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Människors minnen är felbara och således är det inte alltid som 

ögonvittnens minnen stämmer överens med vad som faktiskt har hänt. 

Ett sätt att skilja mellan korrekta och felaktiga minnen är att be 

ögonvittnet skatta sin konfidens för minnenas korrekthet. Studien 

undersöker sambandet mellan retrospektiv respektive prospektiv 

konfidens och korrekthet. Ett experiment utfördes med 22 deltagare 

som först visades en film av ett brott och sedan intervjuades. Vid 3 

tillfällen fick deltagarna skatta sin konfidens för sina minnen av 

brottet. Resultatet visade både högre retrospektiv och prospektiv 

konfidens för korrekta än för felaktiga minnen. Deltagarna tog hänsyn 

till att minnen blir svagare med tiden och uppgav en lägre prospektiv 

än retrospektiv konfidens. Konfidensen efter 1 vecka var på samma 

nivå som direkt efter brottet. Differensen i konfidens mellan korrekta 

och felaktiga minnen skiljde sig inte beroende på skattningstillfälle. 

Diskussion förs om resultaten i förhållande till teori och tidigare 

forskning. 

 

 

Ett mycket välkänt brott i Sverige är mordet på statsministern Olof Palme år 1986. Olof 

Palme och hans fru Lisbet Palme promenerade på en gata i Stockholm då en okänd 

person kom fram och sköt honom på nära håll. Lisbet Palme blev huvudvittne och 

hennes vittnesmål kom att spela en central roll i rättsprocessen och var avgörande för 

den fällande domen i tingsrätten (Holgersson, 1998). Detta rättsfall är ett exempel som 

visar på hur stor betydelse ett vittnesmål kan ha i en rättsprocess. En mängd olika 

bedömningar och beslut i en rättsprocess baseras på ögonvittnens minnen, och 

vittnesmål kan vara den enda eller huvudsakliga beviskällan (Brewer & Weber, 2008). 

Palme-fallet är också ett exempel på att även om ett vittne ärligt försöker att minnas 

händelsen så stämmer minnet inte alltid överens med vad som verkligen hänt. 

Rättegången i hovrätten ledde till ett frikännande och vittnespsykologen som där fick 

till uppdrag att ge ett uttalande var kritisk till hur brottsutredningen hade genomförts. 

Med utdrag från protokoll från den rättsliga utredningen mellan år 1986 och 1989 visar 

Holgersson (1998) hur Lisbeth Palmes ursprungliga vaga minnesbild av 

gärningsmannen med tiden byggdes på och förändrades samtidigt som hennes konfidens 

för minnena växte. Lisbeth Palmes senare rapporterade minnesbild av gärningsmannen, 

vilken hon uttryckte en stark konfidens för, stämde inte alls överens med hennes 

ursprungliga minnesbild. Det är tydligt att det inte är ett helt enkelt samband mellan 

ögonvittnens konfidens på sina minnen och korrekthet hos minnena, och det sambandet 

är just vad denna studie kommer att behandla. 

 

Det finns en stor mängd forskning inom psykologin som undersöker ögonvittnens 

minnen. Men det är först sedan mitten av 1990-talet som rättsväsendet har börjat 

uppmärksamma den empiriska kunskapen. Det motiverades av att DNA-tekniken gjorde 
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det påtagligt att arbetet inom rättsväsendet baserats på felaktiga föreställningar och att 

tillförlitligheten hos vittnens minnen överskattats (Wells, Memon & Penrod, 2006). För 

rättsäkerheten är det viktigt att personer som jobbar inom rättsprocessen har kunskap 

och är uppdaterad om vad den senaste forskningen kommit fram till. Granhag, 

Strömwall och Hartwig (2005) har undersökt vilka uppfattningar som poliser, åklagare 

och domare i Sverige har om vittnesmål. Studien visade att deras uppfattningar i vissa 

avseenden stämde väl överens med forskningen, medan de i andra avseenden inte var 

uppdaterade med forskningen och därmed saknade kunskap eller hade helt felaktiga 

föreställningar. 

 

Teori om minne 

Minnet är ett komplext system och inom kognitionspsykologin finns modeller och 

teorier om hur det fungerar. Lagringen av minnen börjar med att den information som 

människan får via sinnena automatiskt men mycket kortvarigt lagras i det sensoriska 

registret. En del av den tillgängliga informationen uppmärksammas och finns då 

tillgängligt i arbetsminnet vilket har en begränsad kapacitet. Genom att informationen 

som finns i arbetsminnet bearbetas kan det lagras i långtidsminnet som har en betydligt 

större kapacitet och består av personens alla kunskaper, färdigheter och erfarenheter 

(Granhag & Christianson, 2008). I långtidsminnet är informationen för det mesta 

strukturerad i scheman vilket är en form av kunskapsstrukturer om världen, händelser 

eller personer. Dessa scheman används för att förbättra arbetsminnets begränsade 

kapacitet (Eysenck & Keane, 2005). 

 

När en person bevittnar en händelse, till exempel ett brott, startar en minnesprocess. Det 

är betydelsefullt att vittnet kan minnas och berätta så mycket information om händelsen 

som möjligt. Men vad som minns är inte bara en reproduktion av informationen som 

fanns tillgänglig i en situation utan minnesbilden kan snarare ses som en konstruktion 

och rekonstruktion (Pansky, Koriat, & Goldsmith, 2005). Exempelvis kan de kognitiva 

scheman som finns i långtidsminnet påverka hur ny information uppfattas men även 

minnet av händelser. Det sker på så sätt att det i minnet uppstår en förväxling mellan 

vad som verkligen hände i en situation och personens förväntningar på situationen vilka 

grundas på tidigare erfarenheter och generella kunskaper (Eysenck & Keane, 2005; 

Pansky et al., 2005). 

