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I den juridiska litteraturen antas det ofta att vittnesuppgifter som är 
inkonsekventa också är mindre korrekta (Brewer, Potter, Fisher, Bond 
och Luszcz, 1999). Om det verkligen förhåller sig så har dock inte 
undersökts empiriskt i någon nämnvärd utsträckning. Tidigare studier 
har visat på en svag positiv korrelation mellan korrekthet och 
konsekvens. En reflexion över statistiska samband leder dock till 
slutsatsen att hittills hittade korrelationer kan vara artefakter, orsakade 
av hur variablerna definierats. I denna studie undersöktes om det fanns 
ett samband mellan vittnens grad av korrekthet och deras grad av 
konsekvens. En svag positiv, men icke-signifikant, korrelation erhölls. 
Vidare undersöktes sambandet mellan vittnenas andel motsägelser/ 
inkonsekventa uppgifter och konsekvent felaktiga uppgifter. Ingen 
korrelation hittades. Detta styrker slutsatsen att tidigare hittade 
korrelationer kan vara artefakter. Föreliggande studie talar inte för att 
vittnen som lämnar mer konsekventa upplysningar också är mer 
tillförlitliga.  

 
 
 

I n l e d n i n g  
 
Vittnens upplysningar är av stor betydelse för att rättssystemet ska fungera. I en 
brottsutredning kan vittnesuppgifter vara av avgörande betydelse. Även under själva 
rättegången har vittnesmål ofta stor betydelse. Till hjälp för personer som har till uppgift att 
bedöma vittnens trovärdighet och vittnesuppgifters tillförlitlighet har det växt fram ett 
livaktigt forskningsområde -  vittnespsykologi. En av vittnespsykologins tidigaste 
portalfigurer, Hugo Münsterberg, publicerade en bok i ämnet redan 1908 (Münsterberg, 1908). 
Det var dock inte förrän i mitten på 1970-talet som forskningen inom vittnespsykologi tog fart 
på allvar (Wells, 1998). Under de två senaste decennierna har vittnespsykologin varit ett av de 
mest framgångsrika tillämpade forskningsområdena inom psykologin (Wells et al., 1998). 
 
En fråga som ägnats en del uppmärksamhet inom vittnespsykologin är den om upprepade 
förhör. I polisutredningar och rättsprocesser är det mycket vanligt att ett vittne förhörs mer än 
en gång. Ofta förhörs varje vittne ett flertal gånger, vilket kan vara en fördel, eftersom studier 
har visat att vittnen som förhörs många gånger minns fler detaljer än vittnen som inte förhörs 
så många gånger (Poole och White, 1995). Att ha flera intervjuer bevarar med andra ord 
minnet över tid. En annan fördel med att ha flera intervjuer är att det ibland förekommer sk. 
reminiscens, dvs. att ett vittne minns saker som han/hon inte tidigare rapporterat. Vidare kan 
en intervju som hålls kort efter den relevanta händelsen konsolidera vittnets minne av 
händelsen, utan att införa fel i minnet (Dent & Stephenson, 1979). Men tidpunkten för när den 
första intervjun hålls verkar vara avgörande – om det gått en vecka eller mer efter den 
relevanta händelsen kan den första intervjuns effekt av ”minneskonsolidator” försvagas 
(Poole och White, 1995). En nackdel med upprepade förhör är förstås risken att förhören i sig 
orsakar fel i vittnenas minne. Det är väl etablerat att frågor i vissa fall kan orsaka fel i 
intervjupersonens minne (Poole och White, 1995). 
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Om ett vittne besvarar samma fråga mer än en gång, eller berättar om samma händelse mer än 
en gång, finns förstås möjligheten att svaren eller upplysningarna blir inkonsekventa. I den 
juridiska litteraturen antas det ofta att om ett vittne lämnar inkonsekventa upplysningar är det 
ett starkt tecken på otillförlitlighet (Brewer et al., 1999). Enligt Fisher och Cutler (1995) är det 
en vanlig strategi för försvarsadvokater att påpeka och understryka inkonsekvenser i 
vittnesmål i syfte att diskreditera vittnet. I Brewer et al.’s studie (1999) visade det sig också 
att inkonsekventa upplysningar av undersökningsdeltagarna rankades som den starkaste 
indikatorn på att vittnesmålet var inkorrekt. En huvudfråga i föreliggande studie är huruvida 
vittnen som är mer konsekventa också är mer korrekta. Den typ av konsekvens som den här 
studien fokuserar på är konsekvens mellan ett intervjutillfälle och ett annat, i motsats till 
konsekvens inom samma intervjutillfälle. 
 
 
Teoretisk bakgrund 
 
Det finns inte någon explicit teori om sambandet mellan ett vittnes konsekvens och hur 
korrekta hans/hennes uppgifter är (Brewer et al., 1999). Som Berman och Cutler (1996) 
påpekar bör detta inte vara ett skäl att avhålla sig från att forska i en fråga. Forskning kan ha 
som syfte antingen att försöka finna stöd för eller förkasta en teori, eller också att explorativt 
utforska en fråga. I det senare fallet kan resultaten leda till teoribildning i ämnet.  
 
Brewer et al. (1999) resonerar dock lite om hur sambandet mellan ett vittnes korrekthet och 
grad av konsekvens kan tänkas vara. Huruvida korrektheten i ett påstående korrelerar med 
korrektheten i ett annat påstående beror enligt detta resonemang på om hjärnans 
bearbetningen av de två bitarna information är oberoende av varandra, grundad på 
gemensamma processer eller grundad på ömsesidigt uteslutande processer. Om bearbetningen 
av de två bitarna information är oberoende av varandra borde korrelationen mellan 
korrektheten av de två påståendena vara noll. Grundar sig bearbetningen av informationen på 
gemensamma processer borde den vara positiv, och grundar den sig på ömsesidigt uteslutande 
processer borde den vara negativ. Det finns empiriskt och teoretiskt stöd för alla tre 
möjligheterna. För den första möjligheten, oberoende bearbetning, talar Fisher och Cuervos 
(1983) resultat att minnet av en talares kön och vilket språk han/hon talade var stokastiskt 
oberoende av varandra. För den andra möjligheten talar det faktum att det normalt finns en 
positiv korrelation mellan olika mått på minnet, till exempel mellan så kallad fri återgivning 
och igenkänning. För den tredje möjligheten, slutligen, talar bland annat Wells och Leippes 
(1981) resultat, där de fann att minnet av perifera detaljer av en händelse var negativt 
korrelerat med minnet av mer centrala detaljer. Detta antas bero på att vittnen fokuserar sina 
begränsade mentala resurser på vissa detaljer, och därför inte kan ägna så mycket 
uppmärksamhet åt andra detaljer (Christianson, 1992).  
 
