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En teori för analys av beslut då valet står mellan två klasser av svar där 
osäkerhet finns är signaldetektionsteorin. Syftet med detta arbete är att 
undersöka om allmänhetens uppfattning om en tilltalads skuld eller 
oskuld påverkas av bevismängden samt om etniska fördomar inverkar på 
bedömningen, med signaldetektionsteorin som analysverktyg. 
Undersökningsdeltagarens (ud) uppgift var att läsa två beskrivningar av 
fiktiva händelser för att sedan besvara hur ud bedömer situationen. 
Texten bestod av en beskrivning av två mål där en person står åtalad för 
stöld i det ena och för misshandel i det andra samt vilken bevisning som 
åklagaren har åberopat i de båda målen. I stöldmålet representerades 
signalen av en större mängd bevisning, vilket förväntades öka ud:s 
säkerhet för att den tilltalade är skyldig, och i misshandelsmålet av ett 
utländskt namn, vilket förväntades väcka fördomar och därigenom 
uppfattas som ett indicium i sig. Ud gavs möjligheten att svara huruvida 
han/hon bedömer den tilltalade som skyldig eller oskyldig och hur säker 
han/hon är med alternativen säker, tror eller gissar. Resultatet i 
stöldmålet visar på den förväntade effekten, d.v.s. att en större mängd 
bevisning ökade ud:s säkerhet för att den tilltalade var skyldig. I 
misshandelsmålet visar resultatet på en effekt, om än svagare, men 
motsatt den som förväntades. Hänsyn bör tas till det ringa antalet 
undersökningsdeltagare. 

Inledning 
 
Brottslighet och brottsbekämpande är ständiga diskussionsämnen i vårt samhälle och har så varit 
under lång tid. Särskilt domstolarnas dömande är föremål för debatt. Kraven för en fällande dom 
diskuteras samt värderingen av vittnesutsagor och bevis m.m. Domaren och nämndemännen har 
att fatta ett flertal beslut på vilka domen grundas och deras uppgift är att söka finna det riktiga 
och sanna i det som uppges. Riktlinjer finns uppställda för bedömningarna men i grunden görs 
värderingarna av människorna i rätten, som liksom andra påverkas av diverse faktorer när de har 
att fatta ett beslut. Beslutsprocessen är i grunden densamma som den alla människor gör 
dagligen.  
 
Att ta beslut, göra ställningstaganden och värderingar är något vi gör hela tiden i det vardagliga 
livet. Vi gör ständigt val. Som exempel kan tas tillfällen då vi ser en person på gatan som ser 
bekant ut och vi frågar oss om vi har träffat personen förut. Eller när vi får höra en person som 
berättar en fantastisk historia. Är berättelsen sann eller försöker personen bedra oss? Båda dessa 
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exempel kan tolkas i termer av detektionsprocesser. Ett sätt att beskriva detta är att den 
underliggande dimensionen i båda dessa är osäkerhet huruvida en signal ges eller inte, d.v.s. 
huruvida vi har träffat personen förut eller inte, eller huruvida historieberättaren talar sanning 
eller ljuger. Borde man gå fram och hälsa på den möjligt bekanta personen med risk för att göra 
bort sig om man inser att det är en främling eller skall man ignorera personen med risken att 
denne blir sårad? Båda valen har potentiella för- och nackdelar och det korrekta beslutet är inte 
helt klart. Dessutom påverkas vi av fördomar och förutfattade meningar genom våra tidigare 
erfarenheter. Senaste gången man gick fram till en person och hälsade var det kanske någon man 
inte kände.   
 
En teori för analys av beslut där valet står mellan två klasser av svar där osäkerhet finns är 
signaldetektionsteorin. Signaldetektionsteorin (se t.ex. beskrivning i Goldstein, 2002) är en teori 
utvecklad inom psykofysik och beslutsteori och som används inom ett flertal områden. Den har 
visat att en detektionsuppgift ofta egentligen är en identifikation eftersom svårigheten att uppfatta 
en svag retning eller signal delvis beror på att denna lätt förväxlas med det oundvikliga brus som 
finns. Vi varseblir något, men måste fråga oss om det är just den stimulus vi söker, d.v.s. 
signalen, eller om det är något annat, d.v.s. brus.  
 
