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Syftet med föreliggande studie är att testa om det finns en skillnad 

mellan säkerhet och korrekthet vid observation av en emotionell och 

en neutral händelse. Ett annat syfte var att se om säkerheten 

påverkades positivt av bra minnesprestation. Ett experiment utfördes 

med ett urval på 43 studenter där undersökningsdeltagarna fick se ett 

filmklipp med antingen emotionellt eller neutralt innehåll, därefter 

intervjuades de angående innehållet i filmklippet och slutligen ombads 

de att skatta säkerheten av varje påstående. Resultaten visade att 

säkerheten vid korrekta svar var signifikant högre än vid felaktiga 

svar. Skillnad i säkerhet mellan emotionell och neutral observation var 

icke-signifikant och kunde antas bero på ett otillräckligt emotionellt 

innehåll i filmklippet, eller den trygga experimentmiljön. Skillnaden i 

säkerheten vid korrekta och felaktiga svar gav stöd till tidigare studier 

som visade att säkerheten var högre vid korrekta svar. 

 

 

Vittnen till brott spelar en avgörande roll i rättssystem världen över. I USA har sedan en 

tid tillbaka det så kallade Innocence Project bedrivits där 266 åtalade individer fått sina 

resningsansökningar accepterade och frigivits efter framförandet av DNA som tekniskt 

bevisning (The Innocence Project, 2011). Majoriteten av de individer som frigivits efter 

att ha blivit oskyldigt dömda har dömts på basis av ögonvittnens felaktiga utpekanden 

vid vittneskonfrontationer (Connor, Lundregan, Miller, & McEwen, 1996; Sagarin, 

Huff, & Rattner, 1996).  

 

I Sverige beviljades 242 resningsansökningar mellan år 1950 fram till år 2005. Faktorer 

som påverkade resningsbesluten inkluderade trovärdighetsbevisningen, där en subjektiv 

bedömning av uppgiftslämnarens tillförlitlighet och trovärdighet görs utan tydliga 

juridiska riktlinjer. Tillförlitligheten bedöms efter uppgiftslämnaren som person, deras 

relation till den åtalade, personligt vinst, källa eller huruvida uppgiften överhuvudtaget 

stämde överens med utredningen. Trovärdighet syftar till sättet som uppgifter lämnas 

över på samt hur säker uppgiftslämnaren upplevs vara. (Axberger, Mentes, Palmgren, & 

Västberg, 2006). Vittnesmål i rätten bedöms oftast delvis av hur säkra vittnen är med 

deras påståenden (Granhag, 2009; Granhag, Strömwall, & Hartwig, 2005). 

 

Denna studie undersöker sambandet mellan vittnens självskattade säkerhet och hur den 

relaterar till graden av korrekthet i vittnesmålet. Den ska även undersöka om skillnad i 

säkerhet och korrekthet påverkas beroende på typ av händelse som bevittnas. Med typ 

av händelse så menas antingen en neutral och vardaglig händelse kontra emotionell och 

ovanlig händelse. 
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Vittneskonfrontationer och intervjuer 

En person som bevittnat ett brott medverkar ibland i en vittneskonfrontation, där vittnet 

instrueras att identifiera en gärningsman. Det vittnespsykologiska fältet består till stor 

del av forskning kring vittneskonfrontationer och dess effekter. Denna studie berör dock 

den andra typen av informationshämtning ifrån vittnen, nämligen det muntliga 

vittnesmålet även kallad för intervju eller förhör. Syftet med det muntliga vittnesmålet 

är att få fram tillgänglig information ifrån brottsvittnen för att bekräfta eller bilda sig en 

bild av brottsbilden.  

 

Säkerhet och korrekthet 

Inom ämnet metakognition studeras olika aspekter av hur vi upplever och reflekterar 

över våra egna kognitiva och intellektuella processer (Eysenck, & Keane, 2005). Ett av 

ämnena i metakognitionen är metaminne som bland annat berör den upplevda 

säkerheten i individens minnen (Flawell, & Wellman, 1975). Inom vittnespsykologin 

benämns säkerhetsbedömningar kring vittnets påståenden och utpekanden för 

konfidensbedömning (Confidence) eller säkerhetsbedömning. Två centrala begrepp finns 

inom säkerhetsforskningen i rättsamband. Det första centrala begreppet är säkerhet eller 

konfidens som berör graden av upplevd säkerhet. Det andra centrala begreppet benämns 

som antingen tillförlitlighet, korrekthet eller accuracy och berör graden av korrekthet 

(Granhag, 2009).  

 

Internationella studier hänvisar till relationen mellan säkerhet och korrekthet med 

begreppet confidence/accuracy, ofta förkortat CA. Om säkerheten hos en individ är 

högre än antalet korrekta svar så anses personen vara överkonfident, och underkonfident 

när säkerheten är lägre än genomsnittet korrekta svar (Granhag, 2009). Om säkerheten 

och graden av korrekthet överrensstämmer så benämns det realism (Allwood, Ask, & 

Granhag, 2005). En säkerhetsbedömning kan vara självskattad av vittnet eller externt 

skattad av undersökningsledaren. 

