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Förmågan till effektiv självreglering är väsentlig för personers 

självpresentation. Enligt teorin om “ego depletion” är självreglering 

en begränsad resurs vilken tillfälligt försämras om den överanvänds. I 

en förhörssituation kan detta bli problematiskt eftersom en 

självuttömd självpresentation kan bidra till minskad trovärdighet och 

ökad mottaglighet för ledande frågor. Detta kan förstärkas om 

vittnesmålet dessutom erläggs på ett annat språk än modersmålet. 

Syftet med studien var att undersöka om annat vittnesspråk än 

modersmål påverkar trovärdighet och erhållandet av ledande frågor. I 

ett experiment fick 60 personer uppskatta trovärdighet och formulera 

frågor till svenska respektive engelska vittnesmål. Därefter fick 12 

oberoende personer skatta frågornas suggestibilitet. Resultatet visade 

att engelska vittnesmål (andraspråk) tenderade erhålla lägre 

trovärdighetsskattningar vilket kan bero på uttömd självreglering och 

misslyckade självpresentationer. Detta antyder att språk har inverkan 

på trovärdighet. Trots detta uppvisades ingen skillnad i andel ledande 

frågor beroende på språk. Framtida studier uppmanas testa effekten av 

“ego depletion” i autentiska förhörssituationer. 

 

 

Nyligen publicerade studier har visat att ett självuttömt tillstånd i en förhörssituation 

riskerar leda till att en person framstår som mindre trovärdig (Loftus & Davis, 2006) 

samtidigt som mottagligheten för suggestioner ökar (Otgaar, Alberts & Cuppens, 2012).  

Få undersökningar har dock undersökt detta i en verklighetstrogen kontext, varför denna 

kunskapslucka viktig att fylla i. Dels för att uppmärksamma situationer där suggestioner 

kan förekomma och där användningen av ledande frågor kan förstöra exempelvis värdet 

av ett vittnesmål i en brottsutredning (Ridley, Gabbert & La Rooy, 2012) men också för 

att undersöka effekten av självuttömning och språkets inverkan på trovärdighet och 

förekomsten av ledande frågor.  

 

Att kunna förändra och anpassa vanemässiga och oreflekterade responser definieras 

inom psykologin som förmågan till självreglering. Det innebär att personer aktivt väljer 

att agera i linje med vedertagna värderingar snarare än att handla impulsivt och 

ogenomtänkt (Vohs & Schmeichel, 2003). Förmågan till effektiv självreglering påstås 

vara en av de mest vitala kunskaperna i människors sociala liv, varav språket utgör en 

central del. Hur väl en person lyckas gestalta intrycket av sig själv till andra, vilket kan 

ramas in i uttrycket självpresentation, har visat sig vara viktigt i stort sett i alla sociala 

sammanhang. Yrkesmässig framgång, skapandet av nya bekantskaper och framhävandet 

av en önskad identitet är några områden som påverkas av en mer eller mindre effektiv 

självreglering (Vohs, Baumeister, & Ciarocco, 2005). Även i rättsliga förhörssituationer 

är självreglering av huvudsaklig betydelse. Detta eftersom en stressfylld situation, likt 

den i ett förhör, kräver självreglering för att framställa sig själv på ett önskvärt och 
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trovärdigt sätt (Loftus & Davis, 2006). En person som kommer i kontakt med 

rättsväsendet och som tillhör en minoritetsgrupp eller på annat sätt avviker från normen 

kan uppleva svårigheter med att förmedla en positiv självpresentation som ligger i linje 

med ett önskvärt uppförande (Tajfel, 1982). Om personen dessutom har svårt att hantera 

det officiella språket kan denna osäkerhet utökas ytterligare. Att uppleva sig bli bemött 

med misstro på grund av dessa faktorer skulle kunna förklara varför en person kan 

behöva använda en större mängd självreglering i en förhörssituation för att reglera 

framställningen av sig själv, jämfört med en person som tillhör normgruppen och som 

dessutom behärskar språket. En konsekvens av detta kan vara att en person som 

misslyckas med sin självpresentation också framstår som mindre trovärdig (Tajfel, 

1982; Vohs et al., 2005).  

 

Medan en väl fungerande självreglering handlar om förmågan att kunna avbryta eller 

förhindra ett reflexmässigt handlande på vissa stimuli (Carver & Scheier, 1982; 

Muraven, Tice, & Baumeister, 1998) så kan bristande självreglering leda till sämre 

förutsättningar att hantera oväntade situationer och negativa händelser som uppstår i 

vardagen (Vohs & Schmeichel, 2003). Redan som små tränas barn att hantera sina 

impulser och att reglera sitt beteende och framställningen av sig själv. Det har 

exempelvis visat sig att barn som på ett bra sätt kan hantera situationer där en 

omedelbar tillfredsställelse inte är möjlig är lugnare, kan hantera frustration på ett bättre 

sätt och tenderar att få bättre betyg i skolan jämfört med barn som är sämre på att 

hantera detta (Funder, Block, & Block, 1983). 

 

I de fall då personer måste anstränga sig för att framställa sig på ett sätt som är 

eftersträvansvärt så kommer självpresentationen till stora delar bero på hur effektivt de 

kan reglera sig själva. I andra mer bekväma situationer där personers beteenden är mer 

självklara så kommer det inte krävas lika mycket självreglering för att ändå förmå 

presentera en positiv bild av sig själv (Vohs et al., 2005). Ett argument som framförts i 

diskussionen om vilka faktorer som påverkar personers självreglering handlar om att 

självreglering inte är en outtömlig resurs utan något som kräver mycket energi och 

ansträngning för att fungera (Vohs & Schmeichel, 2003). Flera antaganden grundar sig i 

att en medveten självpresentation förbrukar en persons resurser för självreglering, vilket 

får till följd att en person som tvingas justera sin självpresentation under en viss period 

försämrar sina möjligheter till effektiv självreglering vid ett senare tillfälle (Vohs & 

Schmeichel, 2003).  

