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Vittnesmål används idag som ett av de viktigaste bevisen i brottsmål. 
Samtidigt är felaktiga vittnesmål den främsta orsaken till att personer 
blir oskyldigt dömda (Wells & Olson, 2003). Forskning visar att det är 
svårt att bedöma vittnens tillförlitlighet. Det är dock klart att de flesta 
förmågor går att förbättra med träning och feedback. Syftet med 
studien är därför att undersöka om direkt feedback samt information 
om faktorer som kännetecknar korrekta vittnesutsagor har betydelse 
för förmågan att bedöma utsagors tillförlitlighet.  I studien undersöks 
också om träning kan förbättra förmågan att bedöma sin egen 
bedömning av vittnesutsagor. 54 personer deltog i studien där en 
grupp fick träning med direkt feedback på bedömning av 
vittnesutsagor innan de bedömde tillförlitlighet i andra utsagor, en 
grupp fick ingen träning. Resultatet visade ingen signifikant effekt av 
träning för förmågan att särskilja korrekta och felaktiga vittnesutsagor. 
Deltagare som tränat var dock signifikant säkrare på sina korrekta än 
felaktiga bedömningar, vilket visar effekt av träning på förmågan att 
bedöma sin egen bedömning. Resultaten diskuteras med anknytning 
till tidigare teori och forskning.  

 
 
Vittnesmål används idag som ett av de starkaste bevisen i en brottsmålsrättegång, i vissa 
fall är det den enda bevisningen att tillgå. Samtidigt är vittnesmål som bevis den främsta 
orsaken till att människor bli oskyldigt dömda på grund av felaktiga vittnesmål (Wells 
& Olson, 2003). Forskning på området har visat att det är svårt att bedöma 
tillförlitlighet hos vittnen (Lindholm, 2008) dock går de flesta förmågor att förbättra 
med träning och feedback. I den här studien undersöks därför om träning med direkt 
feedback kan förbättra förmågan att bedöma tillförlitlighet av vittnesutsagor.  
 
Minnessystem och mekanismer 
Tillförlitliga vittnesmål är delvis beroende av hur väl vittnet minns den aktuella 
händelsen. Minnet är ett komplex system som delas upp i arbetsminne och 
långtidsminne. Enligt Alan Baddeleys Model of working memory hjälper arbetsminnet 
oss att hantera information så att vi kan använda den i de komplexa kognitiva uppgifter 
som vi vardagligt ställs inför. Kunskap lagras sedan i långtidsminnet antingen som 
implicita minnen, vilket är icke medveten kunskap som påverkar vårt beteende utan att 
vi är medvetna om det eller som explicita minnen. De explicita minnena kan delas upp i 
det semantiska minnet som är minnen över generell kunskap om världen samt det 
episodiska minnet vilket är minnen från händelser som personen erfarit (Goldstein, 
2005). Denna studie fokuserar på det episodiska minnet och bedömningar av när vittnen 
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ska minnas detaljer från en specifik händelse. Minnesprocessen i det episodiska minnet 
följer tre faser; inkodning (inlärning), lagring och framplockning (att minnas). Lagring 
och framplockning av information från långtidsminnet är parallella processer som 
återspeglar varandra. Enligt teorin Levels of processing (LOP) påverkar sättet som en 
upplevelse kodats in på förmågan att kunna minnas upplevelsen. Information som kodas 
in genom att exempelvis visualisera den till bilder eller genom att fokusera på 
betydelsen av informationen och relatera den till redan inlärd information förbättrar 
denna förmåga. Minnet av en händelse påverkas av flera faktorer som exempelvis 
samtal med andra individer om händelsen eller externa faktorer som vad vi läst och hört 
via media (Goldstein, 2005). Dessa faktorer kan påverka och förändra minnet så att 
minnet inte längre återspeglar den faktiska händelsen. Med andra ord kan vi 
missbedöma källan till våra minnen (Johnson, 1997) och tro att vi sett eller kommer 
ihåg något som inte har inträffat. 
 
Bedömningar av trovärdighet: Lögn kontra sanning  
En utmaning och en viktig uppgift för rättsväsendet och rättssäkerheten är att kunna 
skilja på om ett vittnes minne av en händelse faktiskt härstammar från en upplevelse 
eller om minnena är felaktiga. Ett annat problem som rättssystemet stöter på är när 
vittnen har ljugit i vittnessammanhang. Ekman, O’Sullivan & Frank (1999) lät deltagare 
bedöma huruvida de ansåg att personer i ett par filmer talade sanning om en viss 
händelse eller inte. Resultatet visade att poliser och psykologer inriktade på 
rättpsykologi var betydligt bättre än personer utan dessa yrken eller specifika 
kunskapsområden på att göra korrekta bedömningar av berättelsernas trovärdighet. 
Ekman et al. (1999) menade att dessa personer var bättre tränade i sina yrken på att 
känna igen en lögn hos en person. De menade även att vissa ansiktsuttryck och gester 
kan avgöra en persons trovärdighet det vill säga om den ljuger eller inte.  
 
Litteraturgenomgång på området visar att det inte finns några typiska faktorer som alltid 
kan kännetecknas hos lögnare men att vissa faktorer är vanligare än andra. Dessa kan då 
framkalla specifika beteendemönster (DePaulo, Lindsay, Malone, Muhlenbruck, 
Charlton & Cooper 2003; Vrij, Edward, Roberts & Bull 2000). Exempelvis är skuld, 
rädsla och upprördhet vanliga emotioner som kan resultera i beteenden som undvikande 
av ögonkontakt, snabba och ryckiga muskelrörelser samt ordutfyllnader som ”uhm” 
”eh” (Ekman, 1992). Bond och DePaulos (2008) metaanalys visade svårigheter med att 
avslöja lögner hos ett vittne. Dock upptäckte de att trovärdighet hos en lögnare är en 
avgörande faktor för om personen ska bli avslöjad eller inte. Ekman och O’Sullivan 
(1993) lät personer från secret service, personer från olika rättsinstanser, polis och 
domare i Kalifornien samt psykiatriker, collegestudenter och arbetande lekmän bedöma 
trovärdighet hos tio personer på en film som antingen ljög eller talade sanning om sina 
känslor. Endast personer från secret service visade på en relativt god 
bedömningsförmåga. Denna grupp uppgav att de använde sig av både verbala och 
ickeverbala indicier och faktorer i sina bedömningar samt att de var vana vid att bedöma 
subtila ansiktsuttryck. 
 
