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Att vittnen får de bästa möjliga förutsättningarna att fatta korrekta 
beslut vid en konfrontation är betydelsefullt för hela rättsprocessen. 
Rikspolisstyrelsen rekommenderar sekventiella vittneskonfrontationer 
där en person visas i taget, men specificerar inte om originalversionen 
eller tvåstegsproceduren bör användas. I originalversionen måste 
vittnet redan vid första visningen avgöra om gärningsmannen finns 
med i konfrontationsgruppen. I tvåstegsproceduren tillåts däremot 
vittnet att se samtliga personer en gång först och sedan fatta ett beslut 
vid andra visningen. Studiens syfte var att undersöka om vittnen tar 
fler korrekta beslut med någon av de två konfrontationstyperna samt 
att jämföra graden av konfidens som vittnena kopplade till sina beslut 
med respektive metod. Deltagarna var 164 gymnasieelever som fick se 
ett fiktivt brott på film. En vecka senare genomfördes individuella 
foto-konfrontationer. Resultatet visade att vittnen fattar signifikant fler 
korrekta beslut med originalversionen än med tvåstegsproceduren. 
Tvåstegsproceduren leder till fler felaktiga utpekanden av oskyldiga 
samt att besluten fattas med en högre grad av konfidens. 
Originalversionen förefaller därför vara den mest lämpliga typen av 
konfrontation att använda vid förundersökningsarbete. 
 
 

Ett vittnes utpekande av en misstänkt gärningsman samt den angivna säkerheten i 
utpekandet är betydelsefullt dels för inriktningen på en förundersökning och dels för 
domstolens bedömning av den misstänktes skuld. Utpekandet är ofta ett tungt vägande 
bevis i domstol. Samtidigt är felaktiga utpekanden en av de starkast bidragande 
faktorerna bakom att oskyldiga personer döms (Cutler & Penrod, 1995). Om ett vittne 
istället underlåter att göra ett utpekande kan det medföra att åklagaren lägger ner 
förundersökningen eller att domstolen bedömer att bevisningen mot en skyldig 
gärningsman är otillräcklig för fällande dom. Följaktligen är vittnens förmåga att fatta 
korrekta beslut vid konfrontationer betydelsefull för träffsäkerheten i brottmålsdomar. 
 
Ett korrekt beslut i en konfrontation kan innebära att vittnet gör ett korrekt utpekande av 
den faktiske gärningsmannen eller korrekt påstår att gärningsmannen inte finns med i 
konfrontationsgruppen (Granhag & Christianson, 2008). Vittnen som testas med 
sekventiella konfrontationer där en person visas i taget, fattar fler korrekta beslut än de 
som testas med simultana konfrontationer där alla personer visas samtidigt (Steblay, 
Dysart, & Wells, 2011). En sekventiell konfrontation kan dock utföras på flera sätt, där 
originalversionen och tvåstegsproceduren är de vanligaste exemplen. Det saknas 
kunskap om huruvida vittnen fattar fler korrekta beslut med någon av de två versionerna 
av den sekventiella konfrontationen. Med beaktande av de långtgående rättsliga 
konsekvenser som utfallet av en vittneskonfrontation kan få, framstår det som angeläget 
att utreda frågan. 
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Grundläggande distinktioner 
En viktig distinktion när det gäller vittneskonfrontationer är den mellan en simultan och 
en sekventiell konfrontation (Granhag & Christianson, 2008). Den simultana 
konfrontationen innebär att vittnet får se alla personer samtidigt medan den sekventiella 
konfrontationen innebär att vittnet får se personerna en och en. Den simultana varianten 
medför en risk för att vittnet jämför de personer som ingår i konfrontationsgruppen med 
varandra och pekar ut personen som är mest lik gärningsmannen (en s.k. relativ 
bedömning). Den sekventiella konfrontationen uppmuntrar däremot vittnet att jämföra 
sin minnesbild av gärningsmannen med respektive person i konfrontationsgruppen. 
Minnesbilden av gärningsmannen matchas först med figurant 1, därefter figurant 2 
o.s.v. (en s.k. absolut bedömning). Med sekventiella vittneskonfrontationer gör vittnen 
visserligen något färre korrekta identifikationer av gärningsmannen än med simultana 
konfrontationer (Steblay, Dysart, & Wells, 2011). Samtidigt sker färre falska 
utpekanden av oskyldigt misstänkta med sekventiella konfrontationer än med simultana. 
Ett sätt att utvärdera olika typer av konfrontationer är att beräkna förhållandet mellan 
antalet korrekta utpekanden av gärningsmannen och antalet felaktiga utpekanden av 
oskyldiga när gärningsmannen inte är närvarande (Steblay et al., 2011).  
 
Ytterligare en betydelsefull distinktion är den mellan live, video och fotokonfrontationer 
(Granhag & Christianson, 2008). Det finns endast små skillnader i vittnens förmåga att 
fatta korrekta beslut med de tre olika konfrontationstyperna. Fotokonfrontationer är lika 
effektiva som live – och videokonfrontationer när det endast rör sig om igenkänning av 
gärningsmannens ansikte (Granhag, 2001). Eftersom fotokonfrontationer går snabbare 
och enklare att administrera än de andra konfrontationstyperna är fotokonfrontationer de 
vanligast förekommande idag (RPS 2005:2). 
 
Två olika versioner av sekventiell konfrontation 
Den befintliga rättspsykologiska forskningen (Steblay et al., 2011) ligger till grund för 
Rikspolisstyrelsens rekommendation om att polismyndigheter bör genomföra 
sekventiella vittneskonfrontationer, oavsett om det rör sig om live, video eller 
fotokonfrontationer (Rikspolisstyrelsens rapport RPS 2005:2). I rapporten specificeras 
det dock inte hur den sekventiella metoden ska användas. Originalversionen av 
sekventiell konfrontation innebär att vittnet får se person 1, sedan person 2, därefter 
person 3 osv. (Granhag & Christianson, 2008). Vittnet uttalar sig efter varje visad 
person och om ett utpekande görs så avbryts konfrontationen. Vittnet får alltså inte veta 
hur många personer som ingår i konfrontationsgruppen och om vittnet pekar ut någon 
innan fotot av den misstänkte har visats, kommer vittnet aldrig att få se den misstänkte. 
Tvåstegsproceduren är ett alternativt tillvägagångssätt som innebär att i ett första steg 
visas alla foton en efter en och vittnet ska bara titta på respektive person som visas, 
vilket innebär att vittnet får veta hur många personer som ingår i konfrontationsgruppen. 
I steg två visas alla personer på nytt och då finns det utrymme för ett eventuellt 
utpekande (Granhag & Christianson, 2008).  
 
