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Sammanfattning 

Vårt syfte med studien var att undersöka om det fanns en skillnad mellan män 
och kvinnor i deras beslutsprocess (absoluta- eller relativa process) under en 
vittneskonfrontation, samt att kontrollera om det fanns en skillnad mellan män 
och kvinnor till ett korrekt utpekande. Våra hypoteser var att 1) kvinnor i större 
utsträckning skulle använda sig av svar som beskriver en absolut beslutsprocess, 
2) kvinnor skulle göra fler korrekta utpekanden vid vittneskonfrontationer och 3) 
det fanns ett samband mellan absoluta beslutsprocessen och ett korrekt 
utpekande. Vi genomförde en enkätundersökning som publicerades på webben 
som sammanlagt besvarades av 451 personer. I enlighet med vår hypotes visade 
resultaten att kvinnor använder sig av absoluta beslutsprocesser i högre 
utsträckning och gjorde fler korrekta utpekande än män. Resultaten diskuterades 
utifrån teori och tidigare forskning. 
  
Nyckelord. absoluta processer, relativa processer, beslutsprocesser, 
vittneskonfrontation, ansiktsigenkänning 

  

 

Handledare: Selma Salihovic 

Kandidat Psykologi 

HT 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BESLUTSPROCESSER VID EN VITTNESIDENTIFERING 
 

2

   
Are There Gender Differences Between the Decision Process When Recognizing the 

Perpetrator? 

Vanessa Kelebek Ohlsson & Jimmy Sundell 

Örebro University 

 

Abstract 

              Our purpose of the study was to investigate whether there are differences between 
men and women in their decision-making process (absolute identification or 
relative judgment) during a witness confrontation, as well as to check whether 
there are differences between men and women in identification accuracy. Our 
hypotheses were: 1) women would be more likely to use answers that describe an 
absolute identification, 2) women would make more correct identification in 
witness confrontations, 3) there would be an association between the absolute 
identification and the correct identification. We conducted an online survey, 
which was answered by 451 people. In accordance with our hypothesis, the 
results showed that women made use of absolute identification to a greater extent 
and made more correct identification than men. The results discussed based on 
theory and previous research. 
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Finns det könsskillnader mellan beslutsprocess vid igenkänning av gärningsperson? 

Människor är ofta väldigt säkra på att det de minns är korrekt, men kan vi vara så 

säkra på att det vi minns verkligen har hänt eller kan det vara en produkt av externa- eller 

interna influenser? En vedertagen definition av minnet är förmågan att inkoda, lagra och 

senare återhämta information.  På så sätt kan minnesprocessen beskrivas i tre steg, alla 

känsliga för påverkan. Som exempel kan en person utifrån en förutfattad stereotyp, med bara 

en blick, bedöma en person vilket kan ha en stor påverkan hur denne senare minns personen. 

Ett minne är även känsligt för suggestion vilket Lofthus och Palmer (1978) visade genom att 

låta en grupp deltagare se en bilolycka. Deltagarna frågades sedan på två olika sätt om hur 

fort bilarna kört vid händelsen, när frågan innehöll ordet kraschade uppskattade deltagarna i 

snitt farten som 10km/h snabbare än om frågan innehöll ordet träffade och så mycket som 30 

% deltagarna som hörde ordet kraschade uppgav felaktigt att de sett krossat glas efter 

olyckan. Vad vi minns behöver således inte vara vad vi sett. 

Minnet fungerar inte som ett fotografi och kan förvanskas av många faktorer. Ändå 

sätts stor tilltro till andras minnen i olika sammanhang. Exempelvis när teknisk bevisning vid 

en brottsutredning är bristfällig kan ett ögonvittnes utsaga vara det enda sättet att utröna för 

vad som hände vid tidpunkten för brottet. Domstolens intresse berör inte bara vad vittnet kan 

säga om händelseförloppet utan även om vittnet kan identifiera en möjlig gärningsperson, 

vilket ofta sker genom en vittneskonfrontation. Definitionen av en vittneskonfrontation är att 

man kontrollerar vittnets resurser för att minnas en gärningsperson eller ett föremål, för att 

antingen fälla den skyldige eller släppa den oskyldige (Rikspolisstyrelsen, 1990). Vittnet 

konfronteras med ett antal möjliga förövare, vilket kan ske via live konfrontationer, video 

konfrontationer eller via fotografier. Den vanligaste förekommande metoden i Sverige är via 

fotografier (Christianson & Granhag, 2012). Om ett vittne lyckas göra en igenkänning av 
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gärningspersonen och domaren anser den som trovärdigt ger det ofta ett högt bevisvärde  

vilket kan leda till felaktiga domar (Gross & Shaffe, 2012). Det är av naturliga orsaker svårt 

att säga hur många av alla utförda igenkänningar av gärningsperson som bidragit till fällande 

domar i Sverige varit korrekta. Däremot visade resultaten av en metaanalys (Steblay, Dysart, 

Fulero, & Lindsay, 2001) som utfördes på 23 studier som undersökte vittneskonfrontationer 

genomförda mellan 1983 och 2000, att nivån av korrekta igenkänningar av gärningspersoner 

låg på 52 %. Att cirka 50 % av igenkänningar var felaktiga tyder på att vi människor kan 

upplever oss minnas personer vi egentligen inte har träffat. Sammanfattat så kan en individ 

uppleva ett falskt minne, det vill säga ett minne av något som inte har skett i verkligheten, i 

lika hög grad som ett sant minne, det vill säga något som har skett i verkligheten (Roediger & 

McDermott, 2000). Detta visar att sambandet mellan sanna- och falska minnen är komplext. 

Sanna eller falska minnen 

Är det möjligt att avgöra om en människas minne är sant eller falskt? För att avgöra 

det bör vi först undersöka hur människan själv avgör om dennes minnen är sanna eller falska. 

