åklagare väckte åtal 
eller ej varför tabellen omfattar 228 fall istället för de 229 ärenden 
som gick till åklagare. 

Ser vi till tingsrättens beslut om påföljd finns en skillnad på knappt 
fyra procent. I 89,4  procent av ärenden där målsägande hade svensk 
bakgrund och i 85,7 procent av ärenden där målsägande hade utländsk 
bakgrund bestämdes någon form av påföljd. Resultatet visar också 
att det blev en fällande dom i majoriteten av de 68 ärenden som det 
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väcktes åtal i, förutom i åtta ärenden där åtalet antingen ogillades, det 
inte hade fattats något slutgiltigt beslut ännu, eller brottet bedömdes 
som ringa. 

Tabell 5. Dom i tingsrätt

Ja
Åtalet ogillas. Ej 

slutgiltigt beslut i TR. 
Bedöms som ringa.

Antal Procent Antal Procent

Utländsk 
bakgrund 18 85,7 3 14,3
Svensk 
bakgrund 42 89,4 5 10,6
Okänd 
bakgrund

1 100,0

Total 60 88,4 8 11,6

När ärenden som gäller fängelse åtskiljs från ärenden med övriga 
påföljder som betraktas som lindrigare, exempelvis dagsböter eller 
skyddstillsyn, märks en skillnad på cirka tio procent. Påföljden fängelse 
förekommer i 28,6 procent av ärenden där målsägande hade svensk 
bakgrund och i 38,9 procent av ärenden där målsägande hade utländsk 
bakgrund. Straffet blev med andra ord hårdare när målsägande hade 
utländsk bakgrund. För denna grupp var det inte i något fall fråga 
om att gärningsmannen fick behandling inom socialtjänst, dagsböter 
respektive dagsböter i kombination med skyddstillsyn, medan så 
var fallet i sammanlagt 19 procent av ärenden där målsägande hade 
svensk bakgrund. Visserligen rör det sig här om ett mycket litet antal 
personer, åtta stycken, men det innebär att man från domstolens sida 
inte har bedömt att det fanns några förmildrande omständigheter i 
brottssituationen när brottsoffret hade utländsk bakgrund. Se tabell 6 
på nästa sida.
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Nästa fråga gäller medverkan av målsägandebiträde i tingsrätten och 
i detta sammanhang visar analysen att det fanns med ett målsägan-
debiträde i 47,6 procent av ärendena där målsägande hade utländsk 
bakgrund och i 64,6 procent av ärendena där målsägande hade svensk 
bakgrund. 

Tabell 7. Målsägandebiträde närvarande

Ja Nej
Målägande ej 
närvarande

Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Utländsk 
bakgrund 10 47,6 10 47,6 1 4,8
Svensk 
bakgrund 31 64,6 15 31,3 2 4,2
Okänd 
bakgrund 1 100,0

Total 41 68,3 16 26,7 3 5,0

Bland de ärenden där åklagare väckt åtal var det sammanlagt 58 
personer som begärde skadestånd. Bland dessa var det i gruppen 
målsägande med utländsk bakgrund 55,6 procent som begärde skade-
stånd, medan motsvarande siffra för målsägande med svensk bakgrund 
var 81 procent. 

Tabell 8. Andel med skadeståndsanspråk där åtal väcktes fördelat 
på målsägandens bakgrund (procent)

Skadestånds-
anspråk

Ej skadestånds-
anspråk

Utländsk bakgrund 55,6 44,4

Svensk bakgrund 81 19

Sett till i vilken utsträckning skadeståndsanspråken beviljats eller ej, 
visar analysen att skadeståndsanspråk i gruppen målsägande med 
utländsk bakgrund beviljats helt eller delvis i 62,5 procent av fallen 
medan motsvarande siffra för målsägande med svensk bakgrund var 
81 procent. 
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Tabell 9. Skadeståndsanspråk
Skadestånd beviljas 

helt eller delvis Ersättning beviljas ej Total

Antal Procent Antal Procent
Utländsk 
bakgrund 10 62,5%

6
37,5%

16

Svensk 
bakgrund 34 81,0%

8
19,0%

42

Total 44 75,9% 14 24,1% 58

När det gäller skadeståndsanspråk visar således resultatet att det var 
vanligare bland målsägande med svensk bakgrund än bland målsä-
gande med utländsk bakgrund att begära skadestånd och att skade-
ståndsanspråken även beviljades i högre utsträckning när målsägande 
hade svensk bakgrund än utländsk bakgrund.

Slutsatser av delstudie ett
Syftet med denna delstudie har varit att utifrån en analys av närmare 
600 polisanmälningar om misshandel och olaga hot undersöka om 
etniska bias tycks påverka rättsprocessen. Cirka 30 procent av befolk-
ningen i Landskrona har utländsk bakgrund, men studien visar att 
brottsoffer med utländsk bakgrund låg bakom 35 procent av anmäl-
ningarna om misshandel och olaga hot i Landskrona år 2005. Detta 
väcker frågor om utsattheten för brott bland personer med utländsk 
bakgrund, alternativt om anmälningsbenägenhet. Ett annat resultat i 
studien är att många ärenden faller bort i rättsprocessen, dvs. ärenden 
går inte till åtal och det blir ingen fällande dom. Enbart i omkring 10 
procent av ärendena väcktes det åtal och beslutades om någon form 
av påföljd. Denna siffra överensstämmer med hur det ser ut generellt i 
rättsprocessen och är inte tillfredställande ur målsägandens synvinkel 
(Lindstedt Cronberg 2002: 50). Den stora andelen nedlagda ärenden 
kan ha sin förklaring i att principen ”hellre fria än fälla” tillämpas 
i brottmål (Diesen 2005: 335). Åklagare är alltså försiktiga när det 
gäller att väcka åtal och att ta fall till domstol. Den stora andelen 
nedlagda ärenden kan även hänga samman med att poliser på grund 
av begränsade resurser prioriterar bort ärenden i sitt arbete, vilket 
exempelvis Brå:s studie av polisens uppklaringsprocent i brottmål 
tyder på (Brå 2007:12). Chanserna för att det skall väckas åtal och 
bli en fällande dom i ett ärende är således små generellt, men minskar 
ytterligare för brottsoffer med utländsk bakgrund vilket min studie i 
viss mån ger stöd för.
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Analysen av materialet visar inte på några dramatiska skillnader 
mellan målsägande med svensk och utländsk bakgrund när det gäller 
hur långt ärenden kom i rättsprocessen. Det handlar om en skillnad 
på ett par procent i rättsprocessens olika skeden. Det som gör resul-
tatet intressant är istället att det pekar på något som sällan har lyfts 
fram i svensk forskning om rättsväsendet med fokus på etnicitetens 
eventuella betydelse. Forskare har framförallt intresserat sig för 
och påtalat etnisk diskriminering i polisens arbete. Min studie visar 
emellertid att när hänsyn togs till målsägandens bakgrund var det 
inte i polisens utredningsarbete som personer med utländsk bakgrund 
tycktes vara missgynnade.  En viss grad av utsållning av ärenden 
förekom istället till nackdel för personer med utländsk bakgrund när 
ärendet hamnat på åklagarens bord. Detta är anmärkningsvärt med 
tanke på att åklagaren har ett särskilt ansvar för att bevaka målsä-
gandens rättssäkerhet och ska se till att målsägandens intressen inte 
behandlas godtyckligt i rättsprocessen. I detta skede av rättsprocessen 
visar resultatet en omsvängning på fem procent till nackdel för målsä-
gande med utländsk bakgrund. I cirka tre procent fler ärenden där 
målsägande hade svensk bakgrund än utländsk bakgrund gick ärenden 
till åklagare. Rättegångsbalken anger när ärenden skall gå till åklagare. 
Under förundersökningen ska det enligt Rättegångsbalken 23 kap. 2 
§ utredas vem som skäligen kan misstänkas, och om tillräckliga skäl 
föreligger för åtal mot honom. I detta sammanhang ska man också 
ta ställning till vilken bevisning som är nödvändig. Denna lagreg-
lering hindrar inte att rättens aktörer alltid själva måste göra en 
tolkning av lagen och en bedömning av den konkreta situationen. 
Går det till exempel att slå fast att det finns en misstänkt person eller 
ej? Resultatet visar vidare att bland de ärenden som gått till åklagare 
väcktes det åtal i större andel av ärenden där målsägande hade svensk 
bakgrund än utländsk bakgrund. Skillnaden på fyra procent mellan de 
båda grupperna av brottsoffer innebär en ytterligare ökning, om än 
marginell, till fördel för målsägande med svensk bakgrund. 

Ser vi till påföljd för gärningsmannen bestämdes någon form av påföljd 
i 89,4  procent av ärenden där målsägande hade svensk bakgrund och 
i 85,7 procent av ärenden där målsägande hade utländsk bakgrund. 
Gärningsmannen fick däremot ett hårdare straff när målsägande hade 
utländsk bakgrund. När brottsoffret hade utländsk bakgrund bedömde 
domstolen inte i något fall att det funnits förmildrande omständigheter 
i brottssituationen, vilket bedömdes vara fallet i 19 procent av ärenden 
där målsägande hade svensk bakgrund. Det rör sig här om ett mycket 
begränsat antal ärenden, enbart åtta stycken. Eventuellt kan den större 
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variationen i påföljder bland ärenden där målsäganden hade svensk 
bakgrund ändå tyda på att förhör med brottsoffer som har utländsk 
bakgrund är mer onyanserade och mindre djuplodande. Detta resultat 
ligger i linje med vad Brå kommit fram till i en tidigare studie med 
hänvisning till kommunikationssvårigheter, tidspress och dåligt 
tålamod hos rättsväsendets aktörer (Brå 2008:4). Frågan är viktig och 
borde följas upp i framtida forskning. 
 
Mer påfallande skillnader framträder när det gäller medverkan av 
målsägandebiträde och i vilken utsträckning brottsoffer framförde 
skadeståndsanspråk. Vad gäller medverkan av målsägandebiträde var 
skillnaden relativt stor med 47,6 procent i gruppen målsägande med 
utländsk bakgrund och 64,6 procent i gruppen med svensk bakgrund. 
Sett till skadeståndsanspråk var målsägande med utländsk bakgrund 
underrepresenterade i ännu större utsträckning, då drygt hälften (55,6 
procent) av gruppen målsägande med utländsk bakgrund hade skade-
ståndsanspråk vilket kan jämföras med hela 81 procent i gruppen 
med svensk bakgrund. Resultatet tyder på att målsägande med svensk 
bakgrund oftare än målsägande med utländsk bakgrund tar initiativ 
till att på egen hand, utan hjälp av målsägandebiträde, begära skade-
stånd. Det var också vanligare att skadeståndsanspråken beviljades 
när målsägande hade svensk bakgrund än utländsk bakgrund, med 
siffror på 62,5 procent respektive 81 procent. Viktigt att känna till 
när det gäller skadestånd är att den som har begått ett brott i princip 
är skyldig att ersätta de skador som brottet orsakat och att det är 
brottsoffret självt som förväntas kräva skadestånd av den som orsakat 
skadan. Åklagaren hjälper till med att framföra skadeståndsanspråken 
vid rättegången. Att domstolen dömer den som fällts för brott att 
betala skadestånd innebär inte att beloppet automatiskt betalas ut 
till brottsoffret – ibland vill eller kan gärningsmannen inte betala. 
Brottsoffret får viss kostnadsfri hjälp med att få sitt skadestånd, genom 
att domstolen skickar en kopia på domen till Kronofogdemyndigheten 
som ska ta reda på om brottsoffret vill ha hjälp med att driva in skade-
ståndsbeloppet. Skadeståndsanspråk förutsätter med andra ord att 
brottsoffer själva är pådrivande och beredda att konfrontera gärnings-
mannen med sitt skadeståndsanspråk. 