Instruktioner till vittnen  
I Rikspolisstyrelsens rapport (RPS 2005:2) framhålls även att vittnen bör instrueras på 
ett särskilt sätt i samband med konfrontationen. Utöver instruktioner om hur 
konfrontationen kommer att gå till, ska vittnen informeras om att gärningsmannen kan 
men inte behöver finnas med i konfrontationen. Det ska stå klart att det är lika viktigt att 
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en oskyldig person frias från misstanke som att en skyldig person identifieras. Därför 
ska det vara tillåtet att inte peka ut någon överhuvudtaget. Grunden för denna 
rekommendation är att vittnen ofta tar för givet att gärningsmannen finns med i 
konfrontationsgruppen, vilket är en av de vanligaste orsakerna bakom felaktiga 
identifikationer (Memon, Gabbert, & Hope, 2004). 
 
Förmågan att fatta korrekta beslut 
Det finns ett flertal faktorer som kan inverka på ett vittnes förmåga att fatta ett korrekt 
beslut vid en konfrontation, varav en sådan faktor är valet av figuranter, dvs. de 
personer som inkluderas i konfrontationen utöver den misstänkte (Granhag & 
Christianson, 2008). Om likheten mellan den misstänkte och figuranterna har 
överdrivits blir konfrontationen orättvis mot vittnet. Samtidigt blir konfrontationen 
orättvis mot den misstänkte om han eller hon utmärker sig från de övriga i något 
avseende (Fitzgerald, Heather, Price, Oriet, & Charman, 2013). Det är således viktigt att 
testa kompositionen av figuranter innan konfrontationen genomförs, t.ex. genom att låta 
personer som saknar kunskap om brottet försöka peka ut den misstänkte utifrån vittnets 
signalementsbeskrivning. Visar det sig att en och samma figurant eller den misstänkte 
blir utpekad mycket ofta, behöver figuranterna bytas ut. När utpekandena sprids 
någorlunda jämnt över de personer som ingår i konfrontationen antas den vara 
balanserad (Granhag & Christianson, 2008). Det är dock ändå viktigt att beakta vittnets 
och gärningsmannens kön, ålder och etnicitet eftersom vittnen överlag har lättare att 
identifiera personer av samma kön, ålder och etnicitet som sig själv (Wright & Sladden, 
2003; Wright & Stroud, 2002). 
 
Utöver valet av figuranter är det även betydelsefullt hur lång tid som har gått mellan 
inkodning (den bevittnade händelsen) och framplockning (konfrontationen), dvs. 
retentionsintervallets längd (Valentine, Pickering, & Darling, 2003). Konfrontationer 
bygger på vittnens igenkänningsminne av gärningsmannen och den mest dramatiska 
minnesförsämringen sker efter cirka en vecka (Valentine et al., 2003). De flesta 
konfrontationerna kan dock antas ske senare än en vecka efter den bevittnade händelsen, 
särskilt om polisen inte tidigt kan identifiera någon misstänkt.  
 
Andra förhållanden som kan inverka på förmågan att fatta korrekta beslut är under hur 
lång tid, på vilket avstånd och under vilka sikt – och ljusförhållanden som vittnet har 
gjort sin iakttagelse (Memon, Hope, & Bull 2003; Wagenaar & van der Schrier, 1996). 
Vittnen som har iakttagit gärningsmannen under mer än 12 sekunder gör signifikant fler 
korrekta utpekanden än vid kortare tider. Om avståndet till gärningsmannen är mindre 
än 15 meter leder det till fler korrekta utpekanden än vid längre avstånd, vilket gäller 
även vid goda sikt – och ljusförhållanden. 
 
Säkerhetsbedömningar 
Under en förundersökning saknas det ofta sätt att avgöra om vittnens beslut är korrekta, 
varför vittnen ibland blir ombedda att göra säkerhetsbedömningar, dvs. ange graden av 
konfidens som vittnet kopplar till sitt utpekande. Vittnet använder förutsättningarna vid 
inkodning (avstånd, tid, ljus – och siktförhållanden) som metakognitiva ledtrådar, vilka 
kan höja eller sänka den upplevda säkerheten i ett utpekande av en misstänkt (Busey, 
Tunnicliff, Loftus, & Loftus, 2000). Detta medför dock inte nödvändigtvis att 
precisionen i utpekandet höjs eller sänks i motsvarande mån. Den säkerhetsgrad som 
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vittnet uppger kan vara betydelsefull för inriktningen på förundersökningen samt för 
vilken vikt som tillmäts utpekandet i domstol. Vittnens säkerhetsbedömningar har dock 
ofta ett lågt samband med korrektheten i utpekandet (Cutler, Penrod & Stuve 1988; 
Brewer, 2006). Följaktligen är graden av konfidens som ett vittne kopplar till sitt 
utpekande potentiellt vilseledande under rättsprocessen. Det är därför angeläget att 
utreda om vittnens angivna säkerhetsnivå skiljer sig åt då originalversionen respektive 
tvåstegsproceduren används samt om säkerhetsbedömningarna är mer korrekta med 
någon av metoderna. 
 
Syfte, frågeställningar och hypoteser 
Syftet med studien var att testa om vittnen tar fler korrekta beslut med antingen 
originalversionen eller tvåstegsproceduren och om det finns skillnader i vittnens 
säkerhetsbedömningar vid användning av de olika metoderna. I tvåstegsproceduren 
exponeras vittnen för alla personer vid åtminstone ett tillfälle, vilket medför en risk för 
att vittnen jämför personerna med varandra. Detta liknar den relativa bedömningen som 
vittnen gör vid en simultan konfrontation, varför det finns anledning att tro att 
tvåstegsproceduren leder till ett liknande resultat som den simultana konfrontationen. 
Originalversionen kommer dock sannolikt leda till att vittnen gör en absolut bedömning 
då exponering endast sker vid ett tillfälle. Samtidigt kan vittnen som testas med 
originalversionen känna en större osäkerhet kring sina beslut eftersom exponering för 
hela konfrontationsgruppen inte har skett. Att vittnen får se hela konfrontationsgruppen 
är inte nödvändigtvis en förutsättning för att de ska känna en hög grad av konfidens. 
Däremot är det sannolikt att vittnen som testas med originalversionen ofta resonerar 
kring möjligheten att gärningsmannen kan vara någon av de resterande personerna som 
de inte har fått se, vilket kan medföra en lägre grad av säkerhet. 
 
Sammantaget förväntas att (1) vittnen tar fler korrekta beslut med originalversionen än 
med tvåstegsproceduren och att (2) vittnen som testas med originalversionen mer sällan 
pekar ut någon (felaktigt) då gärningsmannen inte finns med i konfrontationsgruppen. 
(3) Vittnen anger en högre grad av konfidens då tvåstegsproceduren används än då 
originalversionen används men (4) överensstämmelsen mellan angiven säkerhet och 
korrekthet i beslutet är högre då originalversionen används. 
    