 

Minnesprocessen delas in i tre faser: inkodning (sker då personen bevittnar händelsen), 

lagring i minnet (sker under tiden mellan inkodning och framplockning), framplockning 

(då personen minns händelsen). Personens uppmärksamhet, känsloläge och typen av 

händelse är faktorer som kan påverka vilken information som kodas in i minnet 

(Granhag & Christianson, 2008).  Man kan säga att personen får en föreställning av 

händelsen som bevittnas och denna föreställning fylls sedan i med personens egna 

tolkningar. Under lagringsfasen kan den ursprungliga minnesbilden förändras i och med 

att tid passerar, att personen funderar kring händelsen samt kommunicerar med andra 

om det som inträffat eller om personen tar emot ny vilseledande information. Under 

lagringsfasen blir minnet således både blekare samtidigt som det byggs på och det är till 

och med möjligt att det skapas falska minnen (Loftus & Pickrell 1995; Pansky et al., 

2005) Vid förhör med vittnet sker framplockning av minnen och sättet som intervjun 

genomförs och hur intervjusituation är utformad är av stor betydelse för hur korrekt och 

uttömmande vittnets utsaga blir (Granhag & Christianson, 2008). 
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Som beskrivits ovan är vittnens minnen mycket betydelsefulla samtidigt som det råder 

en osäkerhet om en persons minnen stämmer överens med verkligheten. Det är därför 

viktigt med kunskap om det är möjligt att särskilja korrekta och felaktiga minnen från 

varandra och hur en sådan bedömning av minnens korrekthet kan göras. Exempel på 

faktorer som har visats fungera som indikatorer på korrekthet hos vittnets rapporterade 

minne är vittnets konfidensskattning av sitt minne, tiden som vittnet tar på sig att göra 

konfidensskattningen och tiden som vittnet tar på sig att göra ett utpekande i en 

vittneskonfrontation (Brewer & Weber, 2008; Granhag & Christianson, 2008). Och när 

personer inom rättsväsendet bedömer korrektheten hos vittnens minnen tas det bland 

annat hänsyn till vittnets konfidensskattning av sitt rapporterade minne (Brewer & 

Weber, 2008; Lindholm, 2008). Det finns således ett praktiskt syfte med att korrelation 

mellan konfidens och korrekthet undersöks utförligt. Det är även rent teoretiskt 

betydelsefullt att få fram mer kunskap om hur minnet fungerar. 

 

Konfidens och korrekthet 

I denna studie kommer begreppen retrospektiv och prospektiv konfidens att användas. 

Den retrospektiva konfidensen handlar om hur säker vittnet är på att de minnen som hen 

har rapporterat är korrekta. Den prospektiva konfidensen handlar om hur säker vittnet är 

på att ha kvar ett minne efter att en tid har passerat.  

 

Inom den psykologiska forskningen råder det delade meningar kring sambandet mellan 

konfidens och korrekthet hos minnen. Generellt anses det inom kognitionsforskningen 

att det finns ett samband (Brewer & Weber, 2008). Samtidigt dras det inom 

rättspsykologisk forskning slutsatser om att det inte finns ett samband eller endast ett 

svagt och följaktligen ointressant samband. En anledning till denna oenighet mellan 

kognitions- och rättspsykologiska forskare är att de har olika förväntningar och krav på 

sambandets användbarhet. Forskare inom rättspsykologin har värderat sambandet lågt 

eftersom det anses för svagt och felbart för att vara praktiskt användbart i rättsfall 

(Brewer & Weber, 2008; Roediger, Wixted, & Desoto, 2012). Exempelvis har Odinot, 

Wolters och van Koppen (2009) genomfört en rättspsykologisk fältstudie med personer 

som 3 månader tidigare blev vittnen till ett beväpnat rån i butiken där de jobbade. 

Resultatet visade att korrekta minnen i medel skattades med högre konfidens men 

eftersom det funna sambandet var svagt drogs slutsatsen att konfidens inte kan användas 

för att klart skilja mellan korrekta och felaktiga minnen och därmed aldrig bör tillåtas 

som bevis för korrekthet hos minnet i en domstol (Odinot et al., 2009). Roediger et al. 

(2012) påpekar dock att nästan alla typer av bevis som hanteras i domstolen har en 

felmarginal och drar slutsatsen att ögonvittnens konfidens för sina minnen visst är en 

användbar, men inte felfri, indikator för korrektheten. Brewer och Weber (2008) menar 

att de rättspsykologiska forskarna har en önskan om att direkt hitta ett felfritt 

diagnostiskt verktyg som kan skilja mellan korrekta och felaktiga minnen och därmed 

har orealistiska förväntningar på människans minnessystem. Istället för att bara avfärda 

konfidens som ett intressant mått på korrekthet menar Brewer och Weber (2008) att det 

behövs mer forskning kring sambandet mellan konfidens och korrekthet för att utveckla 

vår teoretiska förståelse för ögonvittnens minnen och beslutsprocesser, och att det i sin 

tur kan bli betydelsefullt i utvecklandet av praktiska arbetsmetoder i arbetet med 

ögonvittnens minnen.  
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Roediger et al. (2012) har sorterat in de olika metoder som forskare använt för att 

undersöka relationen mellan konfidens och korrekthet i 5 kategorier och visar att dessa 

olika metoder inte ger samma resultat och påpekar att det är en annan anledning till att 

det finns oenighet kring sambandet. Till den första kategorin hör metoden att 

manipulera en oberoende variabel som exempelvis retentionsintervall. Till den andra 

kategorin hör studier som undersöker om korrelationen ser olika ut vid olika typer av 

händelser, eller vid jämförelse av exempelvis minnen av ansikten och minnen av ord. 

Studier med mellanindivid respektive inomindividdesign utgör den tredje och fjärde 

kategorin. Med en mellanindividdesign undersöks om individer som har fler korrekta 

minnen också har högre konfidens för sina minnen, och med inomindividdesign 

undersöks om olika nivåer av konfidens som en individ uppgivit är associerade med 

olika nivåer av korrekthet. Den sista kategorin utgörs av studier som använder sig av en 

hybrid av mellan- och inomindividdesign. Fortsättningsvis beskrivs det av Roediger et 

al. (2012) att det beroende på bland annat studiens frågeställning, metod, analys är 

möjligt att få en positiv korrelation, ingen korrelation eller till och med en negativ 

korrelation mellan konfidens och korrekthet. De menar exempelvis att det inte är en 

motsägelse att korrelationen mellan konfidens och korrekthet i en studie med 

mellanindividdesign är svag, medan den är stark i en studie med inomindividdesign. 

