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Sammanfattning 

Studien syftade till att undersöka hur användandet av Självadministrerad intervju (SAI) samt 

skriftlig fri återgivning (FÅ), omedelbart efter att en individ bevittnat ett bilinbrott, påverkar 

dennes förmåga till framplockning av en korrekt minnebild vid en veckas retentionsintervall. 

Detta undersöktes genom att 61 försöksdeltagare fördelat på tre försöksgrupper såg en film 

och omedelbart därefter genomförde en grupp SAI, en annan grupp FÅ och den tredje 

gruppen genomförde inte någon åtgärd (kontroll). Sex dagar efter att grupperna sett filmen 

genomfördes ett minnestest. SAI och FÅ presterade snarlikt avseende antal rätt och båda 

dessa presterade bättre än kontrollgruppen, dock inte signifikant. SAI och FÅ presterade även 

snarlik avseende antal fel och här hade de signifikant färre fel än kontrollgruppen. 

Baserat på studien kan SAI och FÅ med fördel användas vid brottsutredning för att minska 

antalet fel vid intervju. 

 

Nyckelord: Självadministrerad intervju, SAI, fri återgivning. 
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Abstract 

 

Self-administered interview and free recall as methods to facilitate retrieval a week after 

witnessing an event.  

 

The scope of this study was to investigate how the use of Self-administered interview (SAI) 

and written free recall (FR), when used immediately after witnessing a burglary, can facilitate 

retrieval of correct memories after a retention interval of one week. 61 participants divided 

into three experimental groups watched a short film. Immediately after this one group 

completed a SAI, one group completed a written FR and one group was designated as control 

(no actions). Six days later all groups completed a memory test. SAI and FR produced similar 

results when it came to the number of right answers. Both groups were better than control, 

however not significantly so. SAI and FR also produced similar results when measuring 

number of wrong answers and both groups produced significantly less wrong answers than 

control. Based on this study SAI and FR can be used to reduce the number of wrong answers 

when conducting interviews during criminal investigations. 

 

Key words: Self-administered interview, SAI, free recall. 
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Förord 

Jag vill rikta ett tack till Försvarsmakten för det stöd och professionella bemötande ni, genom 

Jesper och hans personal, visat genom hela processen. Ett tack även till Fiona Gabbert för att 

du låtit mig använda SAI under studien samt till Joakim Staffas för översättning och korrektur. 

Slutligen ett stort tack till de rekryter som med entusiasm deltagit i studien, trots att sömn och 

ledighet kanske varit mer lockande. 

 

Introduktion 

En viktig del i våra rättsprocesser och i förlängningen för vår rättssäkerhet är korrekta 

vittnesuppgifter (Ainsworth, 1998; Granhag & Christianson, 2008). Vittnen deltar i såväl 

polisutredningar som i våra rättsalar. Utöver att användas som bevis i rätten kan 

vittnesuppgifter även användas för att föra en polisutredning framåt eller för att styrka annan 

bevisning (Ainsworth, 1998). Det blir således viktigt för såväl rättssäkerheten som 

rättsprocess och polisutredning att vittnesmålen är korrekta. I detta ingår att utöver att korrekt 

information lämnas även att felaktig information undviks. Men vad kan då göras för att öka 

andelen korrekt information vid vittnesmål alternativt minska mängden felaktig information? 

Ett sätt kan vara att undersöka vad som kan göras i början av den kedja som rättsprocessen 

innebär.  Insteget i rättsprocessen för vittnesuppgifter blir ofta via polisutredningar. 

Ett vanligt problem i samband med användandet av vittnesuppgifter i polisutredning är 

att det av praktiska skäl är svårt att snabbt identifiera och intervjua potentiella vittnen samt att 

skydda vittnen från interferens (Gabbert, Hope & Fisher, 2009; Granhag & Christianson, 

2008). Den personal som initialt hanterar brottsplatsen är sannolikt upptagen med att hantera 

offer, gärningsperson, säkerhet och allmänheten. De utredare som sedan tar över måste sätta 

sig in i situationen, identifiera vittnen och skapa möjligheter för intervju. Begränsade resurser 

gör att det kan ta dagar, ibland veckor, innan intervju kan genomföras med potentiella vittnen 

(Gabbert et al., 2009).  Både fördröjning i form av längre retentionsintervall (glömska) samt 

information mellan observationstillfället och intervju (post-event information) påverkar 

negativt framplockningens kvalitet vad avser innehållsrikedom och precision (Gabbert et al., 

2009; Granhag & Christianson, 2008; Memon, Vrij & Bull, (2003); Tuckey & Brewer, 2003). 