Den underliggande modellen för signaldetektionsteorin (se Borg & Hellström, 1987) består av 
två fördelningar för indikationsstyrka (som ofta antas vara normalfördelningar), en benämnd 
”brus” och en ”signal + brus”. Hur väl en person kan skilja mellan när en signal presenteras och 
när en signal inte presenteras representeras av skillnaden mellan medelvärdena i de två 
fördelningarna, benämnd d´, och kan kallas känsligheten. Benägenheten att bedöma en otydlig 
stimulus som innehållande en signal representeras av kriteriet. Logiken bakom 
signaldetektionsteorins modell är snarlik statistisk hypotesprövning. Fördelningen för ”brus” 
korresponderar med nollhypotesen (H0), normalfördelningen för ”signal + brus” den alternativa 
hypotesen (H1) och kriteriet proportionen typ I-fel (α).   

d«

 
Fig 1. Diagram över indikationsstyrka och relativ sannolikhet för ”brus” respektive ”signal + 
brus”. Indikationsstyrkan för ”signal + brus” samt för ”brus” anses båda följa en normalfördelning. 
Normalfördelningen för indikationsstyrkan visar vilken sannolikhet ett utslag med en given styrka 
beror av ”brus” eller ”signal + brus”. Där normalfördelningskurvorna möts är dock sannolikheten 
för de båda alternativen lika hög. Den vänstra normalfördelningen betecknar ”brus” och den högra 
”signal + brus”. De lodräta linjerna markerar uppsatta kriterier och d´ betecknar känsligheten.  
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I signaldetektionsteorin kan fyra möjliga utfall, eller resultat, erhållas. Dessa är träff, falskt alarm, 
korrekt nej-svar och miss. En träff innebär att observatören, d.v.s. den som har att detektera eller 
identifiera signalen, svarat att en signal finns när det finns signal och falskt alarm innebär att 
observatören svarat ja på att signal finns men utan att signal finns. Med korrekt nej-svar menas att 
observatören svarat att ingen signal ges där ingen signal ges och med miss menas att signal ges 
utan att observatören svarat att signal ges.  
 
Enligt signaldetektionsteorin bestäms, som sagts, observatörens svar huruvida det är signal eller 
inte av var denne har satt sitt kriterium samt indikationsstyrkan. Om indikationsstyrkan är större 
än kriteriet, d.v.s. till höger om kriteriet i figuren, är svaret ja till att signal ges. Om 
indikationsstyrkan är lägre än kriteriet, d.v.s. till vänster om kriteriet i figuren, blir svaret nej. 
Kriteriets läge kan vara olika vid olika tillfällen och för olika personer. Enligt 
signaldetektionsteorin sätter observatören sitt kriterium för att försöka åstadkomma ett så bra 
resultat som möjligt, med vilket menas att maximera den förväntade vinsten eller nyttan. Ju lägre 
kriteriet är, d.v.s. ju lägre krav på säkerhet som gäller, desto större chans är det att observatören 
får en träff, d.v.s. att denna korrekt svarar ”ja” när det kommer en signal. Ett lågt kriterium ökar 
emellertid också risken för falskt alarm, d.v.s. att observatören svarar ”ja” trots att det bara finns 
brus, eftersom bruset hela tiden finns i bakgrunden och varierar i styrka.    
 
För att ge några exempel på användningsområden för signaldetektion kan nämnas ubåtsspaning 
och sjukdomsidentifiering. Exempelvis kan man analysera en sonaroperatör som lyssnar efter 
främmande ubåtar vid en hydrofon. Den ljudstyrka han förnimmer i ett visst ögonblick kan vara 
orsakad av brus, d.v.s. havets "brus" men ingen ubåt, eller "signal + brus", d.v.s. en ubåt. I en 
krigssituation där sannolikheten för en främmande ubåt är relativt stor kommer operatörens 
kriterium troligen att vara lågt till skillnad från en fredssituation då operatörens kriterium troligen 
kommer att vara strikt. Denna skillnad kan bero av förväntningar och motiv. I fredstid är 
sannolikheten för främmande ubåtar mindre men även riskerna större vid falska alarm. I 
krigstider är förhållandena annorlunda.  
 
Signaldetektionsteorin kan även användas för analys och utvärdering av läkarundersökningar. 
Som exempel kan ges en läkares undersökning av röntgenplåtar sökande efter eventuella tumörer. 
Eftersom det är ett svårt och inexakt arbete finns alltid en viss osäkerhet. Antingen finns där en 
tumör, d.v.s. "signal + brus", eller inte, d.v.s. enbart "brus", och antingen upptäcker läkaren 
tumören, d.v.s. han svarar att signal ges, eller så gör han det inte, d.v.s. han svarar att signal inte 
ges. Dessa möjligheter resulterar i de fyra möjliga utfallen; träff, falskt alarm, korrekt nej-svar 
och miss. Beslutsprocessen består således av två huvudkomponenter; informationsanskaffande 
och kriterium. Informationen kan alltid förbättras genom bättre undersökningsmetoder och 
hjälpmedel men kriteriet är annorlunda på så sätt att det visserligen kan vara effektivare men 
vissa kompromisser torde alltid behövas. Genom att analysera och räkna på de undersökningar 
läkarna gör med möjlighet till uppföljning av patienterna för att, så att säga, erhålla facit kan man 
analysera och bedöma om läkarnas kriterier är rätt ställda eller om patienterna skulle tjäna på ett 
lägre kriterium.  
 