Även om en explicit teoribildning om sambandet mellan ett vittnes konsekvens och 
hans/hennes grad av korrekthet saknas, har det genomförts några studier för att utforska detta 
samband. Den första studien gjordes av Fisher och Cutler (1995). Den innehöll fyra olika 
experiment, med sinsemellan lite olika design. Gemensamt för alla experimenten var dock att 
en eller fler av forskarnas medhjälpare agerade skådespelare, och avbröt en pågående 
föreläsning, varvid han/de stal något värdeföremål. Studenterna som var på föreläsningen var 
inte medvetna om att det var ett experiment, men informerades om det kort efter att de 
bevittnat händelsen. Några timmar eller dagar senare fick varje student beskriva ”tjuven” 
eller ”tjuvarna”.  
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Ytterligare några dagar senare fick varje student beskriva ”tjuven” eller ”tjuvarna” igen. Det 
som varierade mellan experimenten var om beskrivningen gjordes på ett fastlagt 
frågeformulär eller vid en intervju. Intervjuerna genomfördes i sin tur på två olika sätt, dels på 
ett sätt som liknar ett vanligt polisförhör, dels med en så kallad kognitiv intervju. Svaren 
poängsattes för korrekthet och konsekvens. Vid konsekvensberäkningarna togs bara de 
detaljer med som undersökningsdeltagaren besvarat vid båda tillfällena med. Graden av 
korrelation mellan korrekthet och konsekvens varierade mellan 0,01 och 0,37 mellan de fyra 
olika experimenten. Vissa av korrelationerna var signifikanta medan andra inte var det. 
Beräknat över alla experimenten var korrelationen 0,24, vilket var signifikant på 5-
procentsnivån.  
 
En mer utförlig studie genomfördes av Brewer et al. (1999). I denna studie fick 
undersökningsdeltagarna se en videofilm som visade ett bankrån. Därefter hade de en vanlig 
lektion i en timme, och sedan fick de besvara en enkät om innehållet i filmen. Cirka två 
veckor senare fick de återigen besvara samma enkät om innehållet i filmen. Instruktionerna 
till enkäterna varierades, antingen så att undersökningsdeltagarna ombads att gissa om de inte 
visste svaret, och uppmanades att inte lämna någon fråga obesvarad, eller så att de 
instruerades att det var tillåtet att lämna frågor obesvarade om de inte var säkra på svaret. 
Enkätsvaren poängsattes för korrekthet och konsekvens, varvid flera olika mått på båda 
typerna av variabler användes. Eftersom flera olika mått både på korrekthet och på 
konsekvens användes, erhölls ett antal olika värden på korrelationen mellan korrekthet och 
konsekvens. Vissa av måtten korrelerade signifikant med varandra, med värden på i 
storleksordningen 0,25-0,50, för vissa mått erhölls ingen signifikant korrelation. 
Korrelationen mellan de enligt min åsikt mest rättvisande måtten på korrekthet och 
konsekvens, nämligen mellan det som benämndes total korrekthet (“overall accuracy”) och 
det som benämndes total överensstämmelse (”agreement overall”), var 0,29 och signifikant på 
5-procentsnivån. (Dessa mått var de variabler som i den här studien benämns ”andel rätt 
totalt” och ”total konsekvens/svar minst 1 gång”. ”Andel rätt totalt” definierades som den 
andel av alla detaljer en undersökningsdeltagare återgivit som var korrekt återgivna. ”Total 
konsekvens/svar minst 1 gång” beräknades som en kvot. Täljaren i kvoten var de detaljer som 
en undersökningsdeltagare återgav på ett konsekvent sätt i båda intervjuerna, medan 
nämnaren var alla detaljer undersökningsdeltagaren återgivit vid minst en av intervjuerna.)  
 
Även en tredje studie bör nämnas i sammanhanget, även om frågeställningen där inte var 
exakt densamma. Poole och White (1993) undersökte om det fanns något samband mellan hur 
korrekta uppgifter ett vittne lämnade och hur pass konsekventa ett vittnes uppgifter var inom 
samma intervjutillfälle (detta då i motsats till konsekvens mellan ett intervjutillfälle och ett 
annat). De fann ingen signifikant korrelation däremellan. 
 
Frågan är dock om det sätt som frågeställningen formulerades på i de nämnda studierna är det 
optimala. Den svaga positiva korrelationen som erhållits i de tidigare studierna av konsekvens 
mellan intervjutillfällen skulle kunna vara en rent statistisk konsekvens av att variablerna 
definierades som de definierades. Det är kanske lättast att inse detta om man inledningsvis 
tittar på korrelationen mellan andelen motsägelser och andelen korrekta uppgifter, i stället för 
på korrelationen mellan andelen icke-motsägelsefulla uppgifter och andelen korrekta 
uppgifter. Att göra det innebär inget problem, eftersom korrelationen mellan andelen 
motsägelsefulla uppgifter och andelen icke-motsägelsefulla uppgifter (här i betydelsen 
konsekventa uppgifter) är -1. Om två uppgifter inte är motsägelsefulla är de icke-
motsägelsefulla. Det innebär att korrelationen mellan andelen motsägelsefulla uppgifter och 
andelen korrekta uppgifter är exakt lika stark som korrelationen mellan andelen icke-
motsägelsefulla uppgifter och andelen korrekta uppgifter, fast med motsatt tecken. 
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Vi utgår från att de upplysningar som vittnen lämnar med större sannolikhet är korrekta än 
inkorrekta. En översiktlig genomgång av ett antal tidigare vittnesstudier visade att andelen 
korrekta uppgifter i samtliga fall var större än 0,50, i de allra flesta fall betydligt större. Det 
verkar därför inte alltför vågat att anta att andelen korrekta uppgifter generellt är högre än 
0,50. Det antagandet torde också vara en grundläggande förutsättning i rättssystemet. Om 
andelen inte var större än 0,50 skulle det knappast vara någon större idé att hålla vittnesförhör 
över huvud taget.  
 
Att två upplysningar är motsägelsefulla innebär däremot rent logiskt att minst en av dem är 
felaktig. Andelen korrekta uppgifter i en mängd av parvis motsägelsefulla uppgifter är därför 
≤0,50. Ju större andel av en mängd uppgifter som är parvis motsägelsefulla, desto mindre 
andel av mängden som helhet kommer därför generellt sett att vara korrekt. Det innebär att 
om man i en mängd vittnesutsagor från olika vittnen korrelerar andelen motsägelsefulla 
uppgifter med andelen korrekta uppgifter kommer korrelationen att vara negativ.  
 
Enligt vad som sagts ovan är korrelationen mellan andelen motsägelsefulla uppgifter och 
andelen korrekta uppgifter exakt lika stark som korrelationen mellan andelen icke-
motsägelsefulla uppgifter och andelen korrekta uppgifter, men med motsatt tecken. Slutsatsen 
av resonemanget är alltså att korrelationen mellan andelen korrekta uppgifter och andelen 
konsekventa uppgifter med statistisk nödvändighet är positiv. Den kan inte vara negativ eller 
noll. 
 
