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Forskning har visat att förmågan att identifiera korrekta och felaktiga 
vittnes utsagor varierar stark från grupp till grupp (Lindholm 2008). 
Detta tycks bero på att vissa individer har mer erfarenhet och träning 
av sådana bedömningar. Syftet med denna studie är att undersöka om 
det är möjligt att förbättra förmågan att diskriminera mellan korrekta 
påstående från felaktiga, genom att ge människor tillgång till kunskap 
om systematiska skillnader mellan dessa. En grupp med- och en utan 
instruktioner om skillnader fick fylla i ett av tre frågeformulär där de 
fick bedöma olika påstående. Resultatet visade att de som hade fått 
instruktioner var bättre på att bedöma olika påstående än 
kontrollgruppen, under förutsättningar att korrelationen mellan 
osäkerhetstecken och vittnesprestation var hög. Ytterligare forskning 
behövs för att kunna utveckla instruktioner som har starkare effekt och 
som fungerar vid bedömningen av flera typer av påstående. 

 
 
Bedömningen av riktigheten i någons minne är något som människor stöter på dagligen. 
Vissa personer kan till och med anse sig vara bättre än andra på att särskilja mellan ett 
korrekt och felaktigt påstående. Att en person i en vardaglig situation ibland misstar sig 
vid en sådan bedömning brukar inte innebära så allvarliga konsekvenser, men inom till 
exempel det polisära arbetet kan ett sådant misstag vid ett vittnesförhör dock innebära 
skillnaden i huruvida ett brott löses eller inte. 
 
Ett flertal studier har visat att ögonvittnens beskrivningar har stor betydelse i 
rättegångar, samtidigt som tillförlitligheten i dessa vittnesmål inte sällan visar sig vara 
låg. (se till exempel, Leippe, Mannion, & Romanczyk, 1992; McAlilister & Bregman, 
1986). Trots detta finns det fortfarande personer som hävdar att den kunskap som 
behövs för att korrekt bedöma en vittnesutsaga är generellt vedertagen och tillgänglig 
för alla (Goodrich, 1975). Denna tes kunde dock inte bekräftas när Deffenbacher och 
Loftus (1982) undersökte 265 individer med olika demografiska förutsättningar (dessa 
individer kom från olika städer i USA och skiljde sig i bland annat utbildningsnivå och 
inkomst). Resultaten i den studien visade att människor visserligen kan prestera 
signifikant bättre än slumpen när det gäller att identifiera falska och korrekta 
vittnesutsagor, men att denna identifieringsförmåga varierar starkt från en utsaga till en 
annan. Deffenbacher och Loftus menar vidare att människor inte kan anses vara 
generellt bra på att särskilja korrekta och felaktiga utsagor, eftersom det fortfarande 
fanns ett stort antal felbedömda vittnesutsagor, och att det därför inte finns någon 
generell, för alla tillgänglig, kunskap om sådana bedömningar. 
 
En felkälla i ett vittnes rapportering av ett brott kan vara avsiktliga lögner om 
händelsen. På detta område finns det ett stort antal studier med fokus på den forensiska 
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processen, det vill säga processer som är av intresse för rättsväsendet (Bond & DePaulo, 
2006). Ekman, O’Sullivan och Mark (1999) undersökte till exempel om det finns vissa 
grupper som är bättre än andra på att upptäcka lögner. I studien visades flera korta 
filmer där olika personer ljög eller berättade sanningen angående sin åsikt om något. 
Därefter fick andra personer, med varierande kunskap och erfarenhet inom detta 
område, bedöma dessa berättelser som antingen sanna eller falska. Resultatet visade att 
individer med speciell utbildning och erfarenhet (säkerhetspoliser och psykologer med 
specialintresse i ämnet) var betydligt bättre än andra grupper på att identifiera sanna och 
falska påstående. Ekman et al., (1999) menade att det var träning som gjorde att en 
person blir bättre på sådana bedömningar. De menade att dessa personer använder 
förmågan att skilja mellan lögn och sanning inom sina yrken och därför får mer kunskap 
från detta område, som sedan används vid sådana bedömningar.  
 