En möjlig förklaring till skillnaderna i fråga om vilken utsträckning 
målsägande med svensk och utländsk bakgrund haft ett målsägande-
biträde med sig i rätten och utnyttjat möjligheten att begära skade-
stånd, kan ligga i bristande information alternativt svårigheter att 
tillägna sig information om dessa delar av rättsprocessen. Något som 
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talar för detta är att åklagare under många år kritiserats för att inte 
ge tillräckligt med hjälp att driva skadeståndstalan. Lindgrens tidigare 
nämnda avhandling om brottsoffer i rättsprocessen visar att informa-
tionen som ges till brottsoffer inte är optimal varken när det gäller 
polisen, åklagaren, eller domstolarna. Detta hindrar inte att rättens 
aktörer själva arbetar för och kanske tycker att informationen från 
deras sida är tydlig. Resultatet av Lindgrens enkätstudier visar även att 
många brottsoffer upplever sig behöva hjälp med att fylla i sina skade-
ståndsanspråk (Lindgren 2004: 273f). Detta är förhållanden som kan 
missgynna brottsoffer med utländsk bakgrund och få konsekvenser för 
utfallet i den fortsatta rättsprocessen. 
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kapitel 4

FöRHöR MEd BRoTTSoFFER SoM HAR 
UTläNdSk BAkgRUNd

Utgångspunkter
Syftet med denna delstudie är att undersöka vad brottsoffers utländska 
bakgrund kan ha för inverkan på förhörssituationen och på utredares 
sätt att arbeta med förhör. För att undersöka detta har jag genomfört 
semi-strukturerade intervjuer med utredare verksamma vid polisen i 
Malmö.22 Jag är medveten om att det som sagts av utredarna i inter-
vjuerna inte behöver korrespondera med det som faktiskt sker i deras 
förhör med brottsoffer. Intervjuerna fångar utredarnas subjektiva 
bild av sitt arbete, dessutom finns det alltid en risk för att intervjuade 
försöker upprätthålla en viss bild av saker och ting inför forskaren 
(van Maanen 1991: 206f). Inte minst i detta fall där frågorna tangerar 
ett kontroversiellt ämne – invandrare. Därför har det också varit 
viktigt att försöka etablera en trygg intervjusituation, något jag i första 
hand har försökt åstadkomma genom att försäkra mig om deltagarnas 
anonymitet i studien. Bland annat har jag gjort intervjuer vid flera 
olika enheter och i möjligaste mån försökt undvika skrivningar som 
kan avslöja på vilken enhet personer som refereras arbetar. Jag har 
genomgående avstått från att namnge enskilda personer eller den enhet 
intervjupersonerna tillhör i redogörelsen av det empiriska materialet. 
Innan jag presenterar studiens genomförande och resultat, skall jag ge 
en kort introduktion till utredares arbete med förhör. 

Till att börja med kan konstateras att det generellt inom polisen inte har 
någon hög status att arbeta som utredare. En anledning detta kan vara 
att utredares arbete framstår som oglamoröst pappersarbete jämfört 
med det mer actionfyllda arbetet på gatan (Björk 2006: 59). En annan 
möjlig förklaring till att få poliser attraheras av utredningsarbete 

22 När jag inledde min studie hade jag intentionen att också sitta med 
under utredares förhör för att kunna studera det faktiska arbetet. 
Skånepolisens rättssekretariat beslutade dock att Sekretesslagen 14 
kap. 3 § som ger undantagen från sekretesslagstiftningen och som 
hade kunnat möjliggöra mitt deltagande vid förhör, inte räckte till 
med hänvisning till att känsliga och integritetskränkande uppgifter 
kan framkomma under förhör.



54

kan vara att arbetet är mentalt påfrestande, särskilt i utredningar av 
sexualbrott eller våld i nära relationer. En viktig del i utredares vardag 
är att hålla förhör med målsägande, misstänkta och vittnen. Förhör 
är en del av förundersökningen som görs för att utreda omständighe-
terna kring ett brott och bidrar till att klarlägga skeenden genom att 
den som blir förhörd berättar om sitt minne av händelsen (Jakobsson 
Öhrn 2005: 10). En förundersökning fyller enligt Rättegångsbalken 23 
kap. 2 § funktionen att utreda vem som skäligen kan misstänkas för 
ett brott och om tillräckliga skäl föreligger för åtal. Inom ramen för 
förundersökningen skall också tas ställning till vilken bevisning som 
är nödvändig. 

Genom historien har olika metoder använts för att få fram infor-
mation i förhör och utredningar. Under 1900-talet har det skett 
en stor förändring av framförallt tillvägagångssättet i förhör med 
gärningsmän. Utvecklingen har i stora drag gått från hårdnackade 
metoder med inslag av mental och fysisk tortyr för att få fram ett 
erkännande, till mjuka metoder med en sympatisk och vänlig stil för att 
vinna misstänktas förtroende (Holmberg 2004: 2ff). Förhör har alltmer 
kommit att gå ut på att få fram vad som har hänt och att säkra bevis, 
och allt mindre på att försöka få fram en bekännelse (Jakobsson Öhrn 
2005: 15ff). Man arbetar så att säga ”med” den misstänkte snarare än 
”emot” denne (Jakobsson Öhrn 2005: 18). Därmed har också skill-
naden mellan förhör med brottsoffer och gärningsmän jämnats ut. 
Den kognitiva intervjumetodiken förespråkas numera i förhör med 
såväl brottsoffer som gärningsmän. Metoden bygger på psykologisk 
forskning om minnet och har visat sig ge effektiva resultat i fråga om 
att erhålla information från människor (Christianson m.fl. 1998: 15). 
Enligt den kognitiva intervjumetodiken utgör det fria berättandet en 
viktig aspekt. Den som håller ett förhör börjar med att uppmana till 
att berätta fritt om den aktuella upplevelsen för att därefter uppmana 
till att berätta mer om berättelsens olika delar. Avslutningsvis ställer 
den som håller förhöret frågor med syfte att fördjupa och utveckla det 
som har framkommit (Christianson m.fl. 1998: 62f). Metoden syftar 
till att få fram så mycket och detaljerad information som möjligt.

I boken Avancerad förhörs- och intervjuteknik påtalar Christiansson 
med flera vikten av ett personligt engagemang i förhör från utredares 
sida. Detta menar de kan förmedlas via beteenden som kännetecknar 
vänskap, till exempel att lyssna, visa intresse och respekt (Christianson 
m.fl.1998: 53). Även resultatet i Ulf Holmbergs avhandling med 
titeln Police Interviews with Victims and Suspects of Violent and 
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Sexual Crimes: Interviewees’ Experiences and Interview Outcomes 
pekar på ett samband mellan en human approach hos utredare och 
lyckade förhör i bemärkelsen att brottsoffer ger utförlig information 
(Holmberg 2004: 29ff). Utifrån enkätfrågor till offer för våldtäkt och 
grov misshandel om hur de upplevt utredares attityder och gensvar 
under förhör framkom två olika intervjustilar där den ena karakte-
riserades av dominans och den andra av humanitet. Den dominanta 
stilen kännetecknades av beteenden som brådska, aggressivitet, 
bryskhet, otålighet, nonchalans och fördömande hos utredare. Den 
humana approachen omfattade empati, personligt intresse, personlig 
konversation, positivt bemötande, samarbetsvilja, hjälpsamhet och 
vänlighet. Studien visar ett samband mellan den humana intervjustilen 
och att brottsoffer gav utförlig information under förhöret, medan 
motsvarande samband fanns mellan den dominanta intervjustilen och 
utelämnande av information (Holmberg 2004: 29ff). Den vänskapliga 
approachen överensstämmer med hur utredare i min studie har 
beskrivit sitt eget förhållningssätt i arbetet. 

Material och genomförande
Det empiriska materialet omfattar intervjuer med 20 personer 
verksamma vid fem olika enheter inom polisområde Malmö vid 
Polisen i Skåne län. Några av dessa personer medverkade vid två inter-
vjutillfällen. Av studiens sammanlagt 10 intervjuer genomfördes sju i 
grupper och tre individuellt eftersom polisernas arbetssituation gjorde 
det svårt att samla ihop mindre grupper. Av de 20 intervjupersonerna 
var 16 utredare. Alla utredare var poliser med undantag för en som 
var civilanställd. En intervju genomfördes med fyra utryckningspoliser 
för att även få en bild av förhörssituationen i den yttre verksamheten. 
Åtta av de sammanlagt 20 personer som jag intervjuade var kvinnor 
och resten män. Utredarna hade olika åldrar och varit olika lång tid 
i polisyrket såväl som i den utredande funktionen. Samtliga intervju-
personer hade svensk bakgrund, åtminstone enligt vad jag uppfattade 
utifrån namn och utseende. Mig veterligen arbetade så gott som ingen 
med utländsk bakgrund på de aktuella enheterna. Det som framförallt 
har varit styrande för urvalsprocessen är praktiska frågor. I samtal 
med chefer på de olika enheterna fick jag intrycket att det var svårt 
att få loss personal för intervjuer. För att kunna genomföra studien lät 
jag därför urvalet av intervjupersoner bygga på förfarandet att enhets-
chefer gav mig namn på personer att intervju eller bokade in tider åt 
mig för intervjuer med några ur personalen. 
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Intervjuerna genomfördes på något av de båda polishusen i Malmö, i 
de medverkandes rum eller i ett konferensrum. Varje gruppintervju tog 
ungefär en och en halv timme medan de enskilda intervjuerna varade 
i uppemot en timme. I gruppintervjuerna gjordes ljudupptagningar, 
förutom vid två tillfällen då jag uppfattade stämningen inför intervjun 
som lite spänd. Under intervjuerna som genomfördes individuellt förde 
jag enbart anteckningar. 

Brottsoffer kommer ofta i kontakt med flera olika enheter och 
funktioner inom polisen. Jag har försökt fånga hela kedjan av enheter 
inom polisen som kan aktualiseras i utredningsprocessens olika skeden. 
I studien ingår intervjuer med personal från fem olika enheter23 som 
framgår av modellen nedan:

 

 

  

      
   

       
Vid grövre brott som misshandel sker ett första förhör med brotts-
offer oftast redan på brottsplatsen dit polis blivit kallad i radiobil. I 
Malmö går denna enhet under namnet ingripande enheten. Den första 
kontakten med polisen kan också ske per telefon eller i receptionen där 
det hålls ett kortare förhör i samband med att en anmälan om brott tas 
upp. Kriminaljouren tar över kontakten efter att en anmälan har tagits 
upp via receptionen och även när ett första förhör har genomförts av 
polis på brottsplatsen, men ett förhör på kriminaljouren kan också 
utgöra brottsoffers (och gärningsmäns) första kontakt med polisen. 

23 Jag utgår i min beskrivning ifrån de beteckningar som används 
inom Polismyndigheten i Skåne. Skillnader kan förekomma 
nationellt. 

Receptionen Ingripande enheten

Kriminaljouren

Familjevåldsenheten
Utredningsenhet 
i närpolisområde 
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Om det finns konkreta tips, spaningsuppslag eller någon är gripen i 
samband med brott inleds en förundersökning där utredande poliser 
tar upp kompletterande uppgifter eller håller regelrätta förhör. Detta 
arbete sker vid en utredningsenhet knuten till någon av Malmös olika 
närpolisområden. När det är frågan om familjerelaterade ärenden och 
sexualbrott slussar kriminaljouren över ärendet till familjevåldsen-
heten som tar över utredningen. 

Det finns skillnader mellan de olika enheter som ingår i studien, bland 
annat kommer de i kontakt med brottsoffer i olika tidsskeden i relation 
till brottet och följer även ärenden olika långt i processen. Poliser på 
ingripande enheten är de som möter brottsoffret tidigast i relation till 
brottet genom att hålla ett förhör redan på brottsplatsen. Receptionen 
skiljer sig från övriga enheter eftersom de där enbart tar emot anmäl-
ningar och då håller ett inledande och grundläggande förhör med 
målsäganden, men aldrig med gärningsmän. 

Resultat 
I denna del redovisar jag resultatet av mina intervjuer. Jag har i viss mån 
varvat empiriska exempel med hänvisningar till litteratur och tidigare 
studier med syftet att placera det empiriska materialet i en kontext. 
Intervjuerna har framförallt kretsat kring brottsoffer, primärt ifråga 
om misshandel och olaga hot, men ibland även glidit in på förhör med 
gärningsmän. Detta hänger delvis samman med att arbets- och förhåll-
ningssättet idag ska vara i stort sett detsamma i förhör med brotts-
offer som med gärningsmän. Cirka hälften av ärendena på de aktuella 
enheterna omfattade enligt utredarna personer med utländsk bakgrund 
och det var just sådana ärenden mitt intresse riktade sig mot i studien. 

Studiens lärande dimension förtjänar att lyftas fram. Intervjuer kan 
betraktas som ett mellanmänskligt samspel där kunskap utvecklats 
genom en dialog (Kvale 1997: 117). Med mig och varandra som 
bollplank har utredarna som intervjuats fått möjlighet att reflektera 
över erfarenheter i sitt arbete och sätta ord på hur de gör och resonerar 
när de håller förhör. Detta kan ha bidragit till en mer medveten hållning 
i förhör med brottsoffer som har utländsk bakgrund. I bästa fall kan 
studien genom min insamling av empiriskt material ha bidragit till en 
förbättrad praxis. Intervjuerna har utmynnat i en bild av vad som är 
specifikt för arbetet med brottsoffer som har utländsk bakgrund. En 
gemensam nämnare var att kommunikationen i förhör försvåras vilket 
ställer särskilda krav på utredarna. I presentationen som följer tar jag 
upp olika dimensioner av de kommunikationssvårigheter som utredare 
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har lyft fram och ger även exempel på hur utredare sagt sig hantera 
detta i sitt arbete. 