 

Antagandet om att människors förmåga till självreglering är begränsad härstammar från 

Roy Baumeister (1998) och “ego depletion”-teorin. Begreppet “ego depletion” kan på 

svenska närmast beskrivas som “självuttömning” och avslöjar väsentliga fakta om det 

mänskliga sinnet. Baumeister, tillsammans med andra kollegor, hävdade att människor 

har en begränsad resurs av självreglering och att denna förmåga försämras om den 

överanvänds. Teorin om “ego depletion” går ut på att självreglering är beroende av 

psykisk energi vilken tillfälligt kan avmattas i samband med olika typer av kognitiva 

uppgifter som kräver kontrollerad viljestyrka, men även av sådana uppgifter som 

handlar om att aktivt kontrollera sina känslor och sitt beteende. Denna stagnation av 

energi kan till exempel visa sig i form av sämre prestation på kognitiva uppgifter såväl i 

form av försämrat interpersonellt samspel (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 

1998).  
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Flera studier har genomförts som visar att användandet av en stor mängd självreglering i 

samband med förhörssituationer leder till självuttömning och därmed en försvagad 

förmåga att framstå som trovärdig (Muraven et al., 1998; Otgaar et al., 2012). Oavsett 

varför en person befinner sig i en förhörssituation så är framställningen av sig själv som 

trovärdig av väsentlig betydelse (Baumeister et al., 1998; Loftus & Davis, 2006). Ett 

sätt att förmedla sig själv som trovärdig är genom att använda ett korrekt språkbruk och 

förbrukandet av en betydande mängd självreglering, exempelvis genom språket, kan 

som nämnt ovan leda till att en persons kognitiva resurser töms ut (Vohs et al., 2005). 

 

Som ett led i utvecklingen av teorin om “ego depletion” genomförde Baumeister och 

hans kollegor (1998) flertalet experiment i syfte att undersöka funktionen av 

självreglering och vilka konsekvenser som uttömning av denna kan få. Ett av de första 

experimenten testade effekten av självuttömning genom att låta undersökningsdeltagare 

ställas inför två på varandra följande, men olika, uppgifter som båda kräver 

självreglering. Till den första krävande uppgiften användes impulskontroll för att mäta 

detta. Närmare bestämt manipulerades självregleringen genom att instruera deltagare att 

äta antingen chokladkakor eller rädisor i ett rum som doftade starkt av choklad. Att 

tvingas motstå chokladkakorna antogs resultera i större självuttömning. Självregleringen 

ämnade därefter mätas inom ett annat område och därför lät man deltagarna försöka 

genomföra ett olösligt pussel. I denna del av experimentet antogs att självreglering 

behövs för att tvinga sig själv att fortsätta försöka färdigställa pusslet, trots otaliga 

misslyckade försök. Resultatet uppvisade flera intressanta iakttagelser. Bland annat 

uppgav deltagarna som fått äta rädisor att de i högre utsträckning fått anstränga sig att 

äta den tilldelade maten jämfört med de som fått äta chokladkakor. Dessutom 

deklarerade de som fått motstå chokladkakorna att de i högre utsträckning hade behövt 

tvinga sig själva att fortsätta försöka lösa pusslet och att de kände sig mer trötta och 

utmattade efteråt (Baumeister et al., 1998).  

 

Effekten av “ego depletion” har även undersökts i andra sammanhang. Otgaar, Alberts 

och Cuppens (2012) genomförde en studie där “ego depletion” manipulerades genom att 

inledningsvis låta undersökningsdeltagare antingen lyssna till störande stimuli eller inte 

samtidigt som de efteråt ombads genomföra matematiska beräkningar. Syftet var att 

testa ifall uttömning av kognitiva resurser skulle resultera i förhöjda nivåer av 

suggestibilitet. En ökad mottaglighet för suggestion innebär att personer påverkas mer 

av ledande frågor. I rättsliga sammanhang, som vid förhör, kan suggestion bli skadligt 

för minnet och få som konsekvens att personer accepterar ledande information vilken 

sedermera införlivas i och förvränger deras verkliga minnesbild (Otgaar et al., 2012). 

Forskning tyder på att suggestibilitet ökar när det finns brister i människors 

självreglering. Personer med dålig självreglering upplever oftare svårigheter med att 

framkalla korrekta minnen och löper därmed större risk för att utveckla falska minnen 

av upplevda händelser. Bristande självreglering kan också innebära att personer blir mer 

villiga att acceptera föreslagna förklaringar till både stora händelseförlopp och mindre 

detaljer (Peters, Jelicic, Verbeek, & Merckelbach 2007). Resultatet i Otgaar et al.:s 

(2012) studie visade att personer som var mer kognitivt uttömda, på grund av att de 

behövt utöva högre grad av självreglering i den första delen av studien, också i högre 

utsträckning var mer mottagliga för ledande frågor. Dessa forskningsfynd, menar 

författarna, är relevanta att ta i beaktande i situationer där suggestiv påverkbarhet kan 

förekomma. Det vill säga inte minst i rättsliga förhörssituationer (Otgaar et al., 2012). 
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Förutom att en självuttömd självpresentation verkar leda till ökad mottaglighet för 

ledande frågor så finns det även andra aspekter av en förhörssituation som kan påverkas 

negativt (Bothwell & Jalil, 1992). Ett självuttömt tillstånd har till exempel visat sig 

generera fler självpresentionella misslyckanden i form av att personer antingen avslöjar 

för många eller för få relevanta detaljer om händelsen, att personer pratar för mycket 

eller blir alltför restriktiva (Hill, Memon & McGeorge, 2008). Sådana beteenden kan 

tolkas som ett tecken på nervositet och tidigare forskning har visat att nervositet i en 

förhörssituation påverkar upplevelsen av hur korrekta och därmed hur trovärdiga 

personer framstår. En självuttömd självpresentation kan således i högre utsträckning 

leda till minskad trovärdighet (Bothwell & Jalil, 1992; Hill et al., 2008).  