Människor har två sätt att generera minnen, externt genom yttre stimuli och perception eller 

internt genom tankar, fantasier eller resonemang. Johnson och Raye (1981) föreslog reality 

monitoring som en modell för att beskriva processen som sker när människor avgör varifrån 

våra minnen kommer från. Modellen innehåller fyra attribut som kan ges till ett minne: 

semantik, kontext, sensoriska upplevelser och kognitiva processer. Ett externt skapat minne 

innehåller enligt modellen fler semantiska och sensoriska attribut samt mer semantiska 

detaljer medan ett internt skapat minne innehåller mer information om kognitiva processer. 

För att avgöra vilken källa minnet härstammar från väger individen minnets olika attribut 

samt tiden det tar att nå beslutet. Detta beskrivs som tillgängligheten av informationen. Så 

genom att väga mängden av dessa attribut kan vi med större säkerhet särskilja människors 

sanna och falska minnen.   
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En intressant fråga är då om det fungerar i praktiken. För att testa modellen i en 

vittneskontext lät Schooler, Gerhard och Loftus (1986) två grupper av deltagare se två 

vinjetter föreställande en bilolycka. Vinjetterna var närapå identiska, den enda skillnaden var 

att det fanns en stoppskylt i en av dem. Därefter fick samtliga deltagare läsa en skriftlig 

redogörelse av händelsen de precis sett, där stoppskylten beskrivs. Gruppen som inte hade sett 

skylten i verkligheten skapade då ett internt minne av skylten genom suggestionen i 

beskrivningen. Deltagarna i gruppen som skapat ett internt minne av skylten gav, i linje med 

reality monitoring modellen, mindre antal sensoriska detaljer men fler ord som beskrev den 

kognitiva processen (vad de tänkte på när de såg skylten) och fler ord som beskrev själva 

skylten och mer tillägg som (”jag tror”, ”jag tänker att”). Gruppen som i verkligheten sett 

skylten använde mer sensorisk och perceptuell information i sina återgivelser, som till 

exempel hur skylten såg ut och hur det såg ut där den var placerad. Studien visar alltså att det 

är möjligt att särskilja externt från internt skapade minnen när det kommer till objekt. Men 

hur kan det appliceras på en vittneskonfrontation där vittnets uppgift är att känna igen ett 

ansikte utan att behöva lämna någon beskrivning? 

En vittneskonfrontation via bilder förutsätter ansiktsigenkänning vilket för vår 

frågeställning kräver en förståelse för hur den processen fungerar. Igenkänning av en 

gärningsperson sker då en individ avgör om den tidigare stött på ett objekt. Enligt reality 

monitoring modellen sker det genom att den perceptuella bilden av objektet aktiverar lagrad 

perceptuell information (minnet) och om den processen sker snabbt kommer individen 

instinktivt uppleva en känsla av igenkänning (Johnson, Hashtroudi, & Lindsay, 1993). 

Ansikten skiljer sig dock från andra objekt när det kommer till människans visuella 

igenkännings process (Rakover & Cahlon, 2001). Lagrad perceptuell information om ansikten 

innehåller mycket komplexa detaljer om exempelvis placeringen av ögon, öron och mun samt 

deras förhållande till varandra och spelar en stor roll för att en igenkänning ska kunna ske 
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(Maurer, Daphne, Maurer, Grand, & Mondloch 2002). Det kan vara en förklaring till att 

kvinnor är överlägsna män i ansiktsigenkänning (Lovén, Herlitz, & Rehnman, 2011; 

Rehnman & Herlitz, 2007). Enligt evolutionspsykologin visar kvinnor ett större intresse för 

det sociala samspelet med sin omgivning (Kaplan, 1991) bland annat har det visat sig att 

nyfödda flickor fokuserar mer på ansikten än vad pojkar gör (Conellen, Baron-Cohen, 

Wheelwright, Batki, & Ahluwalia, 2000). En annan möjlig förklaring som Heisz, Pottruff och 

Shore (2013) föreslår är att skillnaden mellan könen sker under inkodningen av det nya 

ansiktet. Kvinnor tenderar att registrera fler fokuseringspunkter i ansiktet, vilket ger ett 

övertag vid framplockningen (igenkänningen). Detta styrks av tidigare forskning från 

neuropsykologin (Sun m.fl., 2017) som har visat att kvinnor är överlägsna i reaktionstid och 

korrekthet när det kommer till ansiktsigenkänning. Kvinnor registrerar mer information om 

ansiktet, vilket bör leda till en snabb automatisk process vid framplockningen och därav 

resultera i fler korrekta igenkänningar vid en vittneskonfrontation. Utöver kön har även 

sambandet mellan ålder och igenkänning studerats. Exempelvis fann Chung och Thomson 

(1995) att nivån av korrekta igenkänningar var stadig hos personer mellan yngre tonåren och 

60. Ansiktsigenkänning är en komplex process som sker snabbt och utan någon kognitiv 

ansträngning vilken även skiljer sig mellan män och kvinnor. 

