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Etnicitet och kön -  

 Påverkar grupptillhörighet bedömningar av korrekthet i centrala 

meningar från ett vittnesmål? 

 
Sylvia Bergvall  

 

Syftet med denna studie var att studera möjligheten att bedöma korrekthet i 

vittnens utsagor beroende av deltagarnas grupptillhörighet. I studien ingick 

120 deltagare som antingen fick se en film med vittnesmål från fyra vittnen 

med enstaka centrala meningar eller läsa en text med samma meningar. De 

viktigaste mätningarna i denna studie gjordes efter signal detection theory 

(SDT). Resultaten visade att deltagarna inte skattade mycket över slumpnivå 

och ofta till och med under slumpnivå i sina bedömningar. I en hopslagning 

av betingelserna (text/film) visade analyserna att män generellt var 

signifikant sämre än kvinnorna på att bedöma vittnesmål, men att kvinnorna 

gör fler falska alarm än männen i bedömningen av textversionen.  De funna 

könsskillnaderna i hur vittnesmål bedöms diskuterades. 

 

              Key words: judgement, accuracy, testimony, group membership. 

 

 

Inledning 
 

Vid ett brott, det kan vara allt från misshandel, rån, våldtäkt eller till och med ett mord, finns 

det kanske några individer som är vittnen till händelsen eller så är det kanske individen som 

blir utsatt för brottet som blir vittne. Det som individen kommer ihåg av denna stund och 

kommer ihåg vid ett senare tillfälle kan ha avgörande betydelse vid en senare rättegång. Det 

kan handla om att komma ihåg något flera timmar, efteråt eller kanske till och med månader, 

då individen blir kallad till ett förhör av polisen. Vad är det då vittnen kommer ihåg? Att 

minnas något vid ett brottstillfälle är inte detsamma som att minnas något av vardags 

händelser. Det som individen minns till vardags är inget som individer behöver minnas med 

exakthet, det handlar om något som inte har en avgörande betydelse. Hur exakt kan då ett 

vittne egentligen vara?  Forskare har studerat reliabiliteten hos vittnens utsagor sedan 1970. 

De har försökt att utröna med vilken precision och exakthet som vittnen kan avlägga ett 

vittnesmål. Dessa undersökningar har ofta handlat om att låta individer titta på video med ett 

fabricerat brott och därefter låta deltagare agera som vittnen, till exempel genom att peka ut 

gärningsmannen från fotografier.  I flera studier har också deltagare fått läsa om ett brott och 

därefter svara på en enkät om vad de har läst. Ett väl dokumenterat fenomen i denna forskning 

är att vittnen många gånger minns fel (Wells & Olson, 2002). 

    Oskyldiga individer döms varje år på grund av att vittnen av olika anledningar har misstagit 

sig. Så många som 4500 oskyldiga individer bedöms som skyldiga i domstol varje år i USA 

på grund av att ögonvittnen lämnat felaktig information i sitt vittnesmål (Yarmey, 2003). Det 

har också kunnat bevisas utifrån stöd från teknisk bevisning att minst 25 individer som 

avrättas i USA varit oskyldigt dömda till följd av felaktiga vittnesuppgifter (Granhag, 2001). 

     Eftersom vittnen så ofta kan missta sig, och vilket kan få ödesdigra konsekvenser, är det 

naturligtvis av stor betydelse att de bedömningar av vittnens minnen som görs i rättsliga 

sammanhang är korrekta. Domstolen måste kunna avgöra om vittnet är tillförlitligt eller inte, 

vilket kan ha en avgörande betydelse i domslutet (Leippe, Manion & Romanczyk, 1992). 

Frågan är vilken förmåga vi har att avgöra om ett vittnes minne är korrekt eller inte. Tidigare 
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forskning har visat att förmågan att bedöma vittnesmålen som korrekta eller felaktiga, innebär 

av många svårigheter. När det gäller bedömningar av vittnesmål så är det vanligare att 

korrekta vittnesmål bedöms som korrekta än att felaktiga vittnesmål bedöms som felaktiga 

(Lindsay, Nilsen & Read, 2000). Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det är 

möjligt att bedöma korrektheten i enstaka utsagor från vittnen, samt vad som ligger till grund 

för den bedömningen. 

 

 

 Bedömningar av trovärdigheten i vittnens utpekande 
 

I rättsammanhang görs bedömningar av vittnets tillförlitlighet. Forskning kring bedömningar 

av vittnens trovärdighet visade att vittnenas säkerhet ofta var grunden för hur trovärdiga 

vittnena uppfattades. När det gäller bedömningar av vittnens utpekanden av en misstänkt 

gärningsman i så kallade vittneskonfrontationer, har det bland annat visat sig att i de fall där 

vittnena gör falska identifikationer men är helt säkra på att de vittnat korrekt, bedöms de som 

tillförlitiga utifrån sin säkerhet (Wells, Lindsay & Ferguson, 1979). 

     I en studie av Wells et al.,(1998) visade på att vittnets självsäkerhet var en betydande 

faktor för hur vittnens korrekthet avgjordes. En falsk jury skulle bedöma vittnen efter att ha 

sett ett korsförhör. Nästan åttio procent av de vittnen som lämnade korrekta vittnesmål och 

bara tjugo procent av de felaktiga vittnesmålen var korrekt bedömda som riktiga eller 

felaktiga vittnesmål. Svaret på varför juryn gjorde så många felaktiga beslut är att de litade på 

vittnets självsäkerhet när de lämnade noggranna och precisa vittnesmål.  

     I en annan studie gjord av Wise och Safer (2004) undersöktes 160 domar från USA. De 

undersökte omständigheterna för vittnets iakttagelser, det vill säga om vittnet sett brottet 

under lång eller kort tid, på dagen eller på kvällen. Wise och Safer kunde tydligt se att i de 

flesta domstolar antog de att om ett ögonvittne vittnade självsäkert så trodde 

domstolsmedlemmarna på det vittnet. Domare trodde sig också kunna se om ett vittne 

vittnade korrekt eller felaktigt. Det går också att uppfatta att jurymedlemmar ignorerar om 

vittnet har gjort sina iakttagelser på dagen eller på kvällen, vilket skulle kunna påverka 

tillförlitligheten i vittnesmålet, om vittnet var väldigt självsäker. Om vittnet inte var lika 

självsäker så visade resultaten på att denna omständighet blev viktig för jurymedlemmarna 

(Wells et al., 1998). Denna forskning visar på att juryn litar på vittnets självsäkerhet som en 

indikator på vittnets korrekthet.  

      Ytterligare en studie av Wells och Leippe (1981) visade att det gick att höja vittnenas 

självsäkerhet genom att säga vilken typ av frågor som skulle komma i korsförhöret. När det 

informerade vittnet skulle bli korsförhört visade denne mer självsäkerhet än vittnet som inte 

blivit förvarnad om frågorna. Trots förvägsinformation var inte dessa vittnen mer precisa eller 

noggranna i sina vittnesmål än vad de andra vittnena var; juryn bedömde det ändå 

vittnesmålet med de självsäkra vittnena som mer tillförlitliga. Resultatet blev att de individer 

som ”fick självförtroende” även var de som inte hade ordentliga, precisa vittnesmål. Deras 

självförtroende ökade markant. Medan självförtroendet hos de med riktiga, precisa vittnesmål 

var oförändrat. Genom att juryn trodde mer på de vittnena som kunde uppvisa mest 

självförtroende ledde det till att juryn litade mer på mer inkorrekta vittnesmål än korrekta 

vittnesmål.  

