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FÖRHÖR VIA CHATT – FRAMTIDENS PRAXIS? 

 Är förhör via chatt polisens framtida praxis för mer korrekta vittnesuppgifter? 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka skillader mellan förhör via chatt 
och som förhör ansikte mot ansikte. Evenuella skillnader mellan 
kvinnor och män undersöktes också. I studien deltog 64 deltagare 
varav 32 män och 32 kvinnor. Deltagarna var 19 till 32 år (M= 22,89, 
SD= 2, 92). Deltagarna fick bevittna ett brott via en videosekvens och 
sedan genomgå ett förhör, antingen ansikte mot ansikte eller via chatt.  
Förhörsteknikerna gav likvärdiga resultat vad gällde 
desinformationseffekt och antal korrekta vittnesuppgifter. Kvinnor 
använde fler ord än män i båda förhörsteknikerna, i övrigt fanns inga 
könsskillnader. Förhör via chatt gav större andel rätt per ord än förhör 
ansikte mot ansikte. Slutsatsen är att chattförhör är likvärdigt med, och 
i vissa aspekter effektivare än, förhör ansikte mot ansikte. 
 
 

Nyckelord. Vittne, förhör, desinformation, chatt, genus, minne. 

 

 

 

  



3 
FÖRHÖR VIA CHATT – FRAMTIDENS PRAXIS? 

Are Chat Hearings a Future Practice For the Police In the Aim To Obtain Accurate Witness 
Statements?  

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate whether hearing through 
chat could be as effective as face-to-face interviews. Differences 
between women and men were also examined. The study involved 64 
participants, including 32 men and 32 women. Participants were 19-32 
years old (M = 22.89, SD = 2.92). The participants witnessed a crime 
through a video sequence and were questioned afterwards, either face 
to face or through chat. Equivalent results in were found 
misinformation effect and the number of correct witness statements. 
Women used more words than men in both techniques, but otherwise 
there were no gender differences. Hearing through chat gave greater 
proportion correct per word than questioning face to face. The 
conclusion is that hearing through chat is equivalent to, and in some 
aspects more efficient than, questioning face to face. 
 

Keywords: Witness, hearing, chat, gender, memory.  

Criminology C, Fall 2013. Supervisor: Henrik Andershed 
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Är förhör via chatt polisens framtida praxis för mer korrekta vittnesuppgifter? 

En stor del av åtal bygger på vittnesuppgifter som kan vara avgörande ifall den åtalade blir 

friad eller fälld. Det är dock inte alltid som ett vittnes minne kan räknas som tillförlitligt 

(Christianson & Granhag, 2008). Detta kan dels bero på vittnet i sig men även på hur förhöret 

hålls. En förhörsledare kan ställa ledande frågor som får vittnet att uppge falska uppgifter. 

Därför är det viktigt att genom empiriska studier visa och upplysa om hur tillförlitliga 

vittnesuppgifter egentligen är. Det är också viktigt att undersöka skillnader mellan män och 

kvinnors vittnesuppgifter för att få en mer rättssäker process, samt slå hål på uppfattningar om 

vittnens tillförlitlighet som saknar grund i forskning. 

  Denna studie kommer att undersöka om det kan finnas alternativa förhörstekniker till 

förhör ansikte mot ansikte som kan minska fel i vittnens minnesåterhämtning.  Närmare 

bestämt kommer studien att jämföra förhör ansikt emot ansikte med förhör via chatt för att 

undersöka skillnader i minnesåterhämtning, vittnens säkerhet på sina svar med mera. 

Forskning har visat att kvinnor är mer sociala och positiva till andra sätt att kommunicera på 

än ansikte mot ansikte, medan män föredrar kommunikation ansike mot ansikte (Ames, 

Burcon, Ebrary, 2011). Detta skapar frågan ifall skillnader mellan könen påverkar vad som är 

en effektiv förhörsteknik, vilket också kommer att undersökas i denna studie.  

Hur ser ett vittnesförhör ut?  

En viss påverkan från förhörsledaren går aldrig att komma ifrån, men det är viktigt att veta 

vilka möjligheter som finns för att minska påverkan på vittnet så att de uppgifter som uppges 

är så korrekta som möjligt. Ett sätt att undersöka detta är att studera alternativa sätt att hålla 

förhör och effekterna av dem. Viktigt i en sådan undersökning är att efterlikna ett riktigt 

vittnesförhör i så stor utsträckning som möjligt.   

  I Sverige används idag två olika typer av vittnesförhör, förhör som sker ansikte mot 
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ansikte och förhör via telefon. Det finns idag inga fastslagna regler för hur ett förhör ska 

genomföras som till exempel vart förhöret ska hållas och under vilka omständigheter. Det är 

däremot alltid en eller flera poliser som håller förhöret, alternativt en undersökningledare 

(European e-Justice Portal, 2012). Det vanligaste är att vittnet kontaktas av polisen via brev 

och att de då kommer överens om en tid och plats som är passande. Oftast sker förhör i 

polisens lokaler men förhöret kan också hållas i vittnets bostad. Om det finns särskilda skäl 

kan telefonförhör hållas (Ekobrottsmyndigheten, 2008). Förhöret antingen antecknas av 

polisen eller spelas in för att kunna användas som bevismaterial. Syftet med förhöret är att 

klarlägga vad som hände för att se om ett brott har begåtts eller ej. För att undersöka om ett 

brott har begåtts så måste polisen använda sig av frågor. Polisen använder sig idag av samma 

slags struktur på frågorna i alla förhör, oavsett om det hålls via telefon eller ansikte mot 

ansikte (Rikspolisstyrelsen, 1991). Denna struktur består av två olika delar, den fria 

berättelsen samt utfrågningen. I den fria berättelsen ställer förhörsledaren öppna frågor och 

låter vittnet berätta fritt vad som hände. I utfrågningen får vittnet direkta frågor av 

förhörsledaren. Under förhöret får polisen inte presentera osanna uppgifter, löften om 

förmåner eller hota, tvinga samt trötta ut vittnet (European e-Justice Portal, 2012). I 

utfrågningen finns dock en risk att förhörsledaren bidrar till felaktiga uppgifter uppges 

eftersom att eventuella ledande frågor kan leda till påverkan på vittnet (Rikspolisstyrelsen, 

1991). En ledande fråga är en fråga som ”genom sitt innehåll, sin form eller sättet för deras 

framställande inbjuder till visst svar” (36 kap. 17 § Rättegångsbalken, 1942:740). Trots risken 

för ledande frågor är utfrågningen viktig eftersom att vittnen ofta inte själva kan komma ihåg 

alla detaljer kring det de har sett. På grund av detta är utfrågningen viktig även om det går att 

argumentera för att den information som ett vittne uppger under utfrågningen inte alltid är 

tillförlitlig (Rikspolisstyrelsen, 1991). Efter förhöret har vittnet rätt att lyssna igenom 

https://lagen.nu/1942:740#K36P17
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inspelningen eller läsa de anteckningar som gjorts för att kontrollera att alla uppgifter 

stämmer med det som vittnet har uppgett (European e-Justice Portal, 2012).  