Hur ser ansiktsigenkännings processen ut i reality monitoring modellen? När ett vittne 

ombeds att identifiera en gärningsperson vid en vittneskonfrontation sker det, enligt reality 

monitoring principen, genom en av två beslutsprocesser. Frågan blir då hur man särskiljer 

dessa processer från varandra. Eftersom igenkänning av ansikten är en automatisk kognitiv 

process är det ofta svårt för personer att verbalisera vad det var som gjorde att de kände igen 

ansiktet (Palermo & Rhode, 2007; Stone & Valentine, 2004; Öhman, 2002). Därav är ett 

attribut som går att tillskriva ett externt skapat minne av ett ansikte ett relativt snabbt svar som 

sker undermedvetet och lämnar individen med svårigheter att förklara hur denne kom fram till 
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sitt beslut. I kontrast så attribueras ett internt skapat minne av ett ansikte istället utav en 

medveten kognitiv process. Denna process startar när individen inte har tillräckligt med 

lagrad information om ansiktet för att igenkänningen ska ske automatiskt (Johnson  m.fl., 

1993). Genom reality monitoring modellen uppstår en möjlighet att särskilja korrekta 

identifieringar (externt skapade) från icke korrekta (intern skapade) genom att avgöra vittnets 

beslutsprocess vid igenkänningstillfället. Den absoluta beslutsprocessen som karaktäriserar av 

att vara snabb, omedveten, implicit och svår för vittnet att återge verbalt. Detta tyder på att 

vittnet har skapat sitt minne genom yttre stimuli eller med andra ord, vittnet har sett ansiktet 

innan (Dunning & Perretta, 2002). Den relativa beslutsprocessen används när individen inte 

kan matcha något ansikte med den lagrade informationen och påbörjar därför en medveten 

kognitiv process där vittnet jämför de olika ansiktenas relativa likhet till sitt lagrade minne, 

vilket signalerar att minnet är internt skapat, det vill säga att vittnet inte har sett ansiktet 

tidigare (Dunning & Perretta, 2002). 

Teorin om de två beslutsprocesserna ett vittne kan genomgå vid en 

vittneskonfrontation har ett visst empiriskt stöd (Wells, 1984). Lindsay och Wells (1985) 

föreslog en relativt enkel lösning för att minska risken att ett vittne använder den relativa 

beslutsprocessen vid en vittneskonfrontation. Genom att använda den sekventiella metoden 

det vill säga att låta vittnet se de möjliga gärningspersonerna en och en, så reduceras 

möjligheten att vittnet använder den relativa beslutsprocessen i kontrast till den simultana 

metoden där alla möjliga gärningspersoner samtidigt. En studie (Lindsay, Lea, Nosworthy, 

Fulford, Hector, & Seabrook, 1991) visade att användningen av den sekventiella metoden gav 

72.4 % korrekta utpekanden och den simultana metoden gav 32.4% korrekta utpekanden. 

Även när den simultana metoden användes ökade risken att en oskyldig person valdes, 29.7% 

vid den simultana i jämförelse med 9.6 % vid den sekventiella metoden, vilket går i linje med 

idén om den relativa beslutsprocessen. Med den relativa beslutsprocessen ökar risken att 
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vittnet fokusera på detaljerna i ansiktet på en av de möjliga förövarna och jämföra med de 

andra ansiktena, istället för att fokusera på sin minnesbild av förövaren (Dunning & Stern, 

1994) och sannolikheten för ett icke korrekt utpekande ökar. Sammantaget har forskning 

genom olika studier påvisat mekanismen av de två beslutsprocesserna vid en 

ansiktsigenkänning samt effekten de har på utfallet, det vill säga om utfallet blir korrekt eller 

icke korrekt. 

Konceptualiseringen av den absoluta- och relativa beslutsprocessen är nu ganska 

tydlig, dock behövs det mått för att på ett reliabelt sätt kunna studera vilken av processerna 

som har använts vid själva ansiktsigenkänningen. Dunning och Stern (1994) utförde en studie 

där deltagarna muntligt fick beskriva sin beslutsprocess vid en vittneskonfrontation. 

Resultaten visade att de deltagare som gjorde en korrekt igenkänning beskrev en 

beslutsprocess i högre grad samstämmiga med den absoluta processen i jämförelse med 

deltagare som gjorde icke korrekta igenkänningar beskrev sina beslutsprocesser i linje med 

den relativa beslutsprocessen. En analys av beskrivningarna deltagarna lämnat visade 

återkommande teman, som exempelvis ”hans ansikte bara hoppade fram” från de som gjorde 

en korrekt igenkänning och ” Jag valde först bort de foton som absolut inte var han och valde 

sedan en av de övriga” från de som gjort en icke korrekt igenkänning. Efter en 

sammanställning av dessa teman kunde ett frågeformulär skapas där svarsalternativen 

återspeglade de två beslutsprocesserna. Genom att utgå från detta frågeformulär fann även 

Sauerland och Sporrer (2007) ett tydligt samband mellan den absoluta processen och korrekta 

igenkänningar. Vidare fann Kneller, Memon och Stevenage (2002) att deltagare som 

genomförde en simultan vittneskonfrontation och använde sig av en absolut beslutsprocess 

gjorde 36 % en korrekt igenkänning mot 22 % som använt en relativ beslutsprocess, dock var 

den största skillnaden vid den sekventiella vittneskonfrontationen där 47,2 % av de som 

använde sig av en absolut process gjorde korrekt igenkänning mot 0 % för de som använde 
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sig av en relativ process. De frågor och svarsalternativ skapade av Dunning och Stern (1994), 

vilket återspeglar deltagarnas beslutsprocess har även visat sig att kunna mäta i vilken 

utsträckning deltagarna använder de två beslutsprocesserna vid en vittneskonfrontation. 

Syfte och frågeställning 

Tidigare studier har funnit att vittnets beslutsprocess kan fungera som en indikator för 

att särskilja korrekta och icke korrekta ansiktsigenkänningar. Dock saknas forskning som 

undersökt möjliga skillnader mellan könen avseende beslutsprocessernas relation till korrekt- 

samt icke korrekt ansiktsigenkänning. Forskningsfrågan i den föreliggande studien är om det 

finns skillnader i hur kvinnor och män kommer fram till sina beslut vid en 

ansiktsigenkännings uppgift och om det påverkar utfallet av mängden korrekta- och icke 

korrekta ansiktsigenkänningar. Då tidigare forskning män (Lovén, Herlitz, & Rehnman, 2011; 

Rehnman & Herlitz, 2007) har visat att kvinnor har en bättre förmåga avseende 

ansiktsigenkänning och att det delvis beror på att kvinnor registrerar mer information från 

ansikten på personer de möter i jämförelse med tror vi att det bör påverka vilken 

beslutsprocess kvinnor använder sig av vid en vittneskonfrontation. Våra hypoteser är därav 

att: kvinnor kommer göra fler korrekta utpekanden vid vittneskonfrontation; kvinnor kommer 

i högre grad att använda sig av den absoluta beslutsprocessen; det finns ett samband mellan 

den absoluta beslutsprocessen och korrekt ansiktsigenkänning. 