 

Bedömare från rättsväsendet i Sverige, Storbritannien och USA anser att om 

ögonvittnen uttrycker säkerhet i sina svar, så är det mer sannolikt att svaren är korrekt 

(Brigham, & Wolfskeil, 1983; Granhag, Strömwall, & Hartwig, 2005; Kassin, 

Ellsworth, & Smith, 1989; Kassin, Tubb, Hosch, & Memon, 2001; Leippe, Manion, & 

Romancyk, 1992; Lindsay, Wells, & O’Connor, 1989). Även allmänheten delar 

uppfattningen att säkerhet kan användas för att förutse om påståenden är korrekta eller 

inte (Deffenbacher, & Loftus, 1982; Brigham, & Bothwell, 1983; Noon, & Hollin, 

1987).  

 

I två olika enkätundersökningar från 1989 respektive 2001 angående olika 

vittnespsykologiska begrepp så svarade 87 % av psykologerna med rättegångserfarenhet 

att det fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för ett positiv samband mellan 

säkerhet/korrekthet för att man kan hävda ett sådant samband i rätten (Kassin, 

Ellsworth, & Smith, 1989; Kassin, Tubb, Hosch, & Memon, 2001). 
 

Säkerhet och vittneskonfrontationer 

Sporer, Penrod, Read och Cutlers (1995) metaanalys av 30 studier om säkerhet och 

korrekthet i vittneskonfrontationer visade att överkonfidens var vanligare bland vittnen 

som vittnade i domstol. Det berodde på att vittnena då fått högre säkerhet, troligen för 
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att poliser och jurister under utredningens gång uppmuntrat och gett vittnet en känsla av 

ökat stöd, en uppfattning som senare fick stöd av Granhag, et al. (2005). Granhag, et al. 

(2005) undersökte även svenska yrkesverksamma polisers, advokaters och domares 

uppfattning kring bland annat betydelsen av vittnens säkerhet och hur den påverkar 

korrektheten i vittnens utsagor. Resultaten visade att poliser i större utsträckning ansåg 

att vittnen oftare upplevde sig mindre säkra än de borde, det vill säga att de är 

underkonfidenta. Advokaterna ansåg att vittnens säkerhetsskattningar stämde överrens 

med korrektheten i deras utsagor. Domarna svarade i större utsträckning att vittnen 

oftare var mer säkra på sina påståenden än vad som var befogat utifrån graden av 

korrekthet i deras utsagor. Domarnas uppfattning var den som överensstämde med 

forskningen kring säkerhet/korrekthet för vittnesutsagor. Majoriteten av studierna som 

utförts kring sambandet mellan säkerhet och korrekthet gjordes i samband med 

vittneskonfrontationer (Bothwell, Deffenbacher, & Brigham, 1987; Lindsay, Nilsen, & 

Read, 2000; Cutler, & Penrod, 1992; Sporer, et al., 1995). 

 

Forskning kring sambandet säkerhet och korrekthet visade att ett flertal studier gav stöd 

åt att en korrelation fanns, om än ganska svag. Bothwell et al. (1987) visade att det 

fanns en svag korrelation (r=0,25) mellan självskattad säkerhet och korrekthet i en 

metaanalys som omfattade 35 olika fältstudier om ansiktsigenkänning.  

 

Lindsay et al. (2000) visade att det fanns ett samband mellan säkerhet och korrekthet 

både vid säkerhet skattad av andra och självskattad säkerhet i vittneskonfrontationer. I 

studien fick deltagarpar rollen som antingen intervjuare eller vittne. Vittnet fick se ett 

filmklipp på en person innan de fick peka ut personen bland åtta bilder. I den sista delen 

fick båda deltagarna bedöma vittnets säkerhet enligt en säkerhetsskala på varsin 

skrivplatta som skulle hållas så att den andra deltagaren inte såg svaren. Självskattad 

säkerhet stämde bättre överens med faktiskt korrekthet än säkerheten bedömd av andra 

människor.  

 

Säkerhet och muntliga vittnesmål 

Även om majoriteten av forskningen kring vittnens säkerhet berör 

vittneskonfrontationer finns också flera studier där man studerat samband mellan 

muntliga vittnesmål och säkerhetsskattningen. I en studie av Allwoods et al. (2005) 

undersöktes skillnader i deltagarnas minnesprestation och säkerhetsskattningar vid 

användning av kognitiva och strukturerade intervjuer. En strukturerad intervju innebär 

att ombeds att återberätta hela händelsen och avslutas med frågor specifika detaljer om 

händelsen. I den kognitiva intervjuformen instrueras intervjupersonen i början av 

intervjun att mental återskapa händelsen de ska återberätta. Resten av den kognitiva 

intervjun liknar den strukturerade intervjuformen förutom återkommande instruktioner 

om mentalt återskapande. Resultatet visade att deltagarna säkerhet och korrekthet 

uppnådde realism för båda varianterna. 