Denna kunskap kan vara användbar i bedömning av vittnen som avsiktligt lämnar 
felaktiga vittnesmål men problem finns även när ärliga vittnen vittnat felaktigt på grund 
av felaktig minnesåtergivning. Felaktiga vittnesmål på dessa grunder kan vara svårare 
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att upptäcka då vittnet inte försöker dölja något. De känner därför ingen skuld, rädsla 
eller upprördhet och visar heller inga utmärkande beteendemönster. Detta kan vara en 
av anledningarna till att domare litar för mycket till uppgifter från vittnen (Memon, Vrij 
& Bull, 2003). 
 

Uppfattningar om kriterier för tillförlitlighet 
Högsta domstolen i USA (US Supreme court) utarbetade 1972 fem kriterier i 
dokumentet Neil v. Bigger som rätten skulle förhålla sig till och beakta i bedömningen 
av ett vittnes tillförlitlighet. Dessa fem kriterier är följande; 1. Vittnets möjlighet till att 
ha sett gärningsmannen vid brottshändelsen 2. Vittnets uppmärksamhetsgrad vid 
brottstillfället 3. Tillförlitligheten av vittnets tidigare beskrivning av gärningsmannen 
(att den ska stämma ihop med senare beskrivning) 4. Vittnets grad av säkerhet under 
förhöret 5. Tiden som förflutit mellan brottshändelsen och förhöret (Wells & Murray, 
1983). Wells och Murrays (1983) kritik mot dessa faktorer var främst att de inte bygger 
på någon minnes- eller rättspsykologisk forskning på området utan på ren intuition. 
Wells och Murray (1983) utvärderade faktorerna och resultatet gav stöd för 
uppfattningen att vittnets möjlighet att ha sett gärningsmannen samt tiden från 
brottshändelsen till förhöret var relevanta faktorer att ta hänsyn till i bedömning av 
vittnens tillförlitlighet. Problem fanns dock, menade de, med kriterierna om att en 
tidigare beskrivning av brottshändelsen skulle stämma överens med en senare 
beskrivning. Denna faktor var irrelevant för bedömning av tillförlitlighet då båda 
beskrivningarna kunde vara felaktiga. Vittnets uppmärksamhetsgrad var ett för vagt 
begrepp då definitionen inte var specificerad. Denna uppgift kunde endast bekräftas av 
vittnet vilket gjorde informationen sårbar då vittnet kunde ha missbedömt 
tidsuppfattningen.  
 
Mest kritiska var dock Wells och Murray (1983) mot uppfattningen att vittnets säkerhet 
skulle vara en faktor att beakta i bedömning av vittnesmål. Säkerhet hos ett vittne har 
även visats i andra studier vara den faktor som är mest inflytelserik inom rättsväsendet 
vid bedömning av ett vittnes tillförlitlighet (Leippe, Manion & Romanczyk 1992; 
Penrod & Cutler, 1995). Det är även detta kriterium som mycket av den senare 
forskningen har fokuserat på. Penrod och Cutler (1995) utförde nio olika studier där 
undersökningsdeltagarna först fick titta på ett fingerat rån och sedan bedöma utefter 
fotografier om personen som utförde rånet fanns med på bilderna samt skatta hur säkra 
de var på sin bedömning. Resultatet visade inte på något signifikant samband mellan 
säkerhet på sin bedömning och korrekt bedömning. I studien av Leippe et al. (1992) lät 
författarna barn mellan 5-6 år och 9-10 år gamla samt vuxna ta del av ett event för att 
sedan svara på frågor om eventet. Collegestudenter fick sedan skilja på vilka 
minnesåtergivningar som var korrekta respektive felaktiga. Författarna ville även 
undersöka om ålder på personen som gav minnesåtergivningen hade någon betydelse 
för bedömningen. Resultatet visade att ju äldre personen var desto mer tillförlitlig 
bedömdes dess minnesåtergivning vara. Personens säkerhet på sin minnesåtergivning 
var en tydlig felaktig faktor som studenterna använde sig av i sin bedömning då inget 
samband med tillförlitlighet uppmättes. 
  
Lindsay, Read och Sharma (1998) drog dock slutsatsen från sin studie att säkra vittnen 
är generellt sett mer tillförlitliga än osäkra vittnen samt att omständigheter som leder till 
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god minnesförmåga för vittnet har en positiv inverkan på både tillförlitlighet och 
konfidensskattning hos vittnet. I studien fick deltagare se två personer på film för att 
senare få peka ut dem från fotografier. Deltagarna fick göra samma procedur men under 
olika omständigheter där exempel på den sämsta omständigheten var ett distraherande 
test mellan filmen och bedömningen. Även i Kebbells (2009) studie uppmättes ett starkt 
samband mellan vittnets säkerhet och tillförlitlighet speciellt på bedömningar skattade 
som ”helt säker”. I studien fick deltagarna se en film om ett fingerat mord och delades 
sedan in i tre olika betingelser. I den ena betingelsen fick deltagarna svara på 
enkätfrågor om det fingerade mordet samt skatta sin säkerhet på sina svar. I den andra 
betingelsen fick två deltagare spela rollen som intervjuare respektive vittne. Vittnet fick 
svara på frågor muntligt men skatta sin säkerhet på sina svar på en enkät. I den tredje 
betingelsen svarade vittnet muntligt på frågorna samt förklarade sin skattning på sina 
svar med egna ord. Det starka sambandet mellan vittnets säkerhet och tillförlitlighet 
uppmättes under samtliga betingelser. En anledning till detta resultat kan vara att 
analysen i Kebbells (2009) studie jämförde relationen inom en individs korrekta svar 
och skattad säkerhet istället för mellan individer som i många tidigare studier. Brister i 
denna typ av analys är att den har lite eller ingen ekologisk relevans för identifiering av 
gärningsman och används därför sällan (Kebbell, 2009).  
 