 

En särskild omständighet är när en person aktivt måste anpassa sin självpresentation, till 

exempel genom att prata ett annat språk än sitt modersmål. Då riskerar denna resurs att 

så småningom tömmas ut vilket får till följd att efterkommande försök till självreglering 

fungerar märkbart sämre (Bothwell & Jalil, 1992). I en förhörssituation kan bristande 

självreglering och således självuttömning leda till att personer blir mer mottagliga för 

ledande frågor samtidigt som de har svårare att återge korrekta minnesbilder och 

detaljer från en händelse. En försämrad självpresentation till följd av att behöva prata på 

ett annat språk kan leda till att en person framstår som mer nervös i en förhörssituation, 

vilket i förlängningen kan bidra till att denne uppfattas som mindre korrekt och 

trovärdig. Under sådana omständigheter kan en förhörsledare komma att ställa fler 

ledande frågor jämfört med om en person framstår som säker (Bothwell & Jalil, 1992). 

 

Föreliggande studie 

I denna studie manipulerades personers kognitiva resurser genom att låta dessa figurera 

vittnen till ett brott i en situation där de fritt fick återberätta sina iakttagelser både på 

svenska och på engelska. Med antagandet om att förmågan till självreglering är 

begränsad så antas att en person som får erlägga ett vittnesmål på ett annat språk än sitt 

modersmål kommer tömma ut sina kognitiva resurser snabbare, vilket kan leda till att 

personen framstår som mindre trovärdig och därmed kommer erhålla fler ledande frågor 

(Otgaar et al., 2012; Tajfel, 1982). Syftet med den föreliggande studien var att 

undersöka om det finns någon skillnad gällande i vilken utsträckning som personer 

erhåller ledande frågor beroende på om de återberättar en händelse på sitt modersmål 

eller inte. Ytterligare ämnade studien ta reda på om trovärdigheten hos dessa personer 

skiljer sig beroende på denna språkvariation. Med utgångspunkt i teorin om “ego 

depletion” så är hypotesen att personer som får återberätta en händelse på ett annat 

språk än sitt modersmål kommer erhålla fler ledande frågor och dessutom framstå som 

mindre trovärdiga. Detta utfall förväntas uppstå på grund av uttömda kognitiva resurser 

och misslyckade självpresentationer. 

 

 

Metod 

 

Delstudie 1 

 

Undersökningsdeltagare 

I ett experiment deltog totalt 60 personer. Med hjälp av anslag och mejlutskick med 

studiens beskrivning efterfrågades aktiva studenter vid Stockholm universitets 
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psykologiska institution. Samtliga deltagare rekryterades således genom ett 

tillgänglighetsurval och varierade i ålder mellan 19 och 52 år (M = 26.87, SD = 6.88), 

varav 48 var kvinnor och 12 var män. Alla deltagare fick ersättning för sitt deltagande i 

form av 30 minuters EE-tid, vilket betecknar experimentella erfarenheter som förväntas 

utföras av samtliga studerande personer vid den aktuella institutionen.  

 

Material 

Materialet utgjordes av fyra inspelade vittnesfilmer. Dessa skapades i syfte att motsvara 

autentiska vittnesmål i en förhörssituation som skulle komma att användas i 

experimentet. I inspelningarna figurerade två personer vittnen till ett brott. De fick se en 

film där ett fiktivt brott utspelade sig för att sedan fritt återberätta så mycket som 

möjligt av vad de kunde minnas från händelsen. Filmerna spelades in vid olika tillfällen 

men båda vittnena erlade två vittnesmål var, ett på svenska och ett på engelska, direkt 

efter varandra i varierande ordning. Det första vittnet (Vittne 1) fick återberätta sina 

iakttagelser av brottet först på svenska och sedan på engelska. Det andra vittnet (Vittne 

2) fick återberätta sina iakttagelser av brottet först på engelska och sedan på svenska. 

För att säkerställa att vittnena inte skilde sig märkbart från varandra så fick de i ett 

formulär besvara några frågor om sina upplevelser i samband med inspelningarna. 

Utifrån en okulär bedömning visade sig att vittnenas upplevelser liknade varandra 

förutom med avseende på hur nervösa de kände sig. Vittne 2 uppgav en påtagligt högre 

grad av nervositet jämfört med Vittne 1. 

 

För att få ett mått på hur trovärdiga vittnena framstod så fick deltagare bedöma graden 

av trovärdighet kopplat till de ovan beskrivna personerna och deras redogörelser av 

händelsen. Detta gjordes med hjälp av ett existerande frågeformulär innehållande nio 

frågor (Lindholm, 2008), vilket anpassades för att fungera för den aktuella studien. 

Frågorna behandlade hur trovärdigt vittnet ansågs vara (t ex: I vilken utsträckning 

uppfattade du vittnet som säker?) och bedömdes med en Likertskala med 

svarsalternativen 1–7, där 1 motsvarade ”Inte alls” och 7 motsvarade ”I mycket hög 

utsträckning”. För att kunna uppskatta språkets inverkan på vittnesmålet formulerades 

även tre frågor som berörde denna aspekt (t ex: I vilken utsträckning uppfattade du att 

vittnet hade svårt att uttrycka sig?). Slutligen utformades två frågor som rörde en mer 

allmän bedömning av vittnet, varav den ena riktades mot hur varm vittnet gav intryck av 

att vara (“I vilken utsträckning upplevde du vittnet som en varm person?”) och den 

andra mot upplevd kompetens hos vittnet (“I vilken utsträckning uppfattade du vittnet 

som kompetent?”). Dessa frågor återkopplade till det som tidigare studier har visat är 

relevant för personers självpresentation, nämligen att värme och kompetens är två 

viktiga komponenter som kan bidra till en positiv självpresentation (Holoien & Fiske, 

2013). Frågorna inkluderades därför som en jämförelse mot vittnenas upplevda 

trovärdighet. Sammanlagt innehöll det reviderade frågeformuläret 14 frågor som alla 

besvarades med hjälp av samma Likertskala. Reliabiliteten för de nio frågorna som 

ämnade mäta trovärdighet beräknades med hjälp av Chronbachs alfa och uppmättes till 

0.66. 