Att hittills gjorda studier har visat på en positiv korrelation mellan korrekthet och konsekvens 
är därför föga förvånande, utan i själva verket en nödvändig konsekvens av att variablerna har 
definierats som de har. Men att en korrelation med statistisk nödvändighet blir positiv är inte 
tillfredsställande, utan tyder på att frågeställningen kanske inte har formulerats på ett optimalt 
sätt. Man bör därför försöka hitta ett annat sätt att formulera frågan på.  
 
Grundproblemet är att samma data ingår både i beräkningen av korrekthetsvariablerna och i 
beräkningen av konsekvensvariablerna, men så att säga skurna och paketerade på lite olika 
sätt. (Närmare bestämt ingår de felaktiga uppgifter som motsägs av andra uppgifter både i 
beräkningen av andelen motsägelser/konsekventa uppgifter och i beräkningen av andelen 
korrekta/felaktiga uppgifter.) Att data korrelerar med sig själva är ganska självklart. För att 
komma runt problemet kan man till att börja med vända på frågeställningen, och i stället för 
att fråga om det finns en korrelation mellan korrekthet och konsekvens fråga om det finns en 
korrelation mellan korrekthet och motsägelser (alternativt mellan felaktiga uppgifter och 
motsägelser). Att formulera frågan på det sättet minskar avsevärt risken att samma data 
kommer att ingå i beräkningen av både korrekthetsvariablerna och konsekvensvariablerna, 
eftersom de flesta upplysningarna är motsägelsefria snarare än motsägelsefulla. För att helt 
undvika överlappning bör man precisera frågan till att gälla om andelen motsägelsefulla 
uppgifter korrelerar med andelen korrekta (eller felaktiga) uppgifter i den mängd av uppgifter 
som inte är motsägelsefulla. Med andra ord: Om ett vittne lämnar motsägelsefulla uppgifter, 
är det vittnet då mindre tillförlitligt även vad gäller de uppgifter han/hon lämnat som inte är 
motsägelsefulla? 
 
Att formulera frågan på detta sätt har också den fördelen att det ökar den ekologiska 
validiteten. Man kan tänka sig att det är precis så som poliser och domare formulerar frågan 
för sig själva. De är i den situationen att de ibland lägger märke till att ett vittne lämnar 
motsägelsefulla uppgifter. Innebär det att man ska fästa mindre tilltro även till de uppgifter 
vittnet lämnat som inte är motsägelsefulla? (Man kan anta att det är de motsägelsefulla 
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uppgifterna som poliser och domare lägger märke till, snarare än det stora flertalet uppgifter 
som inte är motsägelsefulla.) 
 
 
Syfte 
 
Målet med denna studie är att ytterligare utreda sambandet mellan ett vittnes grad av 
konsekvens över tid i sina upplysningar och hans/hennes grad av korrekthet i upplysningarna. 
Frågeställningen kan också formuleras som sambandet mellan motsägelser/inkonsekvens och 
felaktigt konsekventa uppgifter. Baserat på resultaten i de tidigare redovisade studierna kan 
man förvänta sig ett svagt positivt samband mellan korrekthet och konsekvens. Om det finns 
en korrelation mellan motsägelser/inkonsekvens och felaktigt konsekventa uppgifter kan dock 
inte förutsägas med ledning av tidigare studier. Ett annat syfte med studien är att belysa vilken 
effekt på värdet av korrelationen som de två olika sätten att formulera frågeställningen på och 
definiera variablerna på har.  
 
 

M e t o d  
  
Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningsdeltagare var 33 studenter på Psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet, varav 28 kvinnor och fem män. Medelåldern var 29,0 år, med en standardavvi-
kelse på 7,0 år. (För kvinnorna var medelåldern 29,1 år, med en standardavvikelse på 7,4 år, 
och för männen var medelåldern 27,7 år, med en standardavvikelse på 3,6 år.) Den yngsta 
undersökningsdeltagaren var 20 år och den äldsta 44 år. Samtliga undersökningsdeltagare 
hade anmält sig frivilligt genom att skriva upp sig på en deltagarlista.  
 
 
Procedur och material 
 
Inledningsvis fick varje undersökningsdeltagare veta att han/hon skulle få se en kort 
filmsekvens och därefter bli intervjuad om vad han/hon hade sett ”som vid ett förhör”. 
Undersökningsdeltagaren fick sedan se en ca. 50 sekunder lång sekvens av en videofilm. 
Filmsekvensen visade hur två män överföll en kvinna och slängde in henne i en skåpbil som 
kördes av en ung kvinna. För att spela upp den användes en videobandspelare och en 28 tums 
TV. Undersökningsdeltagaren intervjuades om vad han/hon hade sett och mindes vid två olika 
tillfällen. Den första intervjun genomfördes med början 3-5 minuter efter det att 
undersökningsdeltagaren hade sett filmsekvensen, den andra intervjun cirka tre veckor senare. 
Efter det att den första intervjun var genomförd informerades undersökningsdeltagaren om att 
han/hon vid det andra intervjutillfället skulle förhöras om filmsekvensen igen, men det utan 
att få se sekvensen igen. För intervjuerna användes en fastlagd intervjuguide, där varje 
undersökningsdeltagare först ombads att fritt berätta vad han/hon hade sett så detaljerat som 
möjligt, och därefter fick svara på ett antal förutbestämda frågor om de två gärningsmännens 
utseende samt om förekomsten av vapen. Som exempel på frågor i intervjuguiden kan 
nämnas ”Kan du beskriva den första mannens utseende?” och ”Var han lång eller kort?”. 
Varje intervju tog cirka 10 till 15 minuter. Intervjuerna spelades in på video med hjälp av en 
videokamera. Efter varje intervju fick undersökningsdeltagaren besvara en kort enkät, som 
innehöll frågor om hur deltagaren hade upplevt intervjun. Exempelvis ställdes frågan ”Hur 
motiverad var du att försöka minnas händelsen under förhöret?”. 
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Databearbetning 
 
De inspelade intervjuerna poängsattes enligt en mall. Mallen listade i stort sett alla detaljer 
som var möjliga att urskilja i filmsekvensen. Vid poängsättningen av undersökningsdeltagar-
nas uppgifter i denna studie var varje detalj på mallens lista värd ett poäng. Exempelvis fick 
en undersökningsdeltagare ett poäng för att säga att mannen som man först såg i bild hade en 
jacka på sig, ett poäng för att säga att jackan var brun och ett poäng för att säga att den var av 
skinn. Om en undersökningsdeltagare uppgav att mannen hade en brun skinnjacka på sig fick 
han/hon således tre poäng för det. Poängsättningen resulterade i två typer av beroende 
variabler, nämligen variabler avsedda att mäta korrekthet och variabler avsedda att mäta 
konsekvens.  
 
Alla korrekthetsvariablerna beräknades både för Intervju 1 för sig, för Intervju 2 för sig och 
sammanlagt för de båda intervjuerna. Korrekthetsvariablerna var antal rätt, antal fel, antal 
besvarade, andel rätt och andel fel. För att beräkna antal rätt adderades helt enkelt antalet 
detaljer som besvarades eller återgavs rätt under varje intervju, varvid varje rätt gav ett poäng. 
På motsvarande sätt gavs antal fel av summan av alla enheter som besvarades eller återgavs 
fel, varvid varje fel också gav ett poäng. Antal besvarade var summan av antalet rätt och 
antalet fel. Andel rätt beräknades genom att dividera antal rätt med antal besvarade. Andel fel 
beräknades genom att dividera antal fel med antal besvarade. 
 