Behovet av tolk
Tolken var det första utredare kom att tänka på i intervjuerna när 
de funderade över brottsoffer med utländsk bakgrund. Tolkens 
omedelbara uppgift är att översätta det som sägs från ett språk till 
ett annat för att underlätta kommunikationen. Men för att förstå vad 
det är som händer i tolkade samtal behöver tolkens arbete begrundas 
ytterligare. Tolkar översätter inte bara ord utan ett budskap som en 
person vill förmedla, varför tolkningen bäst förstås som en social 
interaktion snarare än en individuell handling. Tolken är inte enbart 
en språkförmedlare utan även en kulturförmedlare i samtalet eftersom 
tolkningen måste anpassas till språkbruket inom de medverkande 
parternas respektive kultur. Därför sker inte tolkningen ord för ord 
(Nyberg 2000: 281). Vid medverkan av tolk rekommenderas parterna 
att tala till varandra och inte till tolken, eftersom samtalet då mer efter-
liknar ett vanligt samtal. Detta arbetssätt beskrev även utredarna i min 
studie. I förhörssituationen innebär det att utredare på en och samma 
gång försöker att nonchalera tolkens närvaro och vara uppmärk-
samma på vad denne säger (Nyberg 2000: 286). 

Utredarna i min studie var överens om att kvaliteten på tolkarnas 
arbete varierade och att såväl certifierade som icke-certifierade 
tolkar kunde vara oacceptabelt dåliga.24 Det upplevdes till exempel 
som problematiskt att tolkar ibland gjorde en lång översättning 
när ett brottsoffer gett ett kort svar på en fråga, eller tvärtom att en 
lång utläggning från brottsoffrets sida översattes med en korthuggen 
mening. En av utredarna i min studie gjorde följande bedömning av 
tolkens medverkan i förhör:  

Tolkarna är ett jätteproblem. Vissa tolkar är bra men vissa är inte bra kan 
man milt uttrycka det. Man hör ofta själv om en tolk är bra eller inte. Man 
märker om de översätter direkt till exempel, medan vissa samlar på sig alldeles 
för mycket. Det är helt omöjligt att de kan översätta exakt vad de har sagt. 

24 Utredarna skilde i min studie på auktoriserade och icke-
auktoriserade tolkar. Auktoriserade tolkar har genomgått ett 
kunskapsprov som ordnas av Kammarkollegiet. En auktoriserad 
tolk är inte detsamma som en auktoriserad rättstolk, för det 
senare krävs godkänt på ett särskilt prov som ger bevis om speciell 
kompetens som rättstolk (Brå 2008:4: 91).
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Utredaren var som sagt inte ensam om sitt påstående att tolkarna 
ibland uppvisade en bristande kvalitet och professionalitet. Samma 
sak framkom i Helena du Rées intervjuundersökning där åklagare och 
advokater uttalat sig om behandlingen av brottsmisstänkta personer i 
domstol (du Rées 2006: 270). Men det kan också ligga en okunskap 
bakom utredarnas uppfattningar om tolkens arbete, till exempel 
behöver tolkningen som tidigare nämndes anpassas till språkbruket 
inom de samtalande parternas kulturer för att budskapet ska kunna 
förmedlas. Därför kan det inte vara frågan om en sådan ordagrann 
översättning som utredaren ovan verkar vilja ha. Men det fanns enligt 
utredarna även bra tolkar. Det som utredare ansåg kännetecknade 
sådana var bland annat förmågan att kontinuerligt och i lagom långa 
stycken föra över kommunikationen mellan parterna, men också en 
förmåga att skapa närhet i förhörssituationen. 

En del tolkar är supereffektiva. Man känner verkligen att de säger bara 
precis det som sägs men de översätter också precis allt som händer. Typ, 
om jag säger att jag ska bara ta en ny penna, så översätter de det också. Allt 
som händer säger de. Sedan så finns det de som, jag kan ställa en fråga som 
”hur mår du?”. Så sitter tolken och pratar i 30 sekunder. Så svarar personen 
jättelångt och så får jag till svar tillbaka ”jo, bra”. Då tappar man kontrollen 
lite grann. Då undrar man vad har jag missat?

Beroende på hur tolkningen genomförs kan tolken skapa närhet alter-
nativt distans mellan parterna (Nyberg 2000: 282). I citatet ovan 
beskriver utredaren hur tolken bidrar till att skapa närhet i förhörs-
situationen genom att ”översätta allt som händer”, men skapar distans 
genom att arbeta på ett sätt som ger utredaren känslan av att tappa 
kontrollen och undra ”vad har jag missat?”. Utredare i min studie 
uppmärksammade att förhör tar mer tid med tolk, men till skillnad 
från vad andra studier visat framhölls detta inte som något problem i 
arbetet. I en studie av Brå hävdade rättsliga aktörer att tolk på grund 
av bland annat tidsbrist inte alltid medverkade i domstolsförhand-
lingar fast att behovet fanns (Brå 2008:4: 78). I intervjuer som du Rées 
har genomfört med åklagare och advokater framkom att domstolsför-
handlingar upplevdes som svårare att genomföra när en av parterna 
behövde tolk beroende på det pressade tidschemat som gjorde långa 
utlägg på främmande språk stressande för rättens ledamöter (du Rées 
2006: 270). Utredare har i min studie däremot lyft fram andra problem 
relaterade till arbetet med tolk, såsom att förhören blir svårare att 
genomföra och att det oftare blir fel när tolk medverkar. Ytterligare ett 
problem för utredare i samband med förhör var att brottsoffer ibland 
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inte litade på att tolken skulle hålla sin tystnadsplikt. Alla brottsoffer 
ville därför inte ha med en tolk trots att de då inte skulle förstå allt 
som sades under förhöret. Detta problem gällde framförallt mindre 
språkgrupper där risken var stor för att tolkar och brottsoffer skulle 
mötas igen eller kände igen varandra sedan tidigare, menade utredare. 
Eftersom utredarna, enligt egen utsago, tillämpade policyn att alltid 
använda tolk när det finns en antydan till att personen i fråga inte 
förstår allt som sägs, blev följden i dessa fall att förhören inte gav 
någon information eftersom brottsoffret inte känt sig tillräckligt tryggt 
för att börja prata med utredaren. 

Av många utredare upplevdes tolkens blotta närvaro i förhör som 
problematisk. Tolken benämndes som ”en tredje part i rummet” eller 
ett ”filter” i förhör. Det sistnämnda med syfte på såväl den språkliga 
kommunikationen som möjligheten att etablera en närhet gentemot 
brottsoffret. Ju fler personer som medverkar i förhör desto svårare blev 
det enligt utredare att upprätta en trygg och förtroendefull kommu-
nikation med brottsoffret. Denna diskussion återkommer jag till om 
en stund. Telefontolk betraktades emellertid inte som något bra alter-
nativ, dels på grund av svårigheterna med att höra vad tolken säger per 
telefon, dels för att en telefontolk inte har möjlighet att se brottsoffrets 
kroppsspråk och ansiktsuttryck under samtalet (jämför Brå 2008:4: 
62). Vid användandet av telefontolk tenderade förhör enligt utredare 
dessutom att dra ut ännu mer på tiden än när tolken var med på plats, 
eftersom utredaren måste läsa upp sina anteckningar per telefon så att 
tolken kan korrigera dessa. Under tiden får brottsoffret lämna rummet 
och vänta utanför, för att därefter komma in igen och med hjälp av 
tolken godkänna det som utredaren nedtecknat. En av utredarna 
upplevde dock att användandet av telefontolk fungerade bra, mest av 
allt för att det då inte medverkar en tredje part i rummet.  

Skilda referensramar
Kännetecknande för mångkulturella samhällen är att det uppstår en 
osäker kommunikativ situation i mötet mellan människor. Osäkerheten 
är knuten till att individer gör olika tolkningar av sammanhanget för 
det mellanmänskliga mötet (Fransson 2006: 9). Det är också mindre 
självklart för människor vad som förväntas av dem i olika situationer 
och i relation till varandra (Ehn 1986: 11). Denna osäkra kommu-
nikativa situation har implicit varit en utgångspunkt i utredares 
resonemang om vad som är viktigt i möte med brottsoffer som har 
utländsk bakgrund. 



61

Det viktiga är att vi förstår varandra. Att de går härifrån och har förstått. Att 
de känner att de vet vad som kommer att hända. Att saker kan ta tid. De ska 
få den hjälpen de vill ha, det är också viktigt.

Med referensramar syftar jag på att människor är bärare av tolknings-
mönster som gör att vi upplever världen på ett visst sätt. Enligt Åke 
Sander är tolkningsmönster ett system av kunskaper, förgivet-taganden, 
roller, normer, värden, vanor, tanke- och kommunikationsmönster 
etcetera, som individer förvärvat genom en kulturell socialisations-
process. Utifrån tolkningsmönstret väljer, organiserar, strukturerar och 
tolkar individen, ofta omedvetet, sina upplevelser för att ge mening åt 
sin omvärld. I mötet mellan människor med olika tolkningsmönster 
kan det uppstå problem som en följd av normkonflikter, rollkonflikter, 
kommunikationskonflikter, beteendekonflikter, och så vidare.  För att 
överbrygga sådana problem krävs det en medvetenhet om sitt eget och 
andras kulturellt betingade tolkningsmönster, men framförallt menar 
Sander att det i möte med individer som har ett okänt tolknings-
mönster är viktigt att visa intresse, vara lyhörd, lyssna, fråga och visa 
öppenhet (Sander 2000: 206 ff). Människors skilda referensramar kan  
ha att göra med hur rättssystemet och lagstiftningen ser ut i olika 
länder. Detta är ett exempel på något som utredare i intervjuerna sagt 
sig beakta genom att måna om att noggrant förklara rättsgången för 
brottsoffer med utländsk bakgrund.

Jag kan uppleva att jag är noggrannare med att förklara rättsgången för en 
invandrare, även för brottsoffer då. Bevislägen och sådär. För jag räknar med 
att en infödd svensk har koll på det. Jag är noggrann med att kontrollera och 
förklara att det här kommer att gå vidare till åklagare, som fattar beslut om 
huruvida vi ska höras igen och så vidare. Men just att förklara, vad sker nu. 

Hur skiljer sig det svenska rättssystemet från andra rättssystem? En 
liten fingervisning får vi genom att kort sätta oss in i de vanligaste 
rättssystemen i världen; Civil law traditionen (det privaträttsliga 
systemet) som tillämpas i bland annat Sverige och övriga kontinen-
taleuropa, den s.k. kontinentaleuropeiska rättstraditionen; Common 
law som har sitt ursprung i länder som England, USA och Kanada; 
samt religiösa rättssystem som tillämpas i bland annat Mellanöstern, 
varifrån många invandrare till Sverige kommer. Man kan också tala 
om socialistiska rättssystem som förekommer i bland annat Kina och 
Vietnam. De nämnda rättssystemen skiljer sig mer eller mindre åt när 
det gäller vad lagen förbjuder eller tillåter, men även hur lagen upprätt-
hålls och ifråga om utmätandet av straff när lagen bryts. 
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Den s.k. Civil law traditionen bygger på att det finns en skriven rätt för 
att rättssystemet överhuvudtaget ska aktiveras. Här blir rättssäkerhet 
ett ideal i form av förutsebarhet och transparens, mer om detta nedan. 
Medan rätten i Civil law traditionen tillkommer på politiskt initiativ 
genom lag och förarbeten till lagen, så spelar i Common law tradi-
tionen domstolarna en större roll för rättsbildningen. Här kan man 
tänka sig att det blir svårare att på förhand ”genomskåda” rättens 
innehåll25. Inom religiösa rättssystem betraktas lagen som bestämd av 
Gud vilket innebär att religionen utgör den yttersta tolkningsramen för 
vad som är rätt och fel enligt rättssystemets regler. På samma sätt kan 
man säga att den politiska ideologin, kommunismen eller socialismen, 
oftast uttolkad genom partiet, är den ideologi mot bakgrund av vilken 
rätten ska tolkas och förstås. I dessa fall finns det alltid en risk för att 
politiska bedömningar inverkar på rättsanvändningen.26 

Sharia är namnet på den islamska lagen som ligger till grund för det 
största av de religiösa rättssystemen. Sharia kan beskrivas som ett 
lagverk bestående av olika tolkningar av de islamiska källorna, och 
är inte en lag i samma bemärkelse som i den västerländska juridiska 
sfären (Roald 2003: 62). Sharia är snarare grunden för en etisk, 
moralisk uppfattning om saker och har att göra med beteende i vidare 
mening (Sander 2000). Sharias utformning är svårfångad. Detta faller 
tillbaka på kolonialismen när de muslimska nationalstaterna uppstod, 
då nya lagstiftningar växte fram och de flesta muslimska länder införde 
en sekulär civillagstiftning i alla domstolar utom familjedomstolen. 
Därför är sharia i de flesta muslimska länder idag en blandning av 
lagtexter från olika religiösa lagskolor, lagar från västerländsk juridik 
och lokala seder (Roald 2003: 61f). Utmärkande för de religiösa rätts-
systemen är att de reglerar mer av personliga förhållanden, till exempel 
äktenskapet och relationer inom familjen. Samma sak kan för övrigt 
sägas om det man kallar Customary law (sedvanerätt) inom ramen för 
många länder i tredje världen, inte minst i Afrika. Precis som inom 
religiösa rättssystem har den traditionella (sedvane)rätten tillåtits gälla 
ifråga om personliga förhållanden, medan det i världsliga frågor av 
ekonomisk och politisk art, är den importerade rätten med kolonialt 

25 Jämför Weber, Max, i dennes avsnitt om rättssociologi i Ekonomi 
och samhälle: Förståendesociologins grunder (1985) där han 
jämför England och Tyskland ifråga om rättstradition.