Bedömningar av vittnens minnen 

En korrekt bedömning av ett vittnes minnesåtergivning är av största vikt för ett 
fungerande rättssystem. Studier har gjorts på hur väl en person kan bedöma ett vittnes 
tillförlitlighet. Wells, Lindsay och Tousignant (1980) utgick ifrån att information om 
problematiken kring ett vittnes minne skulle förbättra bedömningen av vittnesmål. 
Deltagarna i studien fick ta del av en film där en psykolog berättade lite om 
problematiken kring minnet samt att forskning visat låg eller inget samband mellan 
säkerhet och korrekt minnesåtergivning hos vittnen. Deltagarna fick sedan se en video 
med ett korsförhör av ett vittne som antingen angav rätt eller fel gärningsman. 
Resultatet av studien visade att information från en expert på området minskade 
övertron på vittnets säkerhet som en viktig faktor att beakta i sin bedömning och gjorde 
därmed fler korrekta bedömningar. Stöd för detta resultat visades även i Lindsay, Nilsen 
och Reads (2000) studie. De lät par av deltagare få anta rollen som vittne eller 
förhörsledare. Vittnet fick utföra experimentet under två olika betingelser. Under de 
bästa omständigheterna fick vittnet se en tre minuter lång video av personen från olika 
situationer, vinklar och med olika kläder och fick sedan direkt efter identifiera personen 
från filmen utifrån fyra fotografier. Under de sämsta omständigheterna såg vittnet 
endast en 10 sekunder lång filmsekvens, fick därefter göra ett test på två minuter för att 
sedan identifiera personen. Vittnena under båda betingelserna fick även skatta säkerhet 
på sin bedömning. Resultatet visade ett samband mellan vittnets säkerhet och dess 
tillförlitlighet. Deltagarna visade en svag tendens till att kunna skilja korrekta och 
felaktiga vittnesmål från varandra men var generellt dåliga på det.  
 

Ball och O’Callaghan (2001) visade att det är svårt att urskilja korrekta minnen från 
felaktiga minnen även hos barn. Barnen i studien fick svara på en del frågor kring ett 
tandläkarbesök. Svaren betecknades antingen som en korrekt minnesåtergivning eller 
felaktig. Berättelserna presenterades sedan antingen visuellt eller i transkriberad form 
för högskolestudenter som fick bedöma tillförlitligheten av berättelserna, vilka som var 
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korrekta respektive felaktiga. Ett vanligt misstag hos bedömarna visades vara att just 
avgöra tillförlitligheten i minnesåtergivningen efter hur säkert barnet uttryckte sig om 
händelsen. Kan det vara så att vissa personer är bättre än andra på att bedöma 
vittnesutsagor? Lindholm (2008) undersökte detta där poliser, domare och lekmän 
utgjorde undersökningsdeltagarna. Författaren utgick ifrån att både poliser och domare 
borde ha en bättre bedömningsförmåga än lekmän. Deltagarna fick bedöma 
tillförlitlighet hos vittnen som presenterades antingen i transkriberad form eller visuellt 
via film. Resultatet visade att endast poliser var bättre än både domare och lekmän på att 
bedöma tillförlitlighet hos vittnen. Vidare gjordes det fler korrekta bedömningar av de 
transkriberade vittnesmålen än av de visuellt presenterade vittnesmålen i både 
Lindholms (2008) och Ball och O’Callaghans (2001) studie. Deltagarna i båda dessa 
studier visade även en generellt högre självskattad säkerhet av sin bedömning när de 
gjorde korrekta bedömningar än när de gjorde felaktiga sådana oavsett om 
bedömningarna grundades på skriftlig eller visuell presentation (Lindholm, 2008). Ball 
och O’Callaghans (2001) studie replikerades senare där skolbarnsföräldrar fick bedöma 
tillförlitligheten hos barnens berättelser. Även i denna studie gjordes fler korrekta 
bedömningar av de transkriberade vittnesmålen än av de visuellt presenterade 
vittnesmålen i linje med författarnas hypotes. Studien visade också att föräldrar hade lite 
bättre bedömningsförmåga än studenterna. 
 
Anledningen till resultatet i Lindholms (2008) studie kan enligt Lindholm (2008) samt 
Lindsay et al. (2000) vara att poliser dels har ett intresse och erfarenhet av vittnesmål, 
samt är mer tränade i färdigheter att kunna urskilja korrekta vittnesmål från felaktiga. 
De exponeras även dagligen för vittnesmål av varierande kvalitet och får därför också 
fler möjligheter till feedback på sina bedömningar till skillnad från både domare och 
lekmän (Lindholm, 2008).  
 
Feedback och minnesbedömningar  

Feedback är en central komponent för en ökad kunskapsinlärning inom pedagogisk teori 
(Handley & Williams, 2011) och har även en positiv inverkan för långsiktig inlärning 
(Butler, Karpicke & Roediger, 2008). Feedback har tidigt inom psykologisk forskning 
setts som en betydelsefull förstärkare för inlärning enligt Skinners modell om 
instrumentell inlärning (Skinner, 1956, refererad i Butler et al. 2008; Goldstein, 2005). 
Feedback kan ses som information som ges efter ett framförande eller något slags test. 
Det kan erhållas på olika sätt exempelvis från en lärare, en vän eller genom en 
upplevelse samt genom tillgång till facit. Feedback genom facit kallas korrigerande 
feedback (Hattie & Timperley, 2007) och är den typ av feedback som används i den 
aktuella studien. Butler och Winne (1995) definierade feedback som information som 
kan användas för att bekräfta, tillägga, radera samt omstrukturera redan inkodad 
information i minnet. Flertalet studier har visat på betydelsen av feedback för långsiktig 
inlärning samt för att korrigera för minnesfelaktigheter (ex. Hattie & Timperley 2007; 
Butler et al. 2008). Metaanalyser har visat att feedback har en kraftfull effekt på 
inlärning för studenter även då inlärning har kontrollerats för bland annat tidigare 
kognitiv förmåga, socioekonomisk bakgrund, läxor och klasstorlek (Hattie & 
Timperley, 2007). 
 



6 
 
Butler et al. (2008) undersökte hur feedback på korrekta svar på ett initialt test 
påverkade resultatet på ett senare test. Författarna utgick ifrån att feedback inte bara 
korrigerar minnesfelaktigheter utan även kan förbättra den självskattade konfidensen 
vid korrekta bedömningar. De menade att en person med lågt konfidensskattade 
korrekta svar på ett initialt test skulle bli mer säker på sin bedömning och därmed 
bedöma den självskattade konfidensen högre på det senare testet efter att ha fått 
feedback. Feedback skulle med andra ord dels korrigera för minnesfel men också 
korrigera för metakognitiva misstag (Butler et al. 2008). Metakognition är en persons 
medvetande om dem egna kognitiva processerna och hur de påverkar ens beteende, 
exempelvis förmågan att bedöma vittnesmål (Passer & Smith, 2004). Resultatet av 
studien utförd av Butler et al. (2008) gav stöd åt författarnas hypotes att feedback efter 
ett initialt test förbättrade prestationen vid det andra testtillfället samt att feedback 
fungerade för att korrigera minnesfel. Direkt feedback förbättrade prestationen vid det 
andra testtillfället när personen initialt svarat korrekt på en uppgift men med en lågt 
skattad säkerhet på sin bedömning. 
 