Glömska (decay) är i första hand kopplat till tid. Ebbinghaus (1885), även replikerat i 

senare studie (Murre & Dros, 2015), visade genom sin glömskekurva att minnet snabbt för-

sämras (de första timmarna) efter att inkodning skett. En studie visar istället att den största 

förändringen i förmågan att minnas istället sker efter en vecka (Valentine, Pickering & Dar-

ling, 2003). Skillnaden mellan resultaten kan till del finnas i att Ebbinghaus metod mäter fri 
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återgivning medan Valentine et al. (2003) mäter igenkänning. Utöver tid kan framplockning 

både hjälpa och försämra senare framplockning (Baddeley, Eysenck & Andersson, 2015; 

Marsh, Tversky & Hutson, 2005; Tversky & Marsh, 2000). En lyckad framplockning med 

hög kvalitet eller få fel borgar för att senare framplockning med korrekt information underlät-

tas. Vidare kan framplockning med dålig kvalitet eller med felaktigheter påverka senare fram-

plockning genom att den lägre kvalitén eller felen återkommer. Dålig, initial framplockning, 

t.ex. genom en bristfällig intervju, bör således undvikas. Slutligen kan kontexten påverka 

framplockningen. Här avses såväl extern kontext (context-dependent memory) som intern 

kontext (state-dependent memory) (Baddeley et al., 2015; Groome, 2010). Med påverka 

framplockningen avses att om kontexten vid framplockning liknar den som var vid inkodning 

så ökar sannolikheten till lyckad framplockning. Vid den interna kontexten påverkar utöver 

den känsla som fanns vid inkodning (ledsen, glad etc.) även tanke (vad individen tänkte på 

eller vilket ”mindset” som fanns för tillfället) samt status (om personen t.ex. var alkoholpå-

verkad vid tillfället kan alkohol hjälpa framplockningen). 

Inom ramen för post-event information ryms två huvudsakliga felkällor. Den ena är 

bristande frågeteknik vid intervju (Loftus & Palmer, 1974). Med bristande frågeteknik avses 

här ledande frågor. Det är här inte frågeteknikens brister i att få vittnet att redogöra för hela 

minnesbilden, vilket t.ex. val av öppna frågor kontra slutna frågor berör, utan att ledande frå-

gor kan ändra minnebilden. Den andra felkällan är övrig information, t.ex. media eller samtal 

med andra om händelsen (Ainsworth, 1998; Gabbert, Memon & Allan, 2003).   

Som teoretisk orsak till båda dessa felkällor, mellan observation och intervju, kan två primära 

orsaker anges: Felaktig tillskrivning av källa (source misattribution) och uppdatering av min-

nesbilden. Vid svårigheter att särskilja källor aktiverar framplockningen av ett minnesspår ett 

eller flera andra minnesspår som sedan blandas ihop med det första (Lindsay, 2008, ref. i 

Baddeley et al., 2015). Både felaktig tillskrivning av källa och uppdatering av minnesbilden 

ryms inom begreppet interferens (Baddeley et al., 2015; Granhag & Christianson, 2008). In-

terferens kan uppstå retroaktivt, dvs. att information erhålls mellan vittnessituationen och in-

tervju, eller proaktivt, dvs. att lagrad information erhållen innan vittnesmålet, stör förmågan 

till framplockning (Baddeley et al., 2015). Sannolikheten för svårigheter kopplade till interfe-

rens ökar när minnesspåren är lika varandra, t.ex. liknande händelser (Lindsay, Allen, Chan & 