Detta kan illustreras av ett fiktivt exempel: anta att en deltagare uppger relativt hög 

konfidens för sina minnen men samtidigt har en relativt låg nivå av korrekthet hos 

minnena. I samma studie är en annan deltagare mindre konfident men har en högre nivå 

av korrekthet. Exemplet skulle resultera i en svag korrelation mellan konfidens och 

korrekthet mellan individerna. Men med en inomindividdesign skulle resultatet kunna 

visa på en stark korrelation om deltagarna hade låg nivå av korrekthet när de uttryckte 

låg konfidens och högre konfidens när de hade högre nivå av korrekthet (Roediger et al., 

2012). Studien av Allwood, Ask och Granhag (2005) är ett exempel på hur 

datainsamlingsmetoden kan ha stor betydelse för hur starkt samband som fås fram 

mellan konfidens och korrekthet. Resultaten i studien var nämligen att vittnen uppger en 

högre grad av korrekta minnen och högre konfidens på sina minnen om de själva har 

valt vilka minnen de ska rapportera, jämfört med om intervjuaren ställt mer specifika 

frågor eller om det funnits färdiga svarsalternativ. Även Odinot et al. (2009) har visat 

resultat på att minnen från vittnets fria återgivning är mer korrekta. 

 

En anledning till att sambandet mellan konfidens och korrekthet inte är enkelt är att 

vittnets upplevda konfidens på sina minnen är känslig för påverkan. Det finns 

påverkansfaktorer som gör att ett ögonvittne under en brottsutrednings gång kan visa en 

ökning av konfidensen för sina minnen utan att korrektheten hos minnena ökar. Detta 

kan naturligtvis vara problematiskt då det kan leda till att vittnet med tidens gång kan 

tillskrivas en högre tillförlitlighet pga sin högre konfidens. Med anledning av sådana 

påverkansfaktorer påpekar Brewer (2006), Shaw och McClure (1996) samt Wells et al. 

(2006) att vittnet bör göra sina konfidensskattningar direkt efter vittnesförhöret eller 

identifiering av gärningsmannen eftersom skattningarna senare riskerar att vara 

kontaminerade och missvisande. Exempel på en påverkansfaktor är frågor från 

förhörsledaren om specifika karakteristika hos gärningsmannen, likt i förhöret med 

Lisbet Palme, vilka leder till att vittnet kompletterar sin ursprungliga minnesbild och får 

en ökad konfidens för sina minnen (Holgerson, 1998). En annan påverkansfaktor är att 

vittnet helt enkelt blir tillfrågat om sina minnen av brottet eftersom framplockning av 

minnen gör att de förstärks. Upprepade förhör av vittnen är vanligt i en brottsutredning 
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och det kan leda till att vittnet får högre konfidens för sina minnen utan att bli mer 

korrekt (Shaw & McClure, 1996). Men konfidensen kan även öka av att vittnet bara på 

egen hand spenderar tid på att tänka på brottet som bevittnats (Shaw, 1996; Wells & 

Bradfield, 1999) vilket även har påvisats av Odinot et al. (2009) som intervjuade 

ögonvittnen till ett verkligt brott. De vittnen som uppgav att de hade tänkt mer på 

händelsen upplevde också en högre konfidens för sina minnen och den ökade 

konfidensen gällde för både korrekta och felaktiga minnen. Ett annat exempel på 

inflation i ögonvittnens konfidens presenteras av Sauer, Brewer och Zweck (2010) som 

har undersökt hur prestationen hos ögonvittnen som ska identifiera en gärningsman 

påverkas av retentionsintervall (tiden mellan brottet och identifieringen). Ett av 

resultaten var att de ögonvittnen som gör identifieringen 18-21 dagar efter att ha sett 

gärningsmannen är mer överkonfidenta än ögonvittnen som gör identifieringen direkt. 

Ett ökat retentionsintervall innebar även att ögonvittnenas konfidensskattningar blev 

mindre diagnostiska, trots detta underminerades inte det meningsfulla sambandet mellan 

konfidens och korrekthet (Sauer et al., 2010). 

 

Inom kognitionsforskningen har det undersökts hur människor gör bedömningar av sina 

egna minnen och vad bedömningarna baseras på. När en retrospektiv 

konfidensskattning görs används upplevd lätthet och snabbhet för att få fram svaret på 

en fråga som grund för konfidensen på korrektheten hos svaret (Benjamin & Bjork, 

1996; Pansky et al., 2005). Detta har bland annat visats av Costermans, Lories och 

Ansay (1992) som genomförde experiment där det ställdes ett antal generella 

kunskapsfrågor till deltagarna. Tiden som deltagaren tog på sig för att svara mättes och 

när ett svar på en fråga uppgivits tillfrågades deltagren även om sin konfidens på 

korrektheten hos sitt givna svar. Resultatet visade ett starkt samband mellan tid för att 

svara och konfidens: ju snabbare svaret gavs desto starkare konfidens uppgavs för 

svarets korrekthet (Costermans et al., 1992). Ovan står det om olika påverkansfaktorer 

som kan få ett vittnes konfidens för ett minne att öka, och en orsak bakom den ökade 

konfidensen kan vara att den upplevda lättheten och snabbheten att plocka fram minnet 

ökar. Shaw (1996) menar att resultaten i deras studie ger stöd för att just det är en orsak 

bakom inflation hos konfidensen. I studien fick deltagarna se bilder från en simulerad 

brottsplats och sedan svara på frågor om objekt som fanns med i bilderna. En del av 

deltagarna blev sedan instruerade att på egen hand reflektera kring svaren som de 

angivit och en annan del av deltagare fick svara på en ny uppsättning frågor vilka 

berörde svaren som de angivit. Dessa två grupper har alltså deltagit i en kognitiv 

bearbetning av sina angivna svar vilket antas resultera i ökning av deras upplevda lätthet 

och snabbhet att senare plocka fram sina minnen. Och detta antagande fick stöd av 

resultaten som visade att dessa två grupper av deltagare senare uppgav högre konfidens 

för sina tidigare angivna svar, jämfört med en kontrollgrupp (Shaw, 1996).  