Ekman et al. (1999) menade vidare att det finns vissa tecken, som endast förekommer 
eller förekommer mest vid lögn, och att de personer som gjort många bedömningar lärt 
sig vilka tecknen är och utvecklar ett mer effektivt sätt att identifiera dem. I ett försök 
att kartlägga vilka dessa tecken var undersökte Ekman, O’Sullivan, Friesen och Scherer 
(1991) två typer av leende och röstens tonfall hos 31 personer som ljög eller sa 
sanningen om något för att sedan kontrollera om dessa korrelerade med hur många 
gånger det påstående bedömdes som korrekt eller felaktigt. Resultatet visade att 
förekomsten av dessa tecken (leende och röstens tonfall) i berättelserna korrelerade 
positivt med hur många gånger dessa bedömdes som en lögn när de faktiskt var 
felaktiga. 
 
I en liknande studie av Ekman, Friesen och O’Sullivan (1998) drog författarna 
slutsatsen att en persons ansiktsutryck när de ljuger också var ytterligare ett tecken som 
påverkade bedömningen av ett påstående. Detta beror i stor grad på de känslor som 
lögnen ger upphov till och att dessa ansiktsuttryck blir upptäckbara trots att individerna 
försöker täcka dem med till exempel ett leende; detta förutsatt att det som sägs och det 
som individen försöker gömma ger upphov till olika känslor (till exempel skräck eller 
glädje). Dessa är enligt författarna några av de tecken som människor, mer eller mindre 
medvetet, tar hänsyn till vid bedömningen av ett påståendes sanningsvärde, och som 
dessutom är relaterade till påståendenas korrekthet. 
 
Ekmans och andras studier tar upp metoder som kan vara till hjälp när det som ska 
avgöras berör om en berättelse avsiktligt är felaktig eller inte, det vill säga om vittnet 
ljuger och avsiktligt lämnar felaktigt information. En annan och kanske ännu vanligare 
felkälla i vittnesmål är när vittnet oavsiktligt lämnar felaktigt information på grund av 
falska eller felaktiga minnen. Poliser och domare träffar inte bara vittnen som ljuger 
utan också ärliga vittnen som försöker ge korrekt information om olika brott, men som 
ändå minns fel. Felaktiga minnen i dessa fall handlar inte om lögn, och vi kan därför 
inte tillämpa de metoder som används för att upptäcka lögner när vi försöker bedöma 
sådana vittnesmåls riktighet.  
 
Goodman, Batterman-France, Schaaf, och Kennedy (2002) intervjuade barn angående 
en fyra år gammal händelse för att sedan visa dessa intervjuer i visuellt format (film), 
för deltagare som fick bedöma berättelsernas riktighet. I denna studie försökte barnen 
verkligen minnas händelsen och inte avsiktligt ljuga. Resultatet från denna och flera 
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andra liknande studier (Ball & O’Callaghan, 2001; Leippe et al, 1992; Lindholm, 2005; 
2008) visade att deltagarna oftast hade svårigheter med att identifiera korrekta 
respektive felaktiga vittnesutsagor. 

Bedömningar av detta slag försvåras ytterligare av det faktum att ett och samma vittne 
kan minnas vissa saker fel och andra rätt. Därför handlar det inte bara om att skilja 
mellan tillförlitliga och ej tillförlitliga vittnen, vi måste också titta på varje enskild 
utsaga. Det finns begränsat med forskning som behandlar denna specifika problematik. 
Två studier som undersökt människors förmåga att avgöra korrektheten i enskilda 
vittnessvar är Ball och O’Callaghan (2001) och Lindholm (2008). I Ball och 
O’Callaghan (2001) fick flera barn svara på olika frågor om ett besök de hade gjort till 
tandläkare. Dessa svar blev kodade av författarna som antingen korrekta eller felaktiga, 
för att sedan bli presenterade till högskolestudenter antingen i visuellt (film) eller 
transkriberat format. Resultatet visade bland annat att de individer som hade fått ta del 
av barnens olika utsagor i transkriberad form var bättre på att identifiera korrekta och 
felaktiga utsagor jämfört med de individer som fick ta del av svaren genom film. 
Dessutom kunde resultatet replikeras med en grupp av skolbarnsföräldrar som också 
visade en förbättring i sina bedömningar när de bedömde de transkriberade påståendena. 
 
Liknande resultat hittades av Lindholm (2008), som använde vittnesutsagor från 
personer som hade fått tittat på en film där ett brott begicks och som sedan fick svara på 
frågor om den. Författaren lät sedan olika personer bedöma påståendena som 
presenterades i transkriberat eller visuellt (film) format. Resultatet från denna studie 
visade, liksom Ball och O’Callaghan (2001), att det transkriberade formatet gav bättre 
bedömningar än när personerna fick ta del av resultat i visuellt format. Ett ytterligare 
resultat i båda dessa studier var att människor visade en generellt högre grad av säkerhet 
då det gäller egen bedömning när de gjorde korrekta bedömningar än vid felaktiga 
sådana; detta oavsett om bedömningen grundades på film eller transkribering. 
 