26 För en översikt, se René David och John E.C. Brierley (1993) 
Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the 
Comparative Study of Law. London: Stevens & Sons. 
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ursprung som dominerar. Detta gör att både Civil law och Common 
law traditionen under den koloniala epoken spritts till stora delar av 
världen – Afrika, Asien, och Latin Amerika – och därefter fortsatt att 
tillämpas även efter det att dessa länder blivit självständiga (David och 
Brierley 1993).

Utan att här gå in på vad lagen säger i de olika rättssystemen, kan 
det konstateras att de olika rättstraditionerna påverkar människors 
erfarenheter och bilder av vad en rättsprocess innebär och vilka 
områden som rättssystemet reglerar. För utredares del blir det som en 
konsekvens, som några även framhöll i intervjuerna, viktigt att vara 
medveten om att lagen fungerar olika i olika länder. Detta kräver 
enligt utredarna att man lyssnar särskilt uppmärksamt på vad brotts-
offer med utländsk bakgrund berättar och ställer mycket uppföljande 
frågor. En utredare uttryckte till exempel att han ”luskade” mer i 
förhör med personer som har utländsk bakgrund, eftersom det kan 
finnas en annan syn än den svenska på vad som är ett brott eller ej. 
Vad luska står för framgår av sammanhanget i hans uttalande nedan:

Ja man luskar mer. Ställer mer frågor till en icke-svensk för att inte missa 
luckor i händelseförloppet. Om det hänt något som de till exempel inte anser 
vara brottsligt som är det enligt svensk lag. De lägger kanske fokus på en 
förstörd mobiltelefon och berättar i förbifarten att ”så slog han mig i ansiktet 
två gånger och en gång i magen”. Då lägger polisen fokus på misshandeln, 
men de kom in för att anmäla en förstörd telefon. 

Det ska tilläggas att den brist på kunskap om svensk lagstiftning som 
utredare tyckte sig se hos personer med utländsk bakgrund, menade de 
i viss utsträckning även gällde för infödda svenskar. Det är omöjligt för 
utredare att vara fullständigt insatta i och medvetna om alla olika rätts-
system och hur ett specifikt rättssystem eventuellt påverkar förhåll-
ningssättet hos den person de har framför sig. Därmed går det inte 
att helt undvika missförstånd och feltolkningar av varandras beteende. 
Till exempel kan det som en utredare betraktade som ett nästintill 
överdrivet förtroende för det svenska rättsväsendet bland vissa 
invandrare i själva verket hänga samman med referensramar knutna 
till ett religiöst rättssystem som reglerar mer av personliga förhål-
landen såsom ifråga om äktenskapet och relationer inom familjen.

(…) de får så pass stort förtroende för svenskt rättsväsende att de tror att 
polisen löser alla problem. Bara man pratar med en polis så löser han det, 
även om det inte har direkt med polisen att göra. Det kan handla om att de 
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ska skiljas eller om vem som ska passa barnen och att det inte fungerar. Man 
har byggt upp förtroende ”förbi” liksom en viss punkt. 

I det svenska samhället får medborgarna sin trygghet och de flesta 
sociala behov tillfredställda genom olika offentliga institutioner. I och 
med urbaniseringen och mot bakgrund av den svenska folkhemsmo-
dellen har barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg med mera, liksom rätts-
skipningen blivit samhällets ansvar i Sverige. Denna typ av offentlig 
service saknas nästan helt i många andra länder där statens förmåga att 
ge medborgarna trygghet och stöd är svag eller obefintlig. Istället får 
andra institutioner, oftast organiserade utifrån släktskap, fylla dessa 
funktioner (Sander 2000). Detta knyter an till utredares resonemang 
i min studie vilka berört skillnader knutet till synen på ansvar när det 
gällde brott. 

Här är det ju staten som sköter saker och ting, men i vissa länder så är det 
familjen som sköter saker och ting. Rent kulturellt så är det familjerna som 
ska ordna saker om det blir problem. De här gamla klansamhällena. 

Marginaliseringen som många invandrare upplever i dagens 
svenska samhälle innebär även att synen på ansvar som en fråga för 
familjen eller kollektivet kan förstärkas av misstro och avståndsta-
gande gentemot samhällets institutioner i de segregerade förorterna. 
Nedanstående citat kan vara ett exempel på bådadera.  

 
Jag kan känna när det gäller yngre killar som har blivit utsatta för misshandel 
och olaga hot att det är lite mer ta lagen i egna händer. Alltså det tänket finns 
där att ja men jag har mina bröder och så. Då är det ”stopp stopp ta det lugnt, 
nej det ska du inte”. Nu har du gjort en anmälan och då har du överlåtit 
allt till oss, att man försöker att bygga upp förtroendet där. Vilket kan vara 
jättesvårt när ärendet läggs ned två veckor senare. Men då får man förklara 
varför det gjorde det. Och om man känner på sig att det här kommer inte att 
tas väl emot, att de är helt oförberedda på det, så kanske man får ringa upp 
och förklara att nu har ärendet lagts ned, det beror på det här, innan de får 
hem det där brevet. 

Utredaren går i slutet av citatet in på svårigheterna med att upprätt-
hålla brottsoffers förtroende när cirka 90 procent av alla ärenden som 
det inleds förundersökning i läggs ned utan att åtal väcks (Lindstedt 
Cronberg 2002: 50). Detta är ett allmänt problem i relation till brotts-
offer, men risken för att det leder till ett brustet förtroende är förmod-
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ligen större bland brottsoffer med utländsk bakgrund eftersom de kan 
uppfatta situationen som ett uttryck för etnisk diskriminering. Enligt 
utredares erfarenheter har brottsoffer, såväl som gärningsmän, ibland 
förväntningar på att bli diskriminerade i möte med polisen. Även i 
detta sammanhang går det alltså att tala i termer av skilda referens-
ramar bland människor i det mångkulturella samhället.

(...) Men att de känner att oavsett om de är invandrare och jag är svensk så 
får de säga vad de vill ha sagt. Och de har rätt att säga det också. Det är nog 
viktigt att de förstår det. För det är nog många som tror att det är bara för att 
jag är invandrare som det och det inte händer…

I en undersökning som du Rées gjort menade åklagare och advokater 
att muslimer hade sämre förutsättningar för en objektiv behandling 
i domstol, framförallt i mål som gällde sexualbrott. Bland annat 
uttryckte en åklagare att bemötandet av den brottsmisstänkte kunde 
påverkas av om denne tillhörde ”en främmande kultur där synen på 
kvinnan är undertryckande om annorlunda” (du Rées 2006: 269). En 
advokat hävdade angående sexualbrott att ”där vet vi att domstolarna 
är helt införstådda med att muslimer behandlar sina kvinnor annor-
lunda än västerlänningar. Det påverkar deras trovärdighet negativt, 
deras syn på kvinnan påverkar negativt” (du Rées 2006: 269). I min 
egen studie har utredare antytt att de försöker sätta sig över den nyss 
nämnda synen på kvinnor, vilket citatet nedan antyder.

Det är klart att det blir en svårighet om de har attityder som inte stämmer 
överens med mina attityder som grundar sig på religion eller kultur, då pratar 
jag främst om människor från Mellanöstern. Men samtidigt så har man 
träffat dem människorna så mycket så att man fattar det. Man kanske inte 
accepterar det, men man förstår det. Jag kommer aldrig att acceptera det, till 
exempel synen på kvinnor.

Ett mönster som jag tyckte mig se i intervjuerna var utredares dragning 
åt ett funktionellt förhållningssätt så till vida att siktet var inställt på 
målsättningen med arbetet, som i förhör är att upprätta en kommuni-
kation för att få fram information. Som en följd tillskrevs eventuella 
olikheter mellan människor en sekundär betydelse. Ett exempel på 
vad det funktionella förhållningssättet konkret kunde innebära gav en 
kvinnlig utredare, även här med anknytning till en viss kvinnosyn.
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Det är oftast i yttre tjänst just de situationerna uppstår. Till exempel i 
relationsvåld, det vanligaste är ju då att mannen slår sin kvinna. Där tror 
jag att man kan göra… Man kan vara hjälpt av att vara kvinna också. Det 
kan vara lättare för en muslimsk kvinna att lyfta på kläderna och visa sina 
skador till exempel. Utan att de har gjort fel så att säga. Skador är viktigt att 
dokumentera och då är det viktigt att det blir bra. Då kan ju inte jag sitta 
och sucka över något som jag tänker har med kultur att göra, utan bara vara 
medmänniska och släppa det. 

Utredaren agerar av vad som framgår i citatet inte enbart utifrån ett 
pragmatiskt förhållningssätt utan den funktionella ansatsen samman-
faller med en strävan efter att ”vara medmänniska”. Viljan att vara 
en stödjande medmänniska kan mer eller mindre medvetet ligga 
närmare till hands hos rättsväsendets aktörer när det gäller brotts-
offer än brottsmisstänkta, vilket knyter an till Christies förklarings-
modell över idealiska offer redogjort för i kapitel två (Christie 2001). 
Avslutningsvis kan sägas att arbetet med brottsoffer under inter-
vjuerna har beskrivits som generellt sett mindre konfliktfyllt än arbetet 
gentemot misstänkta gärningsmän. Brottsoffer är oftast angelägna om 
att få fram sin version av vad som har hänt, menade utredare, vilket 
innebär att brottsoffer i förhöret oavsett sina värderingar och principer 
ofta strävar i samma riktning som utredaren. 

Ja fast när de är här som brottsoffer så vill de ha fram sin historia. De förstår 
att det här är den hjälp de kan få och idag var det en kvinna. Då känns det 
som att det spelar ingen roll då. De inser att det här är min chans att få fram 
min version av sanningen. Det blir inte så stötigt på det viset. Då är det svårare 
med misstänkta. Då kan man stöta på det mer att det blir kulturskillnader.  

Citatet antyder att i en annan situation, där personen kommit i kontakt 
med en kvinnlig polis i egenskap av misstänkt gärningsman istället för 
målsägande, hade vederbörande kanske inte varit beredd att acceptera 
en kvinna i auktoritetsposition.

Fler personer närvarande i förhör
Det är inte alltid så lätt att ta ställning till vad som är bästa metod 
för att utreda ett brott så grundligt och rättssäkert som möjligt. Här 
förekommer vad man kan kalla för målkonflikter genom de olika 
krav som under senare tid har rests i samband med förhör av brotts-
offer. Rättssäkerhet handlar både om transparens och om effektivitet. 
Både den som är misstänkt för brott och den som blivit utsatt för 
brott ska kunna förutse rättsprocessens olika steg och kunna förstå 



67

utfallet av denna, samtidigt som det ur utredarens perspektiv gäller att 
få fram så mycket relevant information som möjligt. Flera utredare i 
min studie har pekat på att kravet på målsägandebiträde och möjlig-
heten för brottsoffer att ha med anhöriga som stödperson i förhör (SFS 
1994:420) kan komma att försvåra kommunikationen i förhör. Att 
fler personer sitter med ansågs rubba förhörets dynamik och göra det 
svårare att få fram information. 