 

Procedur 

Samtliga experiment genomfördes vid olika tillfällen i någon av Psykologiska 

institutionens lokaler. I randomiserad ordning fick 15 deltagare se Vittne 1 återberätta 
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på svenska, 15 deltagare fick se Vittne 1 återberätta på engelska, 15 deltagare fick se 

Vittne 2 återberätta på svenska och 15 deltagare fick se Vittne 2 återberätta på engelska. 

Innan genomförandet av experimentet fick alla deltagare ett häfte med information om 

deras rättigheter i samband med deltagandet samt instruktioner om hur experimentet 

skulle gå till. Deltagarna informerades även om att det inte var tillåtet att samtala eller 

kommentera vittnesmålet varken under eller efter filmens slut. Varje häfte innehöll de 

ovan nämnda delarna men även bakgrundsinformation om brottet och vittnet. Här 

efterfrågades också deltagarnas kön och ålder. Efter att deltagarna tagit del av och fyllt i 

informationen visades inspelningen med vittnesmålet. Efteråt ombads deltagarna att 

formulera tre frågor som de hade velat ställa till vittnet om de själva skulle ha hållit i 

förhöret samt fylla i skattningsskalan för bedömningar av vittnets trovärdighet, 

språkhantering, värme och kompetens.  

 

För att säkerställa deltagarnas faktiska frivillighet och integritet så framgick det, både 

skriftligt och muntligt, att deltagandet i studien kunde avbrytas när som helst utan några 

negativa konsekvenser. Därtill informerades det om att all insamlad information om 

deltagarna samt deras bidrag till studien skulle komma att hanteras konfidentiellt. 

Experimentet genomfördes i enlighet med de principer som anges i Lagen (2003:406) 

om etikprövning. 

 

Databearbetning 

Av de 60 deltagarna formulerades sammanlagt 180 frågor till de olika vittnena. Av 

dessa frågor valdes sedan 60 frågor slumpmässigt ut, jämt fördelat över de fyra 

vittnesfilmerna, i syfte att användas som material till delstudie 2. Skattningarna av 

vittnenas trovärdighet respektive förmåga att förmedla sig språkligt sattes ihop till 

vardera ett index i statistikprogrammet SPSS för att utgöra ett mått på respektive 

variabel.  

 

För att möjliggöra en upptäckt av eventuella extremvärden gjordes en så kallad boxplot 

i SPSS innan utförda statistiska analyser. Denna visade att det fanns ett värde i den 

insamlade datan som skiljde sig från övriga. Efter noggranna överväganden bestämdes 

att detta värde skulle exkluderas ur materialet. Beslutet grundade sig på att extremvärdet 

tedde sig som ovanligt jämfört med de andra deltagarnas skattningar från samma 

betingelse. I de fall då den berörda deltagaren skattat låga värden har andra deltagare 

skattat höga och vice versa. För säkerställa att extremvärdet faktiskt kunde räknas som 

ett extremvärde och att det skiljde sig tillräckligt mycket så att skäl förelåg för 

exkludering, så genomfördes systematiska jämförelser med alla andra skattade värden 

från samma betingelse (Borg & Westerlund, 2012). 

 

Delstudie 2 

 

Undersökningsdeltagare 

Till denna del av studien rekryterades totalt 12 personer varav nio kvinnor och tre män i 

åldrarna 20 till 45 år (M = 28.17, SD = 7.86). Dessa deltagare var helt oberoende av 

delstudie 1 och hade således ingen kännedom om denna del av studien. Även dessa 

deltagare rekryterades genom ett tillgänglighetsurval bland aktiva studenter på 

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. 
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Material 

Materialet bestod av de slumpmässigt utvalda 60 frågorna som formulerats av 

deltagarna i delstudie 1, 15 frågor från var och en av de fyra vittnesfilmerna. De totalt 

30 frågorna som ställdes till vittnena när de återberättat på antingen svenska eller 

engelska sammanslogs till två olika formulär, ett för respektive språk. Frågorna 

användes som ett verktyg för att få ett mått på suggestibilitet och för att bedömda hur 

ledande de ansågs vara. Frågan “I vilken utsträckning anser du att nedanstående frågor 

är ledande?” användes övergripande för samtliga frågor och skattningarna gjordes med 

hjälp av en Likertskala med svarsalternativen 1–7, där 1 motsvarade ”Inte alls” och 7 

motsvarade ”I mycket hög utsträckning”. 

Procedur 

Vid genomförandet av delstudie 2 fick deltagarna ett häfte innehållande instruktioner 

och information om deras rättigheter i samband med deltagandet. I häftet efterfrågades 

även deltagarnas ålder och kön. Deltagarna ombads skatta i vilken utsträckning de ansåg 

att varje enskild fråga var ledande. Först fick deltagarna ta del av fyra exempel på hur 

ledande frågor kan se ut för att därefter bedöma de 30 frågorna var för sig i formuläret. 

Sex deltagare fick skatta 30 frågor ställda till vittnena när de pratade svenska och sex 

deltagare fick skatta 30 frågor ställda till vittnena när de pratade engelska. Alla frågor 

var dock ställda på svenska, oavsett vilket språk som vittnet pratade på. 

Deltagarnas frivillighet och integritet i samband med studien säkerställdes genom 

skriftlig information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Dessutom 

upplystes de om att all insamlad information i samband med studien skulle komma att 

hanteras konfidentiellt. Även denna del av studien genomfördes i enlighet med de 

principer som anges i Lagen (2003:406) om etikprövning. 