Varför människor är bättre på att bedöma ett transkriberat vittnesmål kan förklaras av 
att bedömningar som baseras på filmade vittnesutsagor innehåller visuella tecken 
(kroppsrörelse, ögonkontakt, osv.) som kan vilseleda bedömaren och därför försämra 
dennes förmåga att identifiera ett korrekt respektive felaktigt påstående (Lindholm 
2008). En annan möjlig förklaring är att det vid visuellt format förekommer alltför 
många tecken som uppmärksammas och som gör det svårare att avgöra vilka som 
stämmer och vilka som inte gör det (Lindholm, 2008).  
 
Trots att tidigare studier (Goodman et al., 2002) visat att bedömningar av ärligt lämnade 
vittnesutsagor inte nådde en hög nivå av precision kunde Lindholm (2008), genom att 
undersöka och jämföra tre grupper (poliser, domare och lekmän), visa att polisgruppen 
presterade relativt bra och betydligt bättre än domare och lekmän. Detta resultat 
indikerar att det, som i fallet med lögner, finns vissa tecken som är karakteristiska för en 
korrekt respektive felaktig utsaga, även när vittnet är ärligt, och att poliser stöter på 
dessa i sitt dagliga arbete och lär sig att använda dem.  
 
Efter dessa studier har fokus alltmer flyttats till att kunna kartlägga och studera dessa 
”tecken” som karakteriserar en felaktig respektive korrekt utsaga. I en opublicerad 
studie (Lindholm, 2008) har de vittnesmål som bedömdes av poliser, domare, och 
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lekmän i Lindholm (2008) analyserats vidare för att se om det fanns objektiva skillnader 
mellan korrekta och felaktiga vittnessvar. Analysen bygger på studier från fenomenet 
”Feeling of Knowing” som visar att individer som svarar på allmänna kunskapsfrågor 
(semantiskt minne) uttrycker sig annorlunda när de är osäkra på ett svar jämfört med när 
det är säkra (Krahmer & Swerts, 2005). De svar som deltagarna var osäkra på innehöll 
ofta mer tvekan, det vill säga ofyllda pauser, mer verbala och icke-verbala utfyllnader 
(till exempel ”eh”, ”va”, ”liksom”, ”alltså”, ”såhär”) och fler garderingar som innebär 
att man undviker att binda sig vid det man säger och att man tillåter undantag (”kanske”, 
”tror jag”, ”ungefär”). Den analys som gjorts på vittnesutsagorna från Lindholm (2008) 
visar att felaktiga jämfört med korrekta utsagor innehåller fler av dessa ”osäkerhets”- 
tecken.  Dessutom visar analysen att felaktiga jämfört med korrekta svar innehåller fler 
ord.  
 
Om det är möjligt att hitta systematiska kännetecken hos felaktiga och korrekta 
påstående följer frågan om detta kan läras ut till de grupper som ska särskilja utsagor i 
det verkliga livet. Tidigare studier har visat att individer faktiskt blir bättre på att 
särskilja utsagor om de uppmärksammas på vissa drag hos vittnes svar (Porter, 
Woodworth & Birt 2000; Vrij & Mann, 2004). Liksom det mesta av tidigare forskning 
på detta område handlar dessa studier dock om påståenden som är avsiktligt felaktiga 
och inte när vittnet är ärligt. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att förbättra förmågan att 
diskriminera korrekta från felaktiga påståenden genom att ge människor tillgång till 
kunskap om de systematiska kännetecknen hos dessa påståenden. Det förväntas att 
(Hypotes 1) de undersökningsdeltagare som får information om vad som kännetecknar 
felaktiga respektive korrekta påstående kommer att bli bättre på att skilja mellan dessa. 
Dessutom förväntar jag mig att (Hypotes 2) undersökningsdeltagare som får 
ovannämnda information kommer att visa en högre grad av säkerhet på egna 
bedömningar.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet utgjordes av 25 kvinnor och 17 män med en genomsnittsålder av 25 år (SD = 
3.4) där den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta deltagaren var 32. Dessa 
individer delades i en experiment- (13 kvinnor och 8 män) och en kontrollgrupp (12 
kvinnor och 9 män). Undersökningsdeltagarna rekryterades genom skriftlig anmälan på 
en lista som sattes upp vid Psykologiska institutionen (n = 11) samt genom att 
uppsatsförfattaren frågade förbigående studenter vid A och B huset vid Stockholms 
Universitet (n = 31). Undersökningsdeltagare blev erbjudna antingen tid för 
kursobligatorium eller en biobiljett för sitt deltagande. 
 