Minnesåterhämtning vid vittnesförhör 

Relevant för vittnesförhör är det episodiska långtidsminnet (Christianson & Montgomery, 

2008). Detta minne handlar om upplevelser och händelser som en individ själv har varit med 

om. Till skillnad från andra minnen är det svårare att återhämta minnen från det episodiska 

eftersom att dessa minnen ofta innehåller information som inte anses vara viktig att komma 

ihåg (Scrivner & Safer, 1988). När ett vittne inte tydligt minns information finns en risk att 

vittnet skapar sekundära minnen. Det vill säga att vittnet fyller på minnet med en logisk följd, 

en slags förväntad utkomst av en viss händelse. Denna risk är större om händelsen är snarlik 

en annan händelse som vittnet har varit med om. Det sekundära minnet tar då överhanden och 

vittnet glömmer det ursprungliga minnet (Rikspolisstyrelsen, 1991; Schank & Abelson, 

1977). Denna risk är ännu större när en förhörsledare ställer missledande frågor om detaljer 

som vittnet inte minns tydligt (Christianson & Montgomery. 2008).  

  För att undvika sekundära minnen är det viktigt att genomföra undersökningar om hur 

det går att minska förhörsledarens påverkan på vittnet. Genom att göra detta kan 

vittnesuppgifter i framtiden bli mer tillförlitliga.  

Skillnader mellan män och kvinnor i minnesåterhämtning 

I minnesåterhämtning så skiljer sig män och kvinnor åt. Män har ett sämre episodiskt 

långtidsminne än kvinnor vilket resulterar i att kvinnor uppger fler korrekta vittnesuppgifter i 

vittnesförhör än vad män gör (Areh, 2011; Pauls, Petermann, Lepach, 2013).  

  En studie av Areh (2011) visar att män upplever sig vara säkrare på sina vittnesuppgifter 

än vad kvinnor gör, men att män också uppger fler felaktiga uppgifter än vad kvinnor gör. En 

annan studie av Rehnman & Herlitz (2007) visar att kvinnor uppger mer detaljerade 
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personbeskrivningar än män. Enligt Arehs studie (2011) är män mer korrekta i detaljer om 

händelseförloppet än vad kvinnor är. Detta tyder på att män och kvinnor skiljer sig i vad de 

tydligast minns. Kvinnor uppger i högre grad att de är osäkra på de uppgifter de har gett, 

samtidigt som män i högre grad uppger att de är säkra på sina svar. På grund av att män ger 

vittnesuppgifter med större säkerhet så uppfattas män som mer tillförlitliga i sina vittnesmål 

än vad kvinnor gör, trots att forskning visar att kvinnor uppger fler korrekta vittnesuppgifter 

(Areh, 2011). Pauls et al. (2013) kritiserar tidigare forskning om skillnader i 

minnesåterhämtning mellan kvinnor och män. Pauls et al. (2013) misstänker att det finns 

andra orsaker bakom forskningsresultaten och att en möjlig bakomliggande faktor kan vara att 

kvinnor använder fler ord för att beskriva detaljer än vad män gör. Om detta stämmer betyder 

detta att kvinnors minne inte är mer korrekt, utan att de är bättre på att återberätta allt de har 

sett utan att utelämna detaljer (Pauls et al., 2013). Enligt Arehs (2011) studie så känner 

kvinnor att de kan kommunicera friare med textbaserade hjälpmedel eftersom att de då är 

mindre rädda att bli avbrutna och ifrågasatta. 

  Resultaten från dessa studier föreslår att kvinnor skulle kunna känna sig mindre 

påverkade av en förhörsledare i ett förhör via chatt än vad de skulle av ett förhör ansikte mot 

ansikte. Vilket i sin tur skulle kunna resultera i en mindre desinformationseffekt i ett 

textbaserad vittnesförhör.  Då tidigare studier föreslår att män har ett sämre episodiskt 

långtidsminne så kan det betyda att kvinnor kommer att minnas mer korrekta detaljer än män.  

Desinformationseffekt i vittnesförhör 

Ett förhör kan ha flera olika felfaktorer. En av dom är att förhörsledaren utgår från en egen 

hypotes om vad som har skett. Risken är då att förhörsledaren ställer ledande frågor för att 

stödja sin egen uppfattning vilket påverkar förhöret negativt (Rikspolisstyrelsen, 1991). När 

en fråga som innehåller felinformation ställs till vittnet så kallas det att man ställer en 

missledande fråga. Forskning visar att ett vittnes minne kan påverkas av en missledande fråga 
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(Smith &  Ellsworth, 1987). När detta händer kan ett vittnes minne bli felaktigt av den 

missledande informationen, vilket kallas för en desinformationseffekt (Bethel, Eakin, 

Anreddy, Stuart, Carruth, 2013). Polisen försöker undvika desinformationseffekter genom att 

fråga vittnen om de är säkra på sina svar. De flesta vittnen svarar dock att de är säkra på sin 

sak även ifall så inte är fallet (Rikspolisstyrelsen, 1991). Eftersom vittnet ofta tror sig vara 

säker på sin sak så är det upp till förhörsledaren att avgöra ifall vittnesuppgiften är tillförlitlig 

eller inte. Detta gör vittnets tillförlitlighet till en individuell bedömning i varje enskilt fall, 

utan något fastslaget direktiv för hur denna bedömning ska gå till (Christianson & 

Montgomery, 2008; Rikspolisstyrelsen, 1991). Genom att undersöka hur ledande frågor 

påverkar ett vittne i olika förhörstekniker går det att få fram resultat om graden av 

desinformationseffekt. Med denna information så går det att välja den mest fördelaktiga 

förhörstekniken för att minska desinformationseffekten och skapa mer tillförlitliga 

vittnesuppgifter.  

Förhörsteknikens påverkan på vittnesuppgifter 

En studie undersöker om brottsvittnens minne påverkas mer av en mänsklig förhörsledare 

jämfört med en robot som förhörsledare (Bethel et al., 2013). I studien undersöktes inte bara 

om deltagarna uppgav lika mycket beroende på hur de förhördes, utan också om de blev mer 

påverkade av missledande frågor beroende på hur de förhördes. När ett vittne inte bestred den 

missledande informationen så antog man att en desinformationseffekt uppstått. Resultatet 

visade att deltagarna uppgav lika många korrekta uppgifter oavsett hur de  förhördes. Man 

upptäckte också att desinformationseffekten blev mindre när deltagarna blev förhörda av en 

robot än när de blev förhörda av en människa. Bethel et al. (2013) misstänker att social 

önskvärdhet är det som påverkar deltagarna att besvara de missledande frågorna utan att 

ifrågasätta innehållet i dem. Social önskvärdhet betyder att deltagarna ger en respons som de 

tror att förhörsledaren vill höra. I det här fallet betyder det att när förhörsledaren gör ett 
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påstående så förväntas vittnet att hålla med (Bethel et al., 2013). Desinformationseffekten 

försvann helt när deltagarna informerades om att förhörsledaren kunde ge felaktig 

information. När den sociala önskvärdheten togs bort försvann desinformationseffekten och 

därför drar Bethel et al. (2013) slutsatsen att det är social önskvärdhet som ligger till grund för 

effekten.  