     I Lindsay, Wells och O´Conners (1989) studie användes ett iscensatt brott för att ta reda på 

vilken möjlighet jurymedlemmar har att avgöra om ett vittne vittnar sant eller falskt. Förhören 

med vittnena hölls i riktiga domstolar, med både juridikstudenter som domare och åklagare, 

men även yrkesverksamma domare. Deltagarna fick se ett iscensatt brott med en individ som 

stjäl en miniräknare. Deltagarna får sedan försöka identifiera förövaren bland sex fotografier. 

Vittnena blev korsförhörda om hur brottet hade gått till och hur de upplevt förövaren. Dessa 

korsförhör filmades, och filmerna spelades senare upp för andra deltagare som skulle bedöma 
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vittnesmålens trovärdighet. Resultaten visade på att de flesta trodde att den utpekade 

förövaren var skyldig vare sig om vittnet gjort en korrekt eller felaktig identifikation.     

     I en liknande studie gjord av Lindsay, Wells och Rumpel (1981) där de också använde sig 

av verbala vittnesmål, visade det sig att vittnena som uppvisade en hög säkerhet i sitt 

vittnesmål ansågs vara mest tillförlitliga. De använde sig också av en iscensatt stöld med en 

miniräknare, fotokonfrontation och korsförhör. I experiment 1 fick deltagarna se ett brott 

begås. Efter att de blivit vittne till brottet fick de en förfrågan om de kunde ställa upp och bli 

videofilmade under korsförhöret. I experiment 2 fick nya deltagare se den videofilmen och 

agera som jurymedlemmar. Deras uppgift blir att bedöma om deltagaren vittnar korrekt eller 

felaktigt. Varje deltagare får se fyra vittnen som lämnar ett vittnesmål vilket de inte får reda 

på förrän de sett alla vittnen. Resultaten visade att ett korrekt vittnesmål bedömdes efter hur 

självsäker vittnet verkade. 

    Att ögonvittnens säkerhet är något som är av stor vikt har individer också kunnat se i USA: 

s högsta domstol där en av de fem viktigaste aspekterna för ett domstolsutlåtande är hur säker 

ögonvittnet var i sitt vittnesutlåtande.  I en undersökning gjord av Brigham och WolfsKeil 

(1984) visade det sig att individer såg ett starkt samband mellan ögonvittnenas säkerhet och 

ögonvittnenas exakthet. Sjuttiofem procent av åklagarna och fyrtio procent av 

försvarsadvokaterna ansåg att ögonvittnenas säkerhet och exakthet hade starkt samband.  

 

 

Bedömningar av verbala vittnesmål 
 

Relativt lite forskning har hittills gjorts om bedömningar av verbala vittnesmål. Studier som 

gjorts är framförallt undersökningar på hur individer bedömer barns vittnesmål i jämförelse 

med vuxnas vittnesmål. Analyser har visat, i linje med forskning på bedömningar av 

korrekthet i identifikationer, att människor ofta har svårt att bedöma korrekthet i verbala 

vittnesmål. Resultat visar på att bedömningar av korrektheten i vittnets verbala beskrivningar 

av ett brott ofta stämmer dåligt med vittnesmålets faktiska korrekthet (Goodman, Bottoms, 

Herscovici, & Shaver, 1989; Goodman, Batterman-Faunce, Schaaf & Kenney, 2002).  

     Svårigheten med bedömningar om hur korrekt eller okorrekt ett vittne är framgår av en 

studie gjord av Goodman et al. (2002). Barnen blev videofilmade medan de fick återberätta en 

händelse som ägt rum fyra år tidigare. De vuxna deltagarna fick information om att dessa barn 

blivit utsatta för sexuella övergrepp innan de fick bedöma korrektheten i barnens vittnesmål. 

Resultaten visade att förmågan att kunna skilja mellan mer eller mindre korrekta vittnesmål är 

begränsad och att det var svårt att bedöma korrektheten. 

     Även en studie av Goodman, Bottoms, Herscovici, och Shaver (1989) visade på 

svårigheterna att bedöma korrekta och felaktiga vittnesmål. Författarna undersökte hur väl 

människor kunde bedöma korrektheten i ett barns vittnesmål. Barnen besökte ett sjukhus och 

fick sprutor, efter några dagar blev de intervjuade om vad de mindes från händelsen. Efter 

ytterligare 9-12 månader fick barnen komma tillbaka och korsförhördes om vad de mindes. 

Detta videofilmades och visades till studenter, som fick reda på innan de såg filmen, att 

sjuksköterskan blev anklagad för att ha skadat barnet med en felaktig spruta. Resultaten 

visade att studenterna inte kunde skilja mellan de korrekta och felaktiga vittnesmålen. De 

äldre barnens vittnesmål bedömdes också vara mera korrekta, trots att så inte alltid var fallet.  

      I en studie gjord av Lindholm (in press) fick 120 deltagare uppskatta vittnens trovärdighet. 

Deltagarna fick ta del av sex svenska vittnesmål och sex vittnesmål från invandrare genom att 

läsa vittnesmålen eller se vittnesmålen på film. Resultaten visade att vittnena skattades som 

mer trovärdiga på film än i textmaterialet och att invandrare bedömdes som sämre än svenskar 

i text men inte i filmbetingelsen. Relationen mellan bedömd och faktisk korrekthet hos 

vittnena var låg, och i vissa fall till och med negativ. Resultaten visade också att den kritiska 

validiteten av vittnen var lägre när de skulle bedöma svenska vittnen än invandrarvittnen. 
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     I Leippe, Mansion och Romanczyks (1992) studie undersökte de i två experiment hur väl 

individer kan bedöma korrekthet och trovärdighet hos barns och vuxnas verbala utsagor. I de 

första experimentet fick barn i åldern 5-6 år, eller 9-10år och vuxna göra ett simulerat 

hudkänslighetstest tillsammans med en man. Under testets gång kommer en kvinna in och 

ställer en fråga. Barnen och de vuxna deltagarna intervjuas efter testet, där de bland annat får 

identifiera mannen och kvinnan från fotografier och beskriva händelsen från testet. Intervjun 

videofilmas för att användas för nästa experiment, där vuxna deltagare skulle bedöma de 

inspelade vittnesmålen hos de tre minst korrekta och de tre mest korrekta deltagarna. 

Resultaten visade att deltagarna kunde avgöra med sjuttiofem procent träffsäkerhet om 

vittnesmålen var korrekta eller felaktiga när det handlade om vuxna vittnen. När det gällde 

barns vittnesmål låg träffsäkerheten på femtioåtta procent.  

 

 

Bedömningar av enstaka vittnesutsagor 

 
Forskningen om trovärdighetsbedömningar har, som framgått ovan, framförallt handlat om 

bedömningar av ett helt vittnesmål. Däremot har det sällan undersökt människors förmåga att 

avgöra korrektheten i centrala meningar i vittnesmålet. I en studie som fokuserat på att avgöra 

korrektheten i väsentliga meningar i barns vittnesmål är Ball och O´Callaghans (2001) studie, 

som genom tre stycken experiment visade på människors svårighet att bedöma enstaka 

meningar i ett vittnesmål. I denna undersökning användes enstaka meningar från barns 

vittnesmål om ett tandläkarbesök de varit med om. En vecka efter tandläkarbesöket 

intervjuades barnen om sin upplevelse. Barnen blev under hela intervjun inspelade på video. 