 

 

Resultat 

 

Delstudie 1 

 

Med fyra olika variansanalyser i form av 2 x 2 oberoende ANOVA testades effekten av 

de oberoende variablerna språk och vittne på trovärdighet, språkhantering, värme och 

kompetens. Generellt erhöll de svenska vittnesmålen högre skattningar än de engelska 

vittnesmålen för samtliga variabler som presenteras i Tabell 1 oavsett vittne. En alfanivå 

på 5 % användes för samtliga signifikansprövningar.   

 

Den ANOVA som testade effekten av språk (svenska, engelska) och vittne (Vittne 1, 

Vittne 2) vad gäller grad av trovärdighet visade en tendens till huvudeffekt av språk 

(F1,55 = 3.86, p = 0.055, η2 = 0.07). ANOVA:n visade även en signifikant huvudeffekt 

av vittne (F1,55 = 5.33, p = 0.003, η2 = 0.09). Ingen signifikant interaktionseffekt (språk 

x vittne) kunde dock utläsas (F1,55 = 1.31, p = 0.258, η2 = 0.02). Tendensen till 

huvudeffekt av språk antyder att de svenska vittnesmålen uppvisade en högre grad av 

skattad trovärdighet jämfört med de engelska oavsett vittne (se Tabell 1). Avsaknaden 

av en signifikant interaktionseffekt (språk x vittne) innebär att denna tendens inte kan 

sägas ha påverkats av de olika vittnena. Huvudeffekten av vittne visade att Vittne 1 (M 
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= 5.01, SD = 0.75) i genomsnitt erhöll högre skattningar för trovärdighet jämfört med 

Vittne 2 (M = 4.67, SD = 0.67).  

 

Tabell 1. Genomsnittlig trovärdighet, förmåga till språkförmedling, värme och 

kompetens för vittnen som pratade på svenska respektive engelska (standardavvikelser), 

F- och P-värden samt uppmätt effektstyrka (partial eta squared) avseende huvudeffekten 

för språk. 

 

 

ANOVA:n som testade effekten av språk (svenska, engelska) och vittne (Vittne 1, 

Vittne 2) vad gäller grad av språkförmedling visade ingen signifikant huvudeffekt av 

språk (F1,55 = 0.51, p = 0.479, η2 = 0.01), ingen signifikant huvudeffekt av vittne (F1,55 

= 3.80, p = 0.056, η2 = 0.07) och ingen signifikant interaktionseffekt mellan språk och 

vittne (F1,55 = 0.05, p = 0.820, η2 = 0.00). Detta resultat kan förstås på följande sätt. 

Oberoende av språk så erhöll Vittne 1 (M = 4.20, SD = 0.69) och Vittne 2 (M = 3.84, SD 

= 0.70) likartade medelvärden i språkförmedling och oberoende av vittne så erhöll de 

svenska vittnesmålen och de engelska vittnesmålen likartade medelvärden (se Tabell 1).  

 

Vidare visade den ANOVA som testade effekten av språk (svenska, engelska) och 

vittne (Vittne 1, Vittne 2) vad gäller grad av värme varken någon signifikant 

huvudeffekt av språk (F1,55 = 1.19, p = 0.280, η2 = 0.02) eller vittne (F1,55 = 0.09, p = 

0.767, η2 = 0.00). Däremot kunde en signifikant interaktionseffekt (språk x vittne) 

utläsas (F1,55 = 8.28, p = 0.006, η2 = 0.13). Det kan därför sägas att det inte spelade 

någon roll för den genomsnittliga graden av värme vilket språk som vittnena pratade på 

och inte heller spelade det någon roll för den genomsnittliga graden av värme om det 

var Vittne 1 (M = 4.40, SD = 1.43) eller Vittne 2 (M = 4.31, SD = 1.31) som 

återberättade. Att det fanns en signifikant interaktionseffekt innebär emellertid att både 

språk och vittne hade betydelse för hur variabeln värme skattades. Vittne 1 framstod 

som mer varm under det svenska vittnesmålet (M = 5.07, SD = 0.80) jämfört med 

engelska (M = 3.73, SD = 1.20) medan Vittne 2 framstod som mer varm under det 

engelska (M = 4.60, SD = 1.12) jämfört med det svenska (M = 4.00, SD = 1.47).  

 

Den fjärde ANOVA:n som testade effekten av språk (svenska, engelska) och vittne 

(Vittne 1, Vittne 2) vad gäller grad av kompetens visade en signifikant huvudeffekt av 

språk (F1,55 = 7.01, p = 0.011, η2 = 0.11) men ingen signifikant huvudeffekt av vittne 

(F1,55 = 0.11, p = 0.737, η2 = 0.00) och inte heller någon signifikant interaktionseffekt 

mellan språk och vittne (F1,55 = 0.43, p = 0.514, η2 = 0.01). Den erhållna huvudeffekten 

av språk antyder att den skattade kompetensen beror på vilket språk som vittnesmålen 

 

Trovärdighet    5.07 (0.75)            4.71 (0.73)    3.86 0.055             0.07 

 

Språkförmedling  4.09 (0.58)                4.00 (0.83)     0.51 0.479             0.01 

 

Värme     5.55 (1.27)                4.17 (1.44)     1.19 0.280             0.02 

 

Kompetens    5.24 (0.91)                4.53 (1.11)     7.01 0.011             0.11 

 

   Svenska            Engelska   F P                   η
2

p 
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har framförts på, varvid de svenska vittnesmålen skattades som mer kompetenta jämfört 

med de engelska (se Tabell 1). De genomsnittliga skattningarna med avseende på vittne 

uppskattades för Vittne 1 till (M = 4.93, SD = 1.05) och för Vittne 2 (M = 4.83, SD = 

1.10). 