Utredare A: Det som är på gång är att juristerna vill vara med i polisförhör 
alltmer i olika roller. Försvarsrollen har vi haft länge så den får vi köpa om 
den misstänkte vill att försvarare ska vara med. När det gäller barn under 18 
år så skall försvarare vara med. Vad gäller målsägandebiträde så vill åklagare 
numera att en advokat som kallas för målsägandebiträde ska vara med vid 
målsägandeförhör. Och så har vi en särskild företrädare när det gäller barn. 
Om du är vuxen kvinna som har blivit utsatt för något sexuellt så är frågan 
om du öppnar dig och går in på detaljer om du har flera personer i rummet. 
Utredare B: Ja det är klart att det påverkar kontakten. Är man mer än en i 
rummet så är det svårare att få kontakt, man får alltid bättre kontakt när 
man är ensam. 

Rättssäkerheten blir enligt utredare lidande när fler personer sitter med 
i förhör eftersom detta försvårar etablerandet av kontakt och kommu-
nikation med brottsoffret, vilket i sin tur försämrar förutsättningarna 
för att få fram information i förhör. I slutändan får utredare därmed 
fram ett mindre detaljrikt underlag inför den fortsatta rättsprocessen. 
En utredare försökte illustrera problematiken på följande vis:  

Politikerna vill att mycket folk ska vara med vid förhör, det är socialsekreterare, 
föräldrar, tolk, advokat. Vi är skyldiga att informera målsägande om att de 
har rätt till målsägandebiträde. Problemet är att när många deltar i ett förhör 
så blir det krystat. Samtalet blir mindre förtroligt. Hur hade du själv känt 
om det suttit med en massa folk och lyssnat när du skulle berätta om något 
jobbigt du varit med om? Det ska inte vara med en massa extra folk om man 
ska få ut det mesta av ett förhör. 

Enligt utredarna var det inte bara politiker som ville ha med folk i 
förhör, detta var något som också ansågs känneteckna familjer med 
utländsk bakgrund. Ett par utredare uppfattade att banden inom 
familjer från vissa delar av världen var starkare än i svenska familjer 
och att familjemedlemmar därför oftare gjorde anspråk på att sitta 
med i förhör. 
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I utländska familjer är familjen viktigare, har starkare makt och inflytande. 
Det finns en större sammanhållning inom familjen och man gör oftare upp 
inom familjen istället för att gå via myndigheterna. Familjen tenderar att 
påverka mera de inblandade i ärendet. Detta gäller framförallt familjer från 
Mellanöstern, romer, Afrika. Svenska familjer är mer styrda av samhället.

Precis som utredare i min studie skiljer Almquist och Broberg mellan 
ett individualistiskt Sverige där familjens sociala ansvar har avlastats 
genom olika samhälleliga institutioner, och kollektivt inriktade 
samhällen med en utvidgad familj som är vanlig i till exempel 
Mellanöstern, där man framförallt värderar förmågan att ta del i famil-
jesystemet (Almquist och Broberg 2000: 123). Då man i den utvidgade 
familjen i första hand är familjemedlem snarare än enskild individ, 
påverkar en persons beteende hela familjen på ett betydande sätt. ”Om 
någon familjemedlem bryter mot normer eller lagar drabbar skammen 
familjen” (Almquist och Broberg 2000: 133). Det blir därför ett kraft-
fullt sanktionsmedel att bli utstött ur familjegemenskapen, vilket blir 
liktydigt med att förlora sig själv (Almquist och Broberg 2000: 125ff). 
Skam är baksidan av heder, och i samband med anmälningar till polisen 
kan hedern sättas på spel. Några utredare beskrev hur skamkulturen 
kunde yttra sig i familjer från Mellanöstern på ett sätt som upplevdes 
påverka och komplicera förhörssituationen. Till exempel i samband 
med våld inom äktenskapet då skamkulturen, enligt utredare, kunde 
leda till ett tryck på brottsoffret från de omgivande familjerna att inte 
gå vidare med utredningen. Risken var då att brottsoffret, i regel en 
kvinna, valde att ta tillbaka sin anmälan när hon insåg vilka konse-
kvenser det annars kunde innebära för henne. Utredare var som en 
följd restriktiva med att låta familjemedlemmar sitta med under 
förhör. Ett sätt för utredare att försöka undersöka den omgivande 
familjens eventuella involvering i ett ärende var att genomföra förhör 
med släkten när ärendet gällde brottsoffer med utländsk bakgrund. 

Man måste tänkta mer på familjen när det gäller utländska. Men i en svensk 
familj så är det inte lika betydelsefullt, far och mor och syskon behöver 
inte vittna om de inte vill. Du har inte det intresset av svensk släkt i en 
förhörssituation. De agerar som enskilda individer.

Utredare gav därmed uttryck för att vara uppmärksamma på risken 
för att familjemedlemmar kunde utöva ett hedersrelaterat förtryck 
gentemot brottsoffer. Lika viktigt är det att utredare är medvetna om 
att alla familjer från ett land, en kultur, eller en grupp inte behöver 
dela hedersvärderingar som leder till förtryck och våld. Risken är 
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annars att personer blir missgynnade för att de uppfattas vara del i ett 
visst kulturellt kollektiv men i själva verket hade varit betjänta av att 
en familjemedlem eller närstående funnits med som stöd i förhör. 

Sättet att prata på
En dimension av kommunikationen i förhör som utredare tog upp var 
människors sätt att prata på. I utredningen av brott ska grunden läggas 
för juridiska bedömningar av om en händelse är ett brott eller ej, vilket 
brott det rört sig om och brottets svårighetsgrad. Språkliga nyanser är 
viktiga i denna process och utredaren behöver förstå exakt vad som 
menas med det som sägs. I detta sammanhang ställer vissa dialekter 
till det för utredare, jag tänker närmast på den dialekt som fått beteck-
ningen förortssvenska, mer lokalt kallat för exempelvis Rosengårdska 
eller Rinkebysvenska. Någon av utredarna såg svårigheter med att 
sätta fingret på den mer exakta betydelsen i det som vissa ungdomar, 
framförallt från den invandrartäta förorten, uttryckte under förhör. 
”Han slog fett hårt, till exempel. Vad exakt betyder det? Jättehårt eller 
något annat?”. Det finns en torftighet i språket hos många ungdomar, 
menade utredaren, som gör det svårt att få fram ordentligt med infor-
mation i förhör. Ungefär såhär kunde det enligt utredaren låta, imiterat 
med gestikulation: 

Utredare: Du sa att han slog dig, berätta mer om det.
Ungdom: Ja han slog mig ju sa ja!
Utredare: Ja men hur slog han dig? 
Ungdom: Med handen! 
Utredare: Ja, men var handen stängd eller öppen? Var slog han dig? 

Detta kan handla om ett torftigt språk, så som utredaren menar, eller 
betraktas som en dialekt. Det finns även anledning att ta upp kultu-
rellt betingade språkskillnader i sammanhanget, vilket tidigare studier 
av rättsväsendets aktörer har framhållit kan påverka personer med 
utländsk bakgrund negativt i möte med rättsväsendet. Här följer ett 
exempel på detta utifrån en intervju med rättstolkar i Brå:s under-
sökning om diskriminering i rättsprocessen:

Rättstolk A: ”… i väldigt många kulturer – arabiska, många afrikanska – 
man svarar inte på en direkt fråga. Man gör inte det. Det är oartigt, utan man 
går runt hela världen. Och man ser att hela rätten blir mer och mer högröd 
när inte de svarar, och då får dem emot sig. [...] Och [de] tror bara att de 
jävlas.”
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Rättstolk B: ”…precis, och att de ljuger, så att de svarar så där för att de 
ljuger; de vill inte säga sanningen [när det] i vissa kulturer kan vara att visa 
respekt.” (Brå 2008:4: 65) 

Enligt vad du Rées fann i sin undersökning ansågs vissa människor 
med utländsk bakgrund uttrycka sig ”lite skrikigt” på ett sätt som 
uppfattades som negativt av domstolens ledamöter (du Rées 2006: 
266). En advokat hävdade att rättens ledamöter ofta blev irriterade 
på ”araber” eftersom de inte svarar direkt på frågor utan istället ger 
en lång historia. Vidare påpekade en åklagare att man som svensk inte 
”orkar lyssna på någon som är för långrandig i sina svar” (du Rées 
2006: 266). Det som beskrivits ovan stämmer väl överens med vad 
utredare sagt i min egen intervjustudie.   

Utredare: Viktigt att säga är också att många av de här, speciellt från islam 
och den kulturen, araberna, är svåra att höra rent allmänt. Oavsett om det 
är med tolk eller utan tolk, och även när det gäller målsäganden. En fråga till 
dem, ofta börjar de här borta och sedan ska det tuggas, innan de kommer hit. 
Det kan vara svårt att få dem dit. Det är svårare. 
Sophie: Det är sättet att prata på alltså?
Utredare: Det är en kulturskillnad. Det ska mycket, mycket mer snack till om 
omständigheterna. Inte alltid förstår man heller. Man får fråga igen tills man 
får klart vad det gäller. Det tar längre tid och är jobbigare, mycket jobbigare. 
Jag hörde en kvinna för ett tag sedan. Hon kunde rätt bra svenska men vi 
hade tolk. Det var så jävla jobbigt. Hon kunde inte komma till det jag ville 
ha. Jag tror att många av dem är analfabeter, tidsaspekter och sådant har de 
många gånger svårt för. Det kan vara skitjobbigt. 

Kanske går något förlorat i kommunikationen när brottsoffer, som 
utredare uppfattade det, ”tuggar på” om omständigheterna runtom-
kring istället för att göra klart ”vad det gäller”? Och kanske finns 
det ibland en mening med allt kringsnack från brottsoffers sida även 
i utredningshänseende, som faller bort om utredare i sina försök att 
manövrera och strukturera berättelser alltför mycket fokuserar på 
att få brottsoffer att komma dit de vill. Problemet ställs på sin spets 
i de fall då brottsoffret är analfabet eftersom det då blir ännu svårare 
att identifiera den röda tråden i berättelsen. Nedan ges ytterligare ett 
exempel på att utredare upplever sig få problem i förhör när de möter 
brottsoffer som inte håller sig till den röda tråden. På frågan vilka 
brottsoffer som var svåra att höra, svarade denne utredare på följande 
sätt:
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Allt som inte passar in i ens ram, det vill säga människor som går utanför 
det som juridikens ramar säger ska ingå i förhöret. Som inte håller sig till 
den röda tråden. När det gäller andra kulturer så lägger vissa ut orden till 
exempel. Men det är händelsen som är relevant, inte alla bakgrundsfakta 
om familjehistorien och tidigare konflikter till exempel långt tillbaks i 
släkthistorien. Då kan de känna att polisen inte lyssnar på dem, när man inte 
vill höra allt det där. De är ute efter att någon ska få en dom när de anmäler 
till polisen, men det saknas kanske helt och hållet bevis, de har inte varit på 
sjukhuset och så vidare. Det verkar ibland som om man inte riktigt förstår 
polisens roll. Man vill få rätt men förstår inte vad som krävs. Man förstår inte 
polisens roll. Det gäller även i viss mån svenskar. 

I citatet beskrivs vad utredaren ser som viktiga förutsättningar för att 
förhör ska fungera och som utredaren menar tenderar att saknas hos 
framförallt personer med utländsk bakgrund. Dels så handlar det om 
att kunna hålla sig till den röda tråden i berättelsen om vad som har 
hänt, dels om att förstå polisens roll och dels om att förstå premisserna 
för att en polisutredning ska kunna bli aktuell. När dessa aspekter 
brister försvåras kommunikationen. Nästa citat visar hur en utredare 
tycks undvika missförstånd och överbrygga kulturskillnader genom att 
lägga ner lite extra tid och möda på kommunikationen med personer 
som har utländsk bakgrund. 

Nej man kanske bara är helt blind för kulturskillnader. Men jag har inte 
upplevt att jag inte har uppnått information på grund av… Det har kanske 
bara tagit lite mera tid ibland, för att man måste gå lite längre vägar runt.  