                                                                   Metod 

Deltagare 

För att samla in data använde vi oss av en webbenkät, via sociala media (Facebook 

och Instagram). Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval. Totalt deltog 451 personer, 201 

kvinnor (44.6%) och 250 män (55.4%). Vi bestämde ett åldersspann mellan 18- till 60 

år.  Kvinnornas medelålder var 32 år (SD =11.49 ) och männens medelålder var 41 år (SD 

=11.91).  
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Undersökningsmaterial  

Vi utformade en enkät med hjälp av survey monkey, vilket är en webbaserad tjänst där 

man kan skapa enkäter och sammanställa data. Enkäten var helt webbaserad och konstruerad 

så att deltagarna fick se ett videoklipp av ett fiktivt rån och efter en distraktionsuppgift följde 

en igenkännings uppgift. Därefter fick deltagarna svara på frågor om hur de kom fram till sina 

val, i syfte att mäta i vilken grad de använde den absoluta- respektive relativa 

beslutsprocessen. 

Absoluta- och relativa beslutsprocessen. De frågor och svarsalternativ som utgjort 

vårt mått är baserade på de frågor och svarsalternativ som använts som mått i tidigare studier 

(Dunning & Stern, 1994; Kneller, Memon, & Stevenage, 2002; Sauerland & Sporer, 2007) 

vilka haft en  intern konsistens mellan a=.55 och a=.68. Till de tre frågorna följde totalt 12 

svarsalternativ uppdelade så att sex svar representerade den absoluta beslutsprocessen och sex 

svar representerade den relativa beslutsprocessen (se bilaga 1). Exempelvis löd fråga två: Vad 

av följande beskriver din beslutsprocess vid identifieringsuppgiften bäst?  Exempel på ett 

svarsalternativ som representerar den absoluta beslutsprocessen är: Jag kan inte förklara mitt 

val. Ett exempel på ett svarsalternativ som representerade den relativa beslutsprocessen är: 

Jag jämförde fotona med varandra för att begränsa mina valmöjligheter. Då deltagarna kunde 

välja ett valfritt antal svarsalternativ kunde den absoluta- samt den relativa beslutsprocessen 

anta ett värde från 0 till 6. Varje värde representerade ett svarsalternativ där ett högre värde 

indikerar på en högre användning av respektive process vid vittneskonfrontationen. 

          Korrekt eller icke korrekt utpekande. För ett korrekt utpekande skulle deltagaren 

välja den bild som föreställde gärningspersonen i vinjetten (bild 2). För ett icke korrekt 

utpekande valde deltagaren någon av de övriga bilderna (1, 3, 4, 5) eller genom att välja 

svarsalternativet: Gärningspersonen finns inte med på någon av bilderna. 
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Procedur 

Vi delade ut en länk till vår enkät via sociala medier (Facebook och Instagram) och 

totalt fanns var enkäten tillgänglig i fem dagar. Vi meddelade i inledningstexten att enkät 

kommer ta cirka tio minuter att besvara, varav 30 sekunder skulle bestå av ett videoklipp. Vi 

uppgav att deltagarna inte skulle behöva lämna någon personlig information samt att 

deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan. Vi 

uppgav inledningsvis ett felaktigt syfte för vår studie med målet att deltagarna på ett naturligt 

sätt skulle se på det kommande videoklippet. Därefter fick deltagarna se ett 30 sekunder långt 

videoklipp av ett iscensatt rån på ett café vilket följdes av en mängd frågor om 

händelseförloppet. Vilket var i syfte att skapa en fem minuters distraktionsuppgift. Därefter 

uppgav vi studiens verkliga syfte varpå deltagarna fick se fem bilder på möjliga 

gärningspersoner. Deltagarna fick frågan om någon av personerna på bilderna föreställde 

gärningspersonen från videoklippet. Deltagarna kunde även svara att gärningspersonen inte 

fanns bland de fem bilderna. Efter deltagaren gjort sitt val följde tre frågor med ett antal 

svarsalternativ om hur de kom fram till sitt beslut. 

För att värna om deltagare i forskningsstudier har Vetenskapsrådet formulerat ett antal 

principer som bör eftersträvas (konfidentialitets-, samtyckes-, nyttjande- och 

informationskravet). I vår studie uppfylldes det genom att deltagarna blev informerade om 

studiens syfte att den var frivillig samt att de fick avbryta sitt deltagande om de önskade 

(Vetenskapsrådet, 2012). 

Databearbetning  

Alla analyser gjordes via Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). För att 

testa våra hypoteser avseende skillnader mellan män och kvinnor i deras igenkänning (korrekt 

eller icke korrekt) och då båda variablerna var kategoriska använde vi Chi-två analys med en 

signifikansnivå av α=.05. Ett independent t-test med en signifikansnivå α=.05 användes för att 



 
BESLUTSPROCESSER VID EN VITTNESIDENTIFERING 
 

12

testa vår hypotes om skillnader mellan könen i beslutsprocess vid en vittneskonfrontation. För 

att testa vår hypotes om en positiv korrelation mellan den absoluta beslutsprocessen och 

korrekta igenkänning utfördes en point biserial korrelation analys då beroende variabel 

(identifieringen) var en diskret dikotom variabel och vår oberoende variabel (beslutsprocess) 

kontinuerlig. 