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i undersökningen var gymnasieelever i årskurs 2-3 som gick 
samhällsvetenskapliga inriktningar i Stockholm och Örebro. Antalet elever som deltog 
var 164, varav 74 var kvinnor och 90 var män. Deltagarnas medelålder var 18,287 (s = 
0,139) år. Rekryteringen av deltagarna skedde genom kontakt med deras lärare i 
psykologi och juridik. Eleverna fick inte någon kompensation för sitt deltagande. 
Bortfallet var sammanlagt 18 studenter. 
 
Apparatur och Material  
En digitalkamera användes för att spela in en film om ett fiktivt brott. Filmen fördes 
sedan över till en dator där programmet After Effects CS6 användes för att stabilisera 
inspelningen. Filmen visades för eleverna med hjälp av en projektor. 
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Filmen spelades in i Örebro, varifrån aktörerna i filmen förvärvades. Aktörerna var en 
28-årig man som spelade gärningsman och en 53-årig kvinna som agerade brottsoffer. 
Filmen var 1 minut och 30 sekunder lång och gav tittaren perspektivet av en person som 
gick på en trottoar nära en park i stadsmiljö. Scenen spelades in i dagsljus. Under 
filmens gång passerade bilister på bilvägen intill trottoaren och fotgängare var synliga 
på cirka 100 meters avstånd. Efter att 1 minut och 20 sekunder hade gått hördes en 
kvinnoröst som skrek efter hjälp. Några sekunder senare kom en man springandes ur 
parken, på cirka 3 meters avstånd från kameran. Mannen tittade upp mot kameran och 
sprang sedan fort bort från platsen. Tittaren exponerades för gärningsmannen under 
sammanlagt 10 sekunder, varav 5 sekunder var rakt framifrån, 3 sekunder från sidan och 
2 sekunder bakifrån då gärningsmannen sprang iväg.  
 
I konfrontationen fick deltagarna se åtta foton. Fotot av gärningsmannen (se bild 1) togs 
med digitalkameran direkt efter att filmen hade spelats in. Övriga foton erhölls från två 
fotodatabaser, Psychological Image Collection at Stirling (PICS, pics.stir.ac.uk) och 
The Yale Face Database B (cvc.yale.edu). Fotona skrevs ut på varsitt A4-ark, 
numrerades 1-8 (på ett A4-ark som låg dolt bakom fotot) och lades in i en plastficka. 
Försöksledaren hade två uppsättningar av foton, en där gärningsmannen fanns med och 
en där gärningsmannen inte fanns med. I uppsättningen där gärningsmannen inte fanns 
med ersattes fotot av gärningsmannen med ett foto av figurant 6. Programmet Adobe 
Photoshop CS4 användes för att redigera fotona så att samtliga foton fick samma storlek 
och bakgrund samt för att göra alla figuranters kläder svarta eftersom gärningsmannen 
bar en svart jacka i filmen. 
 
Bild 1. Foton av figuranter 1-8 samt gärningsmannen som användes i konfrontationen. 

                    

   
 
 
Valet av figuranter skedde utifrån ett antagande om hur ett vittne förmodligen hade 
beskrivit gärningsmannens signalement (Granhag & Christianson, 2008). Den 
förmodade signalementsbeskrivningen innefattade att gärningsmannen var 20-30 år, 
svensk, hade brunt kort hår och högt hårfäste. Figuranter vars utseende bedömdes 
överensstämma med signalementsbeskrivningen inkluderas i konfrontationen. Antalet 
figuranter valdes utifrån en rekommendation om att mellan åtta och tolv figuranter bör 
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inkluderas, med ett absolut minimum på sex figuranter (Wells, Small, Penrod, Malpass, 
Fulero, & Brimacombe, 1998).  
 
För att få en balanserad konfrontationsgrupp där figuranterna varken var för lika eller 
olika gärningsmannen genomfördes en pilotstudie (n = 40) där deltagarna fick se filmen 
och sedan försöka peka ut gärningsmannen en dag senare. En av figuranterna (som 
tidigare var figurant 1) pekades då ut dubbelt så många gånger som gärningsmannen, 
varför fotot byttes ut. Övriga figuranter pekades ut 1-3 gånger och deras likhet med 
gärningsmannen bedömdes därför vara ungefär densamma.  
 
En svarsenkät som försöksledaren hade utformat användes vid konfrontationen. I 
svarsenkäten fick deltagarna ange ett nummer mellan 0-8 som avsåg vilken person i 
fotokonfrontationen som de trodde var gärningsmannen. Siffran 0 angavs om deltagaren 
trodde att gärningsmannen inte fanns med i konfrontationen. Deltagarna fick även ange 
i procent (0-100%) hur säkra de var på sitt beslut. Svarsenkäterna kodades för att 
försöksledaren skulle veta vilken betingelse som respektive deltagare hamnade i.  
 
Procedur   
Undersökningsdeltagarna fick en muntlig instruktion om vilket ämne som studien 
avsåg, att studien var uppdelad i två delar med en veckas mellanrum samt att deltagande 
var frivilligt. De fick även veta att informationen skulle behandlas konfidentiellt och 
endast användas till studien samt att de skulle informeras om studiens syfte först efter 
att de hade genomfört båda delarna av studien. Deltagarna informerades om att filmen 
kunde uppfattas som obehaglig och att de kunde avbryta när som helst under studiens 
gång. Därefter spelades filmen upp. Efter att filmen var slut informerades deltagarna om 
att mannen som sprang ut från parken hade gjort sig skyldig till ett våldtäktsförsök på en 
kvinna inne i parken. De ombads att försöka identifiera mannen i en 
vittneskonfrontation vid nästa tillfälle en vecka senare. Vittneskonfrontationerna 
genomfördes individuellt eftersom de två olika typerna av konfrontationer var svåra att 
utföra i grupp samt för att undvika att deltagarna i gruppen skulle påverka varandras 
beslut.  
 
Vid konfrontationen randomiserades deltagarna till de olika betingelserna, dvs. 
originalversionen där gärningsmannen var närvarande respektive inte närvarande (11, 
12) samt tvåstegsproceduren där gärningsmannen var närvarande respektive inte 
närvarande (21, 22). Randomiseringen skedde genom att deltagarna valde en enkät från 
en hög med enkäter, där ett lika stort antal enkäter för respektive kodkombination (11, 
12, 21, 22) fanns med. Enkäterna låg uppåt nervända på ett bord framför deltagarna. 
Beroende av vilken kodkombination deltagaren hade fått på sin enkät genomfördes 
antingen originalversionen eller tvåstegsproceduren och gärningsmannen var antingen 
närvarande eller inte närvarande bland fotona.  
 