Dahl, 2004). Utöver liknande minnesspår ur eget episodiskt minne skulle vi här kunna se hur 

schema (script) över hur en typsituation borde se ut, används för att fylla i luckor. Uppdate-

ring av minnesbilden syftar till att tidigare information ”skrivs över ” av mer relevant inform-

ation (Schacter, Guerin & St. Jacques, 2011).  
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Som en del av sin forskning har Gabbert, Hope och Fisher (2009) utvecklat ett verktyg 

för att underlätta insamlingen av information med hög precison och innehållsrikedom från 

vittnen så tidigt som möjligt och med minimalt bruk av polisresurser. Verktyget är känt som 

självadministrerad intervju (Self-Administered Interview, SAI). SAI har även visat sig ha 

förmåga att skydda vittnet från information mellan observationstillfället och intervju (post-

event information) (Gabbert, Hope, Fisher & Jamieson, 2012). SAI är konstruerat efter 

principerna för kognitiv intervju (KI) och påminner därför, i sin uppbyggnad, om en förenklad 

form av kognitiv intervju som kan genomföras av det potentiella vittnet utan inblandning av 

externa resurser (polis, utredare etc.). Den kognitiva intervjun har i flertalet studier visat sig 

mer effektiv än andra intervjuformer i att underlätta framplockning av korrekta detaljer men 

samtidigt visat sig framkalla en liten, men signifikant, ökning av antalet felaktiga svar 

(Memon, Meissner & Fraser, 2010). De bärande principerna för KI, av vilka de två första 

återfinns i SAI, är: 

 1) Rekonstruera den externa och interna kontexten vid tiden för händelsen. Detta innebär att 

hjälpa vittnet att mentalt föreställa sig att vara tillbaka på platsen för händelsen, se vad som 

hände i nutid och känna på samma sätt. 

2) Be vittnet berätta allt (fri återgivning). Detta skall ske ostört och utan avbrott. 

3) Perspektivskifte. Detta innebär att vittnet föreställer sig att denne ser händelsen ur andra 

vinklar eller perspektiv.  

 4) Omvänd kronologi. Detta innebär att vittnet föreställer sig att denne upplever händelsen 

från slutet mot början t.ex. gärningspersonen lämnar lokalen, gärningspersonen hotar 

kassörskan, gärningspersonen kommer in i lokalen (Geiselman, Fisher, MacKinnon & 

Holland, 1985; Memon & Higham, 1999). 

Fri återgivning (FÅ) ingår som en viktig del i den kognitiva intervjun och som en 

förlängning av detta även i SAI. Med fri återgivning avses att vittnet med egna ord får återge 

vad de uppfattar har hänt. Detta skall helst ske utan att vittnet avbryts och utan att vittnet 

begränsas av en given struktur. Fri återgivning kan ske muntligt eller skriftligt. Den minsta 

risken för felaktig framplockning i samband med intervju finns vid FÅ och den största risken 

när ledande frågor används (Christianson, Engelberg & Holmberg, 1998). SAI har i studie 

visat sig att delvis underlätta framplockning i direkt anslutning till observationstillfället 

avsevärt bättre än FÅ, dock sämre än KI (Gabbert et al., 2009). SAI har även visat sig, om 

genomfört direkt efter observationstillfället, underlätta framplockning efter en veckas 

retentionsintervall i jämförelse med kontrollgrupp (Gabbert et al., 2009). 

Som framgår ovan presterar SAI bättre än FÅ som verktyg för att erhålla mer 
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detaljerade och korrekta vittnesmål i omedelbar anslutning till observationstillfället. Vidare 

ger SAI som genomförs i anslutning till observationstillfället mer detaljerade och korrekta 

vittnesmål en vecka efter observationstillfället än kontrollgrupp. Men hur förhåller sig SAI 

och FÅ till varandra efter en veckas retentionsintervall? Och hur förhåller sig FÅ till 

kontrollgrupp efter aktuellt retentionsintervall? Då FÅ ingår som en del i SAI kan ett 

antagande vara att delar av SAI funktion finns i FÅ. I så fall borde FÅ prestera bättre än 

kontrollgrupp efter en veckas retentionsintervall. Samtidigt är ett rimligt antagande att den 

fördel SAI visar gentemot FÅ i direkt anslutning till observationstillfället, i alla fall till del, 

även finns efter en vecka.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur användandet av SAI och skriftlig FÅ omedelbart efter 

att en individ bevittnat en händelse, påverkar dennes förmåga till framplockning av en korrekt 

minnebild vid en veckas retentionsintervall. Varken SAI eller FÅ används här som metod för 

att erhålla information utan som verktyg för att underlätta framplockning en vecka efter 

vittnessituationen. Utöver att jämföra korrekt framplockning mellan SAI, FÅ och kontroll 

kommer även antalet felaktiga svar samt vet ej-svar att jämföras. Antalet fel torde vara lika 

relevant vid en utredning som antalet rätt.  