  Bethel et al. (2013) studie visar att det går att minska desinformationseffekten, vilket är 

ett oerhört viktigt resultat för forskningen på vittnesförhör. Den visar att alternativa metoder 

är effektivt för att få fram mer tillförlitliga vittnesuppgifter. Det är troligt att den minskade 

mänskliga närvaron i textbaserad kommunikation jämfört med förhör ansikte mot ansikte kan 

skapa liknande resultat som i Bethel et al. (2013) studie.  

Skillnader i påverkan ansikte mot ansikte jämfört med via chatt 

En studie jämför hur mycket en individs åsikt i ett ämne förändras beroende på om denne 

kommunicerar med någon annan ansikte mot ansikte eller via chatt (Lipinski-Harten & 

Tafarodi, 2013). Studien fokuserade på främlingar och deltagarna hade därför ingen relation 

till varandra. Deltagarna var 142 studenter från University of Toronto. De var mellan 17 och 

25 år och fick diskutera ett förbestämt ämne under 20 minuter. Samtalets längd var samma 

oavsett om de kommunicerade ansikte mot ansikte eller via chatt. En för- och eftermätning av 

deras attityder gjordes. Författarnas hypotes var att en attityd påverkas mindre via textbaserad 

kommunikation jämfört med samtal ansikte mot ansikte (Lipinski-Harten & Tafarodi, 2013). 

Detta eftersom att den mänskliga närvaron är mindre i textbaserad kommunikation då 

kroppsspråk och tonläge försvinner. Resultatet visade att deltagarna som hade liknande 

attityder förstärkte varandras attityder oavsett om de kommunicerade ansikte mot ansikte eller 

via chatt. Då deltagarna hade olika åsikter så påverkades de att förändra sin attityd i större 

grad när de kommunicerade ansikte mot ansikte än när de kommunicerade via chatt.  

   En misstanke om påverkan på studiens resultat var att mängden av kommunikation 
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skulle kunna vara en faktor som påverkade resultatet (Lipinski-Harten & Tafarodi, 2013). 

Detta eftersom att deltagarna hann säga fler antal ord under ett 20 minuters samtal ansikte mot 

ansikte än vad de hann skriva under ett samtal via chatt. Därför undersökte de sambandet 

mellan antal ord och förändringen av attityd. Resultaten visar att det inte finns något samband. 

Slutsatsen är att den minskade mänskliga närvaron i en chatt minskar påverkan på attityden 

(Lipinski-Harten & Tafarodi, 2013). Att deltagarna i studien blev mindre påverkade via chatt 

är ett tecken på att ett textbaserat alternativ till vittnesförhör ansikte mot ansikte skulle kunna 

minska förhörsledarens påverkan på ett vittnes uppgifter. Genom ett förhör via chatt skulle 

vittnet kunna återberätta under mindre påverkan från förhörsledaren och på så sätt kunna ge 

mer tillförlitliga vittnesuppgifter.  

Skillnader mellan män och kvinnor i textbaserad kommunikation 

Forskning har visat att kvinnor är mer kommunikativa än män, att det är viktigare för dem att 

hålla familjerelationer och gamla kontakter vid liv än för män samt att kvinnor hör av sig 

oftare till sina vänner (Ames, Burcon, Ebrary, 2011). Enligt en studie av Ames et al. (2011) 

använder kvinnor fler ord för att uttrycka sig och ställer mer frågor än vad män gör. Flera 

studier har visat att kvinnor kommunicerar med fler ord hela tiden och inte bara när de talar 

med någon ansikte mot ansikte, utan även via telefon, SMS och chatt (Ames et al., 2011; 

Kimbrough, Guadagno, Muscanell, Dill, 2013).  

  Enligt en studie av Kimbrough et al. (2013) så använder kvinnor sociala medier, Instant 

messaging (IM, det vill säga direkta meddelanden) och SMS i större utsträckning än män.  

Studien visar också att de använder internet för mer sociala ändamål än män. Män använder 

internet till informationssökning i större utsträckning än vad kvinnor gör (Kimbrough et al., 

2013). Enligt Ames et al. (2011) så kan kvinnor direkt gå till samtalets kärna genom att 

använda SMS eller IM och strunta i artighetsfraser. Genom att använda andra medel för 

kommunikation så upplever kvinnor att de kan uttrycka sig utan risk för att bli avbrutna eller 
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ifrågasatta. På så vis kan de berätta det som de själva uppfattar som relevant (Ames et al., 

2011).  Dessa resultat skulle kunna betyda att kvinnor som blir förhörda på andra sätt än 

ansikte på ansikte blir mindre påverkade av förhörsledaren, och att de då endast uppger 

detaljer som de själva är säkra på.  

Vad kommer den föreliggande studien bidra med?  

Det finns ett stort antal undersökningar om brottsvittnens minnen och om hur förhör påverkar 

vittnesuppgifter. Däremot finns inte lika mycket forskning om alternativa metoder och 

lösningar på de problem som beskrivs i tidigare forskning (Christianson & Granhag, 2008). 

Alltså, trots att vittnens utsagor väger tungt i rättsmål så ligger forskningen ändå efter i 

effektiva metoder att få fram korrekta vittnesuppgifter. Trots att tidigare forskning visar att 

det finns skillnader i minnesåterhämtning mellan män och kvinnor och att det finns risker för 

påverkan ifrån förhörsledaren så har man endast i få undersökningar forskat fram effektiva 

metoder för att göra vittnesförhör mer rättssäkra (Areh, 2011; Bethel et al., 2013; Lipinski-

Harten & Tafarodi, 2013; Smith & Ellsworth, 1987). 

   Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i vittnesuppgifter 

beroende på om vittnen förhörs via chatt eller ansikte mot ansikte. Detta kommer att mätas 

genom att undersöka antal korrekta minnesdetaljer vittnet uppger, desinformationseffekt på 

vittnet, andelar korrekta minnesdetaljer per ord beroende på hur vittnet förhörs samt den 

upplevda säkerheten vittnet har på sina svar. Skillnader mellan män och kvinnor kommer 

också undersökas vad gäller antal korrekta minnesdetaljer, andel korrekta minnesdetaljer  per 

ord, antal ord som används samt upplevd säkerhet på sina svar.  