                                                            Resultat 

Vi var intresserade av att undersöka om det vid en vittneskonfrontation fanns ett 

samband mellan beslutsprocess (absolut och relativ), igenkänning av en gärningsperson 

(korrekt och icke korrekt) och kön (män och kvinnor). Den beroende variabel är vittnets 

identifiering och de oberoende variablerna är beslutsprocess och kön. 

Igenkänning och kön 

Vår hypotes var att kvinnor skulle göra fler korrekta igenkänningar. Chi-två analysen 

visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan kön och utfall i igenkänning χ2 (1) 

= 2.70 p = .1. Totalt gjordes 451 igenkänningstest var av 45.5 % korrekta. Av kvinnor gjorde 

49 % (n = 100) en korrekt igenkänning av gärningspersonen. Av männen var det 42 % (n = 

105) som gjorde en korrekt igenkänning. Baserat på odds ratio var oddset att en kvinna skulle 

utföra en korrekt identifiering 1.37 gånger högre än att en man skulle göra en korrekt 

identifiering. Sammantaget visar resultaten att kvinnor i högre utsträckning gjorde fler 

korrekta igenkänningar vid vittneskonfrontationen men inte i en nivå av signifikans.   

Beslutsprocesser och kön 

Vår andra hypotes var att det skulle finnas en skillnad mellan könen i vilken 

beslutsprocess som är dominerande vid en vittneskonfrontation. 

Totalt: Resultaten visade att kvinnor använde sig marginellt mer av den absoluta 

processen än män (se Tabell 1). Den skillnaden visade sig inte vara signifikant, t(499) =0.67, 
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p = .502. Kvinnor använde sig även marginellt mer av den relativa processen än män (se 

tabell 1), inte heller denna skillnad var signifikant, t(499) = 0.24, p = .811. 

Tabell 1 
Nivå av beslutsprocesser totalt 
Variabler  Absoluta processen  Relativa processen  

 M (SD)  M (SD)  

Män   1.61 (0.96)  1.16 (1.04)  

Kvinnor  1.68 (1.01)  1.19 (1.18)  

 

Korrekt igenkänning: Resultaten visade att vid korrekt identifiering använde kvinnor 

sig mer av den absoluta beslutsprocessen än män (se tabell 2), vilket var en signifikant 

skillnad, t(203) = 2.28, p = .024, effekt storleken var dock låg,  r = .16. Kvinnor använde sig 

mindre av den relativa processen än män vid en korrekt identifiering (se Tabell 2), vilket var 

en signifikant skillnad, t(203) = 2.21, p = .028, effektstorleken vad dock låg, r = .15. 

Tabell 2 
Nivå av beslutsprocesser vid korrekt igenkänning 
Variabler  Absoluta processen  Relativa processen  Korrekt igenkänning 

(%)  M (SD)  M (SD)  

Män   0.88 (1.01)  1.21 (1.12)  42 

Kvinnor  2.19 (1.08)  0.88 (1.01)  49 

 

Icke korrekt igenkänning: Resultaten visade att kvinnor använde sig mindre av den 

absoluta beslutsprocessen vid en icke korrekt igenkänning än män (se Tabell 3), vilket var en 

signifikant skillnad, t(244) = -2.27, p = .022, effektstorleken vad dock låg, r = .14. Vid icke 

korrekt igenkänning använde sig kvinnor mer av den relativa beslutsprocessen än män (se 

tabell 3), vilket var en signifikant skillnad, t(203) = 2.55, p = .011, effektstorleken vad dock 

låg, r = .16 
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Tabell 3 
Nivå av beslutsprocesser vid icke korrekt igenkänning 
Variabler  Absoluta processen  Relativa processen  

 M (SD)  M (SD)  

Män   1.43 (0.93)  1.13 (0.98)  

Kvinnor  1.17 (0.81)  1.50 (1.25)  

 

Summerat så såg vi att det inte förekom någon skillnad mellan män och kvinnor i 

beslutsprocess vid en vittneskonfrontation, dock fann vi skillnader mellan könen när vi 

analyserade dem i grupper om korrekta- och icke korrekta igenkänningar. Då visade 

resultaten att kvinnor använde mer av den absoluta beslutsprocessen vid korrekta 

igenkänningar än män och mer av den relativa beslutsprocessen än män vid icke korrekta 

igenkänningar. 

Beslutsprocess och igenkänning 

Vår tredje hypotes var att det fanns ett samband mellan den absoluta beslutsprocessen 

och korrekt igenkänning. Resultatet visade att det fanns en positiv korrelation, rb = .34, p < 

.001, R2 = .12, mellan den absoluta beslutsprocessen och korrekta igenkänningar. För kvinnor 

ökade oddset att göra en korrekt identifiering för varje ökning (givet svarsalternativ) i den 

absoluta beslutsprocessen, OD > 1 = 2.94, 95 % CI, 2.07 to 4.17, Wald χ2(1) = 36.65, p < 

.001, mer än för män, OD >1 = 1.66, 95 % CI, 1.25 to 2.19, Wald χ2(1) = 12.34, p < .001. 

Sammantaget visade resultaten att det finns en positiv korrelation mellan den absoluta 

beslutsprocessen och korrekta igenkänningar samt att den positiva korrelationen har en större 

effekt på kvinnor än på män. 