 

Delstudie 2 

 

På grund av det låga antalet deltagare, totalt 12 personer, så uteslöts genomförandet av 

signifikansprövningar i studiens andra del. Generellt kan dock sägas att medelvärdet 

över skattningarna för samtliga 60 frågor uppmättes till en låg grad av suggestibilitet (M 

= 3.13, SD = 0.90). Detta oavsett om frågorna ställdes till de svenska eller de engelska 

vittnesmålen. Sett till andelen frågor som skattats som ledande (en skattning på fyra och 

över), både för respektive språk och vittne men även totalt (se Tabell 2), så framgår det 

att knappt en femtedel av frågorna som ställdes både till de svenska och till de engelska 

vittnesmålen kan sägas vara ledande. 

 

Tabell 2. Total andel (%) ledande frågor fördelat på respektive språk och vittne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka huruvida personer erhåller 

ledande frågor i olika hög grad beroende på om de återberättar en händelse på sitt 

modersmål eller inte samt om denna språkvariation påverkade hur trovärdiga vittnena 

framstod. Utgångspunkten för studien vilade på teorin om “ego depletion” som säger att 

människors kognitiva resurser är begränsade och att aktiv självreglering kan leda till 

självuttömning och en försämrad självpresentation. I denna studie användes språk som 

ett sätt att påvisa hur en person teoretiskt sett kan komma att tömma ut sina kognitiva 

resurser snabbare då denne erlägger ett vittnesmål på ett andraspråk. Resultatet i 

delstudie 1 visade att de svenska vittnesmålen, oberoende av vittne, i genomsnitt erhöll 

högre skattningar för trovärdighet, språkförmedling, värme och kompetens. Skillnaden 

mellan de svenska och de engelska vittnesmålen med avseende på språkförmedling och 

värme var emellertid inte signifikanta. Däremot uppvisades en signifikant skillnad i 

kompetens samtidigt som en tendens till skillnad kunde utläsas för trovärdighet mellan 

språken. En signifikant skillnad mellan vittnena kunde också utläsas så till vida att 

Vittne 1 skattades som mer trovärdig jämfört med Vittne 2, både under de svenska och 

de engelska vittnesmålen. I motsats till det förmodade resultatet som formulerades i 

hypotesen så visade det sig att de engelska vittnesmålen procentuellt sett inte erhöll fler 

ledande frågor än de svenska. Istället var den totala andelen frågor som skattades som 

Vittne 1 25.3          27.3                         26.3 

           

Vittne 2 22.0                     19.3                         20.7 

 

Totalt           23.7                    23.3               

 

 

        Svenska                   Engelska                 Totalt 
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ledande för respektive språk så jämn att det inte går att påvisa någon skillnad 

överhuvudtaget. Det totala medelvärdet över alla frågor och båda språken var 3.13 

vilket innebär att samtliga frågor generellt bedömdes vara ledande i låg grad. 

 

Eftersom det fanns en tendens till skillnad, även om den inte var signifikant, mellan hur 

trovärdiga vittnena framstod beroende på vilket språk de pratade så kan paralleller dras 

till tidigare studiers forskningsfynd. Detta resonemang styrks ytterligare av att den 

variansanalys som gjordes med avseende på trovärdighet inte uppvisade någon 

signifikant interaktionseffekt mellan språk och vittne. Det innebär alltså att 

manipulationen av språk inte kan sägas ha påverkats av vilket vittne som återberättade, 

trots att huvudeffekten av vittne var signifikant. Vittne 1 erhöll i genomsnitt högre 

skattningar vad gäller trovärdighet både för det svenska och det engelska vittnesmålet. 

Detta tyder på att deltagarna i studien ansåg att Vittne 1 generellt sett kunde förmedla 

sin redogörelse av händelsen på ett bättre sätt än vad deltagarna tyckte att Vittne 2 

kunde. Återigen kan dock avsaknaden av en signifikant interaktionseffekt påvisa att de 

systematiska skillnaderna mellan vittnena inte samvarierar med den observerade 

variationen i språk. Detta kan tolkas som att personer som får återberätta en händelse i 

en förhörssituation på sitt modersmål framstår som mer trovärdiga än de som får 

återberätta på ett annat språk som de inte behärskar lika bra. Möjligtvis kan detta 

förklaras utifrån teorin om “ego depletion”, där vittnenas självpresentation i samband 

med de engelska vittnesmålen var försämrad på grund av kognitiv uttömning 

(Baumeister et al., 1998).  

 

Den tillfälliga minskningen av kognitiv energi som ett resultat av aktiv självreglering i 

form av att ha pratat på engelska verkar har fått som konsekvens att efterföljande 

uppgifter, i detta fall att framstå som trovärdig, har försämrats. Liknade resultat 

påvisades även i Baumeister et al.:s (1998) studie. Tillika hävdade Loftus och Davis 

(2006) att självreglering i en förhörssituation är av huvudsaklig betydelse för att framstå 

som trovärdig. Det erhållna resultatet i denna studie ligger i linje med detta antagande, 

då en självuttömd självpresentation verkar ha påverkat vittnenas trovärdighet i den 

engelska betingelsen negativt. Därutöver har tidigare forskning visat att tecken på 

nervositet i en förhörssituation också kan påverka trovärdigheten negativt (Bothwell & 

Jalil, 1992; Hill et al., 2008). Som nämnt ovan uppgav sig Vittne 2 vara mer nervös än 

Vittne 1 i samband med inspelningarna av vittnesfilmerna. Det kan därmed tänkas att 

den varierande upplevelsen av nervositet mellan vittnena har påverkat hur trovärdiga de 

sedermera framstod samtidigt som det kan vara en möjlig förklaring till den uppvisade 

signifikanta huvudeffekten av vittne vad gäller trovärdighet.  