Konsekvensvariablerna benämndes motsägelser, inkonsekvens, total konsekvens, korrekt 
konsekvens och felaktig konsekvens. Antalet motsägelser beräknades genom att antalet 
detaljer som besvarades eller återgavs på olika sätt vid Intervju 1 och Intervju 2 adderades, 
varvid varje sådan detalj gav ett poäng. Inkonsekvens betecknade det antal detaljer som en 
undersökningsdeltagare inte återgivit helt konsekvent vid båda intervjuerna. Med detta avsågs 
antingen direkta motsägelser, eller att detaljen nämnts/besvarats vid en av intervjuerna, men 
inte vid den andra. Total konsekvens definierades som antalet detaljer som besvarades eller 
återgavs konsekvent vid Intervju 1 och Intervju 2, oavsett om det var korrekt eller felaktigt. 
Korrekt konsekvens definierades som antalet detaljer som återgavs konsekvent och samtidigt 
korrekt vid båda intervjuerna, medan felaktig konsekvens definierades som antalet detaljer 
som återgavs konsekvent och samtidigt felaktigt vid båda intervjuerna. 
 
Vid analysen användes dock inte de nämnda konsekvensvariablerna rakt av, utan alla de 
nämnda variablerna sattes i relation till ett möjligt antal svar/detaljer, så att kvoter erhölls. 
Den ena av två olika nämnare användes i de flesta av kvoterna. Den första av dessa nämnare 
kallades ”svar 2 gånger”, och motsvarade antalet detaljer som undersökningsdeltagaren i fråga 
besvarade eller nämnde vid båda intervjuerna. En detalj som undersökningsdeltagaren inte 
nämnt, eller besvarat med ”vet inte”, i minst en av intervjuerna ingick inte i den första 
nämnaren. I den andra av nämnarna, som benämndes ”svar minst 1 gång”, ingick alla detaljer 
som undersökningsdeltagaren i fråga nämnt eller besvarat vid minst en av intervjuerna. 
Svaret ”vet inte” betraktades i detta avseende inte som ett svar. Vidare fanns det en nämnare 
som bara användes i en (1) variabel. Det var ”felaktig konsekvens” som användes i 
variabeln ”total konsekvens / felaktig konsekvens”. Total konsekvens och felaktig konsekvens 
var här de variabler som beskrivits ovan.  
 
Sammanfattningsvis var de variabler som användes alltså följande: antal rätt, antal fel, antal 
besvarade, andel rätt, andel fel, motsägelser, total konsekvens, korrekt konsekvens, felaktig 
konsekvens, total konsekvens/svar 2 gånger, korrekt konsekvens/svar 2 gånger, felaktig 
konsekvens/svar 2 gånger, total konsekvens/svar minst 1 gång, korrekt konsekvens/svar minst 
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1 gång, felaktig konsekvens/svar minst 1 gång, motsägelser/svar 2 gånger, inkonsekvens/svar 
minst 1 gång och slutligen total konsekvens/felaktig konsekvens. 
 
En del av variablerna definierades i enlighet med hur motsvarande variabler definierats i 
tidigare undersökningar. Variablerna antal rätt, antal fel, andel rätt, antal motsägelser, total 
konsekvens/svar minst 1 gång, korrekt konsekvens/svar minst 1 gång och felaktig 
konsekvens/svar minst 1 gång definierades på samma sätt som motsvarande variabler i 
Brewer et al.’s studie (1999). Variablerna andel rätt och total konsekvens/svar 2 gånger följde 
definitionen av motsvarande variabler hos Fisher & Cutler (1995).  
 
Några exempel för att illustrera variablerna kan vara på sin plats. Om exempelvis en 
undersökningsdeltagare vid Intervju 1 sa att mannen hade en svart skinnjacka på sig, vid 
Intervju 2 sa att mannen hade en svart jeansjacka på sig, och inte uppgav några andra detaljer 
alls om vad som visades i filmsekvensen, skulle total konsekvens/svar 2 gånger bli 2/3. 
Antalet konsekvent återgivna detaljer är 2 – jacka och svart  – och antalet återgivna detaljer är 
3 – jacka, svart samt materialet (skinn/denim). Korrekt konsekvens/svar 2 gånger skulle bli 
1/3. Det riktiga svaret är att mannen hade en brun skinnjacka på sig. Antalet detaljer som 
undersökningsdeltagaren återgivit konsekvent och korrekt är 1 – jacka – och antalet återgivna 
detaljer är som förut 3. Felaktig konsekvens/svar 2 gånger skulle även det bli 1/3. Antalet 
detaljer som undersökningsdeltagaren återgivit konsekvent och felaktigt är 1 – svart – och 
antalet återgivna detaljer är 3. Slutligen skulle även motsägelser/svar 2 gånger bli 1/3. Det 
fanns 1 motsägelse, nämligen vilket materialet var (skinn/denim), i de 3 återgivna detaljerna.  
 
Eftersom vi antog att undersökningsdeltagaren inte lämnade några andra upplysningar alls om 
innehållet i filmsekvensen, skulle motsvarande variabler med nämnaren ”svar minst 1 gång” 
bli desamma. (Det man har besvarat två gånger har man ju också besvarat minst en gång.) 
Total konsekvens/svar minst 1 gång skulle alltså bli 2/3, korrekt konsekvens/svar minst 1 
gång skulle bli 1/3, felaktig konsekvens/svar minst 1 gång skulle bli 1/3, och 
inkonsekvens/svar minst 1 gång skulle också bli 1/3. 
 
Antag i stället att undersökningsdeltagaren vid Intervju 1 sa att mannen hade en svart 
skinnjacka på sig och vid Intervju 2 sa att mannen hade en skinnjacka på sig, men att han/hon 
inte kom ihåg vilken färg den hade. Vi antar också här att undersökningsdeltagaren inte 
lämnade några som helst andra upplysningar under intervjun. Det riktiga svaret är som förut 
att mannen hade en brun skinnjacka på sig. Antal detaljer som undersökningsdeltagaren 
besvarat minst en gång är tre stycken – jacka, skinn och svart. Total konsekvens/svar minst 1 
gång skulle därför bli 2/3, eftersom ”jacka” och ”skinn” återgivits konsekvent. Korrekt 
konsekvens/svar minst 1 gång skulle även det bli 2/3  - ”jacka” och ”skinn” är korrekt. 
Felaktig konsekvens/svar minst 1 gång skulle bli 0/3; Det fanns ingen detalj som 
undersökningsdeltagaren återgivit konsekvent och felaktigt. Slutligen skulle 
inkonsekvens/svar minst 1 gång bli 1/3. Eftersom färgen bara angivits vid den första intervjun 
är detta en inkonsekvens, och antalet besvarade detaljer är förstås fortfarande 3. 
 