 

Den upplevda lättheten och snabbheten för att plocka fram ett minne fungerar även som 

en grund för prospektiv konfidensskattning (Benjamin & Bjork, 1996; Benjamin, Bjork 

& Schwartz, 1998). Koriat, Bjork, Sheffer och Bar (2004) har i en serie experiment 

undersökt i vilken omfattning och under vilka förhållanden som prospektiv konfidens 

överensstämmer med glömskekurvan som finns hos faktisk minnesprestation. Med 

glömskekurvan menas minnesfenomenet att vi tappar mycket information direkt efter 

inlärningen och att glömskan sedan blir gradvis långsammare (Granhag & Christianson, 

2008). I studiens första experiment fick deltagarna lära sig ordpar och sedan testades de 
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efter olika långa retentionsintervall för hur många ordpar de kom ihåg. Efter inlärningen 

av varje ordpar fick deltagarna även göra prospektiva konfidensskattningar för de 

inlärda orden. Och i de efterkommande experimenten fick andra deltagare göra liknande 

prospektiva konfidensskattningar under en rad olika betingelser. Resultaten visade att 

människor i sina skattningar oftast inte tar hänsyn till att minnen blir svagare med tiden. 

Exempelvis skattades den framtida minnesprestationen vara lika god 10 minuter som 1 

vecka efter inlärningen. En förklaring till att deltagarna var så dåliga på att förutspå 

faktisk minnesprestation var att de i sin prospektiva konfidensskattning använde sin 

implicita upplevda lätthet och snabbhet för framplockning av minnena. För att 

deltagarna skulle använda sin explicita kunskap om glömska krävdes att deltagarna 

påmindes om att minnen blir svagare med tiden genom att metoden som användes var 

en inomindivid-variation av retentionsintervall eller att deltagarna ombads skatta 

glömska istället för hågkomst (Koriat et al., 2004). Även Benjamin et al. (1998) har i sin 

studie kommit fram till människor inte klarar av att bedöma när och i vilken 

utsträckning som den upplevda lättheten och snabbheten att plocka fram ett minne är en 

lämplig grund för prospektiv konfidensskattning. Att det till så stor del förlitas på 

lättheten och snabbheten att plocka fram minnet i en prospektiv konfidensskattning 

pekar på att människor har en bristande förståelse för minnets flerdimensionalitet 

(Benjamin & Bjork, 1996). 

 

Syfte och hypoteser 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka sambandet mellan ögonvittnens 

retrospektiva respektive prospektiva konfidens och korrekthet hos minnena. Vidare 

kommer denna studie att undersöka effekten av upprepad intervju och ökat 

retentionsintervall på vittnets konfidens. Ett ytterligare syfte är att undersöka om 

differensen i konfidens mellan korrekta och felaktiga minnen skiljer sig åt vid 

jämförelse av retrospektiv och prospektiv konfidens. 

 

Utifrån den tidigare forskningen som presenterats löd hypoteserna: 

 

1) Ögonvittnena har högre retrospektiv konfidens för sina korrekta än för sina 

felaktiga minnen.  

2) Med en inomindivid-variation av retentionsintervall har ögonvittnena högre 

prospektiv konfidens för sina korrekta än för sina felaktiga minnen. 

3) Vittnets retrospektiva konfidens ökar som en följd av upprepat intervjutillfälle 

och ökat retentionsintervall.  

4) Differensen i konfidens mellan korrekta och felaktiga minnen minskar till följd 

av upprepat intervjutillfälle och ökat retentionsintervall. Trots detta finns det 

kvar ett samband mellan konfidens och korrekthet vid ett senare intervjutillfälle. 

5) Med en inomindivid-variation av retentionsintervall förutspår vittnena glömska 

och den prospektiva konfidensen kommer därmed att vara lägre än den 

retrospektiva. 
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I studien deltog 22 personer (15 kvinnor och 7 män, medelålder = 24.8, SD = 4.9). 

Deltagarna var psykologistudenter vid Stockholms universitet vilka har som kurskrav 

att delta ett visst antal timmar i undersökningar vid institutionen. För att rekrytera 

deltagare sattes en annons om experimentet upp på institutionens anslagstavla där de 

som önskade att delta fick anmäla sig. 

 

Material 

Stimulusmaterialet var en 1.07 minuter lång film som visar ett iscensatt brott. 

Handlingen utspelar sig på en busshållplats, det är under vinterhalvåret och det är 

relativt mörkt ute. En man går fram till busshållplatsen, tittar på busstidstabellen och på 

sin klocka och står sedan och väntar på bussen. En annan man kommer gående över 

gatan, hälsar på den första mannen och ställer sig bredvid honom. Under tiden kör en bil 

förbi på motsatt sida av vägen. Den andra mannen som kom till busshållplatsen tar 

plötsligt fram en kniv från sin ficka. Han riktar kniven mot den första mannens hals 

medan han håller fast honom och agerar hotfullt. Den första mannen försöker slå bort 

kniven och blir under bråket skadad i buken av kniven. Han faller ner på knä och håller 

sig för magen. Under bråket ramlar en plånbok ner på marken. Mannen som attackerat 

springer från platsen. Under tiden går två personer förbi på andra sidan av gatan och en 

bil kommer körandes en bit bort på vägen. Mannen som attackerats står kvar på knä, 

han har blod på händerna och har ont. Filmen avslutas med att en kvinna springer fram 

till den skadade mannen och hjälper honom och samtidigt kommer tre bilar körandes på 

andra sidan av vägen. 

 

En standardiserad intervju användes för att förhöra deltagarna om innehållet i filmen. 

Intervjun bestod av färdigformulerade frågor som ställdes i samma ordning till samtliga 

deltagare (se Appendix A). Två olika enkäter användes där deltagarna skattade sin 

retrospektiva och prospektiva konfidens för vart och ett av sina rapporterade minnen om 

innehållet i filmen. Konfidensskattningarna gjordes på skalan 0-100 % säker och 

skalstegen som användes var 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %. 

 

Procedur 

Varje deltagare testades enskilt vid 2 separata tillfällen med ett mellanrum på 5-8 dagar. 