Material 
Materialet till denna studie bestod av tre olika enkäter. Dessa konstruerades med hjälp 
av data som hämtades från Lindholm (2005) där 27 personer intervjuades angående 
deras minne av en film de fick titta på där en kvinna blev kidnappad.  Intervjuerna, som 
bestod av en fri återgivning och tolv specifika frågor (till exempel: ”Beskriv hur 
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mannen som stod utanför och väntade på kvinnan var klädd”), filmades och blev sedan 
transkriberade ordagrant, inkluderande tvekan (uttryckt i form av en rad punkter), 
utfyllnadsljud, som ”uhm”, uh”, osv. 
 
Utifrån informationen i kidnappningsfilmen kodades korrektheten i ”vittnenas” svar av 
två oberoende bedömare (inter-rater reliabilitet = 0.95). De svar som kunde 
kategoriseras som antingen korrekta eller felaktiga användes för att konstruera själva 
materialet till föreliggande undersökning (de tre enkäterna). Påståenden som ”jag vet 
inte” eller de som innehöll både korrekt och felaktig information uteslöts. 
 
För den aktuella studien konstruerades tre olika versioner av förhörsutdrag med enskilda 
transkriberade förhörsfrågor och vittnessvar. Tre olika versioner användes för att öka 
antalet vittnessvar som bedömdes. För att proportionen korrekta och felaktiga 
vittnessvar skulle vara jämförbar med fördelningen i hela vittnesförhöret, alltså för den 
ekologiska validiteten, användes till varje version 10 korrekta och 4 felaktiga 
påståenden från fyra olika vittnen. Varje vittne gav mellan 2 och 5 svar i enkäterna utan 
någon överlappning mellan frågorna i samma enkät. De tre versionerna skiljde åt sig när 
det gäller hur sambandet mellan ”osäkerhets”-tecken och vittnenas precision (korrekt 
eller felaktigt svar) ser ut. I två versioner (1 och 3) är sambandet moderat (r = -0.33, 
respektive -0.35) och i en version (2) är sambandet starkt (r = -0.79). Ju starkare 
samband desto större är skillnaden i antal ”osäkerhets”-tecken mellan korrekta och 
felaktiga svar. 
 
Varje förhörsversion inleds med en kort brottsbeskrivning och beskrivning av 
förhörssituationen. För hälften av deltagarna (experimentgruppen) gavs dessutom 
information om vad som särskiljer korrekta och felaktiga vittnessvar. 
Experimentgruppen fick följande information som i fortsättningen kallas 
”instruktioner”: 
 

”Ny forskning har påvisat vissa skillnader i vittnesutsagor som är felaktiga 
jämfört med de som är korrekta. I jämförelse med korrekta utsagor innehåller 
felaktiga utsagor till exempel ofta fler ord. De innehåller även något mer tvekan, 
det vill säga ofyllda pauser eller meningslösa utfyllnader (t ex ”eh”, ”liksom”). 
Felaktiga utsagor innehåller också i jämförelse med korrekta något fler 
garderingar som innebär att man undviker att binda sig vid det man sagt och att 
man tillåter undantag. Exempel på garderingar är ”kanske”, ”tror jag”, ”ungefär”, 
”tippar/chansar”, ”möjligen”, ”ganska”, ”skulle kunna”, ”eller något sånt”, ”lite”.” 

 
Efter denna instruktion fick experimentgruppen läsa ett par exempel på korrekta 
respektive felaktiga svar (Se appendix). Kontrollgruppen fick inte någon information 
om skillnader eller exempel på korrekta och felaktiga svar.  
 