Forskning om skillnader mellan korrekta och felaktiga minnen 

Det är problematiskt att bedöma tillförlitligheten hos hela vittnesmål då en och samma 
person kan minnas vissa saker korrekt och andra felaktigt. Ett sätt att undvika detta 
problem är att bedöma varje vittnesutsaga för sig. Johnson (1997) visade i sin studie 
vissa faktorer som skiljer korrekta och felaktiga minnen åt. Korrekta minnen innehöll 
ofta mer sensoriska beskrivningar (färger, dofter, ljud) och kontextberoende detaljer (tid 
på dygnet, platser) samt detaljer som refererade till känslor. Felaktiga minnen grundades 
oftare på de kognitiva processer som personen hade när händelsen inträffade. Att 
domare inom rättsväsendet har dålig kunskap om de faktorer som påverkar 
tillförlitligheten av vittnesmål och vad som skiljer korrekta vittnesmål från felaktiga 
bekräftas i en studie av Wise (2003). Han menar att det finns ett stort inlärningsbehov 
hos domare för att bättre kunna bedöma vittnesmål. Så, skulle faktorer som förbättrar 
inlärning kunna förbättra förmågan till att kunna urskilja korrekta vittnesmål från 
felaktiga?  
 
I opublicerat material av Lindholm och Sjöberg (2009) visades att korrekta och felaktiga 
vittnesutsagor skiljer sig åt i ett antal verbala och ickeverbala signaler. Analysen av 
dessa visade att felaktiga vittnesutsagor jämfört med korrekta innehöll mer tvekan 
genom verbala och ickeverbala ordutfyllnader (exempelvis ”eh” ”uhm” ”såhär” 
”alltså”). Felaktiga vittnesutsagor innehöll också generellt fler ord samt garderingar som 
kan användas för att undvika att binda sig vid det personen påstått (exempelvis 
”kanske” ”skulle kunna” ”eller något sådant”). I en studie vid Stockholms universitet 
(Rios, 2009) undersöktes om enbart kunskap om dessa signaler kunde förbättra 
förmågan att skilja korrekta och felaktiga vittnesutsagor åt. Deltagarna i studien delades 
in i två grupper där den ena gruppen fick tillgång till informationen och den andra inte. 
Resultatet visade dock att enbart information om vad som skiljer felaktiga och 
vittnesutsagor åt inte förbättrade bedömningsförmågan av dessa. 
 

Syfte 
Mot bakgrund av litteraturen är syftet med den här studien att undersöka om träning 
med direkt feedback samt information om faktorer som skiljer korrekta och felaktiga 
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vittnesutsagor åt har betydelse för förmågan att särskilja sådana vittnesutsagor. Ett andra 
syfte är att undersöka om träning har betydelse för konfidensskattning av den egna 
bedömningen av vittnesutsagor. 
 
Min första hypotes (H1) är att träning med direkt feedback samt information om 
faktorer som skiljer korrekta och felaktiga vittnesutsagor åt förbättrar förmågan att 
kunna särskilja sådana vittnesutsagor. Min andra hypotes (H2) är att träning har 
betydelse för konfidensskattning av den egna bedömningen av vittnesutsagor på så sätt 
att bedömaren blir bättre på att bedöma sin egen förmåga att skilja på korrekta och 
felaktiga vittnesutsagor om de fått träning med feedback på sin bedömning. 
 
Design 

Studien har en experimentell mixad design där träning med direkt feedback utgör 
mellangruppsfaktor och konfidensskattning inomgruppsfaktor. En interventionsgrupp 
utsätts för betingelsen träning med direkt feedback samt får information om vad som 
genom Lindholm och Sjöbergs (2009) opublicerade material har visats skiljer korrekta 
och felaktiga vittnesutsagor åt. Resultatet från denna grupp jämförs med resultatet från 
en kontrollgrupp som inte utsatts för betingelsen. 

 
 

M e to d  
 
Undersökningsdeltagare 

Studiens urval utgjordes av 54 psykologistudenter från Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Av dessa var 39 kvinnor och 15 män med en medelålder på 25 
år (s = 6,35) och ett åldersspann på 19 år till 47 år. Deltagarna rekryterades genom 
frivillig intresseanmälan till experimentet. Deltagande i experiment utgör en 
obligatorisk del för psykologistuderande vid universitetet och samtliga erhöll därför 
undersökningstid. Ingen annan ersättning för deltagande erhölls.  
 
Material 

I materialet ingick tre versioner av enkäter med vittnesutsagor. Dessa skapades genom 
ordagrann transkribering av muntliga vittnesmål från vittnen som sett en simulerad 
brottssituation på video. Vittnesmålen användes ursprungligen i en studie utförd av 
Lindholm (2008). I den aktuella studien användes skriftliga vittnesutsagor då det 
visades i Lindholms studie att bättre bedömningar gjordes av skriftliga vittnesmål än av 
muntliga (Lindholm, 2008). Enkäterna bestod av ett förhörsutdrag med fjorton 
vittnesutsagor vardera från fyra olika vittnen. Förhörsutdragen var transkriberade med 
frågor från förhörsledaren och svar från vittnen. Samtliga versioner bestod av liknande 
exempel på vittnesutsagor men med olika frågor och svar. Alla frågor inom varje 
version var olika, det vill säga det gavs inte fler svar på samma fråga inom en och 
samma version. Enkäterna innehöll tio korrekta och fyra felaktiga vittnesutsagor. 
Antalet felaktiga respektive korrekta vittnesutsagor valdes efter den faktiska 
proportionen korrekta respektive felaktiga vittnesutsagor hos vittnena i Lindholms 
(2008) studie. Detta bedömdes kunna spegla verkligheten på bästa möjliga sätt. En 
utsaga är korrekt när vittnet minns rätt från brottshändelsen och felaktig då vittnet minns 
fel från händelsen. 
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Ett exempel på en fråga från förhörsledaren var ” Mm, minns du vad han hade för frisyr 
och hårfärg?”. Ett exempel på en korrekt vittnesutsaga var ”Mm… Ja. Han hade rakt 
hår”. På frågan; ” Okej, den här andra personen då, eller mannen, som var involverad, 
minns du hur han var klädd?”, var ett exempel på en felaktig vittnesutsaga ”Ja, det gick 
så fort där så det... men att det, jag fick för mig att han hade en mer... lite längre kappa, 
och så där, lite mer… ja”. För varje vittnesutsaga fanns svarsalternativ för om 
vittnesutsagan var korrekt eller felaktig, samt en skattningsskala efter hur säker 
personen var på sin bedömning från 1 (inte alls säker) till 5 (helt säker).  
 