 

Förutom värme har kompetens visats sig vara en av komponenterna som bidrar till en 

positiv självpresentation (Holoien & Fiske, 2013). Det faktum att de svenska 

vittnesmålen skiljde sig signifikant från de engelska med avseende på kompetens gör att 

detta resultat kan likställas med denna forskning. Skillnaden i språk vad gäller skattad 

kompetens är alltså ytterligare en faktor som visar att det språk som en person får 

återberätta på i en förhörssituation är betydelsefullt. En överdriven användning av 

kognitiva resurser på grund av att behöva återberätta på ett annat språk än sitt 

modersmål kan alltså leda till kognitiv uttömning och därmed riskera att en person 

försämrar sina chanser att framstå som kompetent.  
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En konsekvens av nedsatt självreglering i samband med en förhörssituation har utifrån 

tidigare studier, som undersökt effekten av “ego depletion”, visat sig vara större 

mottaglighet för ledande frågor (Muraven et al., 1998). I Otgaar och hans kollegors 

studie (2012) visade det sig att uttömning av kognitiva resurser leder till förhöjda nivåer 

av suggestibilitet. Utifrån det erhållna resultatet i delstudie 2 går det dock inte att uttala 

sig om huruvida vittnena varit mer eller mindre mottagliga för suggestioner. Detta 

eftersom den aktuella studien inte undersökte mottaglighet utan istället om det skulle 

ställas fler ledande frågor till vittnena när de pratade engelska eftersom dessa, utifrån 

“ego depletion”-teorin, borde vara mer kognitivt uttömda och därmed mindre 

trovärdiga. Trots dessa olikheter i studiernas utformning så går det ändå att diskutera 

denna studies resultat i förhållande till tidigare forskning. Det har visat sig att personer 

som får ledande frågor ställda till sig i ett förhör generellt är mer benägna att införliva 

föreslagna formuleringar och riskerar därmed att förvränga sin minnesbild av en aktuell 

händelse (Otgaar et al., 2012). Särskilt om båda utfallen beror på att personer av olika 

anledningar är kognitivt uttömda. Att ställa ledande frågor till en person som är mer 

mottaglig för dem kan således äventyra rättssäkerheten i form av att förhören blir 

mindre användbara och förlorar sitt viktiga värde i en brottsutredning (Ridley et al., 

2012). Den aktuella studien förmådde dock inte påvisa några skillnader i antal 

genererade ledande frågor beroende på språk, trots att resultatet i delstudie 1 visade att 

de svenska vittnesmålen skattades som mer trovärdiga jämfört med de engelska.  

 

Resultatet i delstudie 2 med avseende på vittne uppvisade några intressanta utfall som 

kan sägas vara motsägande både i förhållande till tidigare studier men också till det 

resultat som erhölls i den första delen av studien. Vittne 1 mottog totalt sett en högre 

andel ledande frågor jämfört med Vittne 2 oavsett språk, trots att Vittne 1 bedömdes 

vara mer trovärdig i båda sina vittnesmål. Ytterligare är det beklämmande att fler frågor 

härrörande från enbart Vittne 2:s svenska vittnesmål skattades som ledande jämfört med 

frågorna som ställdes till det engelska. Detta sammantaget gör att den författade 

hypotesen kan förkastas i och med dessa resultat. Samtidigt kan dock de skattningar 

som gjordes enbart för frågorna ställda till Vittne 1 sägas ligga i linje med hypotesen 

eftersom dennes engelska vittnesmål genererade i fler ledande frågor än vad det svenska 

gjorde. Att de förväntade resultaten i studiens andra del varken hänger ihop med utfallet 

i delstudie 1, tidigare forskning eller med varandra gör det svårt att dra några slutsatser 

utifrån denna del och de marginella skillnader som ändock kunde påvisas bör därför 

beaktas med försiktighet. 

 

Bortsett från detta så kan resultatet i det stora hela för den andra delen av studien ändå 

bekräfta det förväntade utfallet av ”ego depletion”. Detta resonemang bygger på det 

faktum att vittnena fick erlägga sina vittnesmål i slumpmässigt varierande ordning och 

att den ordningen samvarierar med antal ledande frågor. Båda vittnena fick fler ledande 

frågor för sitt andra vittnesmål, för Vittne 1 det svenska vittnesmålet och för Vittne 2 

det engelska. Det kan därmed antas att vittnena, då de skulle återge vittnesmålet en 

andra gång, var mer kognitivt uttömda på grund av att de redan behövt anstränga sig 

under det första vittnesmålet (Baumeister et al., 1998). Denna argumentation om ifall 

ordningen på vittnesmålen spelar roll omkullkastas emellertid om även hänsyn tas till 

resultatet i delstudie 1. Tendensen till skillnad mellan språken, varvid de svenska 

vittnesmålen erhöll högre skattningar för alla uppmätta variabler jämfört med de 

engelska oavsett vittne och oavsett ordning, intygar att ordningen som vittnena fick 
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erlägga sina vittnesmål på trots allt spelade mindre roll. Åtminstone sett till variationen i 

språk. 

 

Metodologiska aspekter 

Grunden till hela studien var materialet som bestod av vittnesfilmerna. Det är därför inte 

önskvärt att vittnena skilde sig åt vad gäller vissa av de beroende variablerna. Samtidigt 

är det svårt att kontrollera olika personers egenskaper som kan påverka hur de 

framställer sig själva. De personer som figurerade vittnen valdes ut utifrån tillgänglighet 

och vilja att ställa upp som en del i denna studie. För att kringgå icke-önskvärda 

skillnader hade lämpliga vittnen med fördel kunnat väljas ut utifrån liknande personliga 

egenskaper istället. Som nämnt ovan kan det även ha spelat roll i vilken ordning som 

vittnena fick erlägga sina vittnesmål. Att de dessutom fick återberätta båda sina 

vittnesmål vid ett och samma tillfälle, med kort tid emellan, kan möjligtvis ha påverkat 

självpresentationen negativt för det senare vittnesmålet. Eventuellt hade detta utfall inte 

visat sig om materialet istället hade utgjorts av fyra olika vittnen som endast skulle 

erlägga ett vittnesmål var på antingen svenska eller engelska. 