För att beräkna reliabiliteten bedömdes 18 slumpmässigt utvalda intervjuer, vilket motsvarar 
27 % av intervjuerna,  förutom av författaren även av en annan bedömare. Av alla detaljer i de 
18 intervjuerna kodades 88% likadant av de två bedömarna. De 12% som inte kodades 
likadant genomgicks igen och bedömdes på nytt – slutgiltigt - av författaren, med särskilt 
fokus på skillnaden mellan hur de två olika bedömarna hade kodat detaljen.  
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R e s u l t a t  
 
I detta avsnitt redovisas först deskriptiv statistik över de olika variablerna. Sedan visas 
korrelationerna mellan korrekthet och konsekvens beräknade med variabler motsvarande dem 
som använts i tidigare studier, nämligen andel rätt Intervju 1, andel rätt Intervju 2, andel rätt 
totalt, total konsekvens/svar 2 gånger, total konsekvens/svar minst 1 gång, korrekt 
konsekvens/svar minst 1 gång och felaktig konsekvens/svar minst 1 gång. Slutligen redovisas 
korrelationerna beräknade på det sätt som det statistiska resonemanget i inledningen ledde till.  
 
Inledningsvis kan sägas att andelen rätt var högre för de detaljer som en 
undersökningsdeltagare nämnde vid båda intervjuerna än för de detaljer som 
undersökningsdeltagaren endast nämnde vid en av intervjuerna. Av de detaljer som nämndes 
båda gångerna var andelen rätt 0,92 (med en standardavvikelse på 0,045). Av de detaljer som 
endast nämndes en gång var andelen rätt 0,85 (med en standardavvikelse på 0,087). Ett t-test 
för oberoende mätningar visade att skillnaden var signifikant (t=3,62, p<0,001). Korrelationen 
mellan vittnenas självbedömda motivation för att redogöra för sina iakttagelser så bra som 
möjligt och hur korrekta deras uppgifter var beräknades också. Graden av korrekthet angavs 
både med antalet rätt och andelen rätt vid båda intervjuerna (alltså användes totalt fyra mått 
på korrekthet). Inga signifikanta korrelationer hittades (och siffervärdena på korrelationerna 
var låga).  
 
Medelvärde och standardavvikelse för variablerna visas i tabell 1. t-test för beroende 
mätningar visade att skillnaderna mellan intervjutillfälle 1 och intervjutillfälle 2 var 
signifikanta vad gäller antal rätt (t=6,28, p<0,001), antal besvarade (t=5,46, p<0,001), andel 
rätt ( t=2,11, p<0,05) och andel fel ( t=2,11, p<0,05). Skillnaden mellan antalet fel vid de två 
intervjutillfällena var däremot inte signifikant. Som framgår av tabellen var både ”andelen rätt 
totalt” och ”korrekt konsekvens/svar 2 gånger” höga, 90% respektive 89%. ”Total 
konsekvens/svar 2 gånger” var 94%,  ”felaktig konsekvens/svar 2 gånger” 5%, 
motsägelser/svar 2 gånger” 6% och ”inkonsekvens/svar minst 1 gång” 39%.  
 
Tabell 2 visar korrelationerna mätt med Pearsons korrelationskoefficient mellan andelen rätt 
(vid Intervju 1, Intervju 2 och totalt) och olika mått på konsekvens/inkonsekvens/motsägelse. 
I tabell 2 har variablerna definierats enligt mönstret i tidigare studier, dvs. att frågeställningen 
är vilken korrelation det finns mellan korrekthet och konsekvens. Ingen signifikant korrelation 
mellan andelen rätt totalt å ena sidan och något mått på total konsekvens eller motsägelser 
eller inkonsekvens å andra sidan erhölls. Siffervärdet på korrelationerna mellan ”andel rätt 
totalt” och ”total konsekvens/svar 2 gånger ” var 0,325, på korrelationerna mellan ”andel rätt 
totalt” och ”total konsekvens/svar minst 1 gång ” var det 0,331, på korrelationerna 
mellan ”andel rätt totalt” och ”motsägelser/svar 2 gånger” var det -0,326 och slutligen på 
korrelationerna mellan ”andel rätt totalt” och ”inkonsekvens/svar minst 1 gång” var det -0,331. 
Som framgår fanns det en signifikant korrelation  på 0,393 mellan motsägelser/svar 2 gånger 
och inkonsekvens/svar minst 1 gång. Det är som det ska vara, eftersom dessa två variabler är 
tänkta att vara olika mått på ungefär samma sak.  
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Tabell 1 Medelvärde och standardavvikelse för variablerna. Korrekthetsvariablerna anges både för Intervju 1  
 för sig, för Intervju 2 för sig och totalt för båda intervjuerna. 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse 

Intervju 1   
 antal rätt  48,06  9,42 
 antal fel  4,76  2,62 
 antal besvarade  52,82   10,18 
 andel rätt  0,91  0,04 
 andel fel  0,09  0,04 
Intervju 2   
 antal rätt  41,39  7,97 
 antal fel  5,18  2,97 
 antal besvarade  46,58  8,93 
 andel rätt  0,89  0,06 
 andel fel  0,11  0,06 
Totalt   
 antal rätt  89,45  16,38 
 antal fel  9,94  4,89 
 antal besvarade  99,39  18,03 
 andel rätt  0,90  0,04 
 andel fel  0,10  0,04 
Motsägelser   2,12  1,43 
Total konsekvens  37,06  8,65 
Korrekt konsekvens  34,88  7,93 
Felaktig konsekvens  2,18  2,02 
Besvarat 2 gånger, antal  39,18  8,67 
Total konsekvens / svar 2 gånger  0,94  0,04 
Korrekt konsekvens / svar 2 gånger  0,89  0,06 
Felaktig konsekvens / svar 2 gånger  0,05  0,04 
Besvarade minst 1 gång, antal  60,24  9,83 
Total konsekvens / svar minst 1 gång  0,61  0,07 
Korrekt konsekvens / svar minst 1 gång  0,58  0,07 
Felaktig konsekvens / svar minst 1 gång  0,03  0,03 
Motsägelser / svar 2 gånger  0,06  0,04 
Inkonsekvens, antal  23,18  4,63 
Inkonsekvens / svar minst 1 gång  0,39  0,07 
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Tabell 2 Korrelationer mellan korrekthetsvariabler och konsekvensvariabler beräknade på liknande sätt som i tidigare studier. De variabler och resultat som är markerade 
med fetstil är direkta motsvarigheter till dem som använts respektive beräknats i tidigare studier. 