Intervjun började med en fri återgivning som åtföljdes av standardiserade frågor rörande 

tandläkarbesöket. Videoinspelningarna av fem av dessa barns svar på sex frågor och svar 

visades sedan för universitetsstuderande som fick bedöma om svaren var korrekta eller inte. 

Resultatet från experimentet visade att deltagarna var något bättre än slumpen i alla tre 

experimenten, på att avgöra om barnens svar var korrekta eller felaktiga. Deras bedömningar 

var oftare korrekta när barnen var sanningsenliga än när de svarade fel, och de tenderade att 

hellre bedöma ett svar som korrekt än som felaktigt. Ball och O´Callaghan menar att det är av 

oerhörd vikt att även kunna göra bedömningar utifrån enstaka meningar; bland annat för att 

kunna urskilja meningar som är korrekta meningar som är felaktiga i ett vittnesmål och även 

för att det under en utredning kan tillkomma ytterligare bevis.  

 
 

Effekter av stereotyper och grupptillhörighet i bedömningar av vittnesmål 

 
Som beskrivits ovan har flera studier undersökt om individer bedömer barns trovärdighet 

annorlunda än vuxnas. Tanken bakom dessa studier är att människor kan ha förutfattade 

meningar, så kallade stereotyper om barn, som kan påverka bedömningarna av barns 

vittnesmål i en negativ riktning. Stereotyper är kognitiva strukturer som omfattats av en 

individs kunskap och föreställningar om människor som tillhör lika sociala grupper. 

Stereotyper kan ofta aktiveras automatiskt och används som ett komplement för avsaknad av 

information om individer och miljöer som är okända för oss. Stereotyper används även för att 

förenkla information som omger oss så att vi kan agera och handla snabbt (Fiske, 1998).      

    Grupptillhörighet är även det en faktor för hur vi bedömer andra individer. 

Grupptillhörighet kan baseras på många olika typer av grupper som en individ tillhör, som till 

exempel familjen eller vänner. Därutöver kan den användas i större perspektiv som berör 

ålder, religion och nationalitet. I forskning gjord av Sidanius och Pratto (1999) har det även 

visat sig att individer behandlas annorlunda beroende av kön och etnisk bakgrund i 
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rättsväsendet. En majoritet av dem som blir dömda i dag i domstol är individer från de lägre 

samhällsklasserna.                 

    Forskning visar att när människor bedömer ett beteende hos en individ gör de ofta skillnad 

på individer som tillhör den egna gruppen, ingruppen, och individer som inte tillhör den egna 

gruppen och som de känner sig främmande inför, utgruppen (Brewer & Brown, 1998). Oftast 

är bilden av ingruppen mer positiv jämfört med bilden av utgruppen och individer har också 

lättare att identifiera individer av sin egen etnicitet (Malpass & Kravitz, 1969). En studie av 

Lindholm och Christianson (1998b) visar hur faktorer relaterat till vittnets och förövarens 

grupptillhörighet kan påverka vittnets perception och minnesbild av händelsen. I den studien 

fick både svenskar och personer med invandrarbakgrund bedöma ett våldsbrott där förövarens 

etnicitet manipulerades, men där offret alltid var av svenskt ursprung. I denna undersökning 

manipulerades etnicitet även hos offret. Resultaten visade att människor hade en tendens att 

lättare identifiera en gärningsman som tillhörde ingruppen än en gärningsman som tillhörde 

utgruppen 

    

 

Skillnader i presentationsmedium 
 

Det har visat sig att vilken form av stimulus som en person presenteras för, kan ha en 

avgörande betydelse för sociala bedömningar (Chaiken & Eagly, 1983).  I tidigare forskning 

har det framkommit att det också finns skillnader i hur vittnen bedöms beroende vilket 

presentationsmedium individer använder sig av, text eller video. I en undersökning ville Ross, 

Dunning, Toglia och Cesi (1990) se hur ett vittnes ålder påverkade trovärdighetsbedömningar 

beroende på vittnesmålets presentationsmedium. Försökspersonerna i undersökningen fick 

antingen se ett vittnesmål på video eller läsa det i textformat. Vittnen som användes i 

undersökningen var 8, 21 respektive 74 år. Efter text eller videopresentation fick 

försökspersonerna skatta vittnenas trovärdighet, intelligens, objektivitet med mera. Resultaten 

visade att alla vittnen, oavsett ålder, skattades som mer trovärdiga när deltagarna sett 

vittnesmålet på video, än när deltagarna läst vittnesmålet i textversionen. När vittnesmålet 

presenterades i textformat skattades det åttaåriga vittnet som mest trovärdigt och den 

tjugoettåriga som minst trovärdig. 

     Lindholm (in press) undersökte i en studie hur individer bedömde vittnen beroende av 

vittnenas etnicitet, samt vilken presentationsmedium vittnesmålet presenterades i. I 

experimentet fick svenskar och invandrare se ett iscensatt brott på video och intervjuades 

därefter om vad de mindes av händelseförloppet. De videoinspelade vittnesmålen 

transkriberades till text, och vittnesmålen presenterades därefter för nya deltagare antingen i 

video eller i textformat. Resultaten visade att deltagarna var mer positiva mot vittnen i 

videoversionen, jämfört med textversionen, och att invandrare bedömdes som sämre än 

svenskar i textbetingelsen men inte i filmbetingelsen. Relationen mellan bedömd och faktisk 

korrekthet hos vittnena var låg, och i vissa fall till och med negativ.  

    Ball och O’Callaghan (2001) undersökte också effekter av presentationsmedium i en studie, 

där de använde sig av vittnesmål från barn i utskriven form istället för i video. De fann att 

deltagarna var lite bättre på att bedöma korrekthet i barns svar i ett vittnesmål när de läser det 

som text istället för att se det på film. De anser att deras resultat visar på att individer borde 

visa utskrifter av barns vittnesmål i rättegångar istället för att visa barnets vittnesmål visuellt. 

Ball och O’Callaghans resultat visade att det går att genomföra en studie utifrån att endast 

bedöma enstaka meningar från ett vittnesmål. Resultaten kan dock vara missvisande då de ej 

använde sig av en kontrollgrupp och det är svårt att veta om deltagarna hade bedömt 

vittnesmålen från barnen annorlunda.  
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Syfte och hypoteser 
 

Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida det är möjligt att bedöma 

korrektheten i enstaka utsagor från vittnen, samt vad som ligger till grund för den 

bedömningen. Ytterligare ett syfte var att undersöka om individer är lika bra på att bedöma 
korrekthet i enstaka svar hos invandrare respektive svenskar, så kallad 

diskriminationsförmåga; samt att undersöka om det finns skillnader i benägenheten att 

uppfatta utsagor som korrekta eller inte beroende på vittnets etnicitet, så kallad response bias. 