Min föreställning är att signaldetektionsteori i princip kan användas för alla möjliga beslut och 
för mig är tanken på att analysera juridiska beslut med hjälp av signaldetektionsteori lockande 
och då i synnerhet straffrättsprocesser, d.v.s. brottmålsrättegångar. Signalen kan då vara 
fördelningen av indikationsstyrka när den tilltalade är skyldig och bruset motsvarande fördelning 
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när den tilltalade är oskyldig. Oavsett var man sätter kriteriet kommer vissa kompromisser att 
behövas. Vid ett lågt kriterium kommer i princip alla skyldiga att dömas, d.v.s. träff, vilket är 
önskvärt men vid detta kriterium kommer också ett stort antal oskyldiga, d.v.s. falska alarm, att 
dömas. Vid ett neutralt kriterium kommer ett stort antal skyldiga dömas samtidigt som antalet 
falska alarm (oskyldigt dömda) är ganska litet. Dock kommer i detta fall vissa skyldiga att 
släppas fria, d.v.s. miss, vilket måste anses icke önskvärt. Vid ett strikt kriterium kommer i 
princip inga oskyldiga att dömas, men också endast ett fåtal av de skyldiga. Ett ganska stort antal 
skyldiga kommer att undgå straff, vilket är moraliskt tvivelaktigt.  
 
I Sverige tillämpas principen ”hellre fria än fälla”. Denna kan sägas innebära ett ganska strikt 
kriterium. Vi vill i det längsta undgå att döma någon oskyldig även om det sker på bekostnad av 
att ett antal skyldiga slipper undan straff. Frågan är om detta är det mest effektiva kriteriet. 
Domstolarna, med lagstiftningen i ryggen, måste försöka att både tillfredsställa allmänhetens krav 
på att landets brottslingar straffas för sina brott och det moderna, civiliserade samhällets krav på 
rättssäkerhet. Signaldetektionsteori kan på detta sätt vara en analysmetod för vilka principer våra 
domstolar skall arbeta efter och möjligtvis ett användbart verktyg i debatten kring 
rättstillämpningen. I denna debatt behövs kunskap om allmänhetens rättsuppfattning varför en 
enkätundersökning om detta är behövlig.   
 
För att undersöka vad folk i allmänhet ställer för krav för att anse en person skyldig har jag delat 
ut enkäter med beskrivningar av fall att bedöma där bevismängden varierat. Dessutom tyckte jag 
det var intressant att utreda om namnet på den tilltalade, d.v.s. den som är åtalad för ett brott, i 
form av utländskt namn respektive svenskt, inverkade på bedömningen genom fördomar. 
Hypotesen var att ju fler indicier som presenterades desto större blev den genomsnittliga 
upplevda bevismängden, samt att ett utländskt namn på den tilltalade genom att väcka fördomar 
skulle uppfattas som ett indicium på skuld. 
 
Tanken är att bedömaren, domaren, söker svar på frågan om den tilltalade är skyldig på samma 
sätt som en sonaroperatör lyssnar efter främmande ubåtar. Den indikationsstyrka, eller i detta 
sammanhang bättre benämnd indiciestyrka, (x) som motsvarar t.ex. ljudstyrka för 
sonaroperatören, d.v.s. den subjektiva upplevelsen, bedömaren uppfattar kan vara orsakad av 
"brus" (n), d.v.s. indicier som mot en oskyldig oförsiktigt kan tolkas som tecken på skuld, eller 
"signal + brus" (s), d.v.s. tecken som visar att den tilltalade är skyldig. Ju starkare indiciestyrkan 
är, desto större är den s.k. likelihoodkvoten (likelihood ratio) l(x), som är kvoten mellan 
sannolikheterna för att indiciestyrkan (x) skall uppstå av "signal + brus", P(x|s), respektive av 
endast "brus", P(x|n) (l(x)=P(x|s)/P(x|n)). Vilken bedömning domaren gör beror dels på 
indiciestyrkan, dels på var denne sätter sitt kriterium. Enligt signaldetektionsteorin kommer 
domaren att välja ett visst värde på likelihoodkvoten, l(x), som sitt kriterium, vilket kallas β 
(beta) och som är ett mått på graden av response bias. Om l(x) > β kommer domaren bedöma den 
tilltalade som skyldig och om l (x) < β kommer domaren bedöma den tilltalade som oskyldig. 
Kriteriets placering styrs av domarens förväntningar (signalsannolikhet), t.ex. uppfattning om 
sannolikheten att en tilltalad är skyldig och motiv (belöningar/bestraffningar), t.ex. önskan att 
döma en skyldig kontra rädslan att döma en oskyldig.  
 