Variabel 
Andel rätt 
intervju  1 

Andel rätt 
intervju  2 

Andel rätt 
totalt 

Tot. kons./ 
2 svar 

    Kor. kons/ 
      2 svar 

Fel. kons/ 
2 svar 

Andel rätt Intervju 1  1  0,427* 0,824** 0,151 0,526**  -0,546**
Andel rätt Intervju 2  0,427*  1 0,863** 0,411* 0,849**  

  
  

  
  
  

-0,731**
Andel rätt totalt  0,824**  0,863** 1 0,325 0,816** -0,765**
Total konsekvens/svar 2 gånger  0,151  0,411* 0,325 1 0,635** 0,068
Korrekt kons./svar 2 gånger  0,526**  0,849** 0,816** 0,635** 1 -0,728** 
Felaktig kons./svar 2 gånger  -0,546**  -0,731** -0,765** 0,068 -0,728** 1 
Total kons./svar minst 1 gång  0,260  0,301 0,331 0,392* 0,216 0,069
Korrekt kons./svar minst 1 gång  0,474**  0,595** 0,635** 0,371* 0,525** -0,348*
Felaktig kons./svar minst 1 gång  -0,513**  -0,704** -0,729** 0,040 -0,736** 0,986**
Motsägelser/svar 2 gånger  -0,151  -0,411* -0,326 -1,000** -0,635** -0,068 
Inkonsekvens/svar minst 1 gång  -0,260  -0,301 -0,331 -0,392* -0,216 -0,069 
 

Variabel 
Tot. kons/ 

minst 1 svar 
Kor. kons/ 

minst 1 svar 
Fel. kons/ 

minst 1 svar 
Motsägelser/ 

2 svar 
Inkonsekvens/ 
minst 1 svar 

Andel rätt Intervju 1 0,260 0,474** -0,513** -0,151  -0,260
Andel rätt Intervju 2 0,301 0,595** -0,704** -0,411*  

  
  

  
  

  

-0,301
Andel rätt totalt 0,331 0,635** -0,729** -0,326 -0,331
Total konsekvens/svar 2 gånger 0,392* 0,371* 0,040 -1,000** -0,392*
Korrekt kons./svar 2 gånger 0,216 0,525** -0,736** -0,635** -0,216 
Felaktig kons./svar 2 gånger 0,069 -0,348* 0,986** -0,068 -0,069 
Total kons./svar minst 1 gång 1 0,910** 0,188 -0,393* -1,000**
Korrekt kons./svar minst 1 gång 0,910** 1 -0,237 -0,372* -0,910*
Felaktig kons./svar minst 1 gång 0,188 -0,237 1 -0,040 -0,188
Motsägelser/svar 2 gånger -0,393* -0,372* -0,040 1 0,393* 
Inkonsekvens/svar minst 1 gång -1,000** -0,910** -0,188 0,393* 1 
* statistiskt signifikant, α ≤ 0,05 
** statistiskt signifikant, α ≤ 0,01 
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När frågeställningen i enlighet med det statistiska resonemanget i inledningen formulerades så 
att den sökta korrelationen var den mellan motsägelser eller inkonsekvens å ena sidan och 
felaktigt konsekventa uppgifter å andra sidan erhölls heller ingen statistisk signifikant 
korrelation. I motsats till resultaten då variablerna hade definierats på liknande sätt som i 
tidigare studier var också siffervärdena på korrelationerna nu mycket nära 0. Siffervärdet på 
korrelationen mellan ”motsägelser/svar 2 gånger” och ”felaktig konsekvens/total konsekvens” 
var -0,005, och siffervärdet på korrelationen mellan ”inkonsekvens/svar minst 1 gång” 
och ”felaktig konsekvens/total konsekvens” var -0,055. Såvitt visas av den här 
undersökningen finns det alltså inget samband mellan inkonsekventa eller motsägelsefulla 
uppgifter och fler felaktigheter i de uppgifter som var konsekventa.   
 

 
D i s k u s s i o n  

 
I föreliggande studie undersöktes om vittnen som lämnar mer konsekventa upplysningar är 
mer tillförlitliga. Resultaten visar ingen signifikant korrelation mellan andelen rätt totalt och 
total konsekvens, oavsett om den totala konsekvensen mäts som andel av de frågor som 
besvarats en gång eller som andel av de frågor som besvarats två gånger. Det verkar heller 
inte finnas något signifikant samband varken mellan andelen rätt totalt och motsägelser som 
andel av de frågor som besvarats två gånger eller mellan andelen rätt totalt och inkonsekvens 
som andel av de frågor som besvarats en gång. Även om sambanden mellan andelen rätt totalt 
och total konsekvens och mellan andelen rätt totalt och motsägelser respektive inkonsekvens 
inte var signifikanta, var det numeriska värdet dock en svag korrelation, och korrelationens 
tecken var också i den riktning som man skulle förvänta sig med ledning av tidigare studier. 
Alla dessa korrelationer var i denna studie i storleksordningen 0,3-0,4. I Brewer et al.’s studie 
(Brewer et al., 1999) var korrelationen mellan total konsekvens och andelen rätt totalt 0,29, 
men i den studien var sambandet signifikant på 5-procentsnivån. I Fisher och Cutlers (Fisher 
& Cutler, 1995) studie erhölls en signifikant korrelation på 0,24 mellan andelen rätt totalt och 
total konsekvens. Beräknat på det ”traditionella” sättet avviker resultaten i den här studien 
således inte så mycket från resultaten i tidigare studier.  
 
När frågan i stället formuleras i enlighet med den statistiska diskussionen i inledningen, så att 
den korrelation som söks är den mellan motsägelser/inkonsekvens och felaktig konsekvens, 
föreligger ingen korrelation alls, siffervärdena är mycket nära noll. Detta resultatet 
överensstämmer inte med resultaten i tidigare studier (Brewer et al., 1999, Fisher & Cutler, 
1995). Det stöder heller inte vad som allmänt antas i den juridiska litteraturen och av poliser 
och domare. Resultatet i den här studien visade alltså på en icke-signifikant positiv korrelation 
mellan korrekthet och konsekvens, men ingen korrelation mellan motsägelser/inkonsekvens 
och konsekventa fel. Detta styrker det resonemang som fördes i inledningen om att positiva 
korrelationer i tidigare studier kan vara artefakter. I sammanhanget är det kanske också på sin 
plats att påminna om det sk. byrålådeproblemet. Byrålådeproblemet innebär att det är mycket 
lättare att få studier som visar signifikanta resultat publicerade än studier som inte visar några 
signifikanta resultat. Studier som inte visar signifikant resultat blir därför liggande i byrålådan. 
Eftersom en viss andel av alla studier som görs på grund av slumpen visar signifikanta 
resultat även där det inte finns något, blir resultatet att en del av de samband som publicerade 
studier visar på i själva verket är artefakter, inte finns. Det är alltså tänkbart att det har gjorts 
fler studier om korrelationen mellan korrekthet och konsekvens än de som har redovisats här, 
men att dessa studier inte har visat signifikant resultat, och därför inte har blivit publicerade.  
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Det är dock viktigt att vara försiktig med slutsatser utifrån en enda undersökning. Vidare bör 
man, som Fisher och Cutler (1995) påpekar, vara skeptisk mot resultat som visar på en noll-
korrelation eller en svag korrelation. I denna studie var andelen motsägelser låg, 6%, liksom 
andelen felaktig konsekvens, 5%. Det är tänkbart att en annan design hade gett högre andelar, 
och därmed möjligen en starkare korrelation. Å andra sidan verkar andelen fel i den här 
studien inte vara lägre än i andra liknande studier. I den här studien var andelen fel totalt 10%. 
Jämför till exempel med Poole och White (1991), där andelen fel för de vuxna 
undersökningsdeltagarna var 6%. Man kan därför anta att andelen motsägelser och andelen 
felaktig konsekvens i den här studien i alla fall är i ungefär samma storleksordning som man 
kan förvänta sig. Därmed skulle man inte kunna vänta sig en högre korrelation av rent 
statistiska skäl i andra liknande studier. 
 