Diskussion 

Studies syfte var att bidra med ytterligare kunskap om de processer som sker när 

människor, som är vittnen till brott, fattar beslut som kan ha konsekvenser för andra individer. 
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Ett av målen i denna studie var att undersöka möjliga könsskillnader i vilken beslutsprocess 

som dominerar hos ett vittne vid en vittneskonfrontation. Våra resultat visar att det finns 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i hur de når beslut och hur det påverkar 

utkomsten. Tidigare studier (Dunning & Stern, 1994; Kneller m.fl., 2002; Sauerland & 

Sporer, 2007) har påvisat ett samband mellan beslutsprocess och utfall av igenkänning, våra 

resultat visar att det sambandet är starkare hos kvinnor än hos män. Resultaten antyder att 

precisionen för att särskilja korrekt från icke korrekta igenkänningar kan öka genom att inte 

generalisera tidigare forskningsrön på hela populationen, det vill säga att inte anta att 

sambandet mellan exempelvis den absoluta beslutsprocessen och en korrekt igenkänning är 

den samma hos män och kvinnor. Istället bör de påvisade skillnaderna mellan könen vara en 

del i värderingen av en utförd ansiktsigenkänning. Resultaten i vår studie har givit en 

tydligare bild över sambandet mellan beslutsprocesser och igenkänning, vilket vi anser ökar 

tillförlitligheten att använda ett vittnes beslutsprocess när bevisvärdet av en identifiering ska 

värderas. 

Resultaten som visade att kvinnor som gjorde korrekt igenkänning använde sig i högre 

grad av den absoluta beslutsprocessen i jämförelse med män kan delvis förklaras av tidigare 

forskning som påvisat att kvinnor är bättre på ansiktsigenkänning än män (Lovén, Herlitz, & 

Rehnman, 2011; Rehnman & Herlitz, 2007). Det förekommer olika teorier till varför kvinnor 

är bättre på ansiktsigenkänning. Den biologiska psykologin föreslår att förmågan är medfödd 

vilket styrks av att flickor redan som spädbarn påvisar ett större intresse för ansikten än vad 

pojkar gör (Conellen  m.fl., 2000) och från ett socialpsykologiskt perspektiv utvecklar 

kvinnor ett större intresse- och kunskap för sociala interaktioner där tolkning av ansikten är en 

stor del (Kaplan, 1991). Detta tillsammans med att kvinnor tenderar att fokusera på och 

registrera fler delar av ansiktet än män (Heisz, 2013) ger kvinnor en större mängd lagrad 

perceptuell information vilket kan förklara varför kvinnor i högre grad beskrev en snabb, 
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automatisk och omedveten beslutsprocess vid vittneskonfrontationen. Resultatet går i linje 

med de attribut tidigare forskning (Johnson & Raye, 1981) tillskrivit externt skapade minnen, 

det vill säga ett korrekt minne. Sammantaget registrerar och lagrar kvinnor mer information 

av ett ansikte de ser än vad män (Palermo & Rhode, 2007; Stone & Valentine, 2004; Öhman, 

2002) därav tror vi att kvinnor i högre grad beskrev en absolut beslutsprocess. 

Resultaten i studien visade på en positiv korrelation mellan den absoluta 

beslutsprocessen och korrekt igenkänning samt att den fanns hos både män och kvinnor, 

vilket var väntat. Dock visade sig sambandet vara starkare hos kvinnor än hos män, samt att 

en ökning i skalan för den absoluta beslutsprocessen i en högre grad ökade oddsen för kvinnor 

att göra korrekt igenkänning, vilket var oväntat. Vi anser att resultatet kan förklaras genom att 

kvinnor registrerar och lagrar mer information om ansikten än vad män gör (Heisz m. fl., 

2013) vilket betyder att varje ökning i skalan för den absoluta beslutsprocessen representerar 

mer lagrad information för kvinnor vilket ökar oddset för en korrekt igenkänning i en högre 

grad än för män. 

Ytterligare ett oväntat resultat var att kvinnor som gjorde icke korrekt igenkänning 

använde sig i högre utsträckning av den relativa beslutsprocessen i jämförelse med män. 

Tidigare resultat (Caputo & Dunning, 2005; Dunning & Stern, 1994;  Kneller m.fl., 2002) har 

visat på en negativ relation mellan den relativa beslutsprocessen och icke korrekt 

igenkänning. Den tydliga skillnaden mellan män och kvinnor har vi inte kunnat förklara 

genom tidigare forskning. En spekulativ förklaring till att kvinnor använder mer av den 

relativa beslutsprocessen när de gör icke korrekt igenkänning kan vara att kvinnorna lägger 

större fokus på detaljerna i de presenterade ansiktena (Heisz m.fl., 2013). När de sedan börjar 

jämföra ansiktena med varandra (relativa beslutsprocessen) har de mer information att 

jämföra. Detta kan ha skapat en förvirring hos kvinnorna och gjort så vissa kvinnor har tagit 

längre tid på sig att komma fram till ett beslut, på grund av att de har fastnat på detaljerna. 
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Vår studie har några begränsningar som bör nämnas. En begränsning rör vårt val av 

design. Tidigare forskning har under alla delar av proceduren haft fysiska personer som 

övervakat deltagarna. Vi har istället använt en enkät utformad att efterlikna samma process 

vilket innebar att vi inte hade kontroll på deltagarna när de genomförde enkäten via Internet. 

Det kan alltså finnas en risk att deltagarna kan blivit distraherade under tiden de gjorde 

enkäten som påverkade deras respons. Ännu en begränsning i vår studie var att insamlingen 

skett via vår privata Facebook och Instagram, vilket kan ha påverkat deltagarnas anonymitet. 

Dock uppgav servey monkey, företaget där vi utformade enkäten att inga ip adresser lagras.   