Experimentet utfördes i ett avskilt rum där det fanns en skrivbordsplats med en dator. 

Det fanns även två fåtöljer placerade mitt emot varandra där deltagaren och 

undersökningsledaren satt under intervjun. Det första testtillfället inleddes med muntlig 

information om att experimentet gick ut på att undersöka hur vi minns saker. Deltagarna 

fick information om att de skulle få se en kort film och att de sedan skulle fylla i enkäter 

och svara på frågor om innehållet i filmen. De informerades även om att deltagandet var 

frivilligt och anonymt samt att det insamlade materialet endast skulle användas i 

forskningssyfte. Efter introduktionen satte sig deltagaren vid skrivbordet och filmen av 

det iscensatta brottet visades på datorskärmen. Under tiden som filmen visades satt 

undersökningsledaren bakom och bortvänd från deltagaren för att inte påverka eller 

störa deltagaren. När filmen var slut satte sig deltagaren framför undersökningsledaren 

som berättade att filmen som deltagaren sett visar en brottslig händelse och att den 

följande intervjun kommer vara som ett polisförhör där deltagaren är vittne till ett brott. 
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Deltagaren fick instruktionen att svara på de följande frågorna så gott som hen kunde 

och att försöka svara som om hen hade upplevt händelsen i verkligheten. Intervjun 

filmades med videokamera för att utöver databearbetningen i denna studie möjliggöra 

transkribering och därmed ytterligare analyser av det insamlade materialet. 

 

Intervjun inleddes med att deltagaren fick ge en fri återberättelse av händelseförloppet i 

filmen och övergick sedan till specifika frågor (till exempel ”Den här första mannen 

som du såg vid hållplatsen, kan du beskriva hur han var klädd?”). Under intervjun 

antecknade undersökningsledaren deltagarnas minnen på ett papper. Deltagarna hade i 

genomsnitt 30 specifika minnen. Varje enskilt minne numrerades för att deltagaren efter 

frågorna skulle kunna skatta konfidens för vardera minne. Efter intervjun läste 

undersökningsledaren upp deltagarens minnen, ett i taget, och deltagaren fick på ett 

numrerat blad skatta sin retrospektiva konfidens för varje minne, dvs. hur säker hen var 

på att minnet är korrekt. När deltagaren skattat sin konfidens för varje minne som 

nämnts under intervjun lämnades enkäten till undersökningsledaren. Deltagaren fick 

därefter en ny enkät och instruktion om att skatta sin prospektiva konfidens för varje 

enskilt minne, dvs sannolikheten för att hen skulle ha kvar minnet om 1 vecka. 

Undersökningsledaren läste på nytt upp deltagarens minnen, ett i taget, och deltagaren 

skattade sin prospektiva konfidens för varje minne på enkäten. Det första testtillfället 

avslutades med att en tid för det andra testtillfället bokades in. Den andra delen av 

experimentet utfördes på samma plats. Undersökningsledaren läste återigen upp 

deltagarens minnen, ett i taget, och deltagaren skattade sin retrospektiva konfidens för 

varje minne på en likadan enkät som vid det första testtillfället. Deltagarna fick ingen 

information under experimentet om deras minnen var korrekta eller inte. När samtliga 

deltagare genomfört båda delarna av experimentet bedömdes minnena utifrån en 

rättningsmall som antingen korrekta eller felaktiga. Ett exempel på ett korrekt minne är 

att ”gärningsmannen sprang från brottsplatsen” och att ”kvinnan hade en mössa på sig” 

är ett exempel på ett felaktigt minne. 

 

 

Resultat  

 

Sammanlagt hade deltagarna 665 minnen och 82 % av dessa var korrekta. I tabell 1 

visas medelvärden för deltagarnas uppgivna konfidens. 

 

Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för deltagarnas rapporterade konfidens 

för sina korrekta och felaktiga minnen vid de 3 olika skattningstillfällena (N = 22). 

 

  
Skattningstillfälle 

  

 1. Retrospektiv 2. Prospektiv 3. Retrospektiv 

Korrekt minne 82.52 (9.03) 69.94 (15.12) 80.58 (11.29) 

Felaktigt minne 
 

65.67 (14.57) 
 

48.44 (24.04) 
 

65.47 (12.70) 
 

Skalan går från 0 % säker till 100 % säker 
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En 3 (skattningstillfälle 1/2/3) x 2 (korrekt/felaktigt minne) ANOVA för upprepade 

mätningar utfördes med konfidensskattning som beroende variabel. Resultatet visade en 

signifikant huvudeffekt av korrekthet F(1, 21) = 101.30, p < .001, η
2 

= 0.83. Vidare t-

test visade att deltagarna uppgav signifikant högre konfidens för sina korrekta än för 

sina felaktiga minnen vid det första retrospektiva skattningstillfället, t(21) = 6,73, p < 

.001. Deltagarna uppgav även en signifikant högre konfidens för korrekta än för 

felaktiga minnen vid det prospektiva skattningstillfället, t(21) = 7,88, p < .001, vilket 

indikerar att de var säkrare på att efter 1 veckas tid komma ihåg sina korrekta än sina 

felaktiga minnen. Samma mönster visades vid det andra retrospektiva 

skattningstillfället: deltagarna uppgav högre konfidens för korrekta än för felaktiga 

minnen, t(21) = 8,03, p < .001. 

 

Resultatet visade även en signifikant huvudeffekt av skattningstillfälle F(2, 42) = 14.88, 

p < .001, η
2 

= .42. Fishers LSD visade att skattningstillfälle 2 skiljde sig signifikant från 

tillfälle 1 (p = .001) samt från tillfälle 3 (p < .001). Att den prospektiva konfidensen var 

signifikant lägre än vid det första retrospektiva skattningstillfället indikerar att 

deltagarna tagit hänsyn till att tid påverkar minnet negativt. Vittnet förutspår alltså 

glömska och därmed skattas sannolikheten att komma ihåg en minnesdetalj efter 1 

vecka som lägre än i den retrospektiva konfidensen. Att den prospektiva konfidensen 

skiljde sig signifikant från den andra retrospektiva konfidensen visade att vittnena är 

mer säkra på sina minnen än vad de predicerade att de skulle vara. Skillnaden mellan 

den första och den andra retrospektiva konfidensskattningen var inte signifikant (p > 

.05), dvs. vittnets konfidens på sina rapporterade minnen är densamma omedelbart efter 

brottet som efter 1 veckas tid.  