Innan presentationen av vittnessvaren beskrevs i varje enkät att förhörsledarens frågor 
var skrivna inom citationstecken och vittnenas svar skrivna med fet stil. Före frågan och 
vittnenas svar fick deltagarna också läsa vittnets namn och födelsedatum (dessa 
variabler var inte aktuella för den här studien och inkluderades inte i analysen). För 
varje fråga/ svar par fanns det utrymme för att markera ”korrekt” eller ”felaktigt” samt 
”graden av säkerhet” på en 5-gradig skala (0 = inte alls säker, 5 = helt säker). Sista sida 
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av formuläret innehöll generella frågor om undersökningsdeltagarens demografiska 
bakgrund (t.ex. kön, ålder, osv.) för att, vid signifikanta resultat, kunna utesluta 
bakomliggande variabler. 
 
Pilotstudie 
En pilotstudie med 12 undersökningsdeltagare genomfördes för att kontrollera 
materialet till och proceduren för denna studie. Efter pilotstudien togs vissa delar bort 
från instruktionerna, som kunde uppfattas på helt olika sätt av olika 
undersökningsdeltagare. Till exempel ”hmm” kunde uppfattas som ”fyllningsord” av 
vissa och som motsvarighet till ”ja” för andra. Detta hade stor betydelse för studien 
eftersom bedömning berodde i stort sätt på vilken betydelse undersökningsdeltagarna 
tillskrev uttrycket ”hmm”. 
 
Procedur 
Försökspersonerna testades, i ett klassrum vid Psykologiska institutionen och i 
korridorerna vid Stockholms Universitet, där de fyllde i enkäten (hälften med- 
och hälften utan instruktionerna). Vilka som fick vara med i experiment- (med 
instruktioner) respektive kontrollgruppen (utan instruktioner) samt vilken version av 
enkät de skulle få bestämdes slumpmässigt i förväg genom att singla slant. Deltagarna 
blev muntligt informerade om att deltagandet var frivilligt, att de när som helst kunde 
välja att avsluta sitt deltagande och att deras uppgifter skulle behandlas med 
konfidentialitet. Efter det att de fyllt i enkäten blev undersökningsdeltagarna 
informerade om studiens syfte och erbjöds möjlighet att skriva ner e-post adress för att 
kunna ta del av undersökningens resultat.  

Analysmetod 
För att på bästa sätt redovisa resultatet från denna studie användes ”Signal Detection 
Theory”. Med hjälp av denna metod kan vi skilja mellan individens förmåga att 
diskriminera korrekta från felaktiga påståenden, samt om det finns någon tendens att 
svara på ett visst sätt, så kallad responsbias (Hochhaus, 1972). När ett påstående ska 
bedömas som korrekt eller felaktigt kan undersökningsdeltagarnas svar bli av fyra 
möjliga slag (se Tabell 1). För det första kan denne välja ”korrekt” när påståendet 
faktiskt är korrekt (hit), för det andra kan denne välja ”felaktigt” när påståendet är 
korrekt (miss), för det tredje kan denne välja ”korrekt” när påståendet är felaktigt 
(falsklarm) och för det fjärde kan denne välja felaktigt när påståendet är felaktig 
(korrekt förkastande). 
 
Tabell 1. Illustration av Signal Detection Theory 
 

Vittnets svar  

Korrekt Felaktigt 

Korrekt Hit Falsklarm 
Deltagarens 
bedömning  Felaktigt Miss Korrekt 

förkastande 
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Hur bra en individ är på att skilja mellan sanna och falska påstående redovisas med 
hjälp av ”d'” (diskrimineringskoefficient) som räknas som z-värdet av proportion hits, 
z(H), minus z-värdet av falsklarm, z (FA). Bästa resultat inträffar när proportion hits är 
1.00 och proportion falsklarm är 0.00. Dessa värden ger dock ett d'-värde som är lika 
med 0. För att undvika detta ersätts värdet 1.00 med 0.99 och värdet 0.00 med 0.01 
(Macmillan & Creelman, 2005). Större d'-värden betyder att individen är bättre på att 
diskriminera korrekta från felaktiga påstående, och d'-värden nära noll indikerar 
prestation på slumpnivå (Macmillan & Creelman, 2005).  
 
Responsbias, tendensen att bedöma påstående som korrekt eller felaktigt, redovisas 
med hjälp av ”c” (c = -0.50[z(H)+z(FA)]). En totalt neutral svarsstil, det vill säga att 
svara ”korrekt” lika ofta som ”felaktigt”, har ett c-värde lika med 0, en konservativ bias 
(tendensen att oftare bedöma ett påstående som felaktigt) producerar ett positiv c-värde, 
och en liberal bias (tendensen att oftare bedöma ett påstående som korrekt) producerar 
ett negativ värde. Alla z-värden inhämtades från Hochhaus (1972).  
 