     Med utgångspunkt från tidigare forskningsresultat utgick studien från att in- och utgrupps 

stereotyper påverkat bedömningar av vittnets brottsredogörelse av händelsen enligt följande 

hypoteser: (a) individerna skulle bedöma utsagor från svenska vittnen som korrekta oftare än 

utsagor från invandrare; (b) denna tendens är mer uttalad när utsagorna framställs i text 

jämfört med film; (c) att männen är bättre än kvinnorna på att bedöma korrektheten hos 

vittnena (manliga) eftersom de har samma grupptillhörighet.  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Deltagarna i undersökningen var 120 svenskar med olika yrkesbakgrund. Som svensk 

kategoriserades de som var (a) födda i Sverige och hade föräldrar som båda var födda i 

Sverige eller (b) födda utomlands men hade föräldrar som båda var födda i Sverige eller (c) 

var födda i Sverige med föräldrar i norden. Dessa riktlinjer var viktiga att följa för att vara i 

enhetlighet med tidigare studier inom samma område (Lindholm, in press). Deltagarna i 

studien var boende i mellersta Sverige och urvalet bestämdes efter tillgänglighet. Deltagarna 

rekryterades från arbetsförmedlingen, industrin, vården samt från komvux. Initialt testades 

ytterligare fem personer, som dock inte föll inom de kriterier som bestämts för kategori 

svensk. Av de återstående 120 deltagarna var 43 kvinnor och 77 män, åldersintervallet var 18-

78, med en medelålder på 35 år (SD = 12.47).  

   Före varje mättillfälle fick deltagarna information om att studien utgick från 

vittnespsykologi. De fick också information om att deltagandet var frivilligt, de kunde avbryta 

sitt deltagande när helst de ville att ingen enskild deltagares svar skulle kunna urskiljas i 

materialet, samt vilka som skulle komma att ta del av resultatet. Efter varje mättillfälle 

erbjöds möjligheten att ställa frågor och det gavs mer utförlig information om vad studien 

handlade om. Ingen ersättning gavs till deltagarna. 

 

 

Material 
 

Vittnesmålen som användes som stimulusmaterial i denna studie, härrörde från en tidigare 

studie där 27 män av svensk och utländsk härkomst hade svarat på en annons om att ingå i en 

undersökning om hur individer minns ett iscensatt brott och hur andra bedömer ett sådant 

vittnesmål (Lindholm, in press). Dessa hade blivit informerade om att de skulle få se ett 

iscensatt brott på video och sedan bli intervjuade om den händelse de bevittnat. Informerat 

samtycke om att videofilma intervjuerna och använda dessa filmer för kommande forskning 

inhämtades skriftligt av deltagarna. Filmen skildrade en scen på cirka 90 sekunder där två 

män överföll och förde bort en kvinna mot hennes vilja. När deltagarna hade sett filmen fick 
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de gå till ett annat rum där de intervjuades av den kvinnliga försöksledaren. De fick 

instruktioner att besvara frågorna som om de hade bevittnat händelsen i verkliga livet. 

Intervjun började med en fri återgivning av händelseförloppet och innehöll därefter sex 

öppna, standardiserade frågor rörande gärningsmännens utseende och händelseförlopp. Varje 

intervju videofilmades och tog cirka tio minuter. Därefter skrevs intervjuerna ut och kodades 

med avseende på korrekthet (Lindholm, in press).  

      För föreliggande studie framställdes ett stimulusmaterial där enskilda korrekta och 

felaktiga svar från vittnen på de öppna frågorna plockades ut. Materialet bestod av totalt 48 

vittnessvar, 16 icke korrekta (8 av svenskar, 8 av invandrare), 32 korrekta (16 av svenskar, 16 

av invandrare). Dessa delas upp i fyra olika enkätversioner. Varje version innehöll tolv svar, 

där åtta av svaren var korrekta och fyra var felaktiga. I varje version svarade två vittnen på tre 

frågor vardera om gärningsman 1, och två vittnen svarade på tre frågor vardera om 

gärningsman 2. Etniciteten hos vittnena balanserades över de fyra stimulusversionerna. 

Version 1 bestod således av svar från tre svenska vittnen (sammanlagt nio svar, varav tre var 

felaktiga) och ett invandrarvittne (totalt tre svar varav ett felaktigt), Version 2 bestod av svar 

från tre invandrarvittnen (sammanlagt nio svar, varav tre var felaktiga) och ett svensk vittne 

(totalt tre svar varav ett felaktigt); Version 3 bestod av svar från tre invandrarvittnen 

(sammanlagt nio svar, varav tre var felaktiga) och ett svensk vittne (totalt tre svar varav ett 

felaktigt); Version 4 bestod av svar från tre svenska vittnen (sammanlagt nio svar, varav tre 

var felaktiga) och ett invandrarvittne (totalt tre svar varav ett felaktigt). 

 

 

Design  
 

I studien användes en 2 (vittnets etnicitet; svensk/invandrare) x 2 (medium, text/video) x 2 

(deltagrens kön) mixad design med upprepade mätningar på den första faktorn. 

 

 

Procedur 

 
Hälften av deltagarna fick läsa försöksledarens fråga och vittnets svar i textformat och hälften 

såg samma material på videofilm. Deltagarna fick först ta del av bakgrundsfakta om vad som 

hänt i form av en kort text. I texten beskrevs att två män fört bort en kvinna i Stockholm, och 

att hon två dagar senare hittades svårt medtagen. Texten beskrev vidare att gärningsmännen 

fortfarande var okända, men att fyra individer hade bevittnat händelsen.  Deltagarna fick 

sedan ta del av antingen en text med förhörsledarens frågor och vittnets svar, eller en film 

med samma innehåll. Efter varje svar från vittnet ombads deltagarna att bedöma huruvida 

utsagan var korrekt eller inte, samt bedöma hur säker han/hon kände sig på sin bedömning (1= 

Inte alls säker; 5= Helt säker). För deltagare som såg vittnenas svar på video, pausades filmen 

efter varje vittnessvar. De tre svaren från varje vittne presenterades efter varandra, efter en 

presentation av vittnets namn.  I de olika versionerna gavs vittnena, beroende på etnicitet, ett 

av fyra svenska namn (Carl Robertsson, Anders Martinsson, Mikael Palm, Jan Sandström) 

eller ett av fyra utländska namn (Juan Santos, Carlos Rodriguez, Manuel Perez, Andres 

Martines). Efter att ha bedömt alla tolv vittnessvar fick deltagaren skatta en rad faktorer som 

kan inverka på om individer bedömer ett svar som korrekt eller inte. Faktorer som deltagarna 

skattade var: vittnets säkerhet, sannolikheten att individer kan minnas informationen som 

efterfrågades, rimlighet i vittnets svar, hur mycket utfyllnadsutryck som fanns i svaret, hur 

mycket tvekan som fanns i svaret, hur lång tid det tog för vittnet att få fram svaret, vittnets 

kön, ålder, och etnicitet. Det tillkom även fem andra faktorer i filmredovisningen: vittnets 

ansiktsuttryck, röstens nivå eller ändringar i rösten, vittnets hastighet på talet, vittnets 
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kroppsspråk och till sist vittnets ögonkontakt. Samtliga faktorer skattades på en skala från 1 = 

Hade ingen inverkan alls; 6 = Hade stor inverkan. Enkäten avslutades med bakgrundfrågor 

som kön, ålder samt var deltagaren och hans föräldrar var födda och även om dem hade varit 

vittne någon gång. 

   Deltagarna randomiserades till de olika stimulusversioner de skulle få ta del av. Både de 

som läste vittnesmålen och de som såg videoinspelningen fick samma bakgrundsinformation, 

vittnesmål samt skattningsformulär och i samma ordning. Instruktioner att enkäten skulle 

besvaras anonymt och individuellt under tystnad gavs innan de fick ta del av enkäten. 