 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan skattningstillfälle och korrekthet 

F(2, 42) = 2.78, p = .07, η
2 

= .12, dvs. differensen i konfidens mellan korrekta och 

felaktiga minnen skiljer sig inte signifikant mellan de olika skattningstillfällena. Dock 

närmade sig resultatet signifikans. Tendensen till interaktion, illustrerad i figur 1, tyder 

på att deltagarna uppgav en större differens i konfidens mellan korrekta och felaktiga 

minnen vid den prospektiva skattningen jämfört med vid de retrospektiva, samt att den 

minsta differensen mellan korrekta och felaktiga minnen var vid det andra retrospektiva 

skattningstillfället.  

 

40

60

80

100

1. Retrospektiv 2. Prospektiv 3. Retrospektiv

Korrekt minne

Felaktigt minne

 
Figur 1. Medelvärden för deltagarnas rapporterade konfidens för sina korrekta och 

felaktiga minnen vid de 3 olika skattningstillfällena (N = 22). 
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Diskussion 

 

Ett av studiens syften var att undersöka sambandet mellan retrospektiv respektive 

prospektiv konfidens och korrekthet och resultaten replikerade tidigare fynd genom att 

visa på signifikant positiva samband. Ett vidare syfte var att undersöka effekten av 

upprepad intervju samt ökat retentionsintervall på vittnets konfidens och det visades att 

dessa faktorer inte påverkar konfidensnivån. Resultatet visade att den prospektiva 

konfidensen var signifikant lägre än den retrospektiva vilket indikerar medvetenhet om 

att minnen blir svagare med förfluten tid. Ett ytterligare syfte med studien var att se om 

ögonvittnens konfidens för korrekta och felaktiga minnen skiljer sig åt vid jämförelse av 

retrospektiv och prospektiv konfidens. Resultatet visade ingen signifikant skillnad 

beroende på skattningstillfälle. Men resultatet tyder på en tendens till att ögonvittnens 

förmåga att skilja mellan korrekta och felaktiga minnen är bättre i en prospektiv 

skattning än i en retrospektiv, samt att förmågan blir sämre med 1 veckas 

retentionsintervall. 

 

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan ögonvittnens retrospektiva 

konfidens för sina minnen och korrekthet hos minnena. Som väntat var resultatet även i 

denna studie att ögonvittnen upplever högre konfidens för att deras korrekta minnen 

stämmer överens med verkligheten än vad de gör för sina felaktiga minnen. En nyhet 

med resultaten i denna studie är att det framkom att det även finns ett positivt samband 

mellan ögonvittnens prospektiva konfidens och korrekthet. Det betyder att vi skattar det 

som mer sannolikt att komma ihåg våra korrekta än våra felaktiga minnen när 1 vecka 

har passerat efter den bevittnade händelsen. Resultatet i föreliggande studie visade att 

det finns kvar ett positivt samband mellan konfidens och korrekthet efter upprepad 

intervju och ökat retentionsintervall. Detta visar att trots att ögonvittnens 

konfidensskattningar är känsliga för olika påverkansfaktorer så är de ändå relativt 

stabila. 

 

De flesta ögonvittnen, likt deltagarna i denna studie, kan antas vara ärliga när de i en 

intervju berättar om sina minnen av ett bevittnat brott. Det är alltså inte med avsikt som 

vittnet berättar felaktiga minnen utan de har en tro på att samtliga uppgivna minnen 

stämmer med verkligheten. Detta kan följaktligen tolkas som att det är på en implicit 

nivå som kunskapen om vilka minnen som är korrekta och vilka som är felaktiga finns 

och att vi klarar av att göra en distinktion i konfidensskattningar. Eftersom signifikanta 

samband fanns vid samtliga skattningstillfällen ger det stöd åt resonemanget att både 

den retrospektiva och den prospektiva konfidensskattningen baseras på samma grund: 

den upplevda lättheten och snabbheten att plocka fram minnet. Och i så fall är det i 

dessa faktorer som det går att hitta svaret till att människor kan göra en implicit 

distinktion mellan korrekta och felaktiga minnen. Korrekta och felaktiga minnen tycks 

skapa olika förnimmelser hos personen där de korrekta minnen upplevs som lättare att 

dra sig till minnes. 

 

Deltagarna i föreliggande studie fick först skatta sin konfidens för sina minnens 

korrekthet och sedan skatta sannolikheten för att de skulle ha kvar sina minnen efter att 

1 vecka hade passerat. Resultatet visade att människor i sina konfidensskattningar tar 

hänsyn till att minnet blir svagare med tiden. Glömska är ett fenomen som människor är 

väl bekanta med och har vardagliga erfarenheter av och därmed är det inte konstigt att 
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de i skattningarna tar sina kunskaper om glömska i beaktning. Det var därför förvånande 

för Koriat et al. (2004) att i sina resultat se att människor inte alltid uppvisar sina 

kunskaper om glömska och inte klarade av att göra realistiska skattningar. För att 

deltagarna skulle göra det krävdes en skattning för ett specifikt retentionsintervall som 

ankarpunkt till vilken deltagarna kunde anpassa sin nästa skattning för ett längre 

retentionsintervall (Koriat et al. 2004). Denna metodaspekt är något som skiljer 

föreliggande studie från studien av Koriat et al. (2004). Det var inte lika enkelt för 

deltagarna i föreliggande studie att medvetet applicera sin kunskap om glömska. 

Skattningar gjordes nämligen inte direkt efter varandra för vardera minne, utan först 

gjordes en retrospektiv skattning för vart och ett av minnena och därefter en prospektiv 

skattning för samma minnen. Det innebär att det inte är säkert att deltagarna vid det 

andra skattningstillfället kom ihåg vad den tidigare skattningen för minnet var, och i och 

med det inte kunde anpassa den andra skattningen efter den första. Det är intressant att 

det föreliggande resultatet trots detta visade på att det tas hänsyn till fenomenet glömska 

i skattningen av framtida minnesprestation. 