Efter att data omräknats till d' och c, undersöktes effekterna av den oberoende variabeln 
(instruktioner) på den beroende variabeln (d-värden) med hjälp av ett t-test för 
oberoende mätningar. Dessutom genomfördes en mixad 2 (med eller utan instruktioner) 
x2 (korrekt eller felaktig bedömning) variansanalys med upprepade mätningar på den 
sista faktorn, och med grad av säkerhet som beroende variabel. 
 
 

Resultat 
 
Den genomsnittliga proportionen hits (sannolikheten att en deltagare bedömer ett 
korrekt påstående som korrekt) och falsklarm (sannolikheten att en deltagare bedömer 
ett felaktigt påstående som korrekt) från båda grupper presenteras i Tabell 2. Ett t-test 
för oberoende mättningar visade på en icke-signifikant skillnad mellan båda grupper, 
t(40) = -0.35, p = 0.73. Experiment- och kontrollgruppen skiljde sig alltså inte i d'-
värden. Båda grupperna visade dessutom en stark liberal responsbias, -0.72 och -0.76, 
det vill säga individer från båda grupper tenderade att bedöma ett påstående som 
korrekt, oavsett av detta påstående i verkligen var korrekt eller felaktigt 
 
Tabell 2. Genomsnittlig proportion hits, falsklarm, diskriminations koefficient (d') och 
responsbias (c), samt standard avvikelse för experiment- och kontrollgruppen  
 

Extra instruktion 
 

Ja Nej 

Proportion    hits 0.74 (0.30) 0.78 (0.16) 

Proportion  falsklarm 0.64 (0.23) 0.65 (0.22) 

d' 0.30 (1.11) 0.40 (0.91) 

c – 0.72 (0.72) – 0.76 (0.67) 
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Skillnader mellan de tre enkätversionerna 
Som beskrivits i metoddelen skilde sig de tre versionerna åt vad gällde styrkan på 
sambandet mellan antalet ”osäkerhets”-tecken i vittnenas svar och svarets korrekthet. 
Eftersom styrkan på detta samband kan ha spelat roll för effekten av instruktion, 
genomfördes en analys där grupperna som fått en version med ett högt samband 
(version 2 med r = -0.79) jämfördes med grupperna som fått versionerna med det 
moderata sambandet (version ett med r = -0.33 och version tre med r = -0.35). En 2 
(med eller utan instruktioner) x2 (typ av version, med hög eller moderat samband) 
ANOVA visade en signifikant huvudeffekt av typ av version, F (1,41) = 5.45, p = 0.02, 
n2 = 0,13. Analysen visar att d'-värden varierar beroende på hur stark korrelationen 
mellan ”osäkerhets”-tecken och precision är. De undersökningsdeltagare som fick en 
version med hög korrelation (version 2) kunde bättre än andra undersökningsdeltagare 
skilja mellan korrekta och felaktiga svar.  
 

 
 

Figur 1. Genomsnittligt d'-värde hos de olika grupper beroende på Instruktioner (med 
eller utan) och enkät version (version 1/3 eller version 2) 
 
Samma 2x2 ANOVA visade på en tendens till interaktionseffekt mellan typ av version 
(högt eller moderat samband) och instruktioner (med eller utan), F (1.41) = 3.447, p = 
0.07. De deltagare som hade fått instruktioner om skillnader mellan korrekta och 
felaktiga svar presterade bättre än de utan instruktioner när de bedömde vittnessvar med 
ett högt samband mellan ”osäkerhets”-tecken och korrekthet, medan effekten av 
instruktioner var den motsatta hos deltagare som bedömt vittnessvar med ett svagare 
samband (se Figur 1). 
 
Säkerhet på bedömningen 
En mixad 2 (med eller utan instruktioner) x2 (korrekt eller felaktig bedömning) 
variansanalys med upprepade mätningar på den sista faktorn, och med grad av säkerhet 
som beroende variabel visade på en icke-signifikant tendens till huvudeffekt av 
instruktioner, F(1,41) = 2.32, p = 0.14. De som hade fått instruktioner visade en tendens 
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till större grad av säkerhet när de gjorde både korrekta och felaktiga bedömningar (se 
Tabell 3). 
 