    Undersökningsledaren poängterade att undersökningen var individuell, konfidentiell och att 

inga namn därför skulle förekomma på enkäterna och att deltagarna närhelst fick avbryta 

undersökningen om de så önskade 

 

 

Resultat 
 

 

Skattningar av film - och text material 
 

De centrala mätningarna i denna studie gjordes efter signal detection theory (SDT). Signal 

detection theory är en metod för att bedöma hur individer presterar när de ska avgöra om ett 

stimuli tillhör en specifik klass eller inte, och om de har någon systematisk tendens att svara 

på ett sätt snarare än ett annat. Det kan till exempel handla om att bestämma om en ansiktsbild 

visats tidigare eller inte, eller att avgöra om ett vittnes svar är korrekt eller inte.  Inom SDT 

skiljer individer mellan fyra typer av utfall; hit, miss, falskt alarm (FA), och korrekt 

avvisande. De olika utfallen kan illustreras utifrån föreliggande experiment. En hit innebär att 

vittnets svar är korrekt och att deltagaren också bedömer svaret som korrekt. En miss är ett 

korrekt svar av vittnet som bedöms som felaktigt av deltagren. Ett falskt alarm innebär att 

vittnets svar är fel, men att deltagaren bedömer det som korrekt, medan ett korrekt avvisande 

är ett felaktigt svar som bedöms som felaktigt. Deltagarens förmåga att särskilja korrekta och 

felaktiga vittnessvar, så kallad diskrimineringsförmåga, sammanfattas av måttet d´, som fås 

utifrån formeln z(hits)-z(falskt alarm). z(H) och z(F) är statistiska transformeringar av 

proportionen hits samt proportion falska alarm (det vill säga deltagarens antal hits dividerat 

med max antal hit, samt deltagarens antal falska alarm dividerat med max antal falska alarm). 

Transformeringen från proportion till Z behövs för att möjliggöra beräkningen. Högre värden 

på d’ indikerar bättre förmåga att skilja mellan korrekta och felaktiga svar. Ett d’ på (0) 

innebär att förmågan att skilja korrekta och felaktiga svar ligger på slumpnivå.   

       Deltagarens tendens att bedöma vittnets svar korrekt eller felaktigt, så kallad response 

bias, anges av måttet (c), kriterium, som får utifrån formeln -.50(z(hits)+z(falskt alarm)). Ju 

lägre värdet är på (c), desto mer benägen är deltagaren att säga att vittnets svar är korrekt 

snarare än fel. Anledningen till användandet av STD var att om resultaten endast består av hit 

rate så är det inte säkert att individen med det högsta värdet verkligen är bäst på att skilja 

korrekta och felaktiga svar. Det kan vara så att flera av individerna med högsta hit rate har en 

tendens att hellre säga ”ja” istället för ”nej”. Alternativa mått på diskrimineringsförmåga, Pr 

och på response bias, Br, har också räknats fram. Pr och Br bygger delvis på andra teoretiska 

antaganden än d’ och (c), men har räknats fram då de är lättare att förstå intuitivt. Pr erhålls 

genom att subtrahera proportionen hits från proportionen falska alarm (Phit-Pfalskt alarm), 

och måttet kan variera mellan-1 till +1. Br räknas fram genom formeln Pfalskt alarm/(1-Pr). 

Värden högre än .50 indikerar att deltagaren har en tendens att bedöma utsagan som korrekt 

oftare än som fel, och värden under .50 indikerar motsatt tendens.  
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   Generell korrekthet, hits och falska alarm. Data analyserades med 2 (text och film material) 

x 2 (man/kvinna) x 2 (invandrare och svenska vittnen) ANOVor för upprepad mätning.  I 

Tabell 1 presenteras medelvärden i de olika betingelserna vad gäller totalt korrekt, proportion 

hits samt proportion falska alarm. I måttet totalt korrekt ingår både de hits (vittnet svarar 

rätt/deltagaren bedömer att det är rätt) och korrekta avvisanden (vittnet svarar fel/deltagren 

bedömer det som fel) deltagarna gjorde. Tabell 1 visar att deltagarna presterade på slumpnivå 

och till och med sämre än slumpen i sina rätta bedömningar (correct overall). Proportionen 

hits visar att männen har lättast för att bedöma vittnenas utsagor, medan kvinnorna hade 

svårare att bedöma vittnen i filmversionen och att de gör bäst bedömningar när de får läsa 

textversionen. De falska alarmen (FA) visar på att männen har svårare att bedöma 

filmversionen än textversionen och att kvinnorna hade svårare att bedöma i textversionen.  

    I en inledande analys jämfördes proportionen totalt korrekt med slumpnivå, (.50) genom t-

test för män och kvinnor. Resultaten visade att kvinnorna presterar lite bättre än slumpen när 

de bedömer invandrarvittnenas utsagor. Männen däremot presterar bättre än slumpen när de 

ska bedöma de svenska vittnenas vittnesmål. I en hopslagning av mediumbetingelserna visade 

analyserna att män var signifikant sämre än kvinnorna på att bedöma vittnesmål, t(42) = -

1574, p <.001. Kvinnorna var bättre än slumpen både angående invandrarvittnen och svenska 

vittnen, t(76) = -2140, p <.001.   

     Resultaten i en efterföljande ANOVA med korrekta bedömningar totalt som beroende 

variabel, samt kön och media som oberoende variabler, visade en signifikant interaktions-

effekt av kön och media F(1, 116) = 7.42, p <.001.  Enkeleffektsanalyserna visade att män 

presterar signifikant bättre när de bedömer vittnen i filmversionen än i textversionen, t(41) = 

2,21, p <.03. För kvinnorna däremot visar resultaten motsatt riktning men skillnaden mellan 

betingelsernas var inte signifikant. 

      När det gäller proportionen hits fanns det inga signifikanta värden. Vad gäller de falska 

alarmen (FA), som visar hur ofta felaktiga svar från vittnena bedömdes som korrekta, fanns 

det en signifikant interaktion mellan media och kön, F(1, 116) = 3.70, p < .001. I 

enkeleffektsanalyserna visade det sig att kvinnorna gjorde fler falska alarm än männen i 

textversionen, medan männen gjorde signifikant flest falska alarm när de bedömde vittnenas 

utsaga i filmversionen, t(58) = 18.01, p < .001. 

 

Tabell 1 

Medelvärden (och standardavvikelser) för kvinnliga och manliga deltagares korrekta 

bedömningar overall (hits och correct rejections) antal hits och falska alarm (FA) för 

invandrar (in) - och svenska (sv) vittnens vittnesmål. Max antal hits i studien var 6.00  

 
 Man Kvinna 

 Text Film Text Film 

 sv in sv in sv in sv in 

Korrekta 

Bedömningar 
 

.59(.14) .56(.22) .60(.10) .46(.20) .56(.24) .57(.21) .54(.16) .59(.19) 

Proportion 

hits 
 

.72(.23) .67(.31) .79(.15) 63(.31) .75(31) .71(28) .63(30) .72(.24) 

Proportion FA 
 

.68(.39) .69(.38) .77(.25) .96(.15) .82(.31) .69(.36) .66(.44) .65(.33) 

     

Diskriminering och response bias. I Tabell 2 visas resultaten för d´prime (d´), Pr, kriterium (c) 

och Br. Tabellen visar att män hade svårast att skilja mellan korrekta och felaktiga svar (d´) i 

filmversionen medan det var tvärtom för kvinnorna. Deltagarnas förmåga att särskilja 

korrekta svar från felaktiga svar (Pr) uppvisade samma resultat. Angående (c) visade männen 

på en benägenhet att hellre säga att vittnena i filmversionen var korrekta snarare än felaktiga, 
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medan kvinnorna uppvisade samma resultat i textversionen. Br visade bland kvinnorna att de 

bedömer utsagan bland vittnena i textversionen som oftare korrekt än filmversionen. För 

männen var det tvärtom.  