Slutsatser av delstudie två
I denna delstudie har jag sökt svar på frågan om det enligt utredare 
påverkar förhör att brottsoffer har utländsk bakgrund. Och påverkar 
det utredares sätt att arbeta i förhör? En möjlig invändning mot min 
studie är att antalet intervjuer inte är tillräckligt stort för att det ska gå 
att dra några vetenskapliga slutsatser utifrån materialet. Men trots att 
jag i studien inte helt uppnådde den mättnad som vore önskvärd, går 
det att se vissa mönster i mitt material. En annan möjlig invändning 
är att studien enbart fångar hur utredare vill påskina att deras arbete 
går till eller att det som intervjuerna återger är utredares idealbild av 
hur arbetet borde gå till. Det kan vara så att utredare har skalat bort 
erfarenheter av misslyckanden och konfliktfyllda situationer i sitt 
arbete och att bilden som målas upp är överdrivet positiv. Resultatet 
i min intervjuundersökning har emellertid stöd i tidigare undersök-
ningar om utredande polisarbete (Holmberg 2004; Björk 2006; 2009). 
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Min övergripande slutsats i studien är att kommunikationen i förhör 
med brottsoffer som har utländsk bakgrund försvåras på olika sätt och 
att utredare försöker finna vägar att trots detta uppnå en fungerande 
kommunikation. Utredarna i studien tycks inta ett människoinriktat 
och förtroendeskapande förhållningssätt i syfte att få tillgång till mer 
sammansatt information av brottsliga händelser. På köpet menar jag 
att de tillägnar sig mer komplexa bilder av människor som de möter. 
En lyckosam bieffekt av utredarnas arbete blir därmed i bästa fall att 
fördomar krossas, utredares egna såväl som fördomar bland allmän-
heten de möter eftersom utredares förhållningssätt inte passar in på 
den stereotypa bilden av poliser. 

En summering av de olika aspekter som enligt utredare försvårar 
kommunikationen i förhör kommer här. Tolkar möjliggör visserligen 
en kommunikation genom att överbrygga språkskillnader, men deras 
närvaro kan också försvåra förhörssituationen genom att innebära 
ett filter för kommunikationen. Tolkar kunde enligt intervjuerna få 
utredare att uppleva sig tappa kontrollen i förhör eller få svårare att 
upprätta en förtroendefull relation med brottsoffret. Utredare i min 
studie föredrog förhör på tu man hand med brottsoffer vilket enligt 
dem gav bästa möjliga förutsättningar för kommunikation. När flera 
personer medverkar i förhör – tolkar, målsägandebiträde, familjemed-
lemmar eller andra – blev det enligt utredare svårare att få brottsoffer 
att öppna sig och ge detaljerad information. Därmed upplevdes det av 
utredarna som problematiskt när familjemedlemmar ville få sitta med 
i förhör. Oftast var det bland utländska familjer som sådana önskemål 
fanns. Problem ansågs framförallt uppstå när önskemålet framfördes 
av familjer från en skam-/hederskultur. Utredare menade att familje-
medlemmar från sådana kulturer kunde försöka utöva kontroll över 
brottsoffer genom att sitta med i förhör, med resultatet att brotts-
offer tog tillbaka sin anmälan. Dessa faktorer relaterar till förhörs-
situationen. Andra aspekter har i intervjuerna handlat om kulturellt 
betingade språkskillnader – sättet att prata på – som enligt utredare 
medförde vissa svårigheter i förhör, liksom förekomsten av analfa-
betism bland personer med utländsk bakgrund. Här finns en risk för att 
det går förlorat information och att förhöret blir mindre nyanserat när 
det gäller brottsoffer som har utländsk bakgrund för att berättandet 
faller utanför utredarens ramar. I intervjuerna gavs även exempel på 
hur brottsoffer med utländsk bakgrund kunde ha referensramar som 
på olika sätt skiljde sig från svenska brottsoffers. Till exempel kunde 
det enligt utredare finnas en annan syn på rättsväsendet och dess roll, 



73

på vad som utgör ett brott eller ej, och på vem som ska ta hand om 
rättskipningen när ett brott har begåtts. Utredare gav även exempel 
på att brottsoffer med utländsk bakgrund kunde förvänta sig att bli 
etniskt diskriminerade i rättsprocessen och därför vara på sin vakt. 

Att hantera nyss nämnda omständigheter ställer krav på vissa 
egenskaper hos utredare. Av intervjuerna framgår att det i grunden 
är en förmåga att upprätta förtroende som är central. Betydelsen av 
att kunna skapa förtroende är även en av Micael Björks iakttagelser 
i sina omfattande etnografiska studier av polisarbete i Göteborgs 
gänglandskap (Björk 2006, 2009). Där beskriver en förundersöknings-
ledare bland annat hur, i ett förhör på en timme, ”kanske bara tio 
minuter handlar om själva brotten, resten får man ägna åt att försöka 
vinna deras förtroende, för en själv och för poliskollegor i yttre tjänst” 
(Björk 2009: 78). Björk menar rentav att utredare genom sitt specifika 
förhållningssätt bidrar till ett ökat förtroende för hela poliskåren 
(Björk 2006: 59). Givet att utredare får tillräckligt med tid och resurser 
så drar jag samma slutsats utifrån min studie. Vägen till förtroende är 
enligt utredare i min studie ett samspel mellan kroppsspråk och verbal 
kommunikation, genom hela processen från det första mötet fram till 
den förestående rättegången alternativt det uppföljande samtalet kring 
varför ett ärende har lagts ned. Intervjuerna innehåller en rad beskriv-
ningar av utredares förtroendeskapande förhållningssätt, varav flera 
har återgetts i presentationen av mitt empiriska material. Här är ytter-
ligare ett exempel:

Det som är viktigt är att de får förtroende för en. Att man snabbt visar 
att… Vanlig empati. Och att man inte tror sig veta vad som har hänt, inga 
förutfattade meningar om vad som har hänt utan att nu får du berätta fritt. 

En slutsats i min studie är att det utredande arbetets logik kräver 
människovänliga egenskaper av sina utövare, och att utredare därför 
tenderar att utvecklas i denna riktning. Nedan återges ett samtal 
mellan två utredare med många år inom polisyrket, som återspeglar 
vad det hela går ut på. 

Utredare B: Man måste kunna prata med alla. När man var ute på patrull 
innan, så var man ofta lite tuffare mot vissa, mot ”kolingar” då som man 
sa. Men här måste man agera annorlunda, man måste kunna prata med alla 
som utredare. Även om man tycker att det verkar vara en jävel så måste man 
behandla dem med respekt. Man har ju nytta av det annars också. Man har 
ändrat sin attityd, otroligt mycket. Av ålder och visdom. 
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Utredare A: Ja. Man får ut mer av att kunna lägga sig på deras nivå, lägga sig 
på en nivå där man har förståelse för att vissa saker kan inträffa. Frågan är 
bara varför det blev som det blev. Att man är öppen, att man inte lägger sig 
på en fördömande nivå. 

Samtalet illustrerar det som Björk talar om i termer av ett ”utredande 
förhållningssätt” byggt på ett lugnt och sakligt tilltal som inte bekräftar 
eller förmedlar bilden av en ”stereotyp snut” (Björk 2006: 53, 59). 
Att signalera eller ge uttryck för maktutövning i möte med brottsoffer 
eller andra betraktades som direkt kontraproduktivt för arbetet med 
förhör: 

De vet att de är hos polisen och det kan vara jätteobehagligt. De kanske har 
haft med polisen att göra i samband med något annat som misstänkta och 
jag vet kanske inte om det, så tycker de att det är lite obehagligt. Om jag 
förstärker bilden av att ”nu är du hos polisen, sätt dig och prata” så kan det 
få väldigt negativ inverkan på förhöret. 

Citatet leder in på vad som är fruktbart i förhör, eller med andra ord 
vad som skapar effektivitet. Min studie tyder på att förhör i så hög 
grad är beroende av lyhördhet, förtroende, kommunikation, empati 
och tålamod att utredare sätter likhetstecken mellan humana värden 
och effektivitet. Holmberg ger i sin avhandling belägg för sambandet 
mellan humanitet och effektiva förhör i bemärkelsen att brottsoffer 
ger utförlig information. Ytterligare stöd för mitt resonemang finns i 
Björks studie av utredares arbete i kampen mot organiserad brotts-
lighet, där en utredare uttalar sig på följande sätt: ”Att visa respekt 
– att vara hövlig och lyssna uppmärksamt – kan leda till att unga 
människor öppnar sig. Så kan förhöret också bli effektivt” (Björk 
2009: 79). 

Slutligen visar min studie att utredare för att få fram information i 
förhör strävar efter att tillmötesgå de behov som brottsoffer med 
utländsk bakgrund kan ha. Detta innebär inte att utredares fokus i 
första hand ligger på kulturskillnader eller kulturellt betingade sätt att 
vara hos brottsoffer med utländsk bakgrund. Tvärtom fokuserar de 
på vad som krävs för att uppnå information i förhör, mot bakgrund 
av brottsoffers specifika förutsättningar. I anslutning till detta kan 
emellertid frågan ställas om utredare har tillräcklig kunskap om 
olika kulturellt betingade norm- och familjesystem för att kunna 
ställa adekvata frågor under förhör med brottsoffer som har utländsk 
bakgrund. Detta kan vara relevant såväl i hedersrelaterade ärenden 



75

som i andra ärenden. Utredare har i intervjuerna talat om att brotts-
offer med utländsk bakgrund har egna system, lojaliteter och uppfatt-
ningar som skiljer dem från brottsoffer med svensk bakgrund, men 
utan att direkt gå in på vilka egna faktiska kunskaper man upplever 
sig ha i dessa frågor. Sådana kunskaper krävs också för att till fullo 
greppa alla de aspekter som kan ha betydelse i förhör med brottsoffer 
som har utländsk bakgrund.
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kapitel 5 

SlUTdISkUSSIoN

Jag har i denna undersökning föresatt mig att ta reda på om och hur 
rättsprocessen påverkas av att brottsoffer har utländsk bakgrund. Jag 
har konstaterat att forskningsfrågan berör tre olika kunskapsområden, 
vilket ger anledning att studera den i tre olika perspektiv; myndighets-, 
brottsoffer- och etnicitetsperspektivet. Till stöd för analysen har jag 
genomfört två empiriska studier. I delstudie ett undersökte jag om 
etniska bias gjorde sig gällande under ett antal ärendens väg genom 
rättsprocessen. I delstudie två undersökte jag om och hur utredare 
ansåg att deras arbete påverkades av brottsoffers utländska bakgrund. 
Med stöd av mina empiriska studier och deras förhållande till tidigare 
forskning, samt genom att sätta in och analysera dem i de tre nämnda 
perspektiven är min ambition att öka kunskapen inom detta mång-
vetenskapliga forskningsområde. 

Båda delstudierna ger stöd för att rättsprocessen påverkas av brotts-
offers utländska bakgrund. Men tyder mitt resultat på etniska bias 
i rättsprocessen i bemärkelsen diskriminering av brottsoffer med 
utländsk bakgrund? 

I delstudie ett framträdde vissa skillnader mellan brottsoffer med 
svensk och utländsk bakgrund, när hänsyn togs till brottsoffers 
bakgrund. Dels handlade det om hur långt ärenden kommit i rätts-
processen och om domen i ärendet. Dels handlade det om i vilken 
utsträckning målsägandebiträde medverkat i rätten, samt hur ofta 
målsägande begärt skadestånd. Om vi börjar med ärendets väg genom 
rättsprocessen, visade analysen att polisen inledde en förundersökning 
i någon större andel ärenden i gruppen målsägande med utländsk 
bakgrund, men att åklagare väckte åtal i något större andel ärenden 
i gruppen målsäganden med svensk bakgrund. Utländsk bakgrund 
tycktes alltså skapa en fördel när ärendet låg på polisens bord, men 
ha blivit en nackdel när åklagare och domare tog över arbetet med 
ärendet. Vad gäller dom i ärendet bestämdes någon form av påföljd 
för gärningsmannen i en större andel ärenden där målsägande hade 
svensk bakgrund (89,4  procent) än utländsk bakgrund (85,7 procent), 
men straffen var vid en jämförelse hårdare i de ärenden där målsä-
gande hade utländsk bakgrund. Det framgick även att det fanns en 
mindre variation av påföljder bland de ärenden där målsägande hade 
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utländsk bakgrund, vilket kan ha sin förklaring i att förhör med brotts-
offer i dessa ärenden inte har förmått att fånga upp nyanser i samma 
utsträckning som när brottsoffret haft svensk bakgrund. Det fanns en 
påtaglig skillnad mellan gruppen målsägande med svensk och utländsk 
bakgrund när det gällde medverkan av målsägandebiträde och framfö-
rallt i fråga om vilken utsträckning brottsoffer begärde skadestånd. 
Målsägande med utländsk bakgrund hade ett målsägandebiträde 
mer sällan (47,6 procent) än målsägande med svensk bakgrund (64,6 
procent). Skillnaden var ännu större ifråga om skadeståndsanspråk, 
med siffror på 55,6 respektive 81 procent för målsägande med utländsk 
respektive svensk bakgrund. Det var också vanligare att skadestånds-
anspråken beviljades när målsägande hade svensk bakgrund (81 
procent) än utländsk bakgrund (62,5 procent). Studiens analys är på 
inget sätt heltäckande, bland annat beaktas inga variabler knutna till 
gärningsmannen och inte heller målsägandens kön eller ålder räknas 
in i analysen. Därför går det inte att dra några långtgående slutsatser 
ifråga om etniska bias. Resultatet ger dock anledning att diskutera 
etniska bias som möjlig förklaring till skillnaderna i resultatet. Jag ska 
börja göra detta med utgångspunkt i ett myndighetsperspektiv.