För att åskådliggöra sambandet mellan proportionen träffar (vid "signal + brus") och 
proportionen falska alarm (vid enbart "brus") används en ROC-kurva (Receiver Operating
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Characteristic), även kallad isosensitivitetskurva. Proportionerna träffar, som erhållits vid olika 
signalsannolikheter eller olika motivationssituationer, plottas mot respektive proportioner falska 
alarm. Ur ROC-kurvan kan d´ och β beräknas. Känsligheten, d´, är skillnaden i indiciestyrka 
mellan medelvärdet för "signal + brus" respektive medelvärdet för "brus", vilka är subjektiva 
upplevelsevärden, dividerat med standardavvikelsen för "brus".  
 
Att experimentellt få fram en ROC-kurva kräver att man manipulerar domarens kriterium genom 
att variera presentationssannolikheterna och/eller motivationen, vilket är mycket besvärligt. Ett 
mer effektivt sätt att få fram en ROC-kurva är dock genom konfidensskattningsmetoden, som 
används i denna studie. Metoden bygger på tanken att lika gärna som bedömaren kan instrueras 
att kräva olika grad av säkerhet för sitt beslut, vilket leder till olika placering av kriteriet, kan de 
konstrueras från bedömarens skattningar på en säkerhets- eller konfidensskala. Domaren skattar 
hur säker denne är på att den tilltalade är skyldig eller oskyldig. En stor fördel med detta framför 
binär skattning är att antalet svarskategorier automatiskt ger upphov till ett antal kriterier. N antal 
möjliga svarskategorier ger upphov till N-1 st. kriterier. Exempelvis ger sex svarskategorier fem 
punkter på ROC-kurvan. För att beräkna d´ och β beräknas först antal svar som, i 
frekvensfördelningen, hamnar till höger om kriteriet ifråga. Dessa ”antal” omräknas sedan till 
proportioner genom att de divideras med det totala antalet gånger endast "brus" respektive "signal 
+ brus" presenterats. Därefter kan d´ och β beräknas för varje kriterium på samma sätt som vid 
binär skattning och ett medelvärde över kriterier beräknas.  
 
I enkäten representerades signalen i det ena fallet av den större mängden bevisning och i det 
andra av det utländska namnet, vilket förväntades väcka fördomar och därigenom uppfattas som 
ett indicium i sig. Bruset representerades av den mindre mängden bevisning respektive det 
svenska namnet.  

Frågeställning 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka om allmänhetens uppfattning om en tilltalads skuld eller 
oskuld påverkas av bevismängden samt om etniska fördomar inverkar på bedömningen med 
signaldetektionsteorin som analysverktyg. Hypoteserna är (1) att en tilltalad tenderar att oftare 
dömas som skyldig ju fler indicier som presenteras samt (2) att en utländsk tilltalad p.g.a. 
fördomar oftare döms som skyldig.  
 
För att testa dessa hypoteser utnyttjades variationen mellan bedömare. För varje hypotes 
indelades en grupp bedömare slumpmässigt i två, där ena halvgruppen fick läsa en variant av 
fallbeskrivningen med många indicier resp. utländskt namn, och den andra halvgruppen en 
variant med få indicier resp. svenskt namn. Ur resultaten kunde den eventuella skillnaden i 
genomsnittlig indiciestyrka mellan de två varianterna avläsas i form av ett värde på d’. 
 
 
 



6 

 
Metod 

Undersökningsdeltagare 
 
Mitt urval utgjordes av 80 personer, 44 kvinnor och 36 män, mellan 12 och 88 år med en 
medelålder på 42,05 år. Dessa personer valdes ur bekantskapskretsen och vid arbetsplatser för att 
så bra som möjligt representera befolkningen i stort med hänsyn till utbildningsgrad och 
samhällsklass m.m. Medvetet undvek jag att ta med nyligen invandrade svenskar eftersom en del 
av undersökningen var att testa hur fördomar om invandrare påverkar den svenska allmänheten.  
 
Material 
 
Det material som ingick i studien var en enkät bestående av två beskrivna scenarier i två varianter 
med två efterföljande frågor vardera att besvara samt en eventuell frivillig 
kommentar/motivering. Syftet med kommentaren/motiveringen var att ge undersöknings-
deltagarna en möjlighet att beskriva sina tankar kring bedömningarna, men inte vara en del av 
analysen.  
 
Enkäten inleddes med en kort information om frivillighet och anonymitet, varefter uppgiften 
beskrevs. Undersökningsdeltagarens uppgift var, efter att ha ifyllt kön och ålder, att läsa två 
beskrivningar av fiktiva händelser för att sedan besvara hur denne bedömer situationen. I den ena 
beskrivningen stod en person åtalad för misshandel efter en händelse i en krogkö där bevisningen 
bestod av ett vittnesförhör med målsägandens kompis och ett läkarintyg över skadorna. I denna 
beskrivning varierades den tilltalades och målsägandens namn på så sätt att de bytte plats. Det 
ena var ett svenskt namn och det andra ett utländskt, se bilaga 1 och 2. I den andra beskrivningen 
stod en kvinna åtalad för stöld av en dvd-spelare och två mobiltelefoner ur bagageutrymmet på en 
parkerad bil. I denna beskrivning varierades bevismängden där den i den ena varianten bestod av 
ett vittnesförhör, se bilaga 3, och i den andra av samma vittnesförhör men även av en hos den 
tilltalade påträffad mobiltelefon av samma märke, modell och färg som en av de stulna, se bilaga 
4. Undersökningsdeltagaren gavs möjligheten att svara huruvida han eller hon bedömer den 
tilltalade som skyldig eller oskyldig och hur säker han eller hon är med alternativen säker, tror 
eller gissar.  
 