 
Spekulativ förklaring 
 
Eftersom det saknas en explicit teori om sambandet mellan ett vittnes grad av konsekvens i 
sina uppgifter och hans/hennes grad av korrekthet kommer här ett mycket tentativt försök till 
att förklara de resultat som erhållits i den här studien. Om ett vittne återger en detalj felaktigt 
kan anledningen till felet allmänt sett tänkas ha uppstått vid två olika tidpunkter. För det första 
kan vittnet ha uppfattat situationen fel från början, och därför lagrat in informationen fel i 
minnet. Denna typ av fel kommer därför att kallas inkodningsfel. För det andra kan 
informationen ha inkodats korrekt, men av någon anledning ha förvanskats därefter. Detta kan 
ske dels under själva ”lagringstiden” i minnet, dels vid framplockningen/återgivningen ur 
minnet. De två sist nämnda typerna av fel kommer här att benämnas lagringsfel respektive 
framplockningsfel.  
 
Inkodningsfel kan uppstå av många anledningar. Faktorer som påverkar vittnesmåls 
korrekthet kan grovt indelas i två typer -  situationsspecifika faktorer (exempelvis belysning 
och hur pass våldsam händelsen var) och vittnesspecifika faktorer (till exempel vittnets ålder 
och hur stressad han/hon var). Eftersom syftet med denna studie var att undersöka om det 
fanns något samband mellan ett vittnes konsekvens och hans/hennes grad av korrekthet är det 
de vittnesspecifika faktorerna som kan vara av intresse. Experimentet var upplagt så att de 
situationsspecifika faktorerna skulle vara så lika som möjligt, medan skillnader mellan 
individer undersöktes. Vad gäller de vittnesspecifika faktorerna är det ju så att vi människor 
är långt ifrån objektivt fungerande kameror och datorer. Vår uppmärksamhet är i hög grad 
selektiv, och i stor utsträckning är det också så att vi ser det vi vill se och/eller det vi förväntar 
oss att se. För en allmän redogörelse för perception och social kognition, se till exempel 
Myers (2002). 
 
Vad gäller lagringsfelen och framplockningsfelen kan de också uppstå av olika anledningar. 
Loftus forskning (Loftus, 1979) har visat att de frågor som ställs vid ett förhör med vittnet kan 
påverka vittnets minnesbild av vad han/hon iakttagit tidigare. I en del av experimenten 
ställdes frågor till vittnena som förutsatte felaktig information, till exempel ställdes i ett av 
experimenten en fråga som förutsatte att vittnena sett en stoppskylt, när de i själva verket sett 
en lämna-företräde-skylt. I senare förhör var det mer sannolikt att de personer som fått en 
fråga som förutsatte en stoppskylt sade sig ha sett en stoppskylt än att de som inte fått en 
sådan fråga sade det. Även hur frågan formuleras har betydelse. I ett annat av Loftus 
experiment (Loftus, 1979) visades en film med två bilar som krockade. De vittnen som fick 
frågan hur snabbt bilarna körde när de smällde (”smashed”) ihop angav högre hastigheter än 
de som fick frågan hur snabbt bilarna körde när de träffade (”hit”) varandra. Det var också 
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mer sannolikt att de som fått höra ordet smällde senare mindes sig ha sett krossat glas på 
olycksplatsen. 
 
Lagringsfel kan också uppstå till följd av att minnet med tiden försvagas. Det är väl belagt i 
forskningen att vittnen ofta gör fel som är i överensstämmelse med deras allmänna schemata 
(se t.ex. Tuckey & Brewer, 2003, med vidare hänvisningar). Det innebär att när minnet 
försvagas tränger vittnets allmänna schemata så att säga in och fyller i luckorna. Att minnet 
försvagas med tiden är väl belagt sedan mer än ett århundrade. Enligt Ebbinghaus berömda 
minneskurva avtar den mängd information man minns snabbt i början, för att därefter avta allt 
långsammare när kurvan planar ut (Ebbinghaus, 1885).  
 
Vilka följder får de olika typerna av fel för sambandet mellan konsekvens och korrekthet? 
Självklart bidrar alla typerna av fel till att öka felfrekvensen. Deras påverkan på graden av 
konsekvens är dock olika. Inkodningsfel bör leda till felaktiga, men konsekventa uppgifter, 
med andra ord felaktig konsekvens. Effekten av lagringsfel och framplockningsfel, däremot, 
blir olika beroende på när de uppstår. Uppstår ett lagringsfel före det första intervjutillfället 
blir resultatet även i det fallet felaktig konsekvens, men uppstår det mellan två 
intervjutillfällen blir resultatet i stället  motsägelsefulla uppgifter. Ett framplockningsfel leder 
till felaktig konsekvens om det uppstår redan vid den första intervjun, och sedan lagras i 
minnet. Uppstår det däremot efter de första intervjun, dvs. vid det andra eller ännu senare 
intervjutillfällen, leder det till motsägelsefulla uppgifter. 
 
Kanske bör det påpekas att det förstås är möjligt att en felaktig uppgift genom ytterligare ett 
fel kan råka bli rätt. Sannolikheten för att detta händer är dock mycket liten. En uppgift kan 
bara vara rätt på ett sätt, medan däremot antalet sätt som den kan tänkas vara fel på är mycket 
stort. Ett problem är dock att ett vittne kan få information (korrekt eller felaktig) genom de 
frågor som ställs under förhöret/förhören. Problemet är självklart störst om intervjuaren inte 
är så skicklig och rutinerad. 
 
Efter denna utläggning kan vi sammanfatta resultatet av olika fel på sambandet mellan 
korrekthet och konsekvens. Motsägelsefulla uppgifter uppstår genom lagringsfel eller 
framplockningsfel som inträffar efter det första intervjutillfället. Felaktiga konsekventa 
uppgifter kan uppstå på grund av alla typerna av fel, antingen genom lagringsfel eller 
framplockningsfel som uppstår före respektive vid det första intervjutillfället, eller genom 
inkodningsfel. Med utgångspunkt i det här resonemanget är det rimligt att tänka sig att det 
finns ett samband mellan korrekthet och konsekvens, eller bättre uttryckt mellan motsägelser 
och konsekventa fel. Eftersom lagringsfel och framplockningsfel kan öka antingen andelen 
motsägelser eller andelen felaktigt konsekventa uppgifter, beroende på när de uppstår, bör det 
finnas en positiv korrelation mellan andelen motsägelser och andelen felaktigt konsekventa 
uppgifter, det vill säga fel i övrigt. Eftersom inkodningsfelen enbart ökar andelen fel, inte 
andelen motsägelser, finns det däremot inget som säger att förekomsten av inkodningsfel i sig 
skulle bidra till en positiv korrelation mellan motsägelser och fel i övrigt. Att en person är 
benägen att göra inkodningsfel innebär ju inte nödvändigtvis att han/hon också är mer 
benägen att göra lagringsfel eller framplockningsfel. 
 