  

Konsekvenserna av att ta bort det värde som visade sig utgöra ett extremvärde i 

delstudie 1 är tudelade. I jämförelse med de andra värdena så var det dock tydligt att 

extremvärdet skiljde sig så pass mycket från de andra skattningarna från samma 

betingelse att det inte rådde någon tvekan om att exkludera detta. Vi ansåg också att de 

negativa konsekvenserna, som till exempel att gå miste om eventuellt viktiga skillnader, 

underminerades av det positiva i att få ett mer tillförlitligt resultat utan ett extremvärde 

som hade riskerat att förvränga datan (Borg & Westerlund, 2012).  

 

Det finns även andra metodologiska aspekter som hade kunnat förbättras i och med 

genomförandet av studiens första del. Bortsett ifrån att det kontrollerades för att 

samtliga deltagare är aktiva studenter så kan det finnas andra bakgrundsfaktorer såsom 

kön och ålder som kan ha påverkat enskilda personers skattningar. Överlag anses dock 

den interna validiteten i ett experiment vara god och i detta experiment kontrollerades 

de tänkta oberoende variablerna, det vill säga språk och vittne, genom att deltagarna 

fick göra skattningar i randomiserade grupper. Det föreligger således inget 

riktningsproblem. Eftersom deltagarna slumpmässigt fördelades till att göra 

skattningarna så har dessutom ett eventuellt bakomliggande variabel-problem kunnat 

undvikas. Alla undersökningsdeltagare behandlades således på samma sätt i de olika 

betingelserna utom vad gäller de oberoende variablerna. Samma förutsättningar gällde 

även för delstudie 2, där det genom randomisering kontrollerades för vilka deltagare 

som skulle skatta frågorna som ställts till de svenska respektive engelska vittnesmålen 

av deltagarna i delstudie 1. 

 

Det råder delade meningar om vilka värden av Cronbachs alfa som bör accepteras för 

att säkerställa att den interna konsistensen i ett test är god. Ett värde mellan 0.70 och 

0.90 brukar emellertid anses som godtagbart. Eftersom den interna konsistensen i 

trovärdighetsindexet endast uppmättes till 0.66 kan detta värde räknas som lågt. Genom 

att utesluta variabler som avviker från övriga i indexet hade möjligtvis den interna 

konsistensen kunnat höjas och därmed förbättrat testets kvalitet (Tavakol & Dennick, 

2011).  

  



 13 

Det låga antalet deltagare, totalt 12 personer, gör att även studiens andra del är behäftad 

med en del metodologiska svårigheter som kan vara en förklaring till det tvetydliga 

resultatet. Därför bör några klargöranden göras angående utfallet och vad det kan bero 

på. Till att börja med hade det naturligtvis varit önskvärt att låta fler deltagare 

genomföra skattningarna av ledande frågor. Även om det inte är relevant att spekulera i 

om utfallet hade blivit annorlunda så kan antagandet göras att fler deltagare skulle ha 

bidragit till ett mer representativt resultat. En annan förklaring skulle kunna vara att 

deltagarnas försök att bedömda suggestioner misslyckats på grund av bristande 

förståelse för i vilken utsträckning en fråga kan anses vara ledande. Några till synes 

öppet ställda frågor, till exempel “Vad gjorde du på brottsplatsen?”, skattades som 

ledande i hög utsträckning medan frågor där föreslagna formuleringar, som till exempel 

“Hade förövaren en tatuering?”, skattades som ledande i låg utsträckning (Otgaar et al., 

2012). Detta mönster kunde urskiljas både för de svenska och de engelska vittnesmålen 

och det kan därför ha varit en betydande faktor som bidragit till ett uteblivet resultat vad 

gäller språk i delstudie 2. Det är därutöver möjligt att förhörsledare med erfarenhet av 

att hålla i riktiga rättsliga förhör hade gjort en annan bedömning av frågorna. Eftersom 

det var deltagarna i delstudie 1 som ställde frågorna så har det inte gått att kontrollera 

denna del. Det kan därför anses vara problematiskt att delstudie 1 och delstudie 2 i den 

föreliggande studien hänger ihop med varandra och framför allt att utfallet i delstudie 2 

kan sägas vara beroende av de formulerade frågorna i delstudie 1. I efterhand skulle det 

eventuellt ha varit bättre att genomföra en studie där de olika delarna skulle ha varit 

separerade. Detta skulle emellertid ha blivit en annan frågeställning att undersöka 

eftersom denna studie just bygger på att deltagarna i delstudie 1 skulle formulera egna 

frågor.  

  

Slutsatser och framtida forskning 

Den föreliggande studien indikerar att det tycks finnas en skillnad mellan hur trovärdiga 

personer framstår beroende på vilket språk de återberättar en händelse på. Även om 

resultatet i delstudie 2 var något tvetydligt så bör de sammantagna resultaten för båda 

delarna i studien betraktas som intressanta. Inte minst för att en person som behöver 

erlägga ett vittnesmål på sitt andraspråk förefaller riskera att endast på grund av språket 

framstå som mindre trovärdig. Om samma tendens finns i autentiska förhörssituationer 

är detta resultat naturligtvis beklämmande främst utifrån en rättssäkerhetssynpunkt där 

inte någon form av diskriminering ska förekomma. Att generalisera resultaten utifrån 

denna studie till andra sammanhang bör dock göras med försiktighet. Den externa 

validiteten kan anses vara begränsad kanske främst eftersom vi inte kan uttala oss om 

ifall samma tendens till skillnad hade visat sig utanför experimentet. Trots det bör 

vetskapen om att en skillnad verkar föreligga vad gäller språk uppmana till fortsatta 

studier om effekten av “ego depletion” i autentiska förhörssituationer och hur 

förekomsten av ledande frågor kan påverkas av en självuttömd självpresentation. Om de 

metodologiska begränsningarna som presenterats ovan dessutom tas i beaktande bör 

framtida studier förmå införskaffa en djupare förståelse för forskningsproblemet och 

samtidigt hitta fler intressanta samband och skillnader än vad denna studie hittills 

lyckats förmedla.  
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