För interventionsgruppen användes också en övningsversion av vittnesutsagor. 
Övningsversionen bestod av åtta korrekta och fyra felaktiga vittnesutsagor liknande 
utsagorna i de övriga versionerna. Samtliga vittnesutsagor härstammade från vittnen 
som sett andra brott än det som bevittnats av de i dem tre ovan beskrivna versionerna. 
För varje utsaga fanns svarsalternativ for utsagans korrekthet, samt samma 
skattningsskala för skattad säkerhet på bedömningen av vittnesutsagor. För övriga 
deltagare användes ett synonymtest med 25 olika substantiv. Till varje substantiv fanns 
fem olika alternativ på ord varav ett utgjorde substantivets synonym. Detta test var 
irrelevant för studiens syfte och användes för att ingen tids- eller sysselsättningsskillnad 
skulle förekomma mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Materialet bestod även 
av facit för övningsversionen av vittnesutsagor, facit för synonymtestet samt två olika 
versioner av instruktionsbeskrivningar. Instruktionerna innehöll förutom instruktioner 
för deltagaren även en kort beskrivning av ett fingerat brott. Den ena versionen av 
instruktioner innehöll förutom detta även information om vad som genom forskning har 
visats skilja korrekta och felaktiga vittnesutsagor åt. Denna version av instruktioner fick 
interventionsgruppen ta del av tillsammans med facit för övningsutsagorna. 
Kontrollgruppen fick ta del av facit för synonymtestet samt den version av instruktioner 
som inte innehöll information om skillnader mellan korrekta och felaktiga 
vittnesutsagor.  
 

Procedur 
Deltagarna utförde experimentet individuellt och under tystnad tillsammans med andra i 
ett grupprum. Vid varje tillfälle testades mellan två till sex deltagare. Innan varje 
experimenttillfälle bestämdes om den aktuella gruppen av deltagare skulle utgöra 
interventionsgrupp eller kontrollgrupp med hjälp av en tärning. Deltagarna i båda 
grupperna fick ta del av en kort muntlig information om att studien handlade om 
rättspsykologi utan att syftet avslöjades, samt information om deras frivilliga 
deltagande, uppgifternas konfidentialitet och deltagarnas anonymitet.  
 

Interventionsgruppen 

Deltagarna i interventionsgruppen fick läsa instruktionen med en kort beskrivning av ett 
fingerat brott samt ta del av informationen om faktorer som skiljer korrekta och 
felaktiga vittnesutsagor åt (se Figur 1). Samtliga i gruppen fick sedan träna sig på att 
bedöma vittnesutsagors tillförlitlighet genom att deltagarna tilldelades övningsversionen 
av vittnesutsagor. Deltagarna ombads att bedöma vittnesutsagorna på övningsversionen 
samt skatta säkerheten på sin bedömning på en skala från 1 (inte alls säker) till 5 (helt 
säker). De fick därefter feedback på sina bedömningar genom att facit för 
övningsutsagorna delades ut och deltagarna fick själva rätta sina bedömningar. 
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Vittnesutsagor och facit samlades in, och försöksledaren delade ut enkäter med en av de 
tre versionerna av vittnesutsagor som utgjorde det faktiska testet. Deltagare vid samma 
experimenttillfälle som satt relativt nära varandra bedömde olika versioner av 
vittnesutsagor. När samtliga deltagare var klara samlades vittnesutsagorna in och 
deltagarna informerades om syftet med studien samt hur de skulle bli underrättade om 
studiens resultat. Deltagarna fick svara på en del bakgrundsfrågor men med begränsad 
information för att syftet med studien inte skulle läcka ut till deltagare som ännu inte 
utfört experimentet.  
 
Kontrollgruppen 

Deltagarna i kontrollgruppen fick informationen att studien handlade om rättspsykologi 
och språkförmåga (se Figur 1). Dessa fick läsa samma korta beskrivning av ett fingerat 
brott som interventionsgruppen men erhöll ingen mer information om vad som har 
visats skiljer korrekta och felaktiga vittnesutsagor åt och fick heller inte träna på 
bedömningar av vittnesutsagor. Därefter utförde deltagarna ett synonymtest. När 
samtliga deltagare var klara fick de rätta sitt synonymtest efter facit. Synonymtesten och 
facit samlades in och deltagarna fick sedan bedöma vittnesutsagors tillförlitlighet efter 
om de var korrekta eller felaktiga på någon av de tre versionerna av vittnesutsagor på 
samma sätt som deltagarna i den första gruppen. Liksom i interventionsgruppen 
samlades vittnesutsagorna in när samtliga deltagare var klara och de informerades om 
syftet med studien samt hur de skulle bli underrättade om studiens resultat. 
 

Interventionsgrupp 
Träna på bedömning 
i en övningsversion 

Feedback genom 
rättning av 
övningsversionen 

Bedöma 
vittnesutsagor på 
version 1, 2 eller 3 

Kontrollgrupp Synonymtest Rätta synonymtest 

Bedöma 
vittnesutsagor på 
version 1, 2 eller 3 
 

 
Figur 1. Experimentets procedur för deltagare i både interventionsgrupp och 
kontrollgrupp. 
 