      För analyserna av diskriminering och response bias användes ANOVor för upprepad 

mättning av kön och medium (se Tabell 2). Vad gäller förmågan att diskriminera korrekta och 

felaktiga utsagor visade analysen av d´ en signifikant huvudeffekt av kön, F(1, 116) = 5.26, p 

< .02. Männen hade en sämre förmåga att diskriminera vittnen än vad kvinnorna hade. För att 

utröna om vilket av könen som uppvisade en signifikant effekt och i vilken 

mediumbetingelse, gjordes ytterligare enkeleffektsanalyser. Enkeleffektsanalyserna visade att 

det var särskilt i filmversionerna som män var sämre att diskriminera, där kvinnorna istället 

uppvisade bäst förmåga att skilja mellan korrekta och felaktiga svar. Inga signifikanta 

interaktioner kunde påträffas.      

     Analysen med måttet Pr (se Tabell 2) visade på liknade resultat som vid diskriminering 

och response bias. Det framkom också en signifikant huvudeffekt av kön, F(1, 116) = 6.41, p 

< 01, som bekräftade tendensen att kvinnor var bättre än män på att särskilja korrekta och 

felaktiga utsagor från vittnen. Enkeleffektsanalyserna visade att när männen bedömde 

vittnesutsagor i filmversionen som de hade störst problem att särskilja de korrekta svaren från 

de felaktiga, t(41) = 2.22,  p < .03. Inga signifikanta interaktioner påvisades i dessa resultat. 

     Resultaten när det gäller response bias (se Tabell 2), det vill säga tendens att bedöma 

vittnets svar som korrekt snarare än felaktigt, visade resultatet av analysen av kriterium (c) en 

signifikant interaktionseffekt mellan kön och media, F(1, 116) = 8.98, p < .001. I 

enkeleffektanalysen uppvisades den signifikanta effekten på männens benägenhet att bedöma 

vittnenas svar i filmversionen som mer korrekta snarare än felaktiga, t(41) = 1.22, p < .03, 

medan kvinnorna hade en signifikant tendens att bedöma vittnena som korrekta oftare i 

textversionen, t(75) = .933, p < .02.  

 

Tabell 2 

Medelvärden (och standardavvikelser) av d´, c (kriterium), Pr och Br för kvinnliga och 

manliga deltagare som bedömt utsagor från svenska och utländska vittnen i text eller i film 
 

 Man Kvinna 

 Text Film Text Film 

 sv in sv in sv in sv in 

d´ .08(1.7) -.17(2.1) -.15(1.1) -1.34(1.4) -.39(2.1) -.06(1.9) -.18(1.6) .12(1.7) 

Pr .04(.33) -.02(.22) .01(.45) -.28(.30) -.07(.46) .01(.35) -.02(.43) .07(.38) 

c  -.85(1.8) -.76(1.8) -.12(.84) -.50(.83) -.27(.99) -.92(1.1) -.62(1.5) -.68(.87) 

Br .66(.32) .66(.27) .78(.17) .78(.20) .77(.23) .69(.25) .59(.38) .68(.25) 

 

 

    När det gäller resultaten av Br (se Tabell 2) visade även detta en signifikant interaktions-

effekt av kön och media, F(1, 116) = 7.66, p < .00. Vidare enkeleffektsanalyser visade att det 

fanns en marginellt signifikant effekt på hur kvinnorna bedömde utsagorna i film- jämfört 

med textversionen, t(75) = 1,65, p = 05. Kvinnorna hade en tendens att bedöma utsagan som 

korrekt oftare när det gäller textversionen än i filmbetingelsen, medan männen visade 

tendenser att bedöma vittnena i filmversionen som korrekta oftare, t(41) = .919, p < 04. 
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    Säkerhet på bedömningarna. Data undersöktes också med avseende på hur säkra deltagarna 

var på sina bedömningar som presenteras i Tabell 3. Deltagarnas säkerhet skilde sig åt mellan 

könen. Männen var mest säkra i sin korrekta bedömning när de bedömde filmversionen 

medan det för kvinnorna var precis tvärtom. När det gjordes en jämförelse mellan hur säkra 

deltagarna kändes sig i sin bedömning i korrekthet och felaktiga vittnesmål var männen mest 

säker när de gjorde korrekta bedömningar, medan kvinnorna kändes sig lika säkra vid både 

korrekta och felaktiga vittnesmål.  

     Data analyserades med ANOVor med upprepade mätningar, där säkerheten på 

bedömningarna av svenskars och invandrares utsagor var beroende variabler och medium och 

kön var de oberoende variablerna. Först analyserades deltagarnas säkerhet när de gjort 

korrekta bedömningar av vittnens utsagor (hits eller korrekta avvisanden). Resultatet 

uppvisade en signifikant interaktion mellan media och kön F(1, 109) = 6.25, p < .01. Vidare 

visade enkeleffektsanalyser att männen kände sig minst säkra i sin korrekthet när de bedömde 

textversionen t(56) =  2.52, p < .01, medan det var tvärtom för kvinnorna, de kände sig säkrast 

i korrektheten i textversionen. Icke signifikanta tendenser uppvisades som pekar mot att 

männen är minst säkra när de ska bedöma invandrarvittnen i textversionen. När det gäller 

analyser av deltagarnas säkerhet när de gjort felaktiga bedömningar uppkom inga signifikanta 

effekter. 

 

Tabell 3 

Medelvärden (och standardavvikelser) för deltagarnas säkerhet när de gjort korrekta (hit 

eller korrekt avvisande) och felaktiga (miss eller falskt alarm) bedömningar av vittnenas 

utsagor 

 
                                Invandrare     Invandrare  

                                           Text                                            Film 

                               Man                 Kvinna              tot                        Man                  Kvinna             tot 

Säkerhet för         2.99(1.1)          3.32(.72)          3.19(.90)               3.65(.93)             3.09(.69)        3.26(.80) 

korrekt  

bedömning
a 

 

Säkerhet för         3.37(1.1)          3.36(.84)           3.36(.95)              3.47(1.1)              3.16(.88)        3.26(.96) 

felaktig  

bedömning
a
________ 

                                   Svensk              Svensk  

                                             Text                                                  Film 

                               Man                  Kvinna           tot                                 Man                  Kvinna        tot  

Säkerhet för           3.22(.90)            3.50(.78)      3.38(.83)       3.40(.72)            3.23(.90)     3.28(.83) 

korrekt  

bedömning
a 

 

Säkerhet för          3.30(.99)            3.26(.81)        3.27(.92)                    3.13(.76)             3.15(1.0)     3.15(93)  

felaktig  

bedömning
a
 

 

a
Mätt med en 5 gradig skala (1 = Inte alls säker; 5= Helt säker) 

 

     Därefter analyserades hur säkra deltagarna var när de bedömde korrekta vittnesmål 

jämförelse med hur säkra de var när de bedömde felaktiga vittnesmål (se Tabell 3) . Det fanns 

inga signifikanta värden bland deltagarna när de bedömde de svenska vittnena men att det 

uppkom en signifikant interaktion mellan media och kön bland invandrarvittnena, F(1, 112) = 

7.72 p < .01.  Det visade sig att männen bland deltagarna kände sig mest säkra när de 

bedömde korrekt i filmversionen, t(56) =  2.56, p < .04, medan de kände sig minst säkra när 
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de gjorde korrekta beslut i textversionen. Kvinnorna däremot kände sig lika säkra i sina 

bedömningar när de bedömde vittnet som korrekt eller som felaktigt. 