Procedur 
 
Enkäten delades ut i åtta olika varianter. Vardera beskrivet mål, som fanns i två varianter, 
presenterades i enkäten i olika ordning för att undvika eventuella effekter av 
presentationsordning, vilket gav åtta varianter av enkäten. Envar undersökningsdeltagare fick 
dock enbart del av en variant och enkäten delades ut helt slumpmässigt med hänsyn till de olika 
varianterna. 
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Resultat 
 
Medelvärdet för d´ för målet angående misshandel blev –0,410, vilket tyder på en omvänd effekt 
mot den som förväntades. Medelvärdet för d´ för målet angående stöld blev 0,660, vilket visar på 
den förväntade effekten.  
 
En sammanställning av erhållna svar ger följande fördelning. 
 
 
Tabell 1 
 
 Oskyldig Skyldig 
 Säker Tror Gissar Gissar Tror Säker  
A1 0 3 3 0 24 6 
A2 1 6 4 4 18 6 
B1 6 17 8 1 6 0 
B2 2 15 4 2 13 3 
 
Av samtliga svar var åtta ej användbara. 
 
 
På följande sidor återfinns tabeller med uträkningar för d´ och β samt ROC-kurvor. Beteckningen 
följer den som framgår av bilagorna 1-4, d.v.s. A står för misshandelsmålet, A1 med svenskt 
namn och A2 med utländskt namn, och B för stöldmålet, B1 med mindre mängd bevisning och 
B2 med större mängd bevisning. Då det i varje variant av enkäten finns sex möjliga 
svarskategorier ger det upphov till fem kriterier, vilka betecknas C1 till C5. ( - visar att inget svar 
erhållits i det kriteriet.) 
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Tabell 2 
 
A1 (svenskt namn, d.v.s. brus), se bilaga 1            A2 (utländskt namn, d.v.s. signal), se bilaga 2 

 
A (1 och 2) 
      
 d´ (t3 = -3,001, p = 0,058) β 
C1 - - 
C2 -0,466 1,710
C3 -0,389 1,350
C4 -0,724 1,548
C5 -0,061 0,942
 
Medelvärdet för d´ för A blir således -0,410.  
 
 
Tabell 3 
 
B1 (vittnesförhör, d.v.s. brus), se bilaga 3            B2 (vittne och telefon, d.v.s. signal), se bilaga 4 

 
B (1 och 2) 
 
 d´ (t3 = 7,647, p = 0,005) β 
C1 0,632 0,434
C2 0,427 1,023
C3 0,805 1,492
C4 0,775 1,612
C5 - - 
 
Medelvärdet för d´ för B blir således 0,660.  
 

 

 P(JA|brus) Z(brus) Ordinata F(brus)
C1 - - - 
C2 0,917 1,385 0,1529 
C3 0,833 0,966 0,2502 
C4 0,833 0,966 0,2502 
C5 0,167 0,958 0,2521 

 P(JA|signal) Z(signal) Ordinata F(signal)
C1 0,974 1,943 0,0604 
C2 0,821 0,919 0,2615 
C3 0,718 0,577 0,3378 
C4 0,615 0,242 0,3874 
C5 0,154 -1,019 0,2374 

 P(JA|brus) Z(brus) Ordinata F(brus)
C1 0,842 1,003 0,2412 
C2 0,395 -0,266 0,3851 
C3 0,184 -0,900 0,2661 
C4 0,158 -1,003 0,2412 
C5 - - - 

 P(JA|signal) Z(signal) Ordinata F(signal)
C1 0,949 1,635 0,1048 
C2 0,564 0,161 0,3938 
C3 0,462 -0,095 0,3971 
C4 0,410 -0,228 0,3887 
C5 0,077 -1,426 0,1443 
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Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om allmänhetens uppfattning om en tilltalads skuld 
eller oskuld påverkas av bevismängden samt om etniska fördomar inverkar på bedömningen, med 
signaldetektionsteorin som analysverktyg. Som nämnts i inledningen kan beslut där valet står 
mellan två klasser, t.ex. skyldig och oskyldig, och där osäkerhet råder med fördel analyseras 
genom signaldetektionsteorin.  
 