  

Allwood, Innes-Ker, Holmgren och Fredin (2008) undersökte åldersskillnader i 

samband med korrekthet och säkerhetsskattningar. Tre grupper som bestod av 8-9 

åringar, 12-13 åringar och vuxna fick säkerhetsskatta sina påståenden. Resultaten visade 

att 12–13-åringar och vuxna var överkonfidenta medan den yngsta gruppens säkerhet 

stämde väl överens med antal korrekta svar. I en studie av Kebbell (2009) var 

medelvärdet på säkerhet 70 % när korrekta påståenden gjordes medan 30 % skattades i 
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snitt när felaktiga påståenden gjordes. Resultat ifrån en annan studie visade att 

deltagarna skattade sin säkerhet på i genomsnitt 92,5 % för rätta påståenden i jämförelse 

med 80,6 % för felaktiga svar (Allwood, et al., 2005). I de tre ovannämnda studierna 

användes muntliga vittnesmål som underlag för säkerhetsskattningen. 

 

Undersökningsdeltagarna i Kebbells studie bedömde sig säkrare i sina korrekta 

påståenden när de intervjuades av andra om sin egen säkerhet än om dem ombads skatta 

i enkät. Det kunde bero på undersökningsdeltagarnas behov att vilja framstås som mer 

självsäkra än veliga inför intervjupersonen. Externa säkerhetsbedömare bedömdes vara 

dåliga på att bedöma rätt säkerhetsnivå hos undersökningsdeltagarna i jämförelse med 

deltagarna själva. 

 

Emotionell och Neutral information 

I den vittnespsykologiska litteraturen har det funnits skilda uppfattningar om hur 

människor minns neutrala kontra emotionella händelser. Christianson (1992) menar att 

informationen i ett händelseförlopp kan delas in i kategorierna central och perifer 

information. Den centrala informationen är den information som observatören uppfattar 

som viktig information i samband med ett händelseförlopp medan perifer information är 

sekundär information som inte är väsentligt för händelseförloppet (Granhag, & 

Christianson, 2008). Christianson menade att vid en emotionellt laddad händelse så 

minns man mer av den centrala informationen än perifer information (Christianson, 

1992). En möjlig förklaring till fyndet är att man kopplar känslomässiga reaktioner till 

den centralt känsloladdade informationen medan perifer information prioriterades bort 

(Granhag, & Christianson, 2008). 

 

Enligt Easterbrook-hypotesen begränsas vår uppmärksamhet vid allvarliga emotionellt 

laddade händelser till följd av förhöjd fysiologisk upphetsning, arousal (Easterbrook, 

1959). På så sätt ökas en selektiv del av vår inkodning av minnen medan resten 

försämras. Enligt Safer, Christianson, Autry och Österlund (1998) är den begränsade 

perceptionsfältet av mental karaktär och inte perceptuell då fullständig information från 

traumatiska upplevelser kan återkallas efter en tidsfördröjning.  

 

Deffenbacher, Bornstein, Penrod, & McGorty (2004) definierade och delade upp 

fysiologisk upphetsning/arousal efter två olika tillstånd. Det första läget är 

aktiveringsläget (activation mode) som medför ökad hjärtrytm, ökad blodtryck och 

förhöjd muskeltonus. Denna kan uppstå till följd av kognitiv oro eller kroppslig oro. Det 

andra tillståndet är arousalläget (arousal mode) som är den vanligt förekommande 

tillståndet. I arousalläget ökar uppmärksamheten och öppenheten för nya stimulus. Det 

var i arousalläget som vittnen och undersökningsdeltagare som upplevde neutrala 

stimulus befann sig i. I Deffenbacher, et al.’s (2004) metaanalys som bestod av 27 

oberoende studier om stress och minne stödde resultatet antagandet om att individers 

minnen försämrades när de utsattes för en traumatisk händelse. Argumentationen emot 

Christiansons (1992) antagande om att emotionella händelser skulle öka 

minnesprestation är att deltagarna i Christiansons studier hamnade i arousalläget istället 

för aktiveringsläget. Med andra ord så hade Christianson inte lyckats påverka deltagarna 

med emotionella filmklipp och koncentrationen berodde istället på deltagarnas 

engagemang till studien.   

  



5 

 

Bland personer verksamma inom rättsväsendet finns det olika uppfattningar om effekter 

av emotion på vittnens minnen. Brittiska och amerikanska studier har visat att drygt en 

tredjedel av tillfrågade erfarna psykologer stöder påståendet att våldsamma händelser 

försämrar vittnens minnen (Kassin, et al., 1989; Kassin et al., 2001). Advokaterna och 

domarna i Granhag et al.´s (2005) studie ansåg dock att våldsamma händelser förbättrar 

vittnens minnesprestationer. 

 

Ett annat vittnespsykologiskt och relevant begrepp för studien är 

vapenfokuseringseffekten (Loftus, Loftus, & Messo, 1987; Steblay, 1992). 

Vapenfokuseringseffekten innebär att personer som ställs nära ett vapen har svårare för 

att beskriva personen bakom vapnet. Det beror på att observatören hade sin 

uppmärksamhet fokuserad på vapnet och undgår att minnas övriga detaljer så som 

individens ansiktsdetaljer och miljön bakom. Stödet för vapenfokuseringseffekten ökade 

från 57 % till 87 % vid tillfrågandet av psykologer med rättserfarenhet från 1989 till 

2001 (Kassin et al., 1989; Kassin et al., 2001). 

 

Syfte och hypotes 

Syftet med denna studie var delvis att undersöka om sambandet mellan en persons 

subjektiva säkerhet på ett minne och korrektheten i minnet skiljer sig för emotionella 

och neutrala händelser. Det andra syftet var att undersöka muntliga vittnesmål och 

säkerhet i samband mellan självskattad säkerhet och korrekthet och hur det förhålls.  