Deltagarna informerades om vilken typ av konfrontation som de skulle få göra och hur 
den skulle utföras. I enlighet med Rikspolisstyrelsens rekommendationer (RPS 2005:2) 
gavs deltagarna även följande instruktion: ”Gärningsmannen kan men behöver inte 
finnas med bland fotona. Det är lika viktigt att en oskyldig person frias från misstanke 
som att en skyldig person identifieras. Det är alltså tillåtet att inte göra något 
utpekande.” (RPS 2005:2).  
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I originalversionen fick deltagarna se person 1, sedan person 2, därefter person 3 o.s.v. 
De fick redan vid första visningen avgöra om personen var gärningsmannen eller inte. 
Deltagarna fick själva avgöra hur länge de ville titta på respektive foto. Om ett 
utpekande gjordes så avbröts konfrontationen. I tvåstegsproceduren visades deltagarna i 
det första steget alla foton en efter en och fick endast titta på respektive person som 
visades. I steg två visades alla personer på nytt och då fanns det utrymme för ett 
eventuellt utpekande. Även deltagarna som testades med tvåstegsproceduren fick själva 
avgöra hur länge de ville titta på respektive foto. 
 
Fotona visades i en varierad ordning genom att samtliga foton blandades inför varje ny 
konfrontation. Gärningsmannen placerades dock aldrig i de två första eller de två sista 
positionerna, utan fanns alltid i position 3, 4, 5 eller 6. Anledningen till att 
ordningsföljden inte randomiserades helt och hållet var att vittnen normalt avvisar foton 
som placeras i de första och sista positionerna (O’Connell & Synnott, 2009). Vittnen 
föredrar istället att välja foton i eller nära mitten av konfrontationsgruppen. Även om 
deltagarna som testades med originalversionen inte fick veta hur många foton som 
ingick, är det ändå möjligt att en ovilja mot att välja de första personerna hade funnits.  
Deltagarna fick sedan fylla i svarsenkäten. När alla deltagare hade gjort konfrontationen 
fick de veta vem som var gärningsmannen samt syftet med studien.  
 
 

Resul ta t  
 

Nedan presenteras resultaten avseende korrekta och felaktiga beslut samt den angivna 
graden av konfidens i besluten. 
 
Korrekta och felaktiga beslut 
Överlag fanns det inte någon signifikant skillnad mellan antalet korrekta (71) och 
felaktiga beslut (93), x2 (1) = 2,591 (p = 0,086). Det fanns inte heller någon signifikant 
skillnad mellan antalet korrekta beslut som fattades då gärningsmannen var närvarande 
respektive då gärningsmannen inte var närvarande, x2 (1) = 0,621 (p = 0,431). Det var 
40,244 % (33 av 82) av deltagarna som korrekt beslutade att gärningsmannen fanns med 
och 46,341 % (38 av 82) av deltagarna som korrekt beslutade att gärningsmannen inte 
fanns med. Det fanns inte några signifikanta skillnader mellan hur många korrekta 
beslut som män respektive kvinnor fattade, x2 (1) = 0,387 (p = 0,534). 
 
Av deltagarna som testades med originalversionen tog sammanlagt 60,976 % (50 av 82) 
korrekta beslut och med tvåstegsproceduren tog 25,609 % (21 av 82) av deltagarna 
korrekta beslut. Andelen korrekta utpekanden av gärningsmannen var 41,463 % (17 av 
41) med originalversionen och 39,024 % (16 av 41) med tvåstegsproceduren. När 
gärningsmannen inte var närvarande, fattade 80,487 % (33 av 41) av deltagarna som 
testades med originalversionen det korrekta beslutet att gärningsmannen inte fanns med. 
För deltagarna som testades med tvåstegsproceduren var motsvarande siffra 12,195 % 
(5 av 41), se tabell 1. 
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Tabell 1. Frekvenser av korrekta och felaktiga beslut i samtliga betingelser. 

     Typ av konfrontation 
Gärningsman  Originalversionen Tvåstegsproceduren 
  Korrekt   Felaktigt               Korrekt    Felaktigt 

Närvarande    17             24      16               25      
Ej närvarande                       33              8                           5                 36 
 
Totalt                                    50             32                         21                61 

Med ett chi-två test erhölls en signifikant skillnad i antalet korrekta beslut som togs med 
originalversionen och tvåstegsproceduren, x2 (1) = 20,888 (p < 0,001). Deltagarna som 
testades med originalversionen tog fler korrekta beslut än deltagarna som testades med 
tvåstegsproceduren. Det fanns inte någon signifikant skillnad i deltagarnas förmåga att 
peka ut gärningsmannen då denne var närvarande med respektive metod, x2 (1) = 0,051 
(p = 0,822). Deltagarna som testades med tvåstegsproceduren gjorde dock signifikant 
fler felaktiga utpekanden då gärningsmannen inte fanns med än de som testades med 
originalversionen, x2 (1) = 38,450 (p < 0,001).  
 
För att utvärdera respektive konfrontationstyp beräknades förhållandet mellan andelen 
korrekta utpekanden av gärningsmannen och andelen felaktiga utpekanden av oskyldiga 
(Steblay et al., 2011). Med originalversionen var det 17 av 41 deltagare som kunde 
identifiera gärningsmannen då denne var närvarande och 8 av 41 som felaktigt pekade 
ut någon oskyldig då gärningsmannen inte var närvarande, vilket ger ett värde på 2,05 
(41% ÷ 20%). Med tvåstegsproceduren var motsvarande värde 0,44 (39% ÷ 88%) 
eftersom 16 av 41 deltagare kunde identifiera gärningsmannen och 36 av 41 deltagare 
pekade ut någon oskyldig då gärningsmannen inte var närvarande. 
 
Antalet utpekanden för respektive person i konfrontationen varierade, vilket framgår av 
tabell 2. Gärningsmannen blev utpekad högst antal gånger (38) och figurant 7 blev 
utpekad lägst antal gånger (6). Det vanligaste beslutet var att gärningsmannen inte fanns 
med i konfrontationen (60). 
 
Tabell 2. Antal utpekanden för respektive person i konfrontationen sett över samtliga 
betingelser. Siffran 0 avser beslutet att gärningsmannen inte fanns med i 
konfrontationen.  

      Person 
                       0      1      2       3      4       5       6      7      8      Gärningsman 

Antal utpekanden     60     7      8      10     8      10      8      6       9             38 

Antalet korrekta beslut varierade inte signifikant mellan gymnasieskolorna, x2 (5) = 
3,667, (p = 0,598) eller mellan årskurserna, x2 (1) = 0,X (p = 0,322). Det fanns inte 
heller några signifikanta skillnader i antalet korrekta beslut som gymnasieelever från 
Stockholm respektive Örebro fattade, x2 (1) = 0,015 (p = 0,904). 
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Grad av konfidens 
Av deltagarna som testades med originalversionen var 42,683 % (35 av 82) åtminstone 
61 % säkra på sina beslut och med tvåstegsproceduren var 58,537 % (48 av 82) av 
deltagarna åtminstone 61 % säkra. 
 