Jag talade tidigare om att polisens arbete ligger närmare praktiken och 
vardagslivet, medan åklagare och domare mer kan sägas tillhöra en 
slags systembestämd värld där professionen lämnar mindre utrymme 
för variationer. De skillnader som förekommer i åklagarnas och 
domstolarnas bedömningar i jämförelse med polisens ger i förläng-
ningen av detta resonemang stöd för förklaringen att det är strukturella 
snarare är individuella faktorer som påverkar utländska medborgares 
ställning som brottsoffer. Denna slutsats går delvis emot den allmänna 
uppfattningen inom området som också kännetecknar de åtgärder som 
vidtas i form av exempelvis utbildningar av rättsväsendets aktörer i 
syfte att få dessa att bli mindre fördomsfulla och ”rasistiska”. Mina 
resultat pekar snarare i riktning mot en förstärkning av de institutio-
nella faktorernas betydelse, dvs. satsning på tolkar, ökad upplysning 
bland poliser, åklagare och domare om invandrares syn på rättsvä-
sende och konflikthantering generellt och kanske särskilda åtgärder 
för att stämma av att brottsoffer med utländsk bakgrund verkligen har 
kunnat sätta sig in i vad rättsprocessen innebär för deras del.

Delstudie ett uppmanar till fortsatta studier om etniska bias och 
betydelsen av utländsk bakgrund i rättsprocessen utifrån ett myndig-
hetsperspektiv. Svensk forskning har hittills ganska ensidigt fokuserat 
på polisen som yrkesgrupp när det gäller diskriminering i rätts-
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processen. Forskare har inte på motsvarande sätt intresserat sig 
för åklagare och domare och för vad som på ett yrkesspecifikt eller 
organisatoriskt plan kan skapa en risk för etnisk diskriminering i dessa 
rättsliga aktörers yrkesutövning. Min studie visar följaktligen att det 
finns en viktig kunskapslucka att fylla när det gäller åklagare och 
domstolar utifrån ett etnicitetsperspektiv. 

En annan faktor som kan bidra till att förklara skillnaden i resultat 
mellan poliser å ena sidan och åklagare och domstolar å andra sidan 
i delstudie ett, är den skiljaktighet mellan mål- och normrationalitet 
som diskuterades tidigare. I detta sammanhang vill jag hänvisa till 
delstudie två där det tydligt framgått hur utredare på en och samma 
gång är normrationellt och målrationellt motiverade i sitt arbete. 
Normrationella genom att de i sitt arbete försöker ta reda på om 
det varit frågan om brott eller ej och vad för brott det rört sig om. 
Målrationella genom all den erfarenhetsmässigt grundade kunskap 
som får dem att prioritera det mellanmänskliga mötet i förhörssitu-
ationen, eftersom de vet att detta är en förutsättning för att uppnå 
information. Delstudien visar även att det stora handlingsutrymmet i 
polisers arbete inte enbart är av ondo, så som ofta påtalats, genom 
att leda till godtycklighet och diskriminering. Resultatet i delstudie två 
kan tolkas så att utredare tar vara på det positiva med handlingsut-
rymmet, nämligen möjligheten att skräddarsy sitt arbete så att det blir 
anpassat till enskilda individers behov (Meyers och Vorsanger 2003: 
249f). Utredare har i delstudie två förmedlat ett humant och lyssnande 
förhållningssätt med tonvikt på upprättandet av förtroende, vilket går 
stick i stäv med mycket av det som sägs i den befintliga polisforsk-
ningen. Skiljer sig utredare från andra poliser? Ja, flera saker tyder på 
det. Psykologiska mekanismer såsom känslomässiga tillstånd har visat 
sig påverka de beslut som poliser gör i sitt arbete (Ask 2006). Poliser 
är så att säga inte mer än människor. Därför är det också sannolikt att 
utredare som kommer nära inpå människors livsöden genom förhör 
med brottsoffer (och gärningsmän), utvecklar en viss människokän-
nedom som påverkar deras förhållningssätt och agerande i arbetet. 
Utredare har gett uttryck för vad jag uppfattar som ett människoin-
riktat förhållningssätt, kännetecknat av att vara tillmötesgående och 
empatisk, nästintill vänskaplig i sitt beteende. Detta kan ha att göra 
med att de, så som intervjuerna i delstudie två indikerar, tillägnar 
sig komplexa bilder av människor som motverkar benägenheten att 
utveckla och styras av fördomar. Deras förhållningssätt kan också ha 
att göra med målet för deras arbete som är att uppnå information, och 
att de som en följd utvecklar sätt att få igång en kommunikation med 
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människor i förhör. Jag tolkar utifrån intervjuerna att de drivkrafter 
utredare har i sitt arbete är att uppnå förtroende, kommunikation 
och information i nämnd ordning. Kanske har utredare i sin roll som 
inomhuspoliser med den lägre status det innebär också ett friutrymme 
som ger möjlighet att utveckla en polisiär roll som skiljer sig från den 
gängse myndighetsrollen? 

Åklagare och domare å sin sida är däremot normorienterade i sina 
synsätt, vilket i ett brottsofferperspektiv skapar större rigiditet och 
minskad lyhördhet för brottsoffrets ställning och behov. Detta skulle 
kunna förklara resultatet i delstudie ett, där polis i större andel ärenden 
inlett en förundersökning när målsägande hade utländsk bakgrund än 
svensk, men förhållandet var det omvända när åklagare sedan skulle 
väcka åtal. Jag syftar här på att utredande poliser kan vara bättre på 
att uppnå en fungerande kommunikation med brottsoffer, oavsett 
bakgrund, och kanske även vara mindre låsta vid stereotypa föreställ-
ningar om människor utifrån kön, etnicitet osv. Å andra sidan finns det 
också anledning att ompröva antagandet att tolknings- och handlings-
utrymmet för åklagare och domstolar är marginellt (jämför Dahlbäck 
2006: 8) och studera närmare vilket tolknings- och handlingsutrymme 
åklagare och domare faktiskt har och hur det fylls med en innebörd 
(jämför Mattson 2009). 

Om vi istället antar ett brottsofferperspektiv har vi anledning att lyfta 
fram de kommunikationssvårigheter som gör sig gällande av olika skäl. 
I förlängningen av det som sagts kan konstateras att ofta är polisen den 
enda rättsliga aktör som brottsoffer kommer i kontakt med i samband 
med brott. Vid en jämförelse är brottsoffers kontakt med polisen både 
mer omfattande och mindre formell än kontakten med åklagare och 
domstolar. Polisen är därmed en aktör med förhållandevis stora möjlig-
heter att enbart genom sitt bemötande ”göra en skillnad” för brotts-
offer. Delstudie två visar också att utredare i förhör med brottsoffer 
som har utländsk bakgrund på olika sätt kan bidra till att eliminera 
etniska bias genom sitt sätt att arbeta på. I delstudie två har utredare 
påtalat att olika faktorer leder till en försvårad kommunikation med 
brottsoffer som har utländsk bakgrund. Närvaron av tolk, skilda 
referensramar ifråga om rättsskipning, lagstiftning och rättsväsendet, 
svagt förtroende för det svenska systemet och kulturellt skilda sätt att 
prata på är några exempel. Utredare har också identifierat en målkon-
flikt relaterad till brottsoffers rättssäkerhet. Brottsoffer har rätt att ha 
med sig målsägandebiträde och andra stödpersoner i förhör för att öka 
rättssäkerheten i förhörssituationen, men enligt utredare försämras 
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förhörssituationen när fler personer än brottsoffret sitter med i förhör. 
När fler personer närvarar blir det enligt utredare svårare att få en 
nära och detaljerad kommunikation med brottsoffret. Problemet 
ställs på sin spets när utredare möter brottsoffer från familjer där en 
hederskultur gör sig gällande. Familjemedlemmar kan enligt utredares 
erfarenheter i samband med anmälningar om brott utöva ett tryck på 
brottsoffret att ta tillbaka sin anmälan, för att undvika att dra skam 
över inblandade parter och omgivande familj. Detta är ett exempel på 
att rättssäkerheten blir mer relativ i ett mångkulturellt samhälle och 
något som kan behöva prövas i det enskilda fallet.  

Om vi så slutligen betraktar forskningsfrågan i ett etnicitetsperspektiv 
finner vi att brottsoffer inte är en enhetlig kategori. När jag i den 
kvantitativa studien har undersökt brottsoffrets ställning har jag av 
naturliga skäl haft den juridiska definitionen och uppfattningen för 
ögonen. Men uppfattningen av vad ett brottsoffer är har också en 
sociologisk och en psykologisk sida, och är inte minst beroende av 
vad som får omgivningen, i detta fall rättsväsendets aktörer, att känna 
sympati. Utredare har i intervjuerna uppmärksammat att skam-/
hederskultur kan ha betydelse i samband med brottsutredningar, men 
inte vid något tillfälle tagit upp frågan om hatbrott. Detta kan vara ett 
exempel på hur uppfattningar om offers skyddsvärde påverkar rättens 
aktörer. Utredare har visserligen inte talat om hedersrelaterad brotts-
lighet i sig utan frågan har tagits upp med anledning av den betydelse 
hederskultur kan ha för brottsutredningar. Utredare har framförallt 
uppmärksammat att ett hedersrelaterat tryck kan förekomma bland 
familjemedlemmar gentemot kvinnor i samband med utredningen 
av brott, och flera faktorer talar för att dessa kvinnor uppfattas som 
idealiska offer. Offret uppfattas sannolikt som svagt mot bakgrund av 
risken för att utfrysas av sin familj, och så även i egenskap av minoritet 
i det svenska samhället. Offret är vidare upptaget med ett respek-
tabelt projekt genom att göra en polisanmälan och därmed agera 
i enlighet med svenska normer, och invandrarmannen som oftast är 
gärningsman i sammanhanget stämmer väl in på bilden av en stor och 
ond gärningsman. Hatbrottsoffer däremot uppfyller inte lika tydligt 
kriterierna för ett idealiskt offer. Dels så rör det sig om en mycket 
sammansatt grupp av offer där merparten är naturaliserade svenskar 
eller relativt integrerade i det svenska samhället. Motivbilden kan även 
vara sammansatt och den kränkning som hatbrottsdimensionen tillför 
i sammanhanget kan i polisens utredning av brottet värderas lågt 
alternativt falla bort. Flera faktorer talar alltså för att hedersrelaterad 
problematik lättare får uppmärksamhet än hatbrott.
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I ett etnicitetsperspektiv finns det anledning att sätta in brottsoffret i 
vederbörandes kulturella kontext. Vi kan inte utgå ifrån att de skill-
nader som min studie visat på i exempelvis användningen av målsägan-
debiträde eller krav på kompensation i form av skadestånd, uppfattas 
som diskriminering av den som berörs. Det finns i olika kulturer 
exempelvis skilda synsätt på hur konfliktlösning ska gå till och med 
dessa följer olika förhållningssätt till de variabler som vi har en tendens 
att ta för givna i sökandet efter diskriminerande faktorer. Om jag 
tillåter mig att spekulera så kan omständigheten att målsägande med 
utländsk bakgrund mer sällan hade målsägandebiträde i rätten och mer 
sällan begärde skadestånd än brottsoffer med svensk bakgrund, delvis 
kunna ha att göra med kulturellt skilda synsätt på konfliktlösning. Att 
en individ i s.k. skam-/hederskulturer representerar inte bara sig själv 
utan hela sin familj eller släkt kan påverka sättet att svara på frågor i 
polisförhör eller under en rättegång, och kanske även minska motiva-
tionen att använda sig av de stödmöjligheter som det svenska rättssys-
temet erbjuder. Att lämna ett skadeståndsanspråk enligt det svenska 
rättssystemets procedur eller att ta hjälp av ett målsägandebiträde 
kräver att brottsoffer inrättar sig i det svenska systemets konfliktlös-
ningslogik. Kanske upplevs det som viktigare att slippa göra avkall på 
sina egna kulturellt betingade värderingar och sätt att agera än att få 
ut ett skadestånd från gärningsmannen eller ha med sig ett målsägan-
debiträde i rättsprocessen – oavsett om det ökar chanserna till fällande 
dom i ärendet? Detta är frågor som borde undersökas vidare för att 
ytterligare öka kunskaperna om förutsättningarna för brottsoffer med 
utländsk bakgrund i rättsprocessen.