 

I studien förväntas högre säkerhet vid korrekta svar i jämförelse med säkerhet vid 

felaktiga svar eftersom högre säkerhet innebär att skattaren anser sig vara säkrare på 

påståendet. I led med tidigare forskning kan emotionella händelser i jämförelse med 

neutrala händelser leda till lägre korrekthet och stödja Deffenbachers studier eller högre 

och stödja Christiansons studier. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Sammanlagt ingick 43 studenter i studien, varav 20 var män och 23 kvinnor. 

Medelåldern för deltagarna var 25 år och var mellan 19 och 44 år  (SD=6,22). Trettiosex 

av deltagarna var födda i Sverige medan 3 var födda i övriga Europa och 3 i Asien. 

Deltagarna var psykologistudenter och andra studenter från Stockholms universitet. De 

deltog i utbyte mot antingen en biobiljett eller deltagartid som samtliga 

psykologistudenter behöver för ett godkänt betyg. Deltagarna rekryterades genom 

anslag om studien på Stockholms universitet, eller genom en direkt förfrågan från 

försöksledare.  

 

Stimulusmaterial 

Två olika filmklipp användes i studien, en med neutralt och en med emotionellt 

innehåll. Båda versionerna inleds med samma sekvens på 32 sekunder. I sekvensen går 

en kraftig man fram till en busshållsplats och tittar på klockan, på tidtabellen och står 

därefter kvar. Därefter kommer en annan, yngre man gående. Han är iklädd bland annat 

grön munkjacka med huvan uppfälld. Han nickar till den första mannen och ställer sig 

bredvid honom. En bil kör förbi männen och kameran panorerar till vänster med bilen 
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samtidigt som skärmen mörkar av. Från denna sekvens skiljer sig de två filmversionerna 

åt. I den Neutrala versionen som är 34 sekunder lång ställer den yngre mannen en fråga 

till den första mannen, som tittar på sin klocka och svarar. Därefter går den yngre 

mannen ifrån busshållplatsen. Den första mannen böjer sig ner för att putsa av skorna 

samtidigt som en kvinna kommer gående från höger och ställer sig intill den förste 

mannen. I den Emotionella versionen som är 37 sekunder lång tar den andra, yngre 

mannen tag i den första mannens kläder och håller en kniv mot halsen på honom. Den 

förste mannen försöker värja sig, och i tumultet som uppstår hugger den andre mannen 

kniven i bukområdet på den första mannen och springer sedan iväg. Den första mannen 

faller ned på knäna och håller upp blodiga händer. En kvinna kommer springande. Hon 

tar av sig handskarna och tar fram en näsduk för att försöka hjälpa den första mannen 

samtidigt som bilden tonar bort. Samtliga personer i filmklippet har nordiskt utseende.  

 

Intervjumetod 

Undersökningsdeltagarna intervjuades med en strukturerad intervjuguide (Structured 

Interview). Den bestod av tre moment. Det första momentet var att försäkra 

intervjupersonen om intervjupersonens trygghet och få intervjupersonen avslappnad 

inför intervjun. Nästa moment gick ut på att be intervjupersonen att återberätta allt 

intervjupersonen minns av händelsen medan den tredje delen gick ut på att ställa 

detaljspecifika frågor om händelsen. En verklig polisintervju följde oftast generellt sett 

samma struktur som den strukturerade intervjun (Nyberg, 2010) fastän den kognitiva 

intervjun förespråkas av forskare inom rättspsykologin (Granhag, & Christianson, 2008; 

Granhag, 2009). 

 

Procedur 

Undersökningsdeltagarna testades enskilt i ett laboratorium på Stockholms universitet. 

De fick en kort förklaring om studiens olika steg. De informerades om frivilligheten i 

deltagandet och om möjligheten att avbryta studien utan närmare förklaring. De 

informerades också om att frågor gällande studien kunde besvaras efter att 

undersökningsansvarige avslutat datainsamling.  

 

Studien var uppdelad i fem faser bestående av filmvisning, besvarande av orelaterad 

enkät, minnesintervju och bakgrundsenkät om bland annat ålder och etnicitet. 

Intervjudelen filmades för att användas i en annan studie. Filmen visades på en 17 tums 

stor CRT bildskärm inställd på helskärm med programvaran Windows Media Player 10. 

Rummet som filmen visades i var svagt belyst och medförde inga problem för 

synligheten på skärmen. Upplösningen på filmklippet var 720 gånger 576 och innehöll 

inget ljudspår. Under filmvisningen instruerades undersökningsdeltagarna att 

koncentrera sig på filmklippet och att de fick starta klippet när de själva kände sig redo. 

Direkt efter filmklippsvisningen instruerades undersökningsdeltagaren att sätta sig 

framför en filmkamera och att nästa fas av studien gick ut på att fylla i den orelaterade 

enkäten. Efteråt påbörjades inspelningen av intervjun där både deltagaren och 

undersökningsledaren syntes på kameran sett från sidan. 