En ytterligare begränsning som bör uppmärksammas är att det instrument som vi använt för 

att mäta beslutsprocesserna inte är ett etablerat mått och har genomgått vissa förändringar i de 

olika studierna vilket kan försvåra jämförelsen mellan resultaten. Tidigare uppmätt intern 

konsistens har visat nivåer mellan a = .55 och a = .68 vilket inte når upp till a = .70 vilket är 

önskvärt. Sammantaget sänker den studiens interna reliabilitet.  Å andra sidan, våra resultat är 

i linje med tidigare forskning 

Vår studie har också ett antal styrkor. En styrka är det relativt stora stickprovet (451 

personer) vilket ger oss en större möjlighet till att undersöka skillnader mellan män och 

kvinnor i urvalet som ingick i studien, vilket styrker studiens statistiska validitet. Ytterligare 

en styrka var den blandade åldern bland deltagarna vilket skapar en representativ bild av 

populationen som kan tänkas delta i en vittneskonfrontation, vilket stärker vår externa 

validitet. Vi använde oss av en cut-off gräns på 60 år, då Chung och Thomson (1995) beskrev 

att nivån av korrekt igenkänning var jämn mellan personer som varierar mellan yngre tonåren 

och 60 år. En tredje styrka är att vi försökte reducera faktorer som kunde påverkade 

deltagarnas val som exempelvis kläds skillnader eller stora skillnader i ansiktsdragen. 

Figuranterna (i.e. de som ingick i uppställningen av möjliga förövare) hade liknande kläder 

och hade drag i ansiktet då det har visat sig kunna påverka frekvensen av felaktiga 
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identifieringar (Christianson & Granhag, 2012). Sammantaget så är det svårt att fastslå 

resultaten då den interna konsistensen är relativt låg, dock så går resultaten i linje med tidigare 

studier (Dunning & Stern, 1994;Kneller m.fl., 2002;Sauerland & Sporer, 2007). Trots detta så 

medför den relativt låga reliabiliteten och validiteten svårigheter att tolka och generalisera 

våra resultat på ett tillfredsställande sätt. Därav bör det för vidare forskning vara av intresse 

att skapa ett reliabelt och validerat mått för att mäta beslutsprocesser. För i dagsläget värderas 

korrektheten av människors minnen relativt subjektivt och på grund komplexiteten av 

människans minnesprocesser kommer vi troligtvis aldrig finna en helt objektiv metod. Dock 

styrker resultaten av den studie att det finns mätbara variabler som kan användas objektivt vid 

en värdering.  Ett ögonvittne kan i vissa fall bli avgörande för en fällande dom vid en 

domstolsförhandling, vilket kan innebära att fängelse döms ut. Även om vi människor 

generellt känner att vi kan lita på att våra minnen stämmer med verkligheten kan det visa sig 

vara helt fel och i vid en vittneskonfrontation kan resultatet av ett internt skapat minne bli 

förödande. Därav är kunskapen om vad som kan påverka ett vittnes minne otroligt viktigt för 

bevisvärderingen av en ansiktsigenkänning men även vad som sker vid själva utpekandet har 

forskning visat vara av stor vikt. Det går bland annat att använda beslutsprocess som indikator 

på om en identifiering är korrekt eller inte. Våra resultat har visat, i linje med tidigare 

forskning (Dunning & Stern, 1994;Kneller m.fl., 2002;Sauerland & Sporer, 2007) att det 

föreligger en skillnad i beslutsprocess vid korrekta och icke korrekta igenkänningar och att 

korrekta igenkänningar korrelerar positivt med den absoluta beslutsprocessen. Utöver detta 

kan vi säga att dessa resultat skiljer sig mellan män och kvinnor. Resultaten antyder att 

beslutsprocess är en starkare indikator för att särskilja korrekta från icke korrekta 

igenkänningar hos kvinnor i jämförelse med män. Då tidigare forskning visat att risken för att 

vittnet ska använda den relativa beslutsprocessen ökar vid en vittneskonfrontation utförd med 

en simultan metod så drar vi slutsatsen att den risken bör vara högre för kvinnor än för män. 



 
BESLUTSPROCESSER VID EN VITTNESIDENTIFERING 
 

19

Referenser 

Caputo, D., & Dunning, D. (2005). What you don't know: The role played by errors of  

omission in imperfect self-assessments. Journal of Experimental Social Psychology, 

41(5), 488-505.   http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2004.09.006 

Christianson, Å. C., & Granhag, A. G. (2012). Handbok i rättspsykologi. Malmö: Liber. 

Chung, M.S., & Thomson, D.M. (1995). Development of face recognition. British Journal of 

Psychology, 86, 55-87 

Connellan, J., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S. Batki, A., & Ahluwalia, J. (2000). Sex 

differences in human neonatal social perception. Infant Behavior & Development, 

23(1), 113-118 

Dunning, D., & Perretta, S. (2002). Automaticity and eyewitness accuracy: A 10- to 12-

second rule for distinguishing accurate from inaccurate positive identifications. 

Journal of Applied Psychology, 87, 951–962. http://dx.doi.org/10.1037/0021-

9010.87.5.951 

Dunning, D., & Stern, L. B. (1994). Distinguishing accurate from inaccurate eyewitness 

identifications via inquiries about decision processes. Journal of Personality and 

Social Psychology, 67(5), 818–835.    https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.5.818 

Gross, S.R., & Shaffer, M. (2012 ). Exonerations i USA, 1989 genom 2012: Rapport från 

national exemption register. Working paper nr.277, 7th annual conference on empirical 

legal studies paper.  University of Michigan Law School. 

Heisz, J. J., Pottruff, M. M., & Shore, D. I. (2013). Females scan more than males: A potential 

mechanism for sex differences in recognition memory. Psychological Science, 24(7), 

1157–1163. 

Johnson, M. K., Hashtroudi, S., & Lindsay, D. S. (1993). Source monitoring. Psychological 

Bulletin, 114(1), 3-28.  



 
BESLUTSPROCESSER VID EN VITTNESIDENTIFERING 
 

20

Johnson, M. K., & Raye, C. L. (1981). Reality monitoring. Psychological Review, 88(1), 67–

85.  

Kaplan, H. B. (1991). Sex differences in social interest. Individual Psychology: Journal of 

Adlerian Theory, Research & Practice, 47(1), 120–123. 