 

   Deltagarnas kriterier för bedömning av vittnesmål. I Tabell 4 visar de faktorer som kan 

påverka bedömningen av ett vittnesmål. Deltagarna bedömde i vilken grad de använde sig av 

olika kriterier för att kunna bedöma vittnets korrekthet i de båda mediumbetingelserna. För 

text – och filmversionen användes nio olika kriterier och för endast filmversionen användes 

fem stycken till. De faktorer som deltagarna skattade som viktigaste i båda betingelserna i sin 

bedömning var; (a) ”tvekan som fanns i svaret”; (b) ”vittnets säkerhet”; (c) ”hur mycket 

utfyllnadsuttryck som fanns i svaret”. Det faktorer som skattades som lägst var; (a) ”vittnets 

kön”; (b) ”vittnets etnicitet”; (c) ”vittnets ålder”. 

 

Tabell 4 

Medlevärden för deltagarnas kriterier för att bedöma vittnets korrekthet i text- och 

filmversion 

 
 

a
Mätt med en 7 gradig skala (1 = Ingen inverkan; 7 = Stor inverkan) 

 

     För att jämföra betydelsen av olika kriterier analyserades data med ANOVor med 

kriterium som beroende variabel och media och kön som oberoende variabler (se Tabell 4). 

Resultaten som framkom visade på en signifikant skillnad mellan kriterium och media, F(1, 

116) = 2.75, p < .001. Enkeleffektsanalyserna visade att deltagarna fäste stor vikt på hur lång 

tid vittnet tog på sig att få fram sitt svar. De deltagare som såg filmversionen tyckte att det var 

en viktig omständighet vid sin bedömning, i jämförelse med textversionen, t(58) = .034, p < 

.001. Enkeleffekterna visade att skillnaden i hur mycket utfyllnadsuttryck som fanns i texten 

eller i talet visade sig vara signifikant, t(41) = 1.57, p <.04. Deltagarna ansåg att det kriteriet 

var viktigt i filmversionen i skillnad mot i textversionen.       

 

 

 

 

 Man Kvinna 

 Text Film Text Film 

Vittnets säkerhet
a
 4.25 4.73 4.53 4.76 

Sannolikhet att minnas
a
 4.25 4.16 4.11 4.17 

Rimlighet i vittnets svar
a
 4.58 4.26 4.14 4.07 

Utfyllnadsuttryck
a
 3.83 4.84 4.28 4.53 

Tvekan i svaret
a
    4.56 4.73 4.72 5.10 

Tid att få fram svaret
a
    3.20 4.63 3.31 3.76 

Vittnets kön
a
  1.38 1.52 1.50 1.46 

Vittnets ålder
a
 2.08 1.89 2.03 2.07 

Vittnets etnicitet
a
 1.88 2.15 1.64 2.02 

Vittnets ansiktsuttryck
a
  ---- 3.63 ---- 3.68 

Röstens nivå
a
 ---- 4.00 ---- 3.90 

Hastighet i talet
a
  ---- 3.90 ---- 3.39 

Vittnets kroppsspråk
a
 ---- 3.95 ---- 3.98 

Vittnets ögonkontakt
a
  ---- 3.90 ---- 4.07 
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Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka mäns och kvinnors förmåga att bedöma 

korrektheten i enstaka utsagor från vittnen, betydelsen av vittnets etnicitet för denna förmåga, 

samt vad som ligger till grund för bedömningen. Studien utgår från Ball och O´Callaghans 

(2001) studie där de presenterar enstaka vittnesutsagor från barn som blivit intervjuade om 

vad de minns från ett tandläkarbesök. Ball och O’Callaghan drog slutsatsen av sina resultat att 

individer är mindre negativt partiska mot barn när de läser deras vittnesmål i text. Eftersom de 

inte använde sig av en kontrollgrupp med vuxna vittnen för att jämföra med barnvittnen, är 

det dock svårt att dra denna slutsats. Det var därför intressant att göra denna studie och se hur 

deltagarna kunde bedöma korrektheten dels hos vittnen från deltagarens egna grupp och dels 

från vittnen från en annan etnisk grupp där en möjlig negativ partiskhet kan finnas. Studiens 

resultat analyserades utifrån signal detection theory (SDT). Inom SDT skiljer individer mellan 

fyra typer av utfall; hit, miss, falskt alarm (FA), och korrekt avvisande.  

     Studiens första hypotes, att deltagare skulle bedöma utsagor från svenska vittnen som 

korrekta oftare än vittnesutsagor från invandrarvittnen, fick inte stöd. Däremot fanns det 

antydan om att det gick åt det hållet när det gäller de manliga deltagarna. De kvinnliga 

deltagarna gjorde ingen som helst skillnad mellan grupperna. 

       När det gäller generell korrekthet, hits och falska alarm visade resultaten att deltagarna 

inte ligger mycket över slumpnivå och ofta till och med under slumpnivå i sina bedömningar. 

Detta går emot Ball och O´Callaghans resultat. I deras studie var deltagarna bättre än slumpen 

i alla delexperiment, speciellt när deltagarna bedömde de korrekta svaren.  

      Den föreliggande studien visade att när män bedömer vittnesutsagorna i filmversionen, så 

var deras bedömningar av korrektheten i princip motsatsen till den faktiska korrektheten i 

utsagorna. De tror alltså att felaktiga svar är korrekta och korrekta svar är felaktiga. När det 

gäller felaktiga utsagor visade resultatet att männen oftare gjorde misstaget att bedöma dem 

som korrekta i filmversionen än textversionen, medan kvinnorna gjorde fler falska alarm i 

textversionen. Utsagorna kan framstå som mer korrekta i filmversionen eftersom gester och 

kroppsspråk ger ett mer enhetligt och vederhäftigt intryck. Även om textmaterial har samma 

mening ordagrant avskriven från filmmaterialet så saknas den visuella informationen som 

individer läser av. 

       För att utröna hur väl de manliga och kvinnliga deltagarna kunde särskilja korrekta och 

felaktiga vittnessvar, så kallad diskrimineringsförmåga, användes måttet d´ och måttet Pr. 

Resultatet av d´ visade på en signifikant huvudeffekt av kön. Männen visade en sämre 

diskrimineringsförmåga i jämförelse med kvinnorna. Det fanns en tendens till att männen 

hade särskilt svårt att särskilja de korrekta och felaktiga vittnesutsagorna hos de utländska 

vittnena.  Ett annat mått på diskrimineringsförmågan, Pr visade också på liknande resultat, 

även där framkom det en signifikant effekt av kön. Kvinnor var alltså bättre än män på att 

diskriminera korrekta utsagor från felaktiga utsagor.  

      Den andra hypotesen antog att individer i högre grad skulle vara negativa mot invandrare i 

text jämfört med film. Denna hypotes kunde inte verifieras av resultatet gällande response 

bias (c) och Br, det vill säga tendens att bedöma vittnets svar som korrekt snarare än felaktigt. 

När det gällde kriterium (c) visade resultatet att männen bedömde vittnenas svar som korrekta 

oftare i film- än i textversionen. Det fanns också en tendens bland männen att bedöma 

invandrarvittnens utsagor i textversionen som felaktiga oftare än i andra betingelser. 