Denna studie behandlar bedömningen om en tilltalads skuld eller oskuld, vilken föregås av ett 
flertal beslut. I förevarande fall tog undersökningsdeltagaren ställning till de förutsättningar som 
gavs i beskrivningen av målen. I båda målen tog således undersökningsdeltagaren ställning till 
om det som lades fram som händelseförlopp och som bevisning i tillräcklig utsträckning talade 
för att den tilltalade skulle dömas. I stöldmålet skilde sig bevismängden mellan de två varianterna 
och i misshandelsmålet skilde sig de två varianterna enbart på så sätt att den tilltalade och 
målsäganden bytte namn.  
 
I stöldmålet gav den ytterligare bevisningen i variant två utslag på så sätt att fler 
undersökningsdeltagare tog sig över sitt uppsatta kriterium, d.v.s. de kände sig säkrare att döma 
den tilltalade såsom skyldig, och känsligheten, d´, visade på en tydlig skillnad mellan de två 
varianterna med olika bevismängd. Bevismängden hade sålunda en tydlig inverkan på om 
signalen, d.v.s. "signal + brus", uppfattades. Det tycks utifrån resultatet kunna utläsas att det 
naturligt finns ett krav på en viss mängd bevisning och att den uppfylldes i den andra varianten 
med mer bevisning, men att det inte går att säga exakt var detta krav för den svenska allmänheten 
ligger i denna studie. För detta skulle krävas studier med annorlunda uppställda skillnader i 
bevismängd då den svenska allmänhetens kriterium skulle visas. Skillnaden i bevismängd var 
tillräcklig, men det kan vidare diskuteras om bevismängden de två varianterna emellan var rätt 
avvägd, vilket är en svårighet. I detta mål kan även ifrågasättas huruvida det faktum att den 
tilltalade var kvinna påverkade resultatet i någon riktning.  
 
I misshandelsmålet visar resultatet på en effekt, om än svagare, men motsatt den som 
förväntades. Även i det målet tog undersökningsdeltagaren ställning till om det beskrivna i 
tillräcklig utsträckning talar för att den tilltalade skall dömas. I detta ställningstagande 
undersöktes om fördomar gentemot personer med utländskt namn påverkade 
undersökningsdeltagaren. Namnet kan sägas ha utgjort en del av bevisningen. Värdet på 
känsligheten, d´, var negativ och visar att normalfördelningen för indikationsstyrkan för den 
tilltalade med svenskt namn, i undersökningen ”brus”, låg till höger om normalfördelningen för 
indikationsstyrkan för utländskt namn, i undersökningen ”signal + brus”, i diagrammet. Detta 
motsäger den uppsatta hypotesen. Undersökningsdeltagarna tenderade således att anse att kriteriet 
var uppfyllt i fler fall när den tilltalade hade svenskt namn. Detta är ett något förvånande utslag, 
vilket möjligtvis till en del kan förklaras i undersökningsdeltagarnas eventuella misstänksamhet 
mot att studien just undersöker fördomar och deras medvetna önskan om politisk korrekthet. 
Vidare kan möjligtvis den variant med en svensk tilltalad uppfattas som mer trolig i just den 
förevarande beskrivna situationen. En svensk tilltalad kan även uppfattas ha rasistiska motiv till 
sina handlingar, d.v.s. att misshandeln misstänks i själva verket vara ett hatbrott, vilket för vissa 
undersökningsdeltagare kan anses utgöra en trolig anledning till misshandeln och att dem därför 
är mer benägna att döma den svenska tilltalade i större utsträckning.  
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Det finns ett flertal svårigheter i denna studie, varav en är det ringa antalet undersöknings-
deltagare. Trots att ambitionen varit att ha en jämn spridning och undersökningsdeltagare som 
representerar den svenska befolkningen krävs möjligtvis ett större antal för att få ett mer 
tillförlitligt resultat.  
 
Att studera domstolarnas dömande är komplext. Det är något som bör göras fortlöpande och som 
ständigt sätts under prövning. Att vidga de sätt på vilket man kan erhålla kunskap i detta område 
är till gagn för samhällets nödvändiga tro på systemet. Det finns flera sätt att undersöka svenska 
domstolars dömande och denna studie bör ses som ett bidrag att studera detta utifrån en möjlig 
annan angreppsvinkel.  
 
Inom juridiken skulle ytterligare studier med signaldetektionsteorin som analysverktyg vara 
intressanta att genomföra. Ett exempel, för fortsatta studier inom straffrätten, skulle kunna vara 
att analysera bedömningar av återfallsrisken inom viss tid. Bedömningen skulle då bestå i 
huruvida den dömde skulle återfalla i brott och analysen av bedömningarna skulle i förlängningen 
kunna ligga till grund för val av påföljd. Signal respektive brus skulle kunna utgöras av huruvida 
den dömde återfaller i brott inom en viss tidsperiod eller inte. Ett annat exempel skulle kunna 
vara att analysera tilltron till vittnen vid förhör och bedömningar av sanningshalten i deras 
utsagor. Undersökningsdeltagarna skulle vid en sådan studie exempelvis kunna få se 
videoinspelade förhör med personer och bedöma om personen i fråga talar sanning eller inte med 
angivande av hur säker undersökningsdeltagaren är.    
 