Hur kan det då komma sig att den här studien inte visade på någon positiv korrelation mellan 
motsägelser och konsekventa fel? En anledning kan vara att den första intervjun i den här 
studien hölls bara några minuter efter det att vittnet sett filmsekvensen. För att öka andelen 
felaktig konsekvens måste lagringsfel och framplockningsfel uppstå före/vid det första 
intervjutillfället. I den här studien gjordes den första intervjun omedelbart efter det att 
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undersökningsdeltagaren sett filmsekvensen. Att det skulle hinna uppstå några lagringsfel 
eller framplockningsfel under de korta minuterna däremellan är osannolikt. Om det 
redovisade resonemanget stämmer, bör i denna studie följaktligen så gott som alla felaktigt 
konsekventa uppgifter vara resultatet av inkodningsfel, medan alla motsägelser bör vara 
resultatet av lagringsfel eller framplockningsfel. Det finns som sagt ingen anledning att anta 
att en person som är benägen att göra lagringsfel eller framplockningsfel nödvändigtvis också 
är mer benägen att göra inkodningsfel. Därmed skulle det inte bli någon korrelation mellan 
motsägelser och konsekventa fel.  
 
 
Framtida forskning 
 
Det faktum att den första intervjun i den här studien hölls omedelbart efter att 
undersökningsdeltagarna sett filmsekvensen är en svaghet med studien om hög ekologisk 
validitet eftersträvas. (Att upplägget var sådant hade praktiska och administrativa skäl.) Enligt 
resonemanget ovan är det inte alls säkert, nog inte ens troligt, att resultatet hade blivit 
detsamma om den första intervjun hade hållits några dagar eller veckor efter det att vittnena 
gjort sina iakttagelser. I sammanhanget bör man också beakta tidigare gjorda studier. I Fisher 
och Cutlers (1995) studie hölls den första intervjun (alternativt den första ifyllningen av 
enkäten) några timmar eller dagar efter att vittnena iakttagit händelsen. I Brewer et al.’s (1999) 
studie fick undersökningsdeltagarna besvara enkäten första gången ca. en timme efter att de 
bevittnat händelsen, men en fyllnadsaktivitet i form av en vanlig lektion hölls däremellan. 
Både Fisher och Cutler (1995) och Brewer et al. (1999) erhöll positiva korrelationer i 
storleksordningen 0,25, som var signifikanta på 5-procentsnivån. Som framhållits ovan 
räknade forskarna i båda dessa studier på korrelationen mellan konsekvens och korrekthet, 
och inte på korrelationen mellan motsägelser/inkonsekvens och felaktig konsekvens. Som 
också framhållits ovan bör korrelationen mellan konsekvens och korrekthet med 
nödvändighet bli positiv redan av statistiska skäl. Vilka resultat forskarna i de nämnda 
studierna skulle ha fått vad gäller korrelationen mellan motsägelser/inkonsekvens och felaktig 
konsekvens går inte att säga utan att ha tillgång till data. Dessa tidigare studier ger alltså inga 
ledtrådar ifråga om riktigheten i resonemanget om inkodningsfel, lagringsfel och 
framplockningsfel, eller ifråga om vilka resultaten skulle tänkas bli om den första intervjun 
hade hållits längre tid efter det att vittnena iakttagit händelsen. Om liknande studier görs i 
framtiden är det därför en fördel om det går längre tid mellan iakttagelsetillfället och det 
första intervjutillfället än i den här studien. Men tidsintervallet mellan iakttagelsetillfället och 
det första intervjutillfället kan också förslagsvis varieras för att utröna riktigheten i 
resonemanget, och förstås för att undersöka effekten av olika tidsintervall.  
 
Den ekologiska validiteten kan också, i förhållande till den här studien, förbättras på andra 
sätt. För det första bör undersökningsdeltagarna när de bevittnar händelsen inte vara medvetna 
om att de senare kommer att förhöras om den. De bör heller inte på något annat sätt ha fått 
veta att de ska vara speciellt uppmärksamma på händelsen. För att uppnå det är det en fördel 
om händelsen utspelas i verkligheten, av professionella eller icke-professionella skådespelare, 
snarare än på film. Vidare bör intervallet mellan det första och det andra förhöret vara längre 
än i den här undersökningen, helst många veckor eller ett antal månader. I verkligheten går 
det i det svenska rättssystemet ofta månader mellan ett första polisförhör och rättegången, 
ibland år. Det är heller inte ovanligt att ett vittne förhörs mer än en gång innan rättegången, så 
ett annat sätt att variera studien och öka den ekologiska validiteten är att ha fler än två 
intervjuer.  
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Å andra sidan bör det påpekas att experimentella studier naturligtvis inte behöver vara 
designade för att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Tvärtom är det ju en fördel 
att forskarna i experimentella studier kan lägga upp undersökningen så att frågeställningen 
besvaras på det effektivaste sättet. Det innebär att hög ekologisk validitet inte alltid är 
eftersträvansvärt.  
 
 
Slutsats 
 
Sammanfattningsvis visade resultaten i föreliggande studie varken en signifikant korrelation 
mellan korrekthet och konsekvens eller mellan motsägelser/inkonsekvens och konsekventa fel. 
Studien talar alltså inte för att vittnen som lämnar mer konsekventa upplysningar skulle vara 
mer tillförlitliga. Detta resultatet motsäger resultaten i tidigare liknande studier. Resultatet är 
värt att uppmärksamma inte minst på grund av dess praktiska betydelse. Eftersom ett vittnes 
inkonsekvens i rättssystemet ofta ses som ett starkt tecken på att vittnet är otillförlitligt är det 
viktigt att fastställa om det verkligen förhåller sig så. Denna studie bidrar till att belysa frågan. 
En annan av studiens förtjänster är att den har uppmärksammat de statistiska 
komplikationerna med hur variablerna har definierats i tidigare studier i ämnet. Den har visat 
på att det är tänkbart att slutsatsen om huruvida det finns ett samband eller ej kan bli olika 
beroende på om frågeställningen formuleras som korrelationen mellan korrekthet och 
konsekvens eller som korrelationen mellan inkonsekvens och konsekvent felaktiga uppgifter. 
På så sätt har den gett stöd åt möjligheten att tidigare erhållna korrelationer kan vara 
artefakter. I och med detta har studien pekat på betydelsen av hur variablerna definieras, och 
understrukit att de rent statistiska effekterna av att definiera variablerna på olika sätt bör 
beaktas.  
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