Frågeställningar och hypoteser 

Studien kommer undersöka följande frågeställningar och hypoteser. Uppger ett vittne fler 

korrekta minnesdetaljer i förhör ansikte mot ansikte jämfört med ett förhör via chatt? Då 
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deltagarna i tidigare forskning uppgav lika många korrekta vittnesuppgifter oavsett om 

förhören skedde ansikte mot ansikte eller med en robot, så är hypotesen att deltagarna även i 

denna studie kommer uppge ungefär lika många korrekta minnesdetaljer oavsett om de 

förhörs ansikte mot ansikte eller via chatt (Bethel et al., 2013).   

   Uppger män och kvinnor olika antal korrekta minnesdetaljer i förhör ansikte mot 

ansikte jämfört med förhör via chatt? Tidigare forskning visar att kvinnor uppger fler korrekta 

vittnesuppgifter än vad män gör (Areh, 2011). En studie visar att män föredrar att 

kommunicera ansikte mot ansikte och att kvinnor är mer positiva inställda till textbaserad 

kommunikation än män (Kimbrough et al., 2013). Hypotesen är därför att kvinnor uppger fler 

korrekta detaljer än män i förhör via chatt.  

   Påverkas deltagarna av förhörsledaren att svara fel på missledande frågor i olika grad 

beroende på om de förhörs ansikte mot ansikte eller via chatt? I tidigare studier påverkades en 

delagares åsikt i ett ämne mindre i kommunikation via chatt än vad den gjorde i samtal 

ansikte mot ansikte (Lipinski-Harten & Tafarodi, 2013). Det är troligt att ett liknande resultat 

uppstår i denna studie och hypotesen är därför att deltagarna påverkas mindre att svara fel på 

missledande frågor i förhör via chatt jämfört med förhör ansikte mot ansikte.  

   Finns det skillnader i andelar korrekta minnesdetaljer av totala antalet ord beroende på 

om vittnet förhörs ansikte mot ansikte eller via chatt? Hypotesen är att det kommer bli fler 

andelar korrekta minnesdetaljer per ord i chattförhör. Det är troligt att antalet korrekta 

minnesdetaljer kommer vara lika många i antal i båda förhörsteknikerna men tidigare studier 

har visat att samtal via chatt består av färre ord än förhör ansikte mot ansikte. Därmed borde 

det logiskt sett bli större andelar av korrekthet per ord i förhör via chatt (Lipinski-Harten & 

Tafarodi, 2013). 

  Finns det skillnader mellan män och kvinnor i hur många ord de använder i förhör 

ansikte mot ansikte jämfört med ett förhör via chatt? Då tidigare forskning beskriver kvinnor 
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som mer kommunikativa än män så är hypotesen att kvinnor använder fler ord än män i båda 

förhören (Ames et al., 2011). Det är också troligt att fler ord kommer att användas, oberoende 

av kön, i förhör ansikte mot ansikte då tidigare liknande studier har haft fler ord i samtal 

ansikte mot ansikte än via chatt (Lipinski-Harten & Tafarodi, 2013).  

  Finns det skillnader mellan män och kvinnor i hur säkra de är på uppgifterna de gett 

beroende på om de har förhörts ansikte mot ansikte eller via chatt? Tidigare forskning visar att 

män upplever sig säkrare på sina svar än vad kvinnor gör. Studier har även visat att kvinnor 

känner sig mindre rädda att bli avbrutna eller misstrodda när de kommunicerar i text (Areh, 

2011). Därför är hypotesen att män kommer vara lika säkra på sina svar oavsett vilken 

förhörsteknik som används. Kvinnor kommer troligen uppleva sig säkrare på att de uppgett 

korrekta uppgifter minnesdetaljer i förhör via chatt än i förhör ansikte mot ansikte.  

Metod 

Deltagare 

Deltagarna till  studien rekryerades genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

innebär att deltagarna till en studie är personer som är lättillgängliga för forskaren (Bryman, 

2011). I denna studie var deltagarna studerande vid Örebro universitetet, personer som 

kontaktats via det sociala nätverket Facebook samt vänner och bekanta. Det totala antalet 

deltagare i studien var 64 personer. Deltagarna var mellan 19 och 32 år (M= 22,89, SD= 2, 

92) varav 32 (50%) var män och 32 (50%) var kvinnor.  59 stycken (92,10%) av deltagarna i 

studien var studerande medan resterande 4 (6,22%) var yrkesarbetande och 1 deltagare 

(1,50%) hade annan sysselsättning. 15 män och 17 kvinnor förhördes ansikte mot ansikte och 

17 män samt 15 kvinnor förhördes via chatt. Alla inbokade deltagare genomförde studien 

vilket betyder att studien inte har något borfall. Detta betyder att resultatet borde vara 

representativt för den population som undersöks då ett urval med färre bortfalll är mer 
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statistiskt tillförlitligt. Ju fler som deltar i en studie desto lättare är det att generalisera 

resultatet på den population som undersökts. I detta fall är populationen som undersökts unga 

studenter.   

Material 

Deltagarna fick se en videosekvens på 53 sekunder där ett brott utspelar sig (Blåljus 

Östergötland, 2012). Videosekvensen visades på en laptop i helskärmsläge och visar tre 

personer som bryter sig in igenom huvudentrén till en mataffär med hjälp av en kofot. 

Personerna har med sig säckar som de fyller med stöldgods från mataffären innan de lämnar 

platsen, se Figur 1. 

I förhör ansikte mot ansikte användes ett papper med förhörsfrågorna på som stöd för 

förhörsledaren. För förhör via chatt så användes en chatt som skapats endast för ändamålet. 

Chatten låg på en URL som var öppnad i helskärmsläge. Innan förhöret fylldes deltagarens ID 

i som användarnamn av instruktören. Förhörsledaren användarnamn var ”förhörsledare” i alla 

chatter. Alla inlägg i chatten stämplades med tid som visades i timme, minuter och sekunder. 

Förhöret utformades genom att studera litteratur om hur ett vittnesförhör ser ut 

(Rikspolisstyrelsen, 1991; Christianson & Granhag, 2008). Det var viktigt att skapa ett så 

verklighetsförankrat förhör som möjligt med möjlighet för vittnet att berätta fritt samt en 

utfrågning. Eftersom desinformationseffekt undersöktes användes missledande frågor som 

direkta frågor. För att inte påverka jämförbarheten mellan förhören så skapades inga direkta 

frågor som inte var missledande. Detta på grund av att sådana frågor behöver anpassas efter 

vittnets egen utsaga i varje förhör. Förhörsfrågorna blev också granskade av polis för att 

kontrollera att de var jämförbara med ett riktigt vittnesförhör. Förhörsfrågorna var identiska 

oavsett om deltagaren förhördes ansikte mot ansikte eller via chatt för att de skulle kunna 

jämföras. De första tre frågorna som ställdes var öppna frågor för att låta deltagaren berätta 

fritt. Frågorna var; “Kan du i detalj beskriva vad det var som hände?” ”Kan du i detalj 
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beskriva hur personerna såg ut?” och “Minns du något mer?”. Därefter ställdes två 

missledande frågor för att skapa en utfrågning. De missledande frågorna placerade in föremål 

som inte fanns i videosekvensen, se Figur 1. Frågorna var; ” Det fanns en bil parkerad utanför 

affären. Var bilen svart eller grå?” (se Figur 1, Bild 1 och 2) samt ”En av gärningsmännen 

hade en ryggsäck på sig som personen tar av sig på vägen in i affären. Vilket märke var det, 

Nike eller Adidas?”  (se Figur 1, Bild 2). Slutligen frågade förhörsledaren “Finns det något 

mer du vill tillägga?”.  
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Figur 1: Stillbilder från videosekvensen (Blåljus Östergötland, 2012).  