Tabell 3. Genomsnittlig grad av säkerhet vid korrekta och felaktiga bedömningar för 
gruppen med- och utan instruktioner 
 

Instruktioner 
 

Ja Nej 

Korrekta 
bedömningar 
(hits/korrekt 
förkastande) 

3.47 (0.94) 3.12 (0.47) 

Felaktiga 
bedömningar 
(miss/ falsklarm) 

3.36 (0.82) 3.16 (0.38) 

 

 

Diskussion 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka huruvida kunskap om vad som 
kännetecknar en felaktig respektive korrekt utsaga gör att individer blir bättre på att 
bedöma en utsagas riktighet. Tidigare forskning (Lindholm, 2008) tyder på att vissa 
grupper besitter en sorts kunskap som gör dem bättre på sådana bedömningar. Dessa 
individer tros få denna kunskap genom erfarenhet i sitt dagliga arbete. Genom att 
kartlägga vad som kännetecknar en korrekt och falsk utsaga från Lindholm (2005) 
utformades instruktioner som skulle ge individer den sortens kunskap och på det sättet 
förbättra deras diskrimineringsförmåga.  
 
Hypotes nummer ett, att de personer som hade fått tillgång till dessa instruktioner 
skulle bli bättre på att diskriminera ett korrekt från ett felaktigt påstående, stöds inte när 
data från de tre enkäter analyseras tillsammans. De individer som hade fått 
instruktionerna skiljde inte sig från de som inte fick dem när de gjorde sina 
bedömningar. Om data däremot analyseras utifrån de olika enkäter finner vi att de som 
fick instruktioner blev bättre i sina bedömningar när de bedömde vittnessvar med ett 
starkt samband mellan osäkerhetstecken och korrekthet (enkätversion två) men inte när 
de bedömer svar med ett svagare samband (enkät nummer ett och tre). Genom att titta 
på Figur 1 kan vi förstå varför det inte framkom att det fanns någon skillnad när hela 
data analyserades tillsammans; det var nämligen så att resultatet för de olika enkäterna 
tog ut varandra. 
 
Varför den predicerade effekten av den oberoende variabeln (instruktioner) märks i 
enkät nummer två kan bero på att korrelationen mellan ”cues” (de drag som 
karakteriserar en korrekt eller felaktig utsaga) och vittnesprecision (korrekt eller 
felaktigt vittnesmål) är hög hos denna enkät (r = -0.79) och bara moderat i enkäter 
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nummer ett och tre (r = -0.33 och -0.35).  Det förklaras med att gruppen som får läsa att 
ett påstående är korrekt eller felaktigt om det innehåller vissa tecken, kommer att 
prestera bättre ju flera av dessa tecken det finns att hitta i påståendet. Att det i version 
ett och tre inte fanns en så stark korrelation att utgå ifrån vid bedömningen antyder att 
instruktionerna inte någon större effekt på dessa.  
 
Resultatet visade också att deltagarna i de två informationsbetingelserna hade en stark 
responsbias (c = -0.72 och -0.76). Att undersökningsdeltagare hade en tendens att 
bedöma ett påstående som korrekt istället för felaktigt kan ha skapat en ”takeffekt”, det 
vill säga att eftersom det fanns flera korrekta än felaktiga svar i enkäten (10 mot 4) så 
fick de flesta flera ”hits” än det de skulle ha fått om fördelningen av påståendena såg 
annorlunda ut. Responsbias hos undersökningsdeltagare i denna studie var starkare än 
det som tidigare studier har visat (Ball & O’Callaghan, 2001; Lindholm, 2008) och kan 
vara en anledning till att varför effekten av instruktioner inte visat sig vara starkare 
(Ball & O’Callaghan, 2001) 
 
Den totala genomsnittliga prestationen (d' = 0.35) för alla undersökningsdeltagare 
stämmer överens med resultatet som hittats hos lekmän i Lindholm (2008) och ger 
ytterligare stöd till hypotesen att vanliga (oerfarna i området) individer inte presterar 
mycket bättre än slumpnivå (Goodman et al., 2002). Å andra sidan kan det konstateras 
att de individer som hade fått instruktioner och testades med enkäten nummer två nådde 
ett d’-värde av 1.16, vilket är nära den diskriminations koefficient som poliser visade 
(1.44) i Lindholm (2008). Detta talar för att sådana instruktioner som användes i denna 
studie kan förbättra prestationer hos vanliga personer som annars endast hittas hos, 
inom detta område, erfarna individer. Framtida forskning skulle kunna testa om det är 
möjligt att förbättra prestationen hos de grupper som redan från börjar visar en hög d'-
värde, det vill säga poliser, eller om effekten av sådana instruktioner har en begränsad 
påverkan. 
 