Kvinnorna däremot bedömde vittnena som korrekta signifikant oftare itextversionen än 

filmversionen. 

    Resultaten av Br visade en marginellt signifikant tendens bland kvinnorna att bedöma 

utsagan som korrekt oftare textversionen, medan männen visade tendenser att bedöma 

vittnena i filmversionen som korrekta oftare.      
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     Den tredje hypotesen att männen är bättre än kvinnor på att bedöma korrekthet hos vittnen 

eftersom de tillhör samma grupp fick inte stöd i studien. Männen hade mer problem än 

kvinnorna att avgöra om det var korrekta eller felaktiga vittnesutsagor. Det fanns en tendens 

till att männen oftast gjorde felaktiga bedömningar av invandrarvittnen. En förklaring kan 

vara att männen hade lättare att identifiera sig med vittnen från sin egen etniska grupp, och att 

de därför hade lättare att läsa av de svenska vittnenas korrekthet än hos invandrarvittnena. När 

det gäller kvinnorna så visade tendenser att de bedömer korrekthet bättre bland 

invandrarvittnen än bland svenska vittnen i filmversionen. Även i textversionen gjorde 

kvinnorna bättre bedömningar av invandrarvittnena än av de svenska vittnena. Resultatet är 

svårt att relatera till resonemanget om identifikation med in- och utgruppsmedlemmar, 

eftersom att alla vittnen var män och alla deltagare var svenskar.  

När det gällde att bedöma vittnesmålens korrekthet så använde deltagarna i denna studie 

flera olika kriterier. Det uppkom signifikanta värden mellan kriterium och media. Deltagarna 

skattade att ”hur lång tid det tog att få fram svaret” var en mycket viktig faktor i 

filmversionen men inte i textversionen. Detta är inte så konstigt då det uppmärksammas mer i 

filmversionen om deltagarna tar lång tid på sig att svara. Det kan lätt uppfattas att vittnet då 

kanske inte är säker på sin sak. I textversionen uppfattas inte denna väntan på samma sätt utan 

deltagaren kan bara fortsätta att läsa.  En annan signifikant effekt var ”hur mycket 

utfyllnadsuttryck som fanns i svaret”. Det bedömdes också vara en mer signifikant 

betydelsefullare attribut i filmversionen än om deltagarna läste svaret i textversionen. En 

förklaring kan vara att i text versionen så läser deltagarna de utfyllnadsuttryck som finns i 

svaret och ser det mer som en utfyllnad av texten än som ett hinder i läsningen. De skattar inte 

det attributet som något betydande för att avgöra om vittnet är korrekt eller inte.  

       Deltagarna gjorde även bedömningar utifrån hur de uppfattade ”tvekan i svaret”, 

”vittnenas säkerhet”, och ”utfyllnadsuttryck som fanns i svaret”. Säkerheten hos vittnena 

visas bland annat genom språket. Hur mycket tvekan som fanns i svaret visade sig vara den 

absolut viktigaste faktorn för deltagarna i både text- och filmversionen. Detta är helt i linje 

med tidigare forskningsresultat. Säkerhet är en av de viktigaste faktorerna som deltagare i 

studier uppmärksammar för att bedöma korrekthet (Wells, Lindsay & Ferguson, 1979). Även 

om detta inte behöver betyda att ett vittnesmål med flera tveksamma svar skulle vara 

inkorrekt så bedömer deltagare ofta vittnen på så sätt. Även forskningen med 

yrkesverksamma rättsutövare (Lindsay, Wells & O´Conner, 1989) har visat på samma 

tendens. Detta kan vara problematiskt då det kan handla om att vittnet tvekar för att försöka 

minnas så exakt som möjligt men också att det kan handla om ett vittne med en annan 

etnicitet som har problem att finna rätt ord men ändå är korrekt i sitt vittnesmål. I 

föreliggande studie var vittnenas säkerhet den näst viktigaste faktorn för bedömning av 

trovärdighet i både text- och filmversion. Dessa resultat går helt i linje med tidigare forskning 

(Lindsay, Wells & Rumpel, 1981) som visade att vittnena som uppvisade mest säkerhet 

ansågs som mest trovärdiga. Sammanfattningsvis så görs bedömningar av korrektheten i 

vittnesmål efter vittnets säkerhet och ordbruk. Resultat från föreliggande studie gick i samma 

riktning som Ball och O´Callaghans (2001) studie, där deltagarna gjorde sina bedömningar 

först och främst efter hur säker de ansåg barnet var i sitt vittnesmål.  

       De faktorer som i föreliggande studie skattades som minst viktiga för bedömning var 

vittnets kön, vittnets etnicitet och vittnets ålder. Dessa tre faktorer ansåg deltagarna betydde 

minst för att kunna särskilja ett korrekt vittnesmål från ett felaktigt. Detta går emot Ball och 

O´Callaghans studie som visade att ålder var en viktig faktor. I denna studie användes dock 

barn, och då blir det mer uppenbart att åldersfaktorn kan ha betydelse. I föreliggande studie 

antydde att manliga deltagarna hade svårare att bedöma korrekthet bland invandrarvittnen, 

fast de bedömde att etnicitet värderades lågt när de gjorde sin bedömning. En förklaring är att 

den bedömningen görs på ett omedvetet plan.  
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      Tillförlitligheten hos den föreliggande studiens resultat kan begränsas av att svaren ifrån 

vittnena är väldigt korta. En del deltagare har varit bekymrade över hur de skulle kunna 

bedöma korrektheten när meningen är tagen ur sitt sammanhang. Oftast har flera av 

deltagarna ändrat sig när undersökningen varit avslutad och de får höra syftet till studien. 

      Sammanfattningsvis så visar i föreliggande studie att när det gäller grupptillhörigheten, 

efter vilken etnicitet en individ tillhör, visade det sig inga signifikanta resultat. Det uppkom 

istället en del signifikanta skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattar korrekthet hos 

vittnen. I majoriteten av analyser så bedömde kvinnorna korrektheten hos utsagan som mer 

korrekt när de läste vittnesutsagor, medan männen hade lättare att bedöma korrekthet i 

filmversionen. Det verkar som om männen har lättare att ta in informationen visuellt och 

uppenbara problem när de skulle läsa. Utifrån dessa resultat känns det angeläget att spela in 

ett nytt material med endast kvinnliga vittnen som skulle få vittna om samma brott som låg till 

grund för männens utsagor i föreliggande studie och därefter se om deltagarna skulle göra 

några skillnader mellan könen.  En annan lovande uppföljning på denna studie skulle vara att 

urskilja huruvida resultaten ämnade förändras om det också fanns kvinnliga vittnen. Det 

skulle vara intressant att se om detta kunde medföra skillnader i bedömningarna av 

trovärdighet beroende på vittnets kön och medium. Det skulle också vara intresseväckande 

och se om det blev någon skillnad i vilka bedömningskriterier som användes.  

     Ett annat tänkvärt perspektiv för fortsatta studier skulle vara att manliga och kvinnliga 

vittnen kläs i både utmanande och icke utmanade kläder. De skulle sedan vittna om ett brott 

de sett begås och förhöret skulle filmas. Andra individer skulle sedan bedöma deras 

trovärdighet, korrekthet och säkerhet. Det skulle vara fascinerande att se hur mycket kläderna 

skulle påverka deltagarnas omdöme om vittnena.  
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