Bild 1 Bild 2 

Bild 3  Bild 4 

Bild 5 Bild 6 

Bild 7 
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Frågeformulär 

Deltagarna fick besvara två olika frågeformulär. Frågeformulär 1 fick de fylla i direkt efter 

videosekvensen men innan förhöret och Frågeformulär 2 fyllde deltagarna i direkt efter 

förhöret. Frågeformulär 1 innehöll demografiska frågor som till exempel kön och ålder. 

Frågeformulär 2 innehöll påståenden om deltagarens upplevelser av förhöret till exempel ”Jag 

var säker på de svar jag gav på de frågor förhörsledaren ställde”. Svarsalternativen i 

Frågeformulär 2 hade fyra stycken olika svarsalternativ; 1= stämmer inte alls, 2 = stämmer 

ganska dåligt, 3 = stämmer ganska bra och 4 = stämmer precis. 

Procedur  

Vid rekryteringen av deltagare användes tre olika tillvägagångssätt. Ett tillvägagångssätt var 

att besöka studenter på Örebro universitet på lektionstid och informera om studien, ett annat 

var att lägga upp information på det sociala nätverket Facebook och det tredje var att på 

fritiden sprida information till vänner och bekanta. Deltagarna informerades om att syftet med 

studien var att undersöka nya förhörstekniker och att deras medverkan skulle ta mellan 10-15 

minuter, att de skulle få se en videosekvens samt få besvara frågor muntligt och skriftligt. De 

intresserade fick lämna sina kontaktuppgifter och kontaktades strax efter intresseanmälan. När 

en tid hade bokats för deras deltagande så skickades en bekräftelse med tid och plats samt 

ytterligare information ut. För att inte påverka resultatet så fick deltagarna inte reda på 

studiens huvudsakliga syfte, att undersöka minnet, förrän efter studien genomförts. De blev då 

skickade ett informationsbrev. 

Deltagarna slumpades in i de olika förhörsteknikerna. Först delades deltagarna upp i två 

grupper, män och kvinnor, sedan tilldelades förhörsteknikerna ett nummer som slumpades ut 

till deltagarna. Vid testtillfället gavs deltagaren information både muntligt och skriftligt 

utanför förhörsrummet om hur lång tid deras medverkan skulle ta, att det var frivilligt att delta 

samt att förhöret skulle spelas in. Deltagaren visades in i förhörsrummet där de fick 
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information av en instruktör om att de först skulle få se en videosekvens, därefter fylla i 

Frågeformulär 1 och efter det besvara förhörsfrågor om videosekvensen. Efter 

videosekvensen fick de fylla i Frågeformulär 2. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor till 

instruktören men informerades om att inte ställa några frågor till förhörsledaren. Samma 

person agerade förhörsledare i alla förhör, samma person agerade också instruktör i alla 

förhör. Förhörsledaren hade ett neutralt ansiktsuttryck under hela förhöret och försökte att tala 

i samma takt och upprätthålla samma ton i alla förhör. Liknande klädsel användes också av 

förhörsledaren i alla förhör. Frågorna kom i samma följd och samma ordföljder användes i 

alla förhör, oavsett om de skedde via chatt eller ansikte mot ansikte. 

Efter deltagandet fick deltagarna ett SF-bio presentkort och upplystes om att de skulle få 

ett informationsbrev via e-post när datainsamlingen var slutförd. Informationsbrevet innehöll 

mer information om studiens syfte att undersöka minnet och att vissa av frågor användes för 

att missleda deltagarna. 

Kodning av vittnesuppgifter 

Den fria berättelsen fördes in i statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences 

version 20.0.0, hädanefter förkortat SPSS (IBM Sverige, 2013). För varje korrekt 

minnesdetalj deltagaren uppgav fick deltagarna en poäng. Även om de nämnde samma 

minnesdetalj flera av frågorna så fick de bara en poäng.  Det deltagarna kunde få poäng för 

handlade antingen om omgivningen, gärningsmännen eller händelseförloppet. Efter den fria 

berättelsen kom en utfrågning då två missledande frågor ställdes. De missledande frågorna 

handlade om föremål som inte fanns med i videosekvensen. För att mäta om deltagarna blev 

påverkade att svara bekräftande så gavs poäng beroende på om de svarat ja, nej, kanske eller 

vet inte. När deltagarna inte sade emot en missledande fråga, det vill säga när de sade att de 

hade sett föremålet eller att de kanske hade sett föremålet fick de en poäng. Om deltagarna 

däremot svarade att de inte sett föremålet eller att de inte visste om de sett föremålet så fick de 
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ingen poäng för desinformationseffekt. För att mäta hur många ord ett vittne användes så 

räknades alla ord manuellt som vittnet sade när de svarade på en fråga. Förhör ansikte mot 

ansikte spelades in och transkriberades och räknades. Förhör via chatt sparades i ett dokument 

och antal ord kunde därför räknas direkt.  

Statistiska analyser  

Data från förhören har analyseras i statistikprogrammet SPSS. Data som jämförde de två olika 

förhörsteknikerna analyserades med oberoende t-test för att jämföra medelpoäng mellan 

förhörsteknikerna. Till exempel medelpoängen av antal korrekta minnesdetaljer jämfördes 

mellan gruppen som förhördes via chatt och gruppen som förhördes ansikte mot ansikte. Data 

som rörde män och kvinnor samt förhör ansikte mot ansikte och förhör via chatt testades med 

en faktoriell ANOVA. En faktoriell ANOVA testar medelvärden för flera olika grupper 

samtidigt, till exempel kön och förhörsteknik men det unika med en faktoriell ANOVA är att 

den inte bara testar de oberoende variablerna (till exempel kön och förhörsteknik) mot den 

beroende variabeln (till exempel antal korrekta minnesdetaljer). Testet undersöker också hur 

de oberoende variablerna påverkar varandra vad gäller den beroende variabeln. Till exempel 

hur kombinationen av att vara kvinna och bli förhörd via chatt påverkar antalet korrekta 

minnesdetaljer. Detta till skillnad från ett oberoende t-test som bara jämför medelvärdet på en 

oberoende variabel mellan två grupper. För att undersöka hur många deltagare som påverkats 

av de missledande frågorna användes ett z-test. Genom att använda ett z-test så testades 

signifikansen för de som påverkades av de missledande frågorna och gav ett värde för endast 

denna betingelse. Detta för att testa de två olika förhörsteknikerna mot varandra. Om ett annat 

test hade använts så skulle denna mätt signifikansen för alla betingelser, det vill säga även de 

som inte påverkades. Då syftet var att jämföra de två förhörsteknikerna emellan bedömdes z-

testet som lämpligast.  