Databearbetning 

Two-High-Threshold (2HT), eller Signal Detection Theory är en vanlig modell att använda 
inom minnestestning (Corwin, 1994). Denna metod används vid bedömning av ett 
stimulis närvaro eller icke närvaro då det finns en grad av osäkerhet om bedömningen är 
korrekt eller inte. Av bedömningen finns fyra möjliga utfall; hit, falskt alarm, miss och 
correct rejection. I den aktuella studien inträffar hit när vittnets minnesåtergivning är 
korrekt och bedömaren bedömer den som korrekt. Ett falskt alarm inträffar när vittnets 
minnesåtergivning är felaktig men bedömaren bedömer den som korrekt. En miss 
inträffar då vittnet ger en korrekt minnesåtergivning men bedömaren bedömer den som 
felaktig. Correct rejection inträffar då vittnet ger en felaktig minnesåtergivning och 
bedömaren bedömer den som sådan. Modellen illustreras i Figur 2 som en beslutsmatris 
med de fyra tänkbara utfallen (Snodgrass & Corwin, 1988). Med hjälp av de möjliga 
utfallen beräknas ett Pr värde. Detta måste göras då en beräkning på endast antal hits 
inte visar personens bedömningsförmåga. Exempelvis kan en person slentrianmässigt 
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kryssa för samtliga utsagor som korrekta och då få hela tio ”rätt” av fjorton möjliga men 
detta säger då inte något om personens bedömningsförmåga. Pr värdet beräknas därför 
genom att subtrahera proportionen falska alarm från proportionen hits. Detta ger en 
skillnad i medelvärde för antalet hits när dessa har korrigerats för falska alarm.  
 
 

 
  
 
 
  
 

 

 
 

Figur 2. Beslutsmatris för de fyra tänkbara utfallen vid bedömning av ett stimulis 
närvaro eller icke närvaro. 
 
Ett Pr värde nära noll indikerar att personen chansar i sin bedömning. Ju större Pr värdet 
är desto bättre är personen på att särskilja korrekta och felaktiga utsagor (Corwin, 
1994). Br värdet ger ett mått på distansen från den ideale respondenten. Om personen 
tenderar att bedöma utsagorna som korrekta lika ofta som felaktiga uppmäts Br värdet 
till 0,5. Om Br värdet uppmäts till omkring 0,75 är respondenten liberal och tenderar att 
bedöma utsagan som korrekt tre gånger så ofta som den bedömer utsagan vara felaktig.  
 
 

R e su l t a t  
 

Förmåga att bedöma vittnesutsagor 

I Tabell 1 presenteras medelvärden av deltagarnas proportion hits (antalet bedömningar 
av en korrekt utsaga som korrekt dividerat med det maximala antalet korrekta utsagor), 
proportion falskt alarm (antalet bedömningar av felaktiga vittnesutsagor som korrekta 
dividerat med det maximala antalet felaktiga utsagor), Pr värde samt Br värde för  
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för proportion hits, proportion falskt 
alarm, Pr värde och Br värde för varje version av vittnesutsagor uppdelad på 
betingelserna träning resp. ingen träning.  
 

Deltagargrupp Med träning Utan träning 

 version 1 version 2     version 3 version 1      version 2     version 3 

Prop. Hits .77 (.13) .67 (.16) .66 (.13) .75 (.15) .69 (.20) .60 (.17) 

Prop. Falskt alarm .70 (.23) .57 (.31) .73 (.18) .58 (.26) .50 (.14) .70 (.23) 

Pr .07 (.30) .10 (.29) – .07 (.17) .18 (.34) .19 (.30) – .10 (.24) 

Br .76 (.10) .58 (.29) .68 (.11) .71 (.16) .65 (.17) .63 (.16) 

 Korrekt Felaktig 

Korrekt Hit Falskt alarm 

Felaktig Miss 
Correct 

rejection 

Bedömning 

Vittnets minnesåtergivning 
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respektive betingelse. Som framgår av tabellen fanns ingen generell skillnad i 
proportion hits mellan de deltagare som fick träning jämfört med de deltagare som inte 
fick träning. De deltagare som fick träning visade lite högre medelvärden i proportion 
av falskt alarm i samtliga versioner jämfört med de deltagare som inte fick någon 
träning. Då proportionen hits är influerat av deltagarens tendens av att svara korrekt på 
en vittnesutsaga har Pr värden beräknats för deltagare i båda betingelserna. 
Medelvärden för Pr som presenteras i Tabell 1 visade relativt dålig bedömningsförmåga 
av vittnesutsagor med medelvärden nära noll och ibland även lägre än noll. Resultatet 
visade att deltagare som inte fick någon träning hade aningen högre Pr värden jämfört 
med de deltagare som fick träning, med undantag för version 3 av vittnesutsagor.  
 
En 2 x 2 ANOVA för oberoende mätningar utfördes med träning (träning/ingen träning) 
och version (version 1, version 2 och version 3) som oberoende variabler och Pr värde 
som beroende variabel. Analysen visade en signifikant huvudeffekt av version, det vill 
säga versionen av vittnesutsagor hade betydelse för deltagarnas förmåga att bedöma 
vittnesutsagor F (2, 54) = 3.71, p < .05, η

2
p = .13. För att kunna se mellan vilka 

versioner det rådde en signifikant skillnad utfördes post hoc-test med Fischers LSD. 
Testet visade ingen signifikant skillnad mellan version 1 och 2 av vittnesutsagor (p > 
.05). Dock skiljde sig version 3 av vittnesutsagor signifikant åt från både version 1 och 
2. Sämst bedömningar gjordes på version 3 av vittnesutsagor (M = .08, s = .21) jämfört 
med version 1 (M = .12, s = .32) och version 2 (M = .14, s = .29), F (2, 51) = 3.85, p < 
.05. Vidare visade analysen ingen signifikant huvudeffekt av träning, det vill säga att 
träna på att bedöma vittnesutsagor hade ingen betydelse för förmågan att kunna bedöma 
vittnesutsagor F (1, 54) = .46, p >.05. Analysen visade inte heller någon signifikant 
interaktionseffekt mellan träning och version F (2, 54) = .36, p > 0.05. 
 
Response bias 

Deltagarnas response bias, tendensen att bedöma en vittnesutsaga som korrekt snarare 
än felaktig, beräknades genom Br värdet. Medelvärden för response bias presenteras i 
tabell 1. Tabellen visar att deltagare under båda betingelserna bedömde vittnesutsagorna 
som korrekta aningen oftare än de bedömde vittnesutsagorna som felaktiga. I version 1 
av vittnesutsagor var deltagarna under båda betingelserna liberala och visade en tendens 
till att bedöma vittnesutsagorna som korrekta oftare än de bedömde utsagorna som 
felaktiga. En 2 x 2 oberoende ANOVA utfördes med träning (träning/ingen träning) och 
version (version 1, version 2 och version 3) som oberoende variabler och Br värde 
(response bias) som beroende variabel. Analysen visade ingen signifikant huvudeffekt av 
response bias för version F (2, 54) = 2.15, p >.05 eller träning F (1, 54) = .04, p >.05 och 
inte heller någon interaktionseffekt uppmättes.  
 