Kneller, W., Memon, A., & Stevenage, S. (2002). Simultaneous and Sequential Lineups: 

Decision processes of accurate and inaccurate witnesses. Applied Cognitive 

Psychology, 15, 659-671. doi: 10.1002/acp.739 

Lindsay, R.C., Lea J.A., Nosworthy, G.J., Fulford, J.A., Hector, J., LeVan, V., & Seabrook, 

C. (1991). Biased lineups: sequential presentation reduces the problem. Journal of 

Applied Psychology, 76(6), 796-802. 

Lindsay, R. C., & Wells, G. L. (1985). Improving eyewitness identifications from lineups: 

Simultaneous versus sequential lineup presentation. Journal of Applied  Psychology, 

70(3), 556-564  

Lofus, E.F. (1979). Eyewitness testimony. London: Harvard University Press. 

Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1996). Reconstruction of automobile destruction: An example 

of the interaction between language and memory. In S. Fein & S. Spencer (Eds.), 

Readings in social psychology: The art and science of research. (pp. 143–147). 

Boston, MA: Houghton, Mifflin and Company. 

Lovén, J., Herlitz, A., & Rehnman, J. (2011). Women’s own-gender bias in face recognition 

memory: The role of attention at encoding. Experimental Psychology, 58(4), 333–340 

Maurer, Daphne, D., Maurer, R., Grand, C., & Mondloch. (2002). The many faces of 

configural processing. Trends in Cognitive Sciences., 6(6), 255-260. 

Moreland, M. B. (2016). Decision processes in eyewitness identification. Dissertation 

Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering. 

ProQuest  Information & Learning.  



 
BESLUTSPROCESSER VID EN VITTNESIDENTIFERING 
 

21

Palermo, R., & Rhodes, G. (2007). Are you always on my mind? A review of how face 

perception and attention interact. Neuropsychologia, 45(1), 75–92. 

https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.04.025 

Rakover, S. S., & Cahlon, B. (2001). Face recognition: Cognitive and computational 

processes. Retrieved from https://ebookcentralproquest-com.db.ub.oru.se 

Rehnman, J., & Herlitz, A. (2007). Women remember more faces than men do. Acta 

Psychologica, 124(3), 344–355.https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2006.04.004 

Rikspolisstyrelsen (RPS). (1990). Vittneskonfrontationer, sid. 9-10, JK-beslut: Beslut och 

yttranden av Justitiekanslern vilka har bedömts vara av allmänt intresse 1986 sid.166. 

Rapport 1990:3, KRIPUT-gruppen. 

Roediger, H. L., & McDermott, K. B. (2000). Tricks of Memory. Current Directions in  

Psychological Science, 9(4), 123–127. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00075 

Sauerland, M., & Sporer, S.L. (2007). Post-decision confidence, decision time, and self-

reported decision process as postdictors of identification accuracy. Psychology, Crime 

& Law, 13(6), 611-625. 

Schooler, J. W., Gerhard, D., & Loftus, E. F. (1986). Qualities of the unreal. Journal of 

Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 12(2), 171–181. 

Sporer, S. L. (1993). Eyewitness identification accuracy, confidence, and decision times in 

simultaneous and sequential lineups. Journal of Applied Psychology, 78(1), 22–33. 

Steblay, N., Dysart, J., Fulero, S., & Lindsay, R. (2001). Eyewitness accuracy rates in 

sequential and simultaneous lineup presentations: A meta-analytic comparison. Law 

and Human Behavior, 25(5), 459- 473. 

Stern, L. B. (1991). Exploring the cognitive differences between accurate and inaccurate 

eyewitness identifications. Unpublished doctoral dissertation, Cornell University. 



 
BESLUTSPROCESSER VID EN VITTNESIDENTIFERING 
 

22

Stone, A., & Valentine, T. (2004). Better the devil you know? Non-conscious processing of 

identity and affect of famous faces. Psychonomic Bulletin & Review, 11(3), 469–474. 

Sun, T., Li, L., Xu, Y., Zheng, L., Zhang, W., Zhou, F. A., & Guo, X. (2017). 

Electrophysiological evidence for women superiority on unfamiliar face processing. 

Neuroscience Research, 115, 44–53.  https://doi.org/10.1016/j.neures.2016.10.002 

Vetenskapsrådet. (2012). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig  

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet., hämtad från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wells, G. L. (1984). The psychology of lineup identifications 1. Journal of Applied Social 

Psychology, 14, 89-103. 

Öhman, A. (2002). Automaticity and the amygdala: Nonconscious responses to emotional 

faces. Current Directions in Psychological Science, 11(2), 62–66. 

https://doi.org/10.1111/1467-8721.00169 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BESLUTSPROCESSER VID EN VITTNESIDENTIFERING 
 

23

Bilagor 
Bilaga. 1 
  
Frågor: 
Absoluta beslutsprocessen (A) 
Relativa beslutsprocessen (R) 
 
Vad av följande skulle du säga påverkade ditt val mest? 

o   Bilderna som presenterades (R) 
o   Minnet av gärningspersonen (A) 
o   Båda alternativen ungefär lika mycket 
o   Annat 

  
Vad av följande beskriver ditt val bäst? 

o   Jag kände bara igen personen (A) 
o   Jag kan inte förklara mitt val (A) 
o   Hans ansikte bara ”hoppade” fram (A) 
o   Jag jämförde fotona med varandra för att begränsa mina valmöjligheter (R) 
o   Jag valde först bort de foton som absolut inte var han och valde sedan en av de övriga (R) 
o   Han var den person som jag mindes mest, men inte exakt (R) 
o   Annat 

  
Hur påverkade de övriga fotona ditt beslut? 

o   De bekräftade / förstärkte mitt val efter jag bestämde mig (A) 
o   De hade låg påverkan på mitt val (A) 
o   De var alla så lika så det gjorde mig mindre säker (R) 
o   De förvirrade mig, gjorde uppgiften svårare (R) 

o Annat 
  

  
  

  

  

  

  

  

  