 

Ett oväntat resultat i denna studie var att vittnets konfidens på sina minnen var 

densamma direkt efter det bevittnade brottet som efter 1 veckas tid. Utifrån tidigare 

studier av både verkliga fall, se exempelvis Holgersson (1998) eller Odinot et al. 

(2009), och laboratoriestudier som exempelvis Shaw och McClure (1996) eller Wells 

och Bradfield (1999) förväntades konfidensnivån att öka med upprepat intervjutillfälle 

och ökat retentionsintervall. Sammantaget har dessa studier bland annat visat att 

vittnens konfidens för sina minnen tenderar att öka till följd av att vittnet i 

förhörssituationen får specifika frågor om gärningsmannen, att det genomförs 

upprepade intervjuer med vittnet, eller av att vittnet bara på egen hand spenderar tid 

med att tänka på det bevittnade brottet. Detta är anledningar till att bland annat Brewer 

(2006) rekommenderar att ögonvittnen ska göra sina konfidensskattningar direkt efter 

vittnesförhöret eftersom skattningarna annars riskerar att hinna förändras till följd av 

olika påverkansfaktorer och som följd bli missvisande. Att deltagarnas konfidens i 

föreliggande studie inte ökade trots upprepade tillfällen då deltagarna blev tillfrågade 

om sina minnen samt ett retentionsintervall på 1 vecka är således svårt att förklara 

utifrån tidigare studier. Resultaten här tyder snarare på att ögonvittnens 

konfidensskattningar inte alls är så känsliga för påverkan som påvisats. En möjlig 

förklaring till resultatet är att deltagarna eftersom de inte bevittnade ett verkligt brott, 

utan en film av ett iscensatt brott, inte upplevde en lika stor emotionell påverkan och att 

detta minskade inverkan som faktorerna upprepad intervju och ökat retentionsintervall 

hade på deras skattningar. Om de hade bevittnat ett verkligt brott är det sannolikt att de 

under retentionsintervallet hade spenderat mer tid med att bland annat fundera kring 

händelsen, bearbeta minnena och samtala med andra personer om händelsen. Detta hade 

möjligen ökat den upplevda lättheten och snabbheten för att plocka fram minnena vilket 

hade kunnat resultera i högre konfidens vid det andra retrospektiva skattningstillfället. 

Men detta är troligen inte den enda förklaringen eftersom tidigare studier, både av 

verkliga fall och laboratoriestudier med iscensatta brott, har visat på ökad konfidens hos 

ögonvitten till följd av olika påverkansfaktorer. 

 

En annan tänkbar förklaring till att konfidensnivån inte ökade är att det använda 

retentionsintervallet var för kort. Eventuellt krävs det längre tid än 1 vecka för att 

vittnets konfidens ska hinna öka. Odinot et al. (2009) hade trots allt ett 
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retentionsintervall på 3 månader och i fallet med Lisbet Palme som Holgersson (1998) 

beskriver har konfidensskattningarna tagits fram under flera års tid. Ökad konfidens 

visas dock även av Shaw och McClure (1996) som använde sig av retentionsintervall 

varierat mellan ett par dagar och 1 månad samt i studien av Wells och Bradfield (1999) 

där retentionsintervallet endast varade ett par minuter, under vilka deltagarna utsattes 

för olika typer av påverkansfaktorer som inverkade på den senare uppgivna konfidensen 

för minnena.  

 

Det finns en teori som går ut på att människor har en önskan om att framstå som 

konsekventa inför sig själv och/eller inför andra personer och det kan vara en ytterligare 

möjlig förklaring till varför deltagarnas konfidens inte ökade med upprepade 

intervjutillfällen och ökat retentionsintervall. Shaw (1996) samt Shaw och McClure 

(1996) har inte själva funnit resultat som stödjer teorin, deras resultat pekar istället på 

att nivån hos konfidensskattningarna förändras, men de beskriver i alla fall teorin som 

ett möjligt scenario. I föreliggande studie skulle det innebära att deltagarna vid det andra 

retrospektiva skattningstillfället avsiktligt eller oavsiktligt uppger konfidensskattningar 

som stämmer överens med skattningarna som uppgavs vid det första skattningstillfället. 

Det förutsätter dock att deltagarna efter 1 vecka själva kom ihåg nivån på de 

ursprungliga skattningarna, eftersom det inte återberättades för dem. 

 

Utifrån tidigare studier var förväntningen i föreliggande studie att differensen i 

konfidens mellan korrekta och felaktiga minnen skulle minska med upprepat 

intervjutillfälle och ökat retentionsintervall. En sådan effekt antogs uppkomma som en 

följd av att vittnet är benägen att hålla fast vid de minnen som hen en gång har uppgivit 

och att vittnet till följd av påverkansfaktorerna skulle få svårare att skilja mellan 

korrekta och felaktiga minnen. Hypotesen fick dock inte stöd utan resultatet visade 

istället att ögonvittnens förmåga att skilja mellan korrekta och felaktiga minnen inte 

skiljer sig mellan de olika skattningstillfällena. Detta resultat föreslår alltså återigen att 

ögonvittnens konfidensskattningar inte är så känsliga för påverkansfaktorer som kan 

antas utifrån tidigare forskning.  

 

Det bör uppmärksammas att resultatet visade en tendens till interaktionseffekt och detta 

bör undersökas vidare i framtida studier. Tendensen till interaktion indikerar att det 

tycks finnas tecken på att differensen i konfidens mellan korrekta och felaktiga minnen 

är större vid den prospektiva skattningen jämfört med vid de retrospektiva. Det innebär i 

så fall att människor kan vara bättre på att skilja mellan korrekta och felaktiga minnen 

om de får göra en prospektiv skattning av sina minnen jämfört med om de gör en 

retrospektiv. Tendensen till interaktion antyder även att differensen mellan korrekta och 

felaktiga minnen var som minst vid det andra retrospektiva skattningstillfället och det 

tyder på att ögonvittnena efter 1 veckas tid har fått en försämrad förmåga att skilja 

mellan korrekta och felaktiga minnen. Om framtida studier kan ge stöd åt 

interaktionseffekten kan det vara av praktisk relevans för arbetet med vittnesmål. 