Konfidens vid korrekta och felaktiga bedömningar 
Resultatet av självskattad konfidens under de två olika betingelserna träning och utan 
träning visade att de deltagare som fick träna på att bedöma vittnesutsagor hade en 
högre skattad konfidens för korrekta bedömningar (M = 3,41, s = .52) jämfört med de 
deltagare som inte fick någon bedömningsträning (M = 3,17, s = .68). 
Konfidensskattningen vid felaktiga bedömningar för de deltagare som fick träna på att 
bedöma (M = 3,05, s = .48) var i princip lika som konfidensskattningen för de deltagare 
som inte fick träna (M = 3,08, s = .68).  
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Figur 3. Interaktionseffekten mellan träning och bedömningens korrekthet. De deltagare 
som fick träning blev säkrare på sin bedömning när bedömningen var korrekt (hit, 
correct rejection) jämfört med när bedömningen var felaktig (miss, falskt alarm). 
 

Data för konfidensskattningen analyserades med en 2 X 2 mixed ANOVA med 
betingelse (träning/ingen träning) som mellangruppsfaktor och konfidensskattning vid 
korrekta (hit, correct rejection) och felaktiga (miss, falskt alarm) bedömningar som 
inomgruppsfaktor. Analysen visade en signifikant huvudeffekt av betingelse, F (1, 52) = 
11.26, p < .01, η2

p = .18. De deltagare som fick träna på att bedöma vittnesutsagor hade en 
högre genomsnittlig konfidensskattning (M = 3.23) än de deltagare som inte fick träna på att 
bedöma vittnesutsagor (M = 3.13). Denna huvudeffekt reglerades av en signifikant 
interaktionseffekt mellan träning och bedömningens korrekthet, F (1, 52) = 4.07, p < .05, 
η

2
p =.07 (se Figur 3). 

 
För att klargöra den signifikanta interaktionseffekten gjordes parvisa jämförelser av 
konfidensskattningen vid korrekta och felaktiga bedömningar separat för varje 
betingelse, deltagare som fick träning respektive deltagare som inte fick träning (se 
Figur 3). Analysen visade att den signifikanta effekten av betingelse när deltagarens 
bedömning var korrekt jämfört med när den var felaktig endast gällde för de deltagare 
som fick träna på att bedöma vittnesutsagor F (1, 26) = 25.51, p < .01, η2

p = .50. Dessa 
deltagare blev säkrare på sin bedömning när de gjorde en korrekt bedömning av en 
vittnesutsaga jämfört med när de gjorde en felaktig bedömning. Detta resultat gav stöd 
åt studiens andra hypotes. Ingen signifikant skillnad i konfidensskattning uppmättes för 
de deltagare som inte fick någon träning F (1, 26) = .63, p > .05. 

 
 

D is ku ss io n  
 
Syftet med den här studien var att undersöka om träning med direkt feedback samt 
information om faktorer som skiljer korrekta och felaktiga vittnesutsagor åt har 
betydelse för förmågan att särskilja sådana vittnesutsagor. Ett andra syfte var att 
undersöka om träning har betydelse för konfidensskattning av den egna bedömningen 
av vittnesutsagor. Lindholms (2008) studie visade att poliser var bättre än både domare 
och lekmän på att bedöma tillförlitlighet i vittnesutsagor vilket kan bero på en träning 
hos poliser i att bedöma tillförlitlighet i vittnesmål samt tillgång till feedback på sina 
bedömningar. Därför testades i denna studie om träning med direkt feedback kunde ha 

Korrekt 

Felaktig 

___ 

 - - - 

med träning utan träning 

Skattning av 

konfidens 

Bedömning 
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en positiv effekt på förmågan att skilja korrekta och felaktiga vittnesutsagor åt. 
Resultatet visade dock ingen effekt av träning med direkt feedback på förmågan att 
bedöma vittnesutsagors korrekthet. Detta resultat kan bero på flera olika faktorer. 
Träning med feedback i den aktuella studien innebar att få feedback på en provomgång 
av vittnesutsagor att bedöma. Detta kan ha varit för lite träning för att det skulle ge 
någon effekt på bedömningsförmågan. Träning hade kunnat innebära fler moment och 
en tidsfrist mellan träningsmomentet och testmomentet hade kunnat användas. Enligt 
the spacing effect förbättras inlärningen om flera träningstillfällen är utspridda under en 
längre tid i jämförelse med att träna under en kort tid (Bahrick och Halls 2005). Bahrick 
och Halls (2005) studie bekräftade inte bara betydelsen av the spacing effect utan gav 
även en förklaring av effekten. De menade att den metakognitiva förmågan att inse att 
en inlärningsstrategi är ineffektiv för att kunskapen ska kunna bevaras i långtidsminnet 
kräver en viss tid mellan träningstillfällena. Om personen får denna tid leder det till mer 
genomtänkta bedömningar då inlärningsstrategierna kan modifieras. Butler et al. (2008) 
visade i sin studie att fördröjd feedback var mer gynnsamt för inlärning än feedback 
given direkt efter ett test. Studier har även visat att datorstödd feedback samt feedback i 
form av video eller ljud är det mest effektiva sättet att ge feedback på (Hattie & 
Timperley, 2007). Dessa resultat är att beakta i en framtida studie. Fler träningstillfällen, 
fördröjd presentation av feedback samt en tidsfrist mellan träningsmomenten hade 
kunnat generera ett annat resultat. Denna typ av design var dock inte resursmässigt 
möjlig inom ramen för den aktuella studien.  
 
Vittnesutsagorna i träningsomgången kan ha skiljt sig från testutsagorna på ett sätt som 
inte tillförde någon förbättring i bedömningsförmåga. De vittnesutsagor som användes i 
studien är transkriberade från personer som vittnat om ett brott på en film. Riktiga 
vittnen är ju påverkade av de känslor som uppstått under brottshändelsen. Det går att 
spekulera i om vittnesutsagor från riktiga vittnen kanske skiljer sig från de som 
producerats under en undersökning genom exempelvis ordval eller formuleringar? Detta 
har dock inte bekräftats i forskning. Själva minnesåtergivningen är ju trots allt 
densamma i båda fallen och det är ju det som bedöms i den aktuella studien.  
 