 

Deltagaren uppmanades först att fritt återberätta om händelsen som utspelade sig i 

filmen. Efter den fria återgivningen började undersökningsledaren att ställa specifika 

frågor om detaljer i kring utseende och kläder hos de personer som fanns med i filmen, 

samt om händelseförlopp och miljön. Om deltagaren såg den Emotionella versionen 
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ställdes ytterligare två frågor angående området den första mannen skadades vid och om 

deltagaren såg om den andra personen fick med sig något föremål. Efter den fria och 

stödda återgivningen stängdes kameran av och deltagaren fick instruktioner för nästa del 

i studien. Under tiden som intervjun genomfördes noterade försöksledaren deltagarens 

svar på frågorna. I nästa del bad undersökningsledaren deltagarens att skatta sin 

säkerhet för de detaljer som denne beskrivit i intervjudelen.  Skattningen av säkerhet 

gjordes i procent, med svarsalternativen 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % och 100 %. 

Avslutningsvis fick deltagarna svara på frågor i orelaterad enkät, men som även berörde 

deltagarens ålder och födelseland. Efter intervjun tackades deltagaren och fick tillfälle 

att ställa frågor angående syftet med experimentet. Deltagaren ombads att inte prata 

med andra studenter om undersökningens syfte om eller om innehållet i filmen de sett. 

 

Rättningskriterier 

Baserat på innehållet i filmerna gjordes en uttömmande lista över detaljer som vittnena 

kunde minnas. Svarsalternativ formulerades för att se till korrekta och felaktiga 

påståenden bedömdes konsistent mellan olika undersökningsdeltagare. Påståenden som 

jämförde två individer i filmklippet, till exempel att den första mannen var kortare än 

andra mannen bedömdes som korrekt. Bedömning av färger på kläder och hår 

begränsades till en färg och deras olika nyanser, se appendix I. 

 

 

Resultat  

 

En oberoende 2 (kön) x 2 (filmversion: emotionell/neutral) ANOVA användes för att 

jämföra deltagarnas andel korrekta svar beroende på kön och vilken av filmversionerna 

de sett. Dessutom användes en mixad 2 (filmversion: emotionell/neutral) x 2 (säkerhet 

korrekta/säkerhet felaktiga svar) ANOVA med säkerhet som ingruppsfaktor för att 

jämföra deltagarnas säkerhet vid korrekta och felaktiga svar i de olika filmversionerna. 

 

Tabell 1. Andel korrekta påståenden av det totala antalet påståenden vittnet gav. Samt 

andelen korrekta påståenden uppdelad efter filmversioner och efter kön.  

 

Typ av händelse Emotionell Neutral 

Kön Kvinna Man Total Kvinna Man Total 

 (n=12) (n=10) (n=22) (n=11) (n=10) (n=21) 

Andel korrekta svar (%) 81,35 75,65 78,76 78,44 77,04 77,77 

SD 0,07 0,08 0,08 0,05 0,10 0,08 

 

Andel korrekt minne 

Deltagarna i filmversionsgruppen emotionell angav mellan 19 till 62 påståenden 

(M=42,27, S=10,15) medan den neutrala gruppen angav mellan 25 till 50 påståenden 

(M=38,86, S=6,90). Andel korrekta svar av det totala antal svar deltagaren gav i de 

olika versionerna presenteras i Tabell 1.  

 

En 2 (kön) x 2 (filmversion: emotionell/neutral) ANOVA för oberoende mätningar 

användes för att jämföra deltagarnas andel korrekta svar i de olika grupperna och 
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betingelserna. Analysen visade inga signifikanta huvudeffekter av varken kön, F(1,39) = 

2,14, p = 0,15 eller filmversion, F(1,39) = 0,10, p = 0,75. Andel korrekta svar bland 

kvinnor som sett den emotionella filmversionen var 5,70 procentenheter högre än 

männens, men skillnaden var inte tillräckligt stor för att vara signifikant F(1,39) = 0,78, 

p = 0,38.  

 

Säkerhet vid korrekta och felaktiga minnen 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för antal korrekta och felaktiga svar samt 

för säkerhet vid korrekta och felaktiga svar för deltagare i de två filmversionerna.  

 
Film-

vers ion 

Emot ionell  

(n=22)  

Neutral  

(n=21)  

 

(n=43)  

Anta l  
Svar  

Korrekt  Felaktig  Alla  Korrekt  Felaktig  Alla  Totalt  

M 33,41 8,87 42,27 30,38 8,48 38,86 40,60 

SD 9,20 3,55 10,15 6,90 2,96 6,90 8,79 

Säkerhet         

M 83,34 67,28 79,39 82,53 67,86 78,76 79,08 

SD 9,59 13,22 8,45 9,14 14,84 9,36 8,81 

 

Deltagarnas säkerhet vid korrekta och felaktiga svar i de olika betingelserna presenteras 

i Tabell 2. Bland deltagarna som sett den emotionella filmversionen var den 

självskattade säkerheten högre vid korrekta svar än vid felaktiga svar. Av de som sett 

den neutrala filmversionen var den självskattade säkerheten högre vid korrekta svar och 

än vid felaktiga svar.  