Denna studie bör ses som ett sätt att visa att signaldetektionsteorin är användbar för analys av 
många typer av beslut och är i denna egenskap mycket intressant att driva vidare och använda i 
fler sammanhang. Såsom beskrivits i inledningen kan signaldetektionsteorin användas för alla 
tänkbara typer av beslutsfattande, vilket torde kunna ge spännande och givande framtida studier.    
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  Bilaga 1 

Denna enkät är en del av en undersökning som ingår i en c-uppsats på Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Deltagandet är frivilligt och anonymt och Du kan när 
som helst avbryta. Tack för Din medverkan! 
 
 
 
Föreställ dig att Du är domare i en brottmålsrättegång. Nedan beskrivs två fall och Din 
uppgift är att agera domare och uppge Din spontana uppfattning av målen. Läs igenom 
beskrivningen och svara sedan på frågorna. 
Vänligen, börja med att fylla i kön och födelseår. 
 
 
Kön:…………….                   Födelseår:……………… 
 
 
 
A1    Olle Johansson står åtalad för misshandel. Han misstänks att, efter visst tumult, ha 
utdelat tre knytnävsslag mot den målsägande Mohammed Asseri i en krogkö. En häftig 
ordväxling med Mohammed samt ytterligare en person hade föregått slagen. 
 
Den åtalade, Olle Johansson, har uppgett följande: Vid elvatiden på kvällen lördag den 26 
april ställde han sig i en kö till en krog i Stockholm. Efter det att han ställt sig i kön började 
den målsägande och hans kompis att ”tjafsa” med honom. De blev aggressiva mot honom och 
Olle kände sig hotad. Han knuffade då Mohammed Asseri i självförsvar.  
 
Målsäganden, Mohammed Asseri, har uppgett följande: Han och hans kompis stod i kön till 
krogen när Olle ställer sig invid dem. Mohammed anser att Olle tränger sig och de börjar 
munhuggas. Efter ett litet tag blir Olle väldigt aggressiv och går till angrepp mot honom. 
Mohammed träffas av ett slag i magen och två i ansiktet, vilka får till följd en rodnad och 
svullnad på höger kind och smärta i magen. Därefter går Olle från platsen. 
 
Åklagaren har lagt fram följande bevisning: 

- Vittnesmål med den andra personen, Mohammeds kompis, som berättat att Olle 
Johansson utdelat slag mot den målsägande.  

- Läkarutlåtande om de skador Mohammed Asseri tillfogats.  
 
 
 
 
Bedömer Du att den åtalade är:    skyldig         oskyldig             (Ringa in ditt svar) 
 
Hur säker är Du?      säker        tror        gissar         (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 
Eventuell kommentar/motivering:……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………….... 



  Bilaga 2 

Denna enkät är en del av en undersökning som ingår i en c-uppsats på Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Deltagandet är frivilligt och anonymt och Du kan när 
som helst avbryta. Tack för Din medverkan! 
 
 
 
Föreställ dig att Du är domare i en brottmålsrättegång. Nedan beskrivs två fall och Din 
uppgift är att agera domare och uppge Din spontana uppfattning av målen. Läs igenom 
beskrivningen och svara sedan på frågorna. 
Vänligen, börja med att fylla i kön och födelseår. 
 
 
Kön:…………….                   Födelseår:……………… 
 
 
 
A2    Mohammed Asseri står åtalad för misshandel. Han misstänks att, efter visst tumult, ha 
utdelat tre knytnävsslag mot målsägande Olle Johansson i en krogkö. En häftig ordväxling 
med Olle samt ytterligare en person hade föregått slagen. 
 
Den åtalade, Mohammed Asseri, har uppgett följande: Vid elvatiden på kvällen lördag den 26 
april ställde han sig i en kö till en krog i Stockholm. Efter det att han ställt sig i kön började 
den målsägande och hans kompis att ”tjafsa” med honom. De blev aggressiva mot honom och 
Mohammed kände sig hotad. Han knuffade då Olle Johansson i självförsvar.  
 
Målsäganden, Olle Johansson, har uppgett följande: Han och hans kompis stod i kön till 
krogen när Mohammed ställer sig invid dem. Olle anser att Mohammed tränger sig och de 
börjar munhuggas. Efter ett litet tag blir Mohammed väldigt aggressiv och går till angrepp 
mot honom. Olle träffas av ett slag i magen och två i ansiktet, vilka får till följd en rodnad och 
svullnad på höger kind och smärta i magen. Därefter går Mohammed från platsen. 
 
Åklagaren har lagt fram följande bevisning: 

- Vittnesmål med den andra personen, Olles kompis, som berättat att Mohammed Asseri 
utdelat slag mot den målsägande.  