Tabell 3. Antal deltagare som angivit respektive säkerhetsnivå med originalversionen 
och tvåstegsproceduren. 

     Säkerhetsnivå (%) 
Typ av konfrontation   
                   0-20         21-40          41-60          61-80           81-100  

Originalversion                 6              16                25            23                 12 
Tvåstegsprocedur              2               9                 23               33                 15 

Med en flervägs oberoende ANOVA erhölls en signifikant skillnad i deltagarnas 
säkerhetsbedömningar (graden av konfidens) vid de olika typerna av konfrontationer, 
F1,160 = 4,849 (p = 0,029). Med originalversionen var deltagarna i genomsnitt 58, 378 (s 
= 23, 994) % säkra och med tvåstegsproceduren var den genomsnittliga graden av 
konfidens 65,7439 (s = 18, 628) %. Skillnaden i deltagarnas genomsnittliga 
säkerhetsbedömningar när gärningsmannen var närvarande (63,976, s = 21,954 %) 
respektive inte var närvarande (60,146, s = 21,466 %), var dock inte signifikant, F1,160 = 
1,310 (p = 0,254). Det fanns inte heller någon signifikant interaktionseffekt F1, 160 = 
1,610 (p =0,206). 

Figur 1. Medelvärden i grad av konfidens vid originalversionen och tvåstegsproceduren, 
då gärningsmannen var närvarande samt då gärningsmannen ej var närvarande. 
 
Den genomsnittliga graden av konfidens med originalversionen var 58,171 (s = 25,636) 
% då gärningsmannen var närvarande och 58,585 (s = 22,551) % då gärningsmannen 
inte var närvarande. Med tvåstegsproceduren var deltagarna i genomsnitt 69,781 (s = 
15,804) % säkra när gärningsmannen var närvarande och 61,707 (s = 20,482) % säkra 
när gärningsmannen inte var närvarande. 
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Det fanns inte några signifikanta skillnader i kvinnor och mäns genomsnittliga 
säkerhetsbedömningar, t162 = 0,725 (p = 0,470). Graden av konfidens varierade inte 
heller mellan gymnasieskolorna, F5,158 = 0,744 (p = 0,591) eller mellan årskurserna, t162 
= 0,910 (p = 0,365). Det fanns inte några signifikanta skillnader i 
säkerhetsbedömningarna som gymnasieelever från Stockholm respektive Örebro 
fattade, t162 = - 0, 437 (p = 0,663). 
 
I enlighet med Confidence-Accuracy (CA) approach beräknades proportionen av 
korrekta identifikationer på respektive säkerhetsnivå (Brewer, 2006). En perfekt 
överensstämmelse finns om de identifikationer som görs med 100% säkerhet är 100% 
korrekta, med 90% säkerhet är 90% korrekta, med 80% säkerhet är 80% korrekta o.s.v. 
Avvikelser från de angivna säkerhetsnivåerna kan vara tecken på antingen överskattning 
eller underskattning. Endast de deltagare (n = 97) som angivit ett helt tiotal (40, 50, 60 
% o.s.v.) inkluderades i analysen och de säkerhetsnivåer som färre än fem deltagare 
hade angivit uteslöts. Både deltagarna som testades med originalversionen och de som 
testades med tvåstegsproceduren överskattade den egna säkerheten i förhållande till 
korrektheten. Av deltagarna som uppgav att de var 90% säkra var det 75% som fattade 
korrekta beslut med originalversionen och 40% med tvåstegsproceduren. 
Överskattningen var något större bland deltagarna som testades med 
tvåstegsproceduren, se tabell 4. 
 
Tabell 4. Proportionen av korrekta och felaktiga identifikationer på respektive 
säkerhetsnivå samt genomsnittlig avvikelse från angiven grad av konfidens. 

 
Säkerhetsnivå (%) 

Typ av konfrontation     40          50          60          70                80           90         100 
 
Originalversionen 
Korrekta svar i %         100      41,667      50           60                20            75             60 
                      
Avvikelse  
från angiven  
grad av konfidens        + 60     - 8,333    - 10          - 10            - 60         - 15           - 40 
 
Genomsnittlig avvikelse                  - 11, 904 
 
Tvåstegsproceduren 
Korrekta svar i %            0         11,111     20            50             37,5         40            50 
 
Avvikelse  
från angiven  
grad av konfidens         - 40       -38,889   - 40          -20           - 42,5       - 50          - 50 
 
Genomsnittlig avvikelse                     - 40,198 
 
Med ett t-test för två oberoende stickprov erhölls inte någon signifikant skillnad i den 
genomsnittliga avvikelsen från angiven grad av konfidens med originalversionen samt 
tvåstegsproceduren, t12 = 1, 943 (p = 0,076). 
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka om vittnen fattar fler korrekta beslut med 
originalversionen eller tvåstegsproceduren av den sekventiella fotokonfrontationen samt 
om det finns skillnader i säkerhetsbedömningarna som vittnen gör med respektive 
metod. Resultatet indikerar att vittnen tar fler korrekta beslut med originalversionen än 
med tvåstegsproceduren. Vittnen som testas med originalversionen pekar mer sällan ut 
någon felaktigt då gärningsmannen inte finns med i konfrontationsgruppen, jämfört med 
då tvåstegsproceduren används. Förmågan att peka ut gärningsmannen då denne är 
närvarande verkar dock inte skilja sig åt mellan de olika metoderna. Överlag har vittnen 
som testades med tvåstegsproceduren angivit en högre grad av säkerhet i sina beslut än 
de som testades med originalversionen. Den genomsnittliga avvikelsen från angiven 
grad av konfidens är något högre med tvåstegsproceduren än med originalversionen 
men skillnaden är inte signifikant på 5%-nivå (däremot på 10%-nivå).  
 