En mixad 2 (filmversion: emotionell/neutral) x 2 (säkerhet korrekta/säkerhet felaktiga 

svar) ANOVA med upprepade mätningar på den andra faktorn användes för att jämföra 

deltagarnas säkerhet vid korrekta och felaktiga svar i de olika filmversionerna. Analysen 

visade en signifikant skillnad mellan säkerheten vid korrekta och felaktiga svar, F(1,41) 

= 54,72, p <, 001. Deltagarna i de två filmversionerna skilde sig inte åt i säkerhet 

överlag, F(1,41) = 0,002, p > 0,97. Skillnaden mellan säkerhet vid korrekta och 

felaktiga svar skilde sig inte heller mellan filmversionerna, F(1,41) =.11, p = 0.74, det 

vill säga det fanns ingen interaktionseffekt. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var dels att se om deltagarnas minne och säkerhet skilde sig 

mellan den emotionella eller neutrala gruppen. I studien hittades ingen skillnad bland 

den emotionella och neutrala gruppen. Ett av syftena var att undersöka om emotionella 

händelser skulle försämra eller förbättra deltagarnas minnesprestation. Resultaten visade 

i föreliggande studie att minnesprestationen i emotionella och neutrala gruppen inte 

skilde sig åt, inte heller skilde sig säkerhet åt mellan emotionella och neutrala gruppen. 

Det enda signifikanta resultatet som hittades i studien var att deltagarnas säkerhet var 
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högre när de gav korrekta påståenden och lägre när de gav felaktiga påståenden vilket är 

i linje med tidigare forskning och var förväntad i denna studie. 

 

Emotionella och neutrala observationer 

Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan säkerhet och andelen korrekta 

svar hos vittnen som observerat neutrala och emotionella filmklipp. Det var möjligt att 

undersökningsdeltagarna kom in i arousalläget efter att ha sett emotionella och neutrala 

filmklippen istället för aktiveringsläget för emotionella som förväntades. Resultatet gav 

dock inget stöd åt antagandet att emotionella intryck försämrar 

undersökningsdeltagarnas minnen heller (Deffenbacher, et al., 2004) eftersom ingen 

skillnad hittades mellan emotionell och neutrala gruppen.  

 

Intervjuerna utfördes cirka två minuter efter observation av filmklippen. Enligt tidigare 

forskning så bör minnet hos de som sett det emotionella filmklippet vara mindre 

tillgänglig än hos de som såg det neutrala filmklippet eftersom det tar längre tid att 

hantera informationen när man upplevt någon ovanlig eller emotionell händelse (Park, 

2005). Detta antyder möjligheten att det emotionella filmklippet inte uppfyllde kraven 

för emotionellt innehåll då resultaten från studien borde ha visat sämre minnesprestation 

hos deltagarna som såg det emotionella filmklippet. 

  

När det gäller säkerhetsskattningar utförda direkt efter en observation så antas 

skattningen ha gjorts enbart efter det deltagaren såg. Hade säkerhetsskattningen gjorts 

vid ett senare tillfälle så kunde deltagarna påverkas av diverse olika intryck som till 

exempel andra individers åsikter, självreflektioner (Brewer, 2006) eller ändrad 

sinnestillstånd. Genom att samla in säkerhetsskattningarna direkt efter filmvisningen så 

kunde sådana förvrängningar undvikas. Säkerheten kunde möjligtvis även ha påverkats 

av närvaron av en filmkamera som användes i en annan orelaterad studie, antingen 

genom att sänka säkerheten på grund av nervositeten, eller höja eftersom 

undersökningsdeltagarna kände att deras prestationer filmades och därmed ville visa att 

de var kunniga. 

 

Samtliga 22 undersökningsdeltagare i den emotionella gruppen angav att en av männen 

tog fram en kniv och att en av männen skadades. Den emotionella filmversionen var 

tydlig skiljbar från vardagliga händelser för samtliga undersökningsdeltagare eftersom 

händelserna är avvikande från vardagliga observationer. Detta ger även stöd för 

vapenfokuseringseffekten då fokus riktades på kniven när den togs fram av en av 

männen i filmklippet (Loftus, et al., 1987; Steblay, 1992).  

 

Säkerhet vid korrekta och felaktiga svar 

Den signifikanta skillnaden mellan högre säkerhet vid korrekta påståenden än vid 

felaktiga påståenden stärker resultaten som tidigare studier visade vad gäller säkerhet 

(Bothwell et al., 1987; Lindsay, et al., 2000). Dessa studier berörde dock 

säkerhetsskattningar vid vittneskonfrontationer och inte säkerhetsskattningar av 

muntliga intervjuer som denna studie berör. Den andra skillnaden är att 

säkerhetsskattningen gjordes av både undersökningsdeltagarna och av 

undersökningsledarna medan enbart deltagaren skattade säkerheten i denna studie. Den 

tredje skillnaden är antalet säkerhetsskattningar som gjordes. Vid säkerhetsskattning 

efter en vittneskonfrontation frågas deltagarna enbart om hur säkra de var på att de 
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valde rätt person till skillnad från denna studie där varje enskild påstående skulle 

säkerhetsskattas. Mellan 19 till 62 säkerhetsskattningar per undersökningsdeltagare 

gjordes i föreliggande studie. 