 



20 
FÖRHÖR VIA CHATT – FRAMTIDENS PRAXIS? 

Resultat 

För att besvara frågeställningarna genomfördes ett antal olika analyser. De test som användes 

var oberoende t-test, faktoriell ANOVA och z-test. Den första analysen är baserad på ett 

oberoende t-test och besvarar frågan ”uppger ett vittne fler korrekta minnesdetaljer i förhör 

ansikte mot ansikte jämfört med ett förhör via chatt?”. Resultatet visar att det inte finns några 

signifikanta skillnader (p >0,05) mellan förhörsmetoderna vad gäller hur många korrekta 

minnesdetaljer de uppger. Alltså,  vittnen uppger ungefär lika många korrekta minnesdetaljer 

oavsett om de förhörs ansikte mot ansikte eller via chatt, se Tabell 1. 

Tabell 1  
Oberoende t-test av hur stort antal korrekta minnesdetaljer vittnen har uppgett i de olika 
förhören  

 Förhör ansikte mot ansikte Förhör via chatt 
N M S N M S fg t 

Antal korrekta 
minnesdetaljer 

32 13,44 5,19 32 12,56 4,06 62 0,75 

Not. N= antal personer; M= medelvärde; S= standardavvikelse; fg= frihetsgrader; t= t-värde
  

Den andra analysen besvarar frågan ”uppger män och kvinnor olika antal korrekta 

minnesdetaljer i förhör ansikte mot ansikte jämfört med förhör via chatt?”. Resultatet  visar att 

det inte finns något samband för kön (F=1,97, p>0,05), inte heller för förhörsteknik (F =  0,43, 

p>0,05) eller för interaktionen mellan kön och förhörsteknik (F=0,07, p>0,05). Detta betydar 

att det inte finns skillnader i de olika förhören vad gäller antal korrekta minnesdetaljer som 

deltagarnen har uppgett beroende på om deltagaren är man eller kvinna. Se Tabell 2 för 

beskrivande statistik. 

Tabell 2 
Medelvärde och standardavvikelse för antalet korrekta minnesdetaljer som uppgetts beroende 
på kön och förhörsteknik 

 Förhör ansikte mot ansikte Förhör via chatt 
 N M S N M S 
Män  15 12,40 6,40 17 11,94 3,76 
Kvinnor 17 13,44 3,80 15 13,27 4,39 
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Den tredje analysen besvarar frågan ”påverkas deltagarna att svara fel på missledande frågor i 

olika grad beroende på om de förhörs ansikte mot ansikte eller via chatt?” Resultatet visar 

ingen signifikans (p >0,05), det finns alltså inga skillnader i hur deltagarna påverkades att 

svara fel av missledande frågor oavsett om de förhördes ansikte mot ansikte eller via chatt. Se 

Tabell 3 för beskrivande statistik.  

Tabell 3 
Antal deltagare som påverkades att svara fel av de missledande frågorna 

 Förhör ansikte mot ansikte Förhör via chatt 

Svarade fel på  missledande frågor 28,12% 31,25% 

 

Den fjärde analysen besvarar frågan ”finns det skillnader i andelar korrekta minnesdetaljer av 

totala antalet ord beroende på om vittnet förhörs ansikte mot ansikte eller via chatt?”. 

Resultatet visar att signifikant fler korrekta minnesdetaljer uppges per ord i förhör via chatt än 

i förhör ansikte mot ansikte (t= -2,41, p <0,05), se Tabell 4.  

Tabell 4 
Oberoende t-test av andelar korrekta minnesdetaljer deltagarna uppgett per ord i de två olika 
förhörsteknikerna 

 Förhör ansikte mot ansikte Förhör via chatt 
N M S N M S fg t 

Medelvärde 
av antal 
korrekta 
minnesdetaljer 

32 0,08 0,03 32 0,10 0,02 62 -2,41* 

Not. N= antal personer; M= medelvärde; S = standardavvikelse; fg = frihetsgrader. *p < ,05 

 

Tabell 5 visar beskrivande statistik för hur många korrekta minnesdetaljer som uppgetts per 

ord beroende på kön och förhörsteknik. Resultatet visar att vilken förhörsteknik som används 

påverkar hur många korrekta minnesdetaljer som uppges per ord (F=5,55, p<0,05). Vi kan 
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dessutom se i Tabell 5 att förhör via chatt är det förhör som ger flest andelar korrekta 

minnesdetaljer per ord. Det finns däremot inga signifikanta skillnader för kön (F=0,02, 

p>0,05) eller för interaktionen mellan förhörsteknik och kön (F=0,00, p>0,05). Detta betyder 

att det inte spelar någon roll om deltagaren är man eller kvinna, eller om deltagaren är man 

eller kvinna och förhörs via chatt eller ansikte mot ansikte, för hur många andelar korrekta 

minnesdetaljer de uppger per ord.   

Tabell 5  
Medelvärde och standardavvikelse för hur många korrekta minnesdetaljer som uppgetts per 
ord beroende på kön och förhörsteknik 

 Förhör ansikte mot ansikte Förhör via chatt 
 N M S N M S 
Män  15 0,08 0,03 17 0,10 0,02 
Kvinnor 17 0,08 0,02 15 0,10 0,03 
 

Den femte analysen besvarar frågan ”finns det skillnader mellan män och kvinnor i hur många 

ord de använder i förhör ansikte mot ansikte jämfört med ett förhör via chatt?”. Resultatet 

visar att det inte finns signfikanta skillnader beroende på kön (F=3,32, p>0,05), förhörsteknik 

(F=3,58, p>0,05) eller för interaktionen mellan kön och förhörsteknik (F=0,18, p>0,05). Detta 

betyder att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor i hur många ord de 

använder för att besvara förhörsfrågor. Se Tabell 6 för beskrivande statistik.  

Tabell 6 
Medelvärde och standardavvikelser för antal ord som uppgetts beroende på kön och 
förhörsteknik. 

 Förhör ansikte mot ansikte Förhör via chatt 
 N M S N M S 
Män  15 152,27 67,42 17 122,06 45,49 
Kvinnor 17 177,09 111,89 15 150,80 89,63 
 

Den sjätte analysen besvarar frågan ”finns det skillnader mellan män och kvinnor i hur säkra 

de är på uppgifterna de uppgett beroende på om de har förhörts ansikte mot ansikte eller via 

chatt?”.  Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan kön (F-värde 5,16,  
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p<0,05) och hur säker deltagaren är på att ha uppgett korrekta minnesdetaljer. Det finns 

däremot ingen statistiskt signifikans mellan för förhörsteknik (F-värde 2,40, p>0,05), eller 

interaktionen mellan vilket kön man tillhör och vilken förhörsteknik som används (F-värde 

1,84, p>0,05). Detta betyder att det inte finns skillnader mellan förhör ansikte mot ansikte och 

förhör via chatt i hur säkra deltagarna är på sina svar och att det inte finns några skillnader i 

interaktionen mellan män och kvinnor och förhörsteknik. Det finns signifkanta skillnader 

mellan män och kvinnor. Män än är säkrare än kvinnor på de svar de uppger, se Tabell 7.  