 

Denna studie är en laboratoriestudie där deltagarna först såg en videofilm av ett brott 

och sedan blev informerade om att syftet var att undersöka ögonvittnens minnen. Wells 

et al. (2006) skriver att detta är en metod som klarar av att få med de variabler som är av 

betydelse i undersökning av ögonvittnens minnen. Validiteten kan således antas vara 

relativt god. Dock är en synpunkt, som gör att slutsatser bör dras med viss försiktighet, 
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att det fanns för lite variation mellan undersökningsdeltagarna vilka samtliga var 

psykologistudenter i ungefär samma ålder. Studiens reliabilitet kan anses vara god 

eftersom all insamling och bedömning av data gjordes på samma sätt och av samma 

person. Ett vanligt argument mot laboratoriestudier av ögonvittnens minnen är att det är 

problematiskt att kunna generalisera resultaten till verkligheten. Det är möjligt att en 

persons minnesprocess i en laboratoriestudie skiljer sig åt jämfört med vid ett verkligt 

brott. Exempelvis kan ett verkligt brott skapa starka reaktioner och väcka starka känslor 

hos ett ögonvittne och ögonvittnet kan uppleva en större press att minnas korrekt och 

framstå som trovärdig. Men i brist på bevis att minnesprocesserna skiljer sig åt kan en 

anta utgångspunkten att de inte gör det (Brewer & Weber, 2008). Ett stöd för att 

minnesprocesserna inte skiljer sig åt kan hittas i studien av Odinot et al. (2009) vilken är 

en fältstudie där deltagarna var vittnen till ett verkligt brott. Deras resultat visade att 

ögonvittnenas korrekthet och konfidens följde samma mönster som i en 

laboratoriestudie. I en studie av ett verkligt brott kan det dessutom vara besvärligt att ha 

kontroll över alla variabler och det kan därmed vara svårt att med säkerhet veta vad som 

påverkat resultatet. Det finns därför en poäng med att utföra laboratoriestudier och 

utforma dem med så hög ekologisk validitet som möjligt.  

 

Framtida studier bör inkludera fler undersökningsdeltagare och fokusera på 

interaktionseffekten. Det skulle även vara intressant att använda längre 

retentionsintervall för att se om det ger en större effekt på konfidensnivån. Framtida 

forskning bör även göra en vidare undersökning av sambandet mellan prospektiv 

konfidens och korrekthet hos minnen. För att utöka den teoretiska kunskapen kring 

människors metakognition om glömska skulle denna studie kunna replikeras med en 

mellanindividdesign istället för att se om det i enlighet med resultaten i studien av 

Koriat et al. (2004) visar på att människor inte tar hänsyn till att minnet blir blekare med 

tiden. En framtida studie kan även fokusera på om den prospektiva konfidensen 

stämmer överens med den faktiska minnesprestationen efter ett visst retentionsintervall 

och om graden av korrekta minnen förändras med tiden. Detta kan undersökas genom 

att låta deltagarna återigen göra en fri återberättelse av sina minnen från det bevittnade 

brottet när de återkommer efter det passerade retentionsintervallet.  

 

Sammanfattningsvis har denna studie bidragit till den befintliga kunskapen om 

sambandet mellan konfidens och korrekthet hos ögonvittnens minnen. Studien antyder 

att ögonvittnen har en förmåga att skilja mellan korrekta och felaktiga minnen i sina 

retrospektiva och prospektiva konfidensskattningar. Det framkom även att ögonvittnen 

använder sina kunskaper om glömska och skattar sannolikheten att ha kvar ett minne 

efter 1 vecka som lägre än konfidensen på att minnet är korrekt. Vidare tyder resultaten 

på att ögonvittnens konfidens för sina minnen inte tycks vara lika känsliga för olika 

påverkansfaktorer som tidigare studier har uppvisat. Slutligen är det dock viktigt att 

komma ihåg att människors minnen är felbara och känsliga för påverkan och att det inte 

alls är ovanligt med förekomst av minnen från en händelse som inte stämmer överens 

med verkligheten. Vi minns inte fel med avsikt men kan inte undgå processer som 

påverkar minnet vilket gör att vi bär på felaktiga minnen från händelser som vi har varit 

med om. Med denna vetskap är det, inte minst för rättsväsendet, en angelägen kunskap 

att människor faktiskt har en förmåga att skilja mellan sina korrekta och felaktiga 

minnen. Det är dock viktigt att framhålla att det absolut inte finns något perfekt 

samband mellan konfidens och korrekthet och att en sådan förväntan riskerar att 
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resultera i avfärdande av det samband som finns. Sambandet mellan konfidens och 

korrekthet är något som i allra högsta grad förtjänar ytterligare uppmärksamhet och 

utforskande. 
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Appendix A 

 

Vittnesintervju 

Intervjun inleds med att deltagaren får ge en fri återberättelse av händelseförloppet i 

filmen: ”Du har ju kommit hit för att berätta om den här händelsen du blev vittne till för 

en tid sedan. Jag skulle vilja börja med att be dig att berätta från början till slut vad som 

hände”.  

 

Intervjun övergår sedan till att följande frågor ställs till deltagaren: 

 

1. Den här första mannen som du såg vid hållplatsen kan du beskriva hur han var klädd? 

2. Hur var han byggd? 3. Längd? 4. Ålder? 5. Hårfärg? 6. Hade han skägg eller 

mustasch? 7. Glasögon? 

 

8. Den andre mannen kan du beskriva hur han var klädd? 

9. Hur var han byggd? 10. Längd? 11. Ålder? 12. Hårfärg? 13. Hade han skägg eller 

mustasch? 14. Glasögon? 

 

15. Kvinnan som kom springande kan du beskriva hennes klädsel? 

16. Hur var hon byggd? 17. Längd? 18. Ålder? 19. Hårfärg? 20. Glasögon? 

 

21. Fick den andre mannen med sig något? 22. Vad i så fall? 23. Blev den förste 

mannen skadad, hur i så fall? 24. Såg du några andra personer? 25. Fanns det några 

fordon du la märke till? 