Att vittnen fattar fler felaktiga beslut med tvåstegsproceduren men anger en högre grad 
av konfidens i sina beslut talar för att tvåstegsproceduren är riskfylld. Användning av 
tvåstegsproceduren kan medföra en risk för att förundersökningen drivs åt fel håll p.g.a. 
att en oskyldig har pekats ut och vittnet har varit mycket säker i sitt utpekande. Det låga 
antalet korrekta beslut som togs av vittnen som testades med tvåstegsproceduren kan 
förklaras med att vittnena har gjort en relativ bedömning av vem som är mest lik 
gärningsmannen, liksom de bedömningar som görs vid simultana konfrontationer 
(Granhag & Christianson, 2008). Vittnen som testas med simultana konfrontationer 
brukar dock göra fler korrekta utpekanden av gärningsmannen än vad vittnena som 
testades med tvåstegsproceduren gjorde i den aktuella studien. Besluten som vittnen har 
tagit med tvåstegsproceduren var följaktligen sämre än vad besluten brukar vara med en 
simultan konfrontation, vilket är värt att utreda ytterligare. Utifrån studiens resultat 
förefaller istället originalversionen vara den mest förmånliga typen av konfrontation att 
använda under en förundersökning, framförallt för att färre utpekanden av oskyldiga 
sker än med tvåstegsproceduren. Det är även möjligt att aktörer inom rättsväsendet kan 
förlita sig något mer på vittnens angivna grad av konfidens då vittnena testas med 
originalversionen, även om skillnaden jämfört med tvåstegsproceduren inte var 
signifikant. 
 
Resultatet kan även relateras till hur människor exponeras för misstänkta gärningsmän 
genom media. Ett exempel är programmet Efterlyst där bilder på misstänkta 
gärningsmän ofta visas vid fler än ett tillfälle, på samma sätt som med 
tvåstegsproceduren. Tittarens tröskel för igenkänning av den misstänkte kan minska 
med varje exponering vilket medför en större risk för felaktiga beslut än då exponering 
bara sker vid ett tillfälle. Det förekommer även att vittnen och målsäganden får reda på 
den misstänktes namn innan en konfrontation och letar fram bilder på den misstänkte på 
t.ex. Facebook (Svea Hovrätt, mål nr B 11190-12). Detta möjliggör en upprepad 
exponering för den misstänkte innan fotokonfrontationen genomförs, varför 
målsäganden och vittnen kan ha ”skaffat sig en förutfattad mening” (Svea Hovrätt, mål 
nr B 11190-12, s. 4) om att den misstänkte är skyldig. Bevisvärdet av en konfrontation 
som genomförs i ett sådant sammanhang är dock låg även av andra anledningar än de 
som hovrätten anfört. Målsäganden och vittnen kan t.ex. omedvetet ha fört över det 
utseende som en person har på Facebook till gärningsmannen, trots att det egentligen 
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rör sig om olika personer. På samma sätt kan ett vittne som testas med 
tvåstegsproceduren föra över en figurants utseende som han eller hon redan har fått se (i 
det första steget) till minnet av gärningsmannen i filmen, s.k. unconscious transference 
(Ainsworth, 1998).  
 
Responskriterium och signaldetektionsteorin 
Huruvida ett vittne beslutar att peka ut en person som gärningsman eller istället uppger 
att gärningsmannen inte finns med i konfrontationen är relaterat till vittnets 
responskriterium (Sweets, 1964). Ett lågt responskriterium innebär att vittnet pekar ut 
en person om han eller hon bedömer att det finns ens en marginell chans att personen i 
fråga är gärningsmannen. Ett vittne som har ett högt responskriterium vill däremot vara 
helt säker på att personen är gärningsmannen för att göra ett utpekande. 
Konsekvenserna blir att ett vittne med lågt responskriterium överlag gör många 
utpekanden, både korrekta (”hits”) och felaktiga (”false alarms”). Ett vittne med högt 
responskriterium avstår hellre från att peka ut någon och missar därför gärningsmannen 
då denne är inkluderad (”miss”) men påstår även korrekt att gärningsmannen inte finns 
med (”correct rejection”). Signaldetektionsteorin förklarar individuella skillnader i 
respons på stimuli utifrån avståndet mellan topparna på två normalfördelningar, ”signal” 
samt ”signal + noise”. Detta avstånd är större för personer som väldigt lätt kan upptäcka 
t.ex. ett ljud eller ljus. Genom randomiseringen till de olika betingelserna kan det antas 
att deltagare med låga respektive höga responskriterium har fördelats lika mellan 
betingelserna. 
 
Det är svårt att veta precis hur vittnens responskriterium påverkades av de instruktioner 
som gavs avseende vikten av att inte peka ut någon oskyldig. Möjligtvis har det höjt 
responskriteriet för vissa individer, vilket skulle kunna förklara den relativt stora 
andelen deltagare, 36,585 % (60 av 164), som valde att inte peka ut någon. Samtidigt 
utfördes studien i ett sammanhang där deltagarnas beslut inte skulle medföra några 
rättsliga konsekvenser för den utpekade, en s.k. low stake situation. Deltagarna kan 
därför ha mer eller mindre chansat på en viss person även om de inte skulle ha pekat ut 
personen i en verklig utredning.  
 
Möjlig påverkan av olika typer av bias 
Ett förhållande som kan inverka på resultatet i studier om vittneskonfrontationer är det 
s.k. own gender bias som betyder att män är bättre på att identifiera manliga ansikten 
och kvinnor är bättre på att identifiera kvinnliga ansikten (Wright & Sladden, 2003). 
Den bättre förmågan att känna igen ansikten av det egna könet är till stor del hänförlig 
till inkodningen av en persons hår. Eftersom brottslingen i denna studie var en man 
skulle det kunna medföra att de manliga deltagarna gjorde fler korrekta utpekanden än 
de kvinnliga deltagarna. Studien indikerar dock inte någon signifikant skillnad mellan 
antalet korrekta utpekanden som männen och kvinnorna gjorde.  
 
En annan möjlig påverkansfaktor är att deltagarna och gärningsmannen (samt 
figuranterna) var i samma åldersgrupp (Wright & Stroud, 2002). Detta s.k. own age bias 
innebär att yngre vittnen (18-33 år) gör fler korrekta utpekanden av yngre gärningsmän 
(21-23 år) än äldre gärningsmän (48-51 år). Äldre vittnen (40-55 år) gör istället fler 
korrekta utpekanden av äldre gärningsmän (48-51 år) än yngre gärningsmän (21-23 år). 
I situationer då gärningsmannen inte är inkluderad i konfrontationsgruppen har det dock 
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inte framkommit några signifikanta skillnader som en funktion av deltagarnas ålder 
(Wright & Stroud, 2002). I den förekommande studien var visserligen gärningsmannen 
tio år äldre än de yngsta deltagarna och knappt tio år äldre än genomsnittet men ett bias 
kan ändå ha inverkat på så sätt att färre korrekta utpekanden hade gjorts om 
gärningsmannen var t.ex. 40 år. På motsvarande sätt skulle resultatet troligtvis varit 
annorlunda om deltagarna hade varit äldre.  
 
Interaktionen mellan deltagarna och försöksledaren är ytterligare en betydelsefull 
omständighet. Hade försöksledaren t.ex. haft ett annat kön och tillhört en annan 
åldersgrupp är det möjligt att interaktionen med deltagarna hade sett annorlunda ut och 
generat ett annorlunda resultat (Underwood, Satterthwait, & Bartlett, 2010). Det är 
därför angeläget att testa de olika konfrontationstyperna med fler än en försöksledare. 
 