Tabell 7 
Medelvärde och standardavvikelse för hur säkra deltagarna uppgett sig vara beroende på kön 
och förhörsteknik 

 Förhör ansikte mot ansikte Förhör via chatt 
 N M S N M S 
Män  15 2,93 0,79 17 3,47 0,80 
Kvinnor 17 2,76 0,75 15 2,80 0,56 
 

Diskussion 

Vad kom man fram till?  

Denna studie jämförde skillnaderna i förhör av vittnen via chatt och förhör ansikte mot 

ansikte. Studien mätte antal korrekta minnesdetaljer, desinformationseffekt, andel rätt per ord, 

säkerhet på sina svar och undersökte skillnader mellan män och kvinnor på nämnda faktorer. 

Resultatet visar att förhör via chatt är minst lika effektivt som ett förhör ansikte mot ansikte. 

De både förhörsteknikerna gav likvärdiga resultat vad gällde hur stort antal korrekta 

minnesdetaljer deltagaren uppgav, desinformationseffekt samt hur säkra de var på sina svar. 

Den skillnad som upptäcktes mellan kvinnor och män var att kvinnor använder fler ord i båda 

förhörsteknikerna i övrigt upptäcktes inga andra skillnader. Förhör via chatt ge större andel 

rätt per ord, även om denna skillnad var liten. Detta föreslår att ett förhör via chatt är som 

allra minst likvärdigt med ett förhör ansikte mot ansikte. Då resultatet indikerar att 
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vittnesuppgifter ifrån förhör via chatt är lika tillförlitliga som vittnesuppgifter från förhör 

ansikte mot ansikte, skulle det kunna vara rekommenderat att undersöka andra aspekter i 

förhör, till exempel vittnets upplevelse. Detta kan vara viktigt att undersöka för att skapa ett 

vittnesförhör där vittnet känner sig tryggt nog att berätta allt om händelseförloppet. Detta 

resultat har ett stort värde för vittnesförhör då ett förhör via chatt kan ha andra fördelar än på 

de aspekter som har undersökts i denna studie. Ett exempel på detta kan vara vittnets villighet 

att återberätta vad som har hänt, kanske specifikt i känsliga fall där våld eller hot om våld är 

ett inslag. Förhör via chatt testas redan idag på ungdomar som har bevittnat eller blivit utsatta 

för brott. De ungdomar som förhöret testades på ställde sig positiva till förhör via chatt då de 

upplevde att det var enklare att skriva ner vad som har hänt än att återberätta det muntligt 

(Projekt Karin, 2008). 

Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Studiens resultat indikerar att det inte finns några skillnader mellan de två förhören i hur stort 

antal korrekta minnesdetaljer deltagarna återberättar. Ingen skillnad i antal korrekta 

minnesdetaljer kunde inte heller upptäckas beroende på om deltagaren var en man eller 

kvinna. Detta står i kontrast till tidigare forskning där kvinnor har uppgett ett större antal 

korrekta minnesdetaljer än män (Areh, 2011; Rehnman & Herlitz, 2007; Pauls et al., 2013). 

En faktor som kan ha påverkat den föreliggande studiens resultat är antalet deltagare, se 

Styrkor och begränsningar i studien.  

  Det gick att konstatera att kvinnor använder fler ord i båda förhörsteknikerna. Resultatet 

visade också att oavsett om deltagarna var män eller kvinnor så använde de fler ord i förhör 

ansikte mot ansikte. I tidigare forskning framställs kvinnor som mer positiva till textbaserad 

kommunikation, vilket verkar påverka resultatet i denna studie då kvinnor visar sig använda 

fler ord än män i förhör via chatt (Kimbrough et al., 2013; Ames et al., 2011; Areh, 2011). Att 

kvinnor använder fler ord än män var inte överraskande då tidigare studier har visat samma 
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resultat, unikt är dock att det går att se att både kvinnor och män använder fler ord i förhör 

ansikte mot ansikte (Lipinski-Harten & Tafarodi, 2013). Förhör via chatt visade sig ge fler 

korrekta vittnesuppgifter per ord jämfört med förhör ansikte mot ansikte. Detta fynd är 

mycket viktigt då det visar att antalet ord inte påverkar hur många korrekta vittnesuppgifter 

som uppges och att chattförhör är effektivare för att få korrekta vittnesuppgifter från vittnet.  

  Studien undersökte hur mycket förhörsledaren påverkade vittnet med missledande 

frågor samt om det fanns några skillnader mellan kvinnor och män. Resultatet visade att ett 

vittne uppger minst lika många korrekta vittnesuppgifter i ett förhör via chatt som i ett förhör 

ansikte mot ansikte. Tidigare forskning (Bethel et al., 2013) visade indikationer på detta 

resultat var att förvänta sig, men med stöd av denna studie verkar det som att chatt är lika 

minst lika effektivt. Ett vittne blir lika opåverkad av missledande frågor i båda 

förhörsteknikerna. Resultatet var förvånande eftersom tidigare studier visat att vittnen blir 

mindre påverkade av samtal via chatt då det inte går att påverka med sitt tonläge och 

kroppspråk (Lipinski-Harten & Tafarodi, 2013). Även om förhör via chatt inte minskar 

desinformationseffekten så kan det finnas andra skäl att förhöra brottsvittnen, till exempel om 

vittnen upplever det som mindre påfrestande. 

   I tidigare forskning har man visat att män är säkrare på sina svar än vad kvinnor är och 

att kvinnor upplever sig mindre rädda att bli avbrutna och ifrågasatta när de kommunicerar via 

text (Areh, 2011). Hypotesen för denna studie var att kvinnor skulle vara säkrare på sina svar i 

förhör via chatt. Resultatet visar dock att kvinnliga deltagare inte var säkrare på sina svar i 

förhör via chatt än i förhör ansikte mot ansikte. Kvinnorna var lika säkra på sina svar oavsett 

om de förhördes ansikte mot ansikte eller via chatt.  Detta betyder antingen att kvinnor blir 

avbrutna när de talar även via chatt eller att det finns en annan bakomliggande faktor till att 

kvinnor är mindre säkra på sina svar. Då studien kontrollerades och förhörsledaren var tydliga 

med att låta deltagarna tala till punkt och inte avbryta så går det att utesluta att deltagarna blev 
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avbrutna och misstrodda av förhörsledaren, vilket indikerar att det finns en annan 

bakomliggande faktor.  