Hypotes nummer två, att undersökningsdeltagare som får instruktioner kommer att visa 
en högre grad av säkerhet på egna bedömningar, fick visst stöd av studien. 
Undersökningsdeltagare som hade fått instruktioner visade en tendens att vara säkrare 
på egna bedömningar än de som inte fick några instruktioner; detta oavsett om det 
handlade om korrekta eller felaktiga bedömningar. Följaktligen kan vi säga att hur 
säker en person är på sin egen bedömning inte är en särkilt stark indikator av 
bedömningens riktighet, och att sådan instruktion som används i denna studie kan bli 
kontraproduktiv vid bedömningen av vissa påståenden eftersom det skulle innebära att 
individen blir säkrare på att han/hon gjort en korrekt bedömning när så egentligen inte 
är fallet. 
 
Materialet i denna studie bestod av transkriberade vittnesförhör som presenterades i 
olika fråga/svar par. Detta gjordes för att minska antalet faktorer som bedömaren kunde 
ta hänsyn till vid en sådan bedömning (till exempel: kroppsrörelse, ansiktsuttryck, 
leende, osv.). En annan anledning till det var för att kunna kontrollera om de variabler 
som berörs i studien verkligen var de som påverkade resultatet. Individer i denna studie 
behövde inte heller tänka på möjliga konsekvenser som bedömningar kunde ha och 
resultatet från denna studie kan därför inte generaliseras till att omfatta bedömningar 
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som görs i situationer där bedömningsprocessen är påfrestande eller när själva 
bedömningen innebär allvarliga konsekvenser för individen. 
 
De instruktioner som användes i denna studie togs fram genom att analysera 
vittnesförhör från en tidigare studie (Lindholm, 2005) där vittneshändelsen var en 
simulerad situation som presenterades i form av en film. Ytterligare forskning behövs 
för att kunna fastställa om de olika ”osäkerhetstecken” som hittats i dessa vittnesförhör 
(vilka utgjorde grunden till den beroende variabeln i denna studie) också förekommer 
hos förhören där inkodningen av vittneshändelsen och själva förhöret ger upphov till 
starka känslor hos vittnena. Användningen av flera ord eller meningslösa utfyllnader 
kan också vara tecken på att framkallandet av den bevittnade händelsen ger upphov till 
starka och obehagliga känslor hos vittnena. Om så är fallet så blir inte våra instruktioner 
till stor hjälp och kan dessutom ge det motsatta resultat, det vill säga att ett korrekt 
påstående bedöms som felaktigt. 
 
Utifrån resultatet från denna studie kan vi dra slutsatsen att det tycks vara möjligt att 
förbättra en persons diskrimineringsförmåga när det gäller korrekta och felaktiga 
påstående. Effekten av de instruktioner som användes för denna studie var beroende av 
att det påstående som bedömdes innehöll ”osäkerhetstecken” och att det antal tecken 
var högt korrelerade med vittnesprecision. Ytterligare forskning behövs för att kunna 
förstå hur interaktionen av dessa variabler påverkar bedömningen och hur vi kan 
förbättra instruktionerna så att de kan ha större effekt. Detta kan göras genom att 
vidareutveckla instruktionerna och testa de på olika grupper med olika förkunskaper 
och förutsättningar. 

Det faktum att poliser och domare har visat sig vara bättre än andra på att bedöma en 
utsagas riktighet (Lindholm, 2008) kan kännas betryggande, men det begås fortfarande 
felbedömningar som innebär allvarliga konsekvenser för de involverade. Forskning 
inom detta område bör fortsätta så att människor i rättsystemet får de verktyg de 
behöver för att utföra sina arbeten på bästa sätt. 
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Appendix 
 

Exempel på utsagor där vittnet minns rätt 

Förhörsledarens frågor är skrivna inom citationstecken. Vittnenas svar är skrivna med 
fet stil. 

I: ”Han som sen blev offer då då. Kan du beskriva hur han var klädd?” 

V: Eh, han hade en mössa med ett gult M på, jättestort. 

Exempel på utsagor där vittnet minns fel 

I: ”Mm,mm. Kommer du ihåg färgen på hans tröja eller jacka eller…” 

V: Eh, sen så tröjan eh…öh, den, den var, den kanske var vit..då,är min första,eh bild. 


	Exp1.pdf
	Exp11