I den aktuella studien användes tre versioner av vittnesutsagor à 14 stycken vilket kan 
betraktas som ett relativt stort urval av utsagor. Men varje vittnesmål är unikt och 
därmed även varje vittnesutsaga. Därför finns risken att resultatet enbart säger något om 
just de vittnesutsagor som används i den aktuella studien. Ett större urval av 
vittnesutsagor kunde förbättra generaliserbarheten av resultatet. Detta är aspekter att 
beakta i en framtida studie där studiens upplägg kan omarbetas. Resultatet visade även 
en signifikant effekt av version av vittnesutsagor. Detta är intressant då post hoc-testet 
Fischers LSD visade att vittnesutsagorna i version 3 uppenbarligen var svårare att 
bedöma än utsagorna i version 1 och 2 då sämst bedömningar gjordes på version 3. Med 
svårare här menas att de innehöll färre av de signaler som visades i Lindholms (2008) 
studie vara av betydelse för vad som skiljer korrekta och felaktiga vittnesutsagor åt 
vilka även fanns med i den information som interventionsgruppen fick ta del av. 
Fischers LSD används sällan som post hoc-test ”men trots det är Fishers LSD det bästa 
post hoc-testet” J. Westerlund (personlig kommunikation, 19 maj 2011) förutsatt att de 
tre villkoren för post hoc-test är uppfyllda, vilket bedöms vara fallet i denna studie. 
Detta resultat kan betyda att deltagarna använde sig av informationen och ”letade” bland 
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vittnesutsagorna efter dessa signaler och gjorde sina bedömningar därefter. Genom att 
titta närmare i detalj på varje version av vittnesutsaga visas det att utsagorna i version 3 
kan uppfattas som svårare att bedöma jämfört med utsagorna i de övriga versionerna. 
Vissa av de felaktiga vittnesutsagorna i version 3 innehåller inte några av de signaler 
som huvudsakligen visades bland felaktiga utsagor i Lindholms (2008) studie. Dock 
innehåller flertalet av de korrekta vittnesutsagorna dessa signaler, specifikt tvekanden 
och ickeverbala ordutfyllnader, vilket givetvis kan ha försvårat bedömningen för 
deltagarna. Så, trots att dessa signaler upptäcktes bland felaktiga vittnesutsagor i 
Lindholms (2008) studie visar detta att vittnesutsagor är unika och inte alltid följer 
”regeln” vilket kan försvåra bedömningen av hur tillförlitliga de är. Detta är en 
problematik att ta i beräkning i utvecklingen av strategier för att bedöma tillförlitlighet 
av vittnesutsagor. 
 
Resultatet i den aktuella studien visade en intressant interaktionseffekt mellan träning 
och konfidensskattning samt att huvudeffekten av betingelse endast gällde för de 
deltagare som fick träna på att bedöma. Dessa blev säkrare på sin bedömning när de 
gjorde en korrekt bedömning jämfört när de gjorde en felaktig. Detta resultat ger stöd åt 
studiens andra hypotes samt studien utförd av Butler et al. (2008) som visade att 
feedback hade effekt för korrigering av metakognitiva misstag samt att direkt feedback 
efter ett initialt test förstärkte deltagarnas beslutsamhet och skattning vid det andra 
testtillfället. Deltagarnas skattning efter att de fått träning med feedback i den aktuella 
studien förstärkte deras skattning vid korrekta bedömningar av vittnesutsagor. Detta 
betyder att trots att det aktuella resultatet inte gav stöd åt hypotesen att direkt feedback 
förbättrar förmågan att särskilja sådana vittnesutsagor, så tycks träning med direkt 
feedback för deltagarna ha gjort dem lite bättre på att bedöma sin egen förmåga att 
skilja på korrekta och felaktiga vittnesutsagor vilket är en korrigering av sin egen 
metakognition.  
 
Resultatet i den aktuella studien har begränsade möjligheter att kunna generaliseras till 
den population studien är tänkt att uttala sig om, det vill säga domare inom 
rättsväsendet, då stickprovet utgjordes av psykologistudenter vid ett svenskt universitet. 
Dessa arbetar inte till vardags med att bedöma vittnesmål och har därför ingen 
erfarenhet av denna typ av bedömningar. Slumpen kan även ha inverkat och genererat 
synnerligen dåliga bedömare, men det är givetvis endast spekulationer. Medelåldern (25 
år) kan inte heller anses vara representativ för den population resultatet är tänkt att 
generaliseras till. Vidare ger studien ingen djupare kunskap om 
undersökningsdeltagarna som exempelvis deras språkförmåga vilket är en viktig faktor i 
bedömningen av tillförlitlighet då bedömning av vittnesutsagor delvis bygger på 
språkförståelse. Det vore därför viktigt att replikera studien på de jurister som står för 
dessa bedömningar i rättssammanhang och se om deras förmåga att bedöma 
tillförlitlighet i vittnesutsagor kan förbättras. Där borde undersökas om den aktuella 
studiens signifikanta interaktionseffekt mellan träning och konfidensskattning replikerar 
även i den populationen. Ett signifikant resultat på en sådan undersökning skulle kunna 
användas som ett första underlag för en framtida rättspsykologisk ”kurs” för domare i 
brottsmål där vittnesmål används som bevisning, även om flertalet studier då skulle 
krävas. Det är av stor betydelse för rättssäkerheten och rättsväsendets utveckling att nya 
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bedömningsmetoder utvecklas och att en kunskapsökning sker för att domare bättre ska 
kunna skilja på ett korrekt vittnesmål från ett felaktigt.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet från den aktuella studien att ingen signifikant effekt 
visades av träning med direkt feedback på förmågan att bedöma vittnesutsagor. Dock 
visade resultatet att sämst bedömningar gjordes på version 3 av utsagor vilken också 
innehöll minst av de signaler som visades i Lindholms (2008) studie skiljer korrekta och 
felaktig vittnesutsagor åt. Analysen visade även en signifikant huvudeffekt av träning på 
konfidensskattning samt en signifikant interaktionseffekt mellan träning och 
konfidensskattning. De deltagare som fick träna på att bedöma vittnesutsagor blev 
säkrare på sin bedömning när de gjorde en korrekt bedömning jämfört med när de 
gjorde en felaktig. Det visar att träning med direkt feedback förbättrade personens 
förmåga att bedöma sin egen bedömning. 
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