Styrkor och begränsningar i studien 

Studiens 64 deltagare blev indelade i två grupper beroende på kön. Dessa slumpades sedan in 

i de två olika förhörsteknikerna vilket gjorde grupperna så likvärdiga som möjligt och höjer 

trovärdigheten för den interna validiteten. Den interna validiteten stärktes genom 

slumpningen. En begränsning med studien var antalet deltagare. Som minsta grupp var 

deltagarna 15 stycken. Desto färre deltagare som deltar ju svårare är det att få statistiskt 

signifikanta resultat eftersom att det då inte med säkerhet går att säga att man skulle fått 

samma resultat med fler deltagare i gruppen. Detta är något som skulle kunna ha påverkat 

resultatet av studien. Med fler deltagare skulle resultaten ha en högre extern validitet, det vill 

säga att det hade varit lättare att generalisera resultaten från denna studie till verkligheten. En 

annan aspekt i urvalet är att ett bekvämlighetsurval genomfördes, resultatet kan ha påverkats 

av urvalet som till största del bestod av studenter mellan 19 och 32 år. Att endast ha unga, 

högutbildade deltagare skulle kunna ha påverka resultaten för förhör via chatt då detta är en 

generation som är van vid datorer och chatter. Då de bedriver studier på hög nivå så kan dessa 

deltagare dessutom vara ännu mer förtrogna med teknik än vad som är normalt för deras egen 

generation, då de troligvis utnyttjar mycket teknik i sina studier.   

  Förhöret i denna studie har arbetats fram för att efterlikna ett riktigt förhör i så stor 

utsträckning som möjligt med en fri berättelse, en utfrågning samt frågor för att kontrollera att 

deltagarna har sagt allt de kom ihåg. Detta har höjt den externa validiteten, det vill säga att det 

är mer troligt att resultaten stämmer överens med verkligheten. Den interna validiteten i 

studien har höjts genom att hålla förhören likadana oavsett förhörsteknik. Innehållsmässigt 

har de varit identiska då de har haft exakt samma frågor i exakt samma turordning. Detta är en 

styrka med studien då resultaten inte ska ha påverkats av olikheter inom förhören och gjorde 
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att förhörsteknikerna går att jämföra med varandra.  

  En sak att överväga är att de missledande frågor som ställts i denna studie har handlat 

om perifera detaljer, vilket är något som Yuille (1980) har kritiserat flera studier för att göra. 

Yuille (1980) menar att det skulle kunna finnas stora skillnader i desinformationseffekt 

beroende på om de missledande frågorna ställs om något som är centralt för händelseförloppet 

eller om en mindre viktig detalj i bakgrunden.  Resultaten är dock lika starka i sig oavsett 

eftersom att samma frågor har ställts i båda förhörsteknikerna. Frågan är om det går att 

generalisera resultaten till missledande frågor i sig eller bara till missledande frågor om 

perifera detaljer. Om det visar sig att det inte finns en statistisk signifikans för att deltagare 

påverkas av missledande frågor om centrala detaljer så kan detta påverka bedömningen av 

vittnens tillförlitlighet i stor grad. Det är därför viktigt att veta om det är så att 

desinformationseffekten är lika stor för både centrala och perifiera detaljer.   

  Studien är unik för detta forskningsområde då den undersöker en specifik förhörsteknik 

som ännu inte används som vardaglig praxis i Sverige. Detta skiljer ut studien från tidigare 

forskning som har undersökt minne, desinformationseffekter och attitydförändring i separata 

undersökningar och endast för att beskriva effekterna av dom. De har inte haft som syfte att 

skapa praktisk kunskap som kan hjälpa att minska de problem som har beskrivits, vilket 

betyder att det har hjälpt polisen att kartlägga svagheter i vittnesförhör men inte praktiska 

verktyg för att minska de svagheter som har upptäckts. Styrkan med studien är att den skapar 

viktig praktisk kunskap om hur alternativa sätt att hålla förhör kan påverka vittnen och på så 

sätt utveckla polisens sätt att hålla vittnesförhör och skapa mer tillförlitliga vittnesuppgifter.  

 Förslag på vidare forskning 

Det kan tänkas att det finns skillnader för andra grupper än kvinnor och män och därför skulle 

vidare forskning kunna undersöka skillnader för olika brottsoffergrupper, som till exempel 

barn eller våldsutsatta (se Projekt Karin, 2008). Detta kan dock finnas både för och nackdel 
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för förhör via chatt. Å ena sidan så blir vittnet mindre påverkat av förhörsledaren och vittnet 

kanske därmed känner sig säkrare, å andra sidan så kan den personliga kontakten och 

skapandet av en relation till den man pratar med inge vittnet ett större förtroende för sin egen 

berättelse. En ytterligare aspekt att undersöka skulle kunna vara hur desinformationseffekten 

påvekas när missledande frågor ställs om centrala detaljer istället för perifera då den 

nuvarande forskningen som allra mest har koncentrerat sig på desinformationseffekt vad 

gäller perifiera detaljer. Kunskap i hur desinformationseffekten ser ut vad gäller centrala 

detaljer av händelsen skulle kunna säga något om hur desinformationseffekten faktiskt ser ut. 

För att komplettera resultaten för denna studie skulle vidare forskning kunna undersöka 

samma aspekter som föreliggande studien men med ett urval som går att generalisera till 

populationen i stort med större skillnader i utbildning, ålder och så vidare.  

Slutsatser 

Denna studie föreslår att förhör via chatt är ett möjligt alternativ till förhör ansikte mot ansikte 

i polisens framtida arbete med vittnesförhör. Studiens resultat indikerar att förhör via chatt är 

likvärdigt förhör ansikte mot ansikte.  

  Studien visar att påverkan från förhörsledaren är densamma oavsett vilken förhörsteknik 

som används och därmed att förhörsteknikerna är likvärdiga i den aspekten. Studiens resultat 

indikerar också en skillnad som finns mellan män och kvinnor då kvinnor använder fler ord i 

båda förhörsteknikerna. Detta visar att antalet ord inte påverkar antalet korrekta uppgifter. 

Detta då förhör via chatt ger fler andelar korrekta minnesdetaljer per ord trots att ett förhör via 

chatt innehåller färre ord. Viktigt här är dock att fundera över om det finns andra aspekter 

med förhör ansikte mot ansikte som kan vara viktigare än andelar korrekta minnesdetaljer per 

ord, till exempel administration av förhören och tidsåtgång för polisen. Då vittnen upplever 

sig säkrare på sina svar i förhör via chatt så går det att anta att förhör via chatt inger vittnen en 

annan sorts trygghet än förhör ansikte mot ansikte. Denna studie föreslår därmed att förhör via 
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chatt kan vara en likvärdig förhörsmetod  som förhör ansikt emot ansikte och vidare forskning 

på ämnet rekommenderas för att kunna säga om det går att integrera förhör via chatt i polisens 

vardagliga praxis.  
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