Det problem som studerats inom ramen för min undersökning kan 
sägas vara komplext. Det berör olika aspekter av utländska medbor-
gares ställning i den svenska rättsprocessen. Här finns inga enkla och 
entydiga förklaringsmönster. Frågan är också om generella förklaringar 
är möjliga överhuvudtaget. För att åskådliggöra detta förhållande kan 
som ett utflöde av min studie följande situation tänkas föreligga. Om 
vi sammansmälter de tre perspektiven – myndighets-, brottsoffer- och 
etnicitetsperspektivet – är ett möjligt utfall att domare och åklagare 
inte upplever att de diskriminerar brottsoffer med utländsk bakgrund. 
Diskrimineringen är omedveten och en följd av strukturella förhål-
landen knutna till såväl rättsprocessens formalisering som den profes-
sionella bakgrunden. Inte heller brottsoffret känner sig alltid diskri-
minerad. Brottsoffret kan av kulturella skäl knutet till olika etniska 
bakgrund göra en annan bedömning av vad som ska betraktas som 
diskriminerande. Brottsoffrets bakgrund gör att han eller hon inte gör 
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samma rationella bedömningar av vad som är diskriminerande som 
undersökningen har som underliggande utgångspunkt, t.ex. att mycket 
färre brottsoffer med utländsk bakgrund har begärt och därmed fått 
skadestånd. I detta läge uppstår en paradox i det att vi kan tala om 
att diskriminering förekommer utan att inblandade aktörer, domare, 
åklagare, polis och målsägande (brottsoffer) upplever och uppfattar 
detta förhållande. 
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AppENdIx 

variabler
Nedan följer en beskrivning av de variabler som använts i delstudie ett.

1. Typ av brott

Av de 581 ärenden som ingår i materialet rörde 257 stycken enbart 

misshandel och 129 stycken enbart olaga hot. 75 ärenden gällde 

misshandel i kombination med olaga hot och resterande 120 omfattade 

misshandel och/eller olaga hot i kombination med andra brott. 

Ärenden med följande brottskoder beställdes och hämtades ut från 

Polismyndigheten i Skåne:

 

0355, 0356, 0357, 0358: Annan misshandel än grov, utomhus, mot 

man eller kvinna, 15 år eller äldre, obekant eller bekant med offret. 

0365, 0366, 0367, 0368: Annan misshandel än grov, inomhus, mot 

man eller kvinna, 15 år eller äldre, obekant eller bekant med offret. 

0375, 0376, 0377, 0378: Grov misshandel, utomhus, mot man eller 

kvinna, 15 år eller äldre, obekant eller bekant med offret. 

0385, 0386, 0387, 0388: Grov misshandel, inomhus, mot man eller 

kvinna, 15 år eller äldre, obekant eller bekant med offret. 

0406, 0405: Olaga hot, mot kvinna eller man, 18 eller äldre.

2. Målsägandes bakgrund 

En distinktion har gjorts mellan brottsoffer med svensk respektive 

utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses personer som är 

födda utomlands eller har två utlandsfödda föräldrar. Med svensk 

bakgrund avses personer födda i Sverige som är svenska medborgare och 

vars båda föräldrar alternativt ena förälder är född i Sverige, dvs. alla 

som inte omfattas av den förstnämnda definitionen. Indelningen skall 

inte ses som ett sätt att beskriva eller avgränsa vilka som är ”svenskar” 

eller inte utan syftet har varit att få ett analysverktyg för att kunna se 

om personer med en viss bakgrund behandlas annorlunda än personer 

med en annan bakgrund. För att få fram den korrekta informationen av 

individers bakgrund utifrån den valda definitionen har personnummer 

kontrollerats via Skattemyndighetens folkbokföringsregister. 
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3. Förundersökning

En kategorisering har gjorts där jag skiljer mellan ärenden där 

förundersökning inleds, och ärenden där förundersökning inte inleds. 

Information om detta har hämtats från polisens dokumentation. Den 

vanligaste orsaken till att en förundersökning ej inletts har varit att 

”spaningsuppslag saknas”.

4. Ärendet går till åklagare 

Rättegångsbalken 23 kap. 2 § som säger att när en misstänkt 

gärningsman finns ska ärendet automatiskt gå över till åklagare, liksom 

när ärendet gäller familjevåld och ungdomar. I ärenden av så kallad 

enkel beskaffenhet stannar ärendet däremot hos polisen, som beroende 

på vilka framsteg som görs i utredningen avgör om ärendet ska gå 

vidare till åklagare eller läggas ned. De vanligaste orsakerna till att en 

förundersökning inte gått till åklagare var enligt polisens dokumentation 

att ”brottet kan ej styrkas” alternativt ”spaningsuppslag saknas”. I 

några fall var anledningen att ”målsägande går ej vidare” med ärendet. 

5. Åklagare väcker åtal i tingsätt

En distinktion har gjorts mellan ärenden där åklagare väcker åtal och 

ärenden där åklagare beslutar att inte väcka åtal. Informationen har 

hämtats från tingsrättens dokumentation. De vanligaste orsakerna 

till att åklagare inte väckt åtal var bedömningen att brottet inte gått 

att bevisa utifrån befintligt utredningsmaterial (med hänvisning till 

Rättegångsbalken 23 kap. 4 §, 2 st.) samt att det inte gått att bevisa 

uppsåt (insikter och avsikter) för att förfarandet skall vara brottsligt 

(med hänvisning till Rättegångsbalken 20 kap. 6 §). 

6. Målsägandebiträde medverkar i tingsrätten 

Materialet har kategoriserats i ärenden där målsägandebiträde 

medverkar i tingsrätt, och där målsägandebiträde inte medverkar i 

tingsrätt. Informationen har hämtats från tingsrättens dokumentation. 

7. Målsägande begär/beviljas skadestånd

Jag skiljer i materialet mellan ärenden där målsägande inte begär 

skadestånd och ärenden där målsägande begär skadestånd. I de fall 

målsägande hade begärt skadestånd så beviljades detta genomgående 
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i någon utsträckning; helt eller delvis. Därför har jag slagit ihop 

”målsägande begär skadestånd” och ”målsägande beviljas skadestånd” 

till en variabel. Information om huruvida målsägande yrkar på 

skadestånd eller ej respektive beviljas skadestånd eller ej har hämtats 

från tingsrättens dokumentation. 
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 SUMMARY

This survey concerns the way that crime victims with foreign 
backgrounds fare in the legal process. Persons with a foreign 
background risk being affected more adversely than others in crime-
related matters due to an initially weaker position in society. Their 
contacts with society’s various institutions/authorities are affected by 
the fact that they fall outside the norm, can be met by prejudices, and 
lack the prerequisites to assert themselves within the system.  To be 
both a victim of crime and possibly also the subject of racial/social 
discrimination leads to difficulties in rehabilitation for the crime 
victim, as well as in obtaining redress. 

In this investigation, two different empirical studies examine whether 
the legal process is influenced by the fact that the crime victim has a 
foreign background. The first is a document study of all the c. 600 
reports of assaults and illegal threats in Landskrona for the year 2005. 
Each case was followed through the legal machinery and this forms the 
basis of quantitative analyses. The aim here is to see if ethnic bias influ-
ences both the handling and the results of the legal process concerning 
crime victims. The second study is based on interviews with twenty or 
so investigators active with the police in Malmö. The aim here is to 
examine what relevance, in the opinion of the investigator, the foreign 
background of a crime victim can have for an interrogation; and how 
the investigator says (s)he handles this.

The theoretical basis of the investigation draws on three different fields 
of research. Victimology is central, i.e. the study of crime victims, with 
special emphasis on understanding the phenomenon ‘crime victim’ 
and what is required for a person to be considered a victim of crime. 
Another field which is touched on in its broadest meaning is research 
into the profession with regard to the participants in the legal process 
in terms of professional roles, personal characteristics and precon-
ditions of work, and what bearing this has on communication with 
the crime victim. Ethnicity issues are also relevant since this study 
places emphasis on the victim’s background. Ethnicity is an aspect of 
the social relationship between people and is thus a possible area of 
influence in the legal treatment of crime victims, as has been clearly 
shown by previous studies in this field.

The first study does not by any means offer a total analysis - for 
example no variables linked to the perpetrator of the crime are consi-
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dered, nor are details of sex or age of the plaintiff included. These are 
the limitations I chose to apply. It thus is not possible to draw any far 
reaching conclusions in terms of ethnic bias. However it is necessary 
to consider ethnic bias as a possible explanation for the differences in 
treatment observed between Swedish and non-Swedish crime victims. 
The analysis shows that in cases where the victim had a foreign 
background a slightly larger number of police investigations (c. 2 % 
more) were begun, and where the victim was Swedish the prosecutor 
started legal proceedings to a somewhat greater extent (c. 3% more). 
So a foreign background seems to be an advantage while the case is 
the responsibility of the police, but a disadvantage when it becomes 
that of the prosecutor and judge. With regard to verdicts, there was 
a higher rate of ensuing sentences in cases involving Swedish victims, 
89.4 % compared to 85.7 % for victims with a foreign background; 
though the sentences were harsher for the perpetrators of crimes 
against the latter. It was also apparent that there was less variation in 
the sentences among these latter cases, which can be explained by the 
fact that interrogations of foreign crime victims often failed to catch all 
nuances to the same extent as those with a Swedish background. The 
use of plaintiff-assistants and claims for damages showed a marked 
difference between the two groups. Plaintiffs of foreign background 
received assistance less frequently (47.6 %) than those with Swedish 
backgrounds (64.6 %). The difference was even greater among those 
claiming for damages (55.6 % foreign backgrounds compared to 81% 
Swedish). It was also more common for damage claims to be granted 
to Swedish victims (81 %) than foreign victims (62.5 %). 
 
In the second study my overall conclusions are that communication 
during the interrogation of crime victims with foreign backgrounds is 
hampered in various ways, and that investigators try to find ways of 
achieving good dialogue. Some of the factors obstructing communi-
cation are: the presence of an interpreter, different frames of reference 
with regard to the administration of justice, legislation and the judicial 
system, lack of confidence in the Swedish system and culturally 
different modes of expression in conversation. Investigators also 
identify a conflict of issues related to the legal rights of the victim. 
Crime victims have the right to have a plaintiff assistant and other 
supporting persons present during an interrogation, in order to 
maintain their legal rights, but according to the investigators, interro-
gations are hampered when several persons are present, and close and 
detailed dialogue with the victim is restricted. Investigators note that 
the problem is most acute when the victims come from families with 
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an ‘honour’ culture. In the interviewers’ experience, family members 
can pressurise the victims to withdraw their statement in connection 
with the reporting of a crime, so as to avoid shame for the parties 
concerned and to the greater family. This is one example where legal 
rights have more bearing relative to a multicultural society, and must 
be tested in each individual case. Dealing with such situations demands 
a certain amount of experience from the investigator. The interviews 
conducted for this study indicate that it is the basic ability to build up 
trust which is central. One of the study’s conclusions is that the logic 
of the investigators’ work demands and promotes the development of 
humanitarian characteristics in its practitioners. My study shows that 
in order to obtain information during an interrogation, investigators 
must endeavour to address the special needs of the crime victim with a 
foreign background.    

The variations which occurred in the first study between the judge-
ments of the prosecutors and law courts, compared to the actions of 
the police, can be related to the fact that police-work lies within the 
practical everyday world, while the judiciary can be said to belong to 
a more formal environment, where there is less room for variation and 
adaptability towards crime victims with varying frames of reference 
and opportunities within the legal process, as indicated by the investi-
gators replies in the second study. This argument emphasises that, in 
the long term, structural rather than personal factors influence the 
position of foreign citizens as victims of crime. Therefore my study 
indicates a need for strengthening the institutional aspects such as 
better access to interpreters, increased awareness among police, prose-
cutors and judges concerning immigrant attitudes towards the legal 
process, and perhaps special measures for ensuring that citizens with 
foreign backgrounds have really understood what the law can offer 
them as victims of crime in Sweden. 
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