Vittnens säkerhetsbedömningar 
Även om originalversionen visade sig leda till fler korrekta beslut, kan ett vittne känna 
ett större motstånd mot att göra ett utpekande om han eller hon inte kommer att få se 
resterande personer i konfrontationen. Detta kan förklara att vittnens genomsnittliga 
grad av konfidens var lägre med originalversionen än med tvåstegsproceduren. En risk 
som är associerad med detta är att polis och domstol tillmäter utpekandet mindre vikt, 
även fast vittnen överlag tar fler korrekta beslut med originalversionen. 
 
I den aktuella studien har säkerhetsbedömningarna analyserats genom jämförelser 
mellan procentsatsen avseende konfidens och procentsatsen av korrekta beslut för en 
viss angiven procentsats, det s.k. CA- approach. Detta förhållningssätt valdes eftersom 
alternativet; att beräkna korrelationer mellan angiven säkerhet och korrekthet inte är 
särskilt informativt i ett rättsligt sammanhang (Olsson, 2000). Däremot ger CA-
approach en indikation på om vittnen överlag underskattar eller överskattar den egna 
säkerheten. Resultatet i den förevarande studien indikerar att den angivna säkerheten 
överlag är högre än korrektheten. Det fanns tecken på överskattning både då 
originalversionen och tvåstegsproceduren användes, vilket är relevant information för 
aktörer inom rättsväsendet. Den genomsnittliga avvikelsen från den angivna 
säkerhetsnivån var dock högre med tvåstegsproceduren än originalversionen. Vittnen 
som testas med originalversionen förefaller således göra något mer korrekta 
säkerhetsbedömningar än de som testas med tvåstegsproceduren (även om skillnaden 
inte var signifikant). 
 
Det finns ett flertal möjliga faktorer som kan ha påverkat deltagarnas 
säkerhetsbedömningar, varav en sådan faktor är den upplevda styrkan i minnet av 
gärningsmannen (Brewer, 2006). Detta är i sin tur kopplat till förutsättningarna vid 
inkodning (tid, avstånd, ljus - och siktförhållanden). Eftersom filmen skildrade 
gärningsmannen på nära avstånd (cirka 3 meter) i dagsljus kan deltagarna ha upplevt att 
deras minnesbild var bra och därför uppgivit en högre säkerhet i sina beslut än vad de 
hade gjort om de t.ex. hade sett gärningsmannen i mörker. Samtidigt var 
exponeringstiden något kortare än 12 sekunder (10 sekunder), vilket kan ha försvårat 
igenkänningen jämfört med längre exponeringstider (Memon, Hope, & Bull, 2003). Den 
korta exponeringstiden kan ha balanserat ut de eventuella fördelar som deltagarna 
upplevde sig ha p.g.a. det korta avståndet och de goda ljus - och siktförhållandena. 
Förutsättningarna vid inkodning är s.k. metakognitiva ledtrådar som kan höja eller 
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sänka den upplevda säkerheten utan att precisionen i utpekandet nödvändigtvis höjs 
eller sänks i motsvarande mån (Busey, Tunnicliff, Loftus, & Loftus, 2000). Detta kan 
medföra en sårbarhet som innebär att vittnen pekar ut oskyldigt misstänkta men uppger 
en hög grad av säkerhet i utpekandet. Risken är särskilt stor om någon av personerna i 
konfrontationen har framstått som mycket bekant, vilket kan vara fallet om personen 
t.ex. har synts i media (Brewer, 2006). 
 
Ett annat betydelsefullt förhållande är hur deltagarna har resonerat kring möjligheten att 
gärningsmannen inte fanns med i konfrontationen. Vissa deltagare kan ha tagit 
uppmaningen om att det är viktigt att inte peka ut någon oskyldig på större allvar än 
andra deltagare och därför angivit en lägre säkerhetsgrad (eller inte pekat ut någon alls). 
Ett vittne som har starka förväntningar på att gärningsmannen ska finnas med är 
troligtvis mer benägen att peka ut någon från konfrontationsgruppen och ange en högre 
grad av säkerhet i utpekandet, även om gärningsmannen inte finns med. 
Förväntningarna kan komma från t.ex. att polisen ger bristfälliga instruktioner som inte 
innefattar en varning om att inte peka ut någon oskyldig eller att vittnet har fått positiv 
återkoppling i tidigare förhör (Brewer, 2006). Vittnet kan även ha allmänna 
förväntningar eller ha gjort antaganden om att en konfrontation inte skulle genomföras 
om det inte fanns bra med bevis mot den misstänkte (Brewer, 2006). 
  
Brewer (2006) framhåller att även om ett vittne som uppger sig vara mycket säker kan 
ha fel, bör säkerhetsbedömningar ändå vägleda utredares tänkande kring 
gärningsmannens identitet, huruvida utredningen ska fokusera på den misstänkte och då 
det övervägs om utredning av andra möjliga gärningsmän bör ske. Den 
säkerhetsbedömning som ett vittne gör i direkt anslutning till vittneskonfrontationen är 
mer tillförlitlig än bedömningar som görs efter konfrontationen vid t.ex. ett uppföljande 
förhör eller i rättssalen. Det beror på att vittnen är påverkbara och kan ha fått t.ex. 
positiv återkoppling från utredande poliser eller åklagare vid flera tillfällen efter 
konfrontationen (Brewer, 2006).  
 
Metodologiska begränsningar 
I den aktuella studien exponerades deltagarna för gärningsmannen genom visning av en 
kort film. Även om filmens innehåll och karaktär är verklighetstroget, kan situationen 
då ett vittne ser en gärningsman i det verkliga livet vara mycket annorlunda. Det kan 
t.ex. generera en högre arousal och starkare känslor samt leda till att vittnen anstränger 
sig mer för att minnas gärningsmannen (Morgan, Hazlett, Doran, Garrett, Hoyt, 
Thomas, & et al., 2004). Beredskapen på att något kommer att hända som deltagarna 
kan ha haft då de såg filmen saknas i många verkliga situationer.  
 