 

Det är värt att notera att även om självskattning av säkerhet är ett bättre sätt att bedöma 

säkerheten för vittnens korrekthet än gjort av en extern bedömare så är ändå extern 

bedömning det vanliga sättet att använda säkerhetsskattning på i rättssammanhang. 

Istället för att använda sig av externa bedömningar borde vittnen själva få skatta sina 

egna säkerhetsbedömningar så att graden säkerhet möjligtvis skulle stämma bättre 

överens med korrektheten. Problemet är att polisen inte kan genomföra 

säkerhetsskattningar liknande den som utfördes i denna studie på grund av resursbrister. 

Resursbrist hos polisen är även oftast orsaken till att kognitiv intervju inte används av 

polisen (Nyberg, 2010). 

 

Könsaspekten 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i minnesprestation när det 

gäller kön. Det som kan diskuteras är kvinnors lite högre minnesprestationer än 

männens när dem fick titta på den emotionella filmversionen. Hade urvalsgrupperna 

varit större eller skulle filmklippen innehålla kvinnor istället för två män och en kvinna i 

emotionell händelse så hade resultaten möjligtvis varit signifikant. En studie visade att 

män hade bättre minnesprestation än kvinnor efter att ha sett ett våldsamt filmklipp 

(MacLeod & Shepherd, 1986). Problemet med MacLeods och Shepherd studie var dock 

att människorna i filmklippen var alla män, och eftersom personer inom samma kön kan 

identifiera varandra bättre i vanliga situationer (Horgan, Mast, Hall, & Carter, 2004) så 

kunde männen i filmklippen vara den bidragande faktorn till att männen presterade 

bättre än kvinnorna i studien (Lindholm, 1996). Däremot presterade kvinnorna bättre än 

männen i studier där både kvinnliga och manliga aktörer användes. Resultaten visade att 

kvinnors minnesprestation var bättre än männens överlag (Lindholm, & Christianson, 

1998a; Lindholm, & Christianson, 1998b).  

 

Metoddiskussion 

Enligt Krug (1998) kunde samma data vid säkerhetsuträkningar leda till olika resultat 

beroende på uträkningsmetod. Som stöd för påståendet har Krug hänvisat till studier där 

korrelationer räknats ut på två olika sätt med samma data där den ena visat signifikant 

resultat och den andra visat icke-signifikant resultat. En genomgående beskrivning av 

metod och uträkning ges inte i denna studie och jag hänvisar istället till Krugs studie. 

Otydligheten kring uträkningsmetoden kan vara en av orsakerna till det varierande 

resultat som säkerhet och korrekthetsstudier visat stöd för.  

En av de kvinnliga undersökningsdeltagarna i emotionella gruppen informerade efter 

studiens slut om att hon två veckor studien blev utsatt för ett rån och även hamnat i en 

intervju med en oengagerad och orutinerad polisman. Hon ansåg att 

undersökningsledarens beteende, klädsel och även själva miljön medförde att hon 

upplevde intervjun för studien som en ofarlig och lättsam, en enligt henne stark kontrast 

till polismannens bemötande av henne. Att presentera för undersökningsdeltagarna en 

film med ett simulerat rån som motsvarar en realistisk situation skulle vara svår att 

utföra (Bothwell, et al., 1987) och vi kunde enbart visa en simulering av ett rån av etiska 

och metodologiska skäl. 
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En möjlig förklaring på bristen på signifikant skillnad mellan säkerhet och andel 

korrekta svar i de två filmklippen kan vara brist på inlevelse hos 

undersökningsdeltagarna i filmklippens innehåll. Inför varje experimenttillfälle så 

informerades undersökningsdeltagarna om att innehållet i experimentet kunde upplevas 

som känslig och därmed finns möjligheten att undersökningsdeltagarna förväntade sig 

ett mer upprörande filmklipp. Undersökningsdeltagarna kanske såg aktörerna i 

filmklippen snarare som aktörer än som människor i en realistisk situation och 

engagerade sig därmed på uppgiften att observera filmklippen än att även påverkas av 

innehållet. 

 

Den strukturerade intervjuformen valdes av olika skäl. Skälen var bland annat att 

eftersom intervjuaren själv inte hade någon kognitiv intervjuerfarenhet så fanns det risk 

för felaktig utförande av intervjun. Ett annat skäl var att majoriteten polisintervjuer som 

utförs i nuläget är strukturerade intervjuer på grund av resursbrister (Nyberg, 2010). 

Tillämpning av den strukturerade intervjuformen berodde även på bekvämlighet i 

uträkningen av resultaten, om kognitiv intervjuform hade använts hade upprepning av 

frågor och påståenden varit en annan variabel som kunde påverka intervjupersonerna. 

Ett sista skäl till valet var att det inte hade funnits någon skillnad mellan säkerhet och 

korrekthet vid tillämpning av strukturerad eller kognitiv intervjuform (Allwood, et al., 

2005). 

 

En skillnad mellan en vanlig polisintervju (Nyberg, 2010) och denna studie är brist på 

upprepade detaljspecifika frågor som enligt flertalet studier ledde till både ökad säkerhet 

bland vittnen, både självskattad säkerhet och uppskattad säkerhet av observatörer 

(Granhag, 1997; Granhag, et al., 2000; Odinot, Wolters, & Lavender, 2008; Shaw, 

1996). Exkluderingen av upprepade frågor berodde på behovet av att undvika 

bakomliggande påverkningsfaktorer som kunde ha ökat undersökningsdeltagarnas 

säkerhet om frågor upprepats. 