- Läkarutlåtande om de skador Olle Johansson tillfogats.  
 
 
 
 
Bedömer Du att den åtalade är:    skyldig         oskyldig             (Ringa in ditt svar) 
 
Hur säker är Du?      säker        tror        gissar         (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 
Eventuell kommentar/motivering:……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………….... 



  Bilaga 3 

Denna enkät är en del av en undersökning som ingår i en c-uppsats på Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Deltagandet är frivilligt och anonymt och Du kan när 
som helst avbryta. Tack för Din medverkan! 
 
 
 
Föreställ dig att Du är domare i en brottmålsrättegång. Nedan beskrivs två fall och Din 
uppgift är att agera domare och uppge Din spontana uppfattning av målen. Läs igenom 
beskrivningen och svara sedan på frågorna. 
Vänligen, börja med att fylla i kön och födelseår. 
 
 
Kön:…………….                   Födelseår:……………… 
 
 
 
B1    Frida Karlsson står åtalad för stöld. Hon misstänks ha stulit en dvd-spelare samt två 
mobiltelefoner från bagageutrymmet på en parkerad bil. 
 
Den åtalade, Frida Karlsson, har uppgett att hon, den aktuella dagen, träffat en kompis och 
sedan gått på stan och kollat i affärer. Under eftermiddagen stötte hon på ett par poliser kring 
området där den målsägande bor, som frågade efter hennes identitet och förhörde henne. Hon 
nekar till att ha stulit en dvd-spelare och två mobiltelefoner ur en parkerad bil. 
 
Målsäganden, Shan Mahmoudi, har uppgett att under lördag den 2:a juni blev en dvd-spelare 
och två mobiltelefoner stulna ur hans bil. Bilen stod parkerad på gatan utanför hans lägenhet 
under tiden han flyttade in möbler till sin lägenhet. När han kom ner för andra gången var 
dvd-spelaren och mobiltelefonerna borta från bilen. Han mötte då vittnet som berättade att 
hon sett en kvinna ta sakerna ur bilen.  
 
Åklagaren har lagt fram följande bevisning: 

- Vittnesmål från en förbipasserande som sett en kvinna liknande den åtalade plocka 
saker ur bilen.  

 
 
 
 
Bedömer Du att den åtalade är:    skyldig         oskyldig             (Ringa in ditt svar) 
 
Hur säker är Du?      säker        tror        gissar         (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 
Eventuell kommentar/motivering:……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………….... 



  Bilaga 4 

Denna enkät är en del av en undersökning som ingår i en c-uppsats på Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Deltagandet är frivilligt och anonymt och Du kan när 
som helst avbryta. Tack för Din medverkan! 
 
 
 
Föreställ dig att Du är domare i en brottmålsrättegång. Nedan beskrivs två fall och Din 
uppgift är att agera domare och uppge Din spontana uppfattning av målen. Läs igenom 
beskrivningen och svara sedan på frågorna. 
Vänligen, börja med att fylla i kön och födelseår. 
 
 
Kön:…………….                   Födelseår:……………… 
 
 
 
B2    Frida Karlsson står åtalad för stöld. Hon misstänks ha stulit en dvd-spelare samt två 
mobiltelefoner från bagageutrymmet på en parkerad bil. 
 
Den åtalade, Frida Karlsson, har uppgett att hon, den aktuella dagen, träffat en kompis och 
sedan gått på stan och kollat i affärer. Under eftermiddagen stötte hon på ett par poliser kring 
området där den målsägande bor, som frågade efter hennes identitet och förhörde henne. Hon 
nekar till att ha stulit en dvd-spelare och två mobiltelefoner ur en parkerad bil. 
 
Målsäganden, Shan Mahmoudi, har uppgett att under lördag den 2:a juni blev en dvd-spelare 
och två mobiltelefoner stulna ur hans bil. Bilen stod parkerad på gatan utanför hans lägenhet 
under tiden han flyttade in möbler till sin lägenhet. När han kom ner för andra gången var 
dvd-spelaren och mobiltelefonerna borta från bilen. Han mötte då vittnet som berättade att 
hon sett en kvinna ta sakerna ur bilen.  
 
Åklagaren har lagt fram följande bevisning: 

- Vittnesmål från en förbipasserande som sett en kvinna liknande den åtalade plocka 
saker ur bilen. 

- Mobiltelefon av samma märke, modell och färg som en av de stulna, vilken ertappats i 
den misstänktes jacka vid tillfället för förhöret. Den misstänkte, Frida, säger sig dock 
ha ägt mobiltelefonen under en längre tid.   

 
 
 
 
Bedömer Du att den åtalade är:    skyldig         oskyldig             (Ringa in ditt svar) 
 
Hur säker är Du?      säker        tror        gissar         (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 
Eventuell kommentar/motivering:……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………….... 