Ytterligare aspekter av studien som skiljer sig från verkligheten är att deltagarna aldrig 
har fått lämna egna signalementsbeskrivningar av gärningsmannen och har inte heller 
förhörts av polisen. Ett vittne som lämnar ett signalement och upplever en hög grad av 
säkerhet i beskrivningen kan sedan använda den tidigare beskrivningen som en 
metakognitiv ledtråd vid utpekandet (Brewer, 2006). Denna möjlighet hade inte 
deltagarna i den aktuella studien och den förmodade signalementsbeskrivningen som 
användes kanske inte överensstämde med deltagarnas egna bilder av gärningsmannen, 
vilket kan ha gjort det både svårare och lättare att ta korrekta beslut. Anledningen till att 
deltagarna inte själva fick ge en signalementsbeskrivning var risken för felaktiga 
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beskrivningar som hade behövts beaktas vid valet av figuranter (Ainsworth, 1998). Det 
är även möjligt att deltagarna hade lämnat motstridiga uppgifter p.g.a. att de uppfattat 
gärningsmannen på olika sätt. Likaså kan beskrivningar av ett och samma utseende 
variera, t.ex. kan en deltagare uppge att gärningsmannen var brunhårig medan någon 
annan beskriver honom som blond eller mörkblond (Sporer, 1996). Ett vittne som har 
förhörts kan ha fått lämna sin signalementsbeskrivning vid flera tillfällen och kan även 
ha fått positiv eller negativ återkoppling från polis eller åklagare (Granhag & 
Christianson, 2008). Detta kan både öka och minska den upplevda säkerheten i 
beskrivningen och i beslutet vid konfrontationen. Då deltagarna i den förevarande 
studien genomförde konfrontationerna gav försöksledaren inte någon medveten 
återkoppling till dem. Det är ändå möjligt att deltagarna har påverkats av omedvetna 
signaler från försöksledaren, t.ex. eftersom försöksledaren visste vem gärningsmannen 
var. Med en dubbelblind-design hade detta kunnat undvikas.  
 
Studiens resultat är endast hänförligt till en uppsättning av foton och det är möjligt att 
ett annat resultat skulle erhållas med andra uppsättningar. I en metaanalys av Fitzgerald, 
Heather, Price, Oriet och Charman (2013) framhålls vikten av att den misstänkte inte får 
utmärka sig från de figuranter som ingår i konfrontationen. En måttlig eller hög likhet 
fungerar som ett skydd mot utpekanden av oskyldigt misstänkta. En ökad likhet mellan 
gärningsman och figuranter korresponderar med en ökning i andelen korrekta 
utpekanden av en skyldigt misstänkt gärningsman (Fitzgerald et al., 2013). Eftersom ett 
relativt lågt antal av de deltagare som såg gärningsmannen kunde peka ut honom, 33 av 
82, talar det för att gärningsmannen inte utmärkte sig bland figuranterna. Övriga 
utpekanden var någorlunda jämnt fördelade mellan figuranterna. Då 
presentationsordningen varierades är resultatet inte heller beroende av en viss 
ordningsföljd på fotona. I den förevarande studien har de två olika metoderna tillämpats 
strikt och inga undantag har gjorts även om deltagarna har bett om att t.ex. få se en viss 
person igen. Det är möjligt att denna noggrannhet inte upprätthålls i verkliga 
förundersökningar. 
 
I framtida studier skulle originalversionen och tvåstegsproceduren behöva prövas i mer 
verklighetsnära situationer och med flera olika gärningsmän, i olika åldrar, av olika kön 
och etnicitet. Förhållandena vid inkodning skulle också behöva varieras för att pröva 
resultatets generaliserbarhet samt nyansera resultatbilden. Exempelvis skulle en 
iakttagelse i mörker och med starkt känslomässigt innehåll (t.ex. blod på brottsplatsen) 
kunna generera andra resultat. Eftersom information om misstänkta gärningsmän ofta 
förekommer i media är det angeläget att pröva effekten av att vittnen exponeras för 
bilder eller signalement under lagringsfasen. Det finns även ett utredningsmässigt 
intresse av att pröva effekten av olika instruktioner till vittnen vid konfrontationen 
(framplockningssituationen). Eftersom vittnen förefaller göra fler felaktiga utpekanden 
av oskyldigt misstänkta när de testas med tvåstegsproceduren än med originalversionen, 
finns det en risk för att antalet felaktiga utpekanden blir ännu högre om vittnet inte 
varnas för att peka ut någon oskyldig (särskilt hos vittnen med lågt responskriterium). 
Även om fotokonfrontationer är vanligt förekommande framstår det som angeläget att 
utreda hur originalversionen samt tvåstegsproceduren fungerar vid live – och 
videkonfrontationer.  
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Slutsats 
Skillnaden mellan att få se ansikten vid ett eller två tillfällen vid en vittneskonfrontation 
kan framstå som mycket subtil. Likaså kan det verka drastiskt att vittnen på en gång ska 
behöva fatta sina beslut, utan att få gå tillbaka och titta igen. Kanske upplevs det till och 
med som orättvist mot vittnen. Det är dock viktigt att skilja på vad som känns bäst och 
vad som i själva verket leder till bäst resultat, om avsikten verkligen är att ge vittnen de 
bästa möjliga förutsättningarna att fatta korrekta beslut. Eftersom vittnen som testas 
med tvåstegsproceduren förefaller göra fler felaktiga utpekanden av oskyldiga men inte 
i motsvarande mån gör fler korrekta utpekanden av den skyldige då denne är 
närvarande, är det svårt att se någon verklig anledning till att den ska användas. 
Visserligen upplever vittnen som testas med tvåstegsproceduren en högre säkerhet i sina 
beslut men eftersom säkerhetsbedömningarna inte är mer korrekta än vid 
originalversionen, är inte det heller en giltig anledning. I själva verket framstår 
tvåstegsproceduren som riskfylld och det finns möjligtvis ett behov av att 
Rikspolisstyrelsen specificerar detta i sina rekommendationer om vittnes-
konfrontationer. Originalversionen verkar inte heller fungera på ett helt tillfredsställande 
sätt eftersom antalet korrekta utpekanden av gärningsmannen är lågt och det fortfarande 
förekommer ett beaktansvärt antal falska utpekanden av oskyldiga. Risken för att ett 
felaktigt utpekande sker och för att utpekandet bidrar till en fällande dom är dock 
betydligt mindre med originalversionen än med tvåstegsproceduren, särskilt eftersom 
vittnen överlag anger en lägre grad av konfidens i sina utpekanden.  
 
En helt tillfredsställande vittneskonfrontation ska uppfylla många krav, nämligen att 
antalet korrekta utpekanden av gärningsmannen ska vara högt samtidigt som antalet 
felaktiga utpekanden av oskyldiga med nödvändighet behöver vara lågt. Lämpligtvis 
bör konfrontationstypen även ge vittnen bra förutsättningar att göra korrekta 
säkerhetsbedömningar. Det intresse som forskare hittills har visat för 
vittneskonfrontationer kommer förhoppningsvis inte att sina och möjligtvis går det att 
finna en typ av konfrontation som kan uppfylla eller i vart fall komma närmare att 
uppfylla kraven. Tills dess förefaller originalversionen av sekventiell 
vittneskonfrontation vara den mest förmånliga typen av konfrontation som rättsväsendet 
har att tillgå. 
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