 

Det är även oklart om vittnen i riktiga polisintervjuer får ökad säkerhet vid upprepade 

frågor eftersom riktiga polisintervjuer påverkar vittnen annorlunda än i en experimentell 

intervju. Därmed kan säkerheten istället sjunka då upprepning av frågor istället kan få 

ett vittne att vackla i sin säkerhetsskattning. Som tidigare nämnt så kan experimentella 

studier inte simulera en verklig situation där ett vittne tvingas uttala sig om 

livspåverkande påståenden som kan fria eller fälla en annan individ. 

 

Framtida studier 

Inom denna studie bestod undersökningsledarna, det vill säga intervjuarna, av en 

oerfaren student och en erfaren intervjuare. I framtida studier bör intervjuerna 

förberedas bättre via fler övningar så att undersökningsdeltagarna inte intervjuas av en 

stadigt utvecklande intervjuare. Samtidigt så menar Granhag och Christianson (2006) att 

intervjuande poliser kan variera från mellan oerfarna stressade till fullt erfarna lugna 

intervjuare, så man kan fråga sig om intervjuarens roll är tillräckligt relevant för denna 

typ av studier där säkerhet skattas. Ett möjligt förslag till att utöka osäkerhetskänslan 

hos undersökningsdeltagaren kan vara att i framtida studier agera mer allvarlig och 

möjligtvis inte uppmuntra till irrelevanta samtal förrän efter avslutad studie. Det vore 

även intressant att undersöka om minnesprestationer och säkerhetsskattningarna som 
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görs av deltagarna skiljer sig åt mellan vittnen, offer och förövare i emotionell och 

neutral filmversion. 

 

Forskning inom fältet är viktig för att motverka felaktigt dömande av oskyldiga 

individer som kan påverkas på grund av ett rättsystem som påverkats av splittrade 

åsikter om vittnens säkerhetsskattningar. Denna studie har bekräftat tidigare studier som 

visat att säkerheten skattas högre vid korrekta svar än vid felaktiga svar.   
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Appendix I  

 
Rättningskriterier, Fri återgivning 

Båda versionerna 

1. En man (1) går fram (1) till busshållplats (1) tittar på tidtabellen (1) tittar på klockan (1) 
gnuggar händerna/verkar frysa (1) 

2. Det är skog runt omkring (1) och inga hus (1) 

3. På andra sidan vägen finns en busshållplats (1) där det står lite folk (1) 

4. En silverfärgad (1) bil åker förbi (1) märke (1) 
5. Annan man (1) kommer gående från vänster/över gatan (1) ställer sig bredvid den förste (1)

   

 
Emotionell 

6. Ett par personer/folk(1) går på andra sidan vägen (1) en i ljust (1) en i mörkt (1) 

7. Den andre mannen ser sig om (1) 

8. Han går fram till den förste (1) tar tag (1) i hans jacka (1) och hotar honom (1) med ett 
föremål (1) kniv (1) mot halsen (1) och pressar honom bakåt (1) 

9. Den förste mannen tar tag i /slår till den förste (1) över armen (1) 

10. Den andre mannen knuffar tillbaka/hugger (1) med kniven (1) mot den andres 
mage/bröst/bål (1) 

11. Den förste mannen faller ihop (1) och den andre springer iväg (1) till vänster/samma väg 

som han kom/över gatan (1) 
12. En bil kommer körande (1) 

132. En kvinna (1) kommer springande (1) från andra sidan vägen (1) 

14. Den skadade mannen knäböjer (1) och skakar (1) och har blod på händerna (1) 

15. Kvinnan böjer sig ned(1) och tar av sig handsken (1) och tar fram näsdukar/papper (1) ur 
fickan (1) 

16. Hon sätter sig ned (1) och ger mannen näsdukar/papper (1) 

17. Två (1) bilar (1) märke (1) till kommer körande   
 

Neutral 

6. Den andre mannen tar upp en sak ur fickan (1) nycklar (1) viftar/håller på med dem (1) 
7. Männen pratar (1) Den andre mannen frågar den första om något (1)  

8. Den förste mannen tar fram mobilen (1) tittar på den /klockan (1) 

9. och svarar den andre mannen (1) 

10. Den andre mannen ser sig om (1) verkar bestämma sig för att inte vänta på bussen (1) 
och går (1) samma väg som han kom/över gatan/till vänster (1) 

11. En bil kommer körande (1) 

11. En person (1) i mörka kläder (1) går bortåt (1) på andra sidan vägen en annan person går på 
andra sidan vägen (1) hitåt/mot oss(1) 

13. Den förste mannen böjer sig fram (1) putsar på skon (1)  

14. En bil kör (1) hitåt (1) på parallellvägen (1) en bil kör bortåt (1) på parallellvägen (1) 

15. En kvinna (1) kommer gående (1) från andra sidan vägen (1) 
16. Kvinnan ställer sig bredvid den förste mannen (1) och tittar mot tidtabellen (1) ställer sig 

och väntar (1) 

17. En (1) bil (1) märke (1) till kommer körande  
 
 