 

Frågeställningar 

Är det någon skillnad på antal rätt vid ett minnestest en vecka efter en vittnessituation 

mellan personer som genomför SAI, FÅ eller de som inte genomför någon åtgärd direkt 

(kontroll) efter vittnessituationen? 

Är det någon skillnad på antal fel vid ett minnestest en vecka efter en vittnessituation 

mellan personer som genomför SAI, FÅ eller de som inte genomför någon åtgärd direkt 

(kontroll) efter vittnessituationen? 

Är det någon skillnad på antal vet ej-svar vid ett minnestest en vecka efter en 

vittnessituation mellan personer som genomför SAI, FÅ eller de som inte genomför någon 

åtgärd direkt (kontroll) efter vittnessituationen? 

 

Hypotes  

Försöksdeltagare som genomför SAI direkt efter en vittnessituation kommer att prestera fler 

antal rätt och färre antal fel på ett minnestest en vecka efter vittnessituation i jämförelse med 

de som genomför Fri återgivning (FÅ) direkt efter en vittnessituation. Båda dessa grupper 
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kommer prestera fler rätt och färre antal fel än de som inte genomför någon åtgärd (kontroll).  

 

Metod 

Deltagare och urval 

Som deltagare har frivilliga ur ett av Försvarsmaktens (FM) rekrytkompanier använts. 

Anledningen till detta har varit praktiska skäl. Försöksdeltagarna har befunnit sig på samma 

plats och vid samma tillfälle. Datainsamlingen har kunnat planeras för att passa med 

rekryternas schema och därigenom kunna möjliggöra att försöksdeltagarna funnits tillgängliga. 

Vidare har samtliga försöksdeltagarna genomfört samma verksamhet under perioden mellan 

datainsamlingens två tillfällen. Rekryternas schema är hårt reglerat varvid sömnläge samt 

förutsättningarna för stress och fysisk trötthet varit snarlik för samtliga.  

Av de 82 som anmält intresse i samband med rekryteringen genomförde 63 

datainsamlingens första tillfälle. Sammanlagt 61 personer (Ålder M: 19.6, SD: 1.4) varav 12 

kvinnor har deltagit vid datainsamlingens båda tillfällen. Efter datainsamlingen har resultatet 

från två försöksdeltagare strukits pga. korrupt data. Således har 59 försöksdeltagare bidragit 

med data som använts i analys och resultat. Försöksdeltagarna har slumpvis fördelats till 

någon av de tre undersökningsgrupperna: Kontroll, Självadministrerad intervju (SAI) eller Fri 

återgivning (FÅ). Dessa grupper har bibehållits genom hela datainsamlingen. Ingen hänsyn 

har tagits till försöksdeltagarens kön vid fördelningen till grupper. Något som kan ha påverkat 

resultatet är att samtliga försöksdeltagare före första datainsamlingstillfället genomfört en 

militärövning med sömnbrist som resultat. Detta har varit märkbart vid försökstillfället och 

har angetts av flertalet individer ur samtliga grupper som något som kan påverka resultatet. 

Dock har detta påverkat samtliga betingelser på ett snarlikt sätt. Ingen ersättning har utgått till 

försöksdeltagarna.  

 

Material/Mätinstrument 

 Film. För att skapa underlag för jämförbara minnen har en egenproducerad film 

använts. Filmen visar två gärningsmän bryta sig in i en bil. Den ena gärningsmannen (primär) 

genomför inbrottet och flyr senare platsen med en svart väska som han har stulit från bilen. 

Den andre gärningsmannen (medhjälpare) håller utkik, motar bort vittnen och konfronterar 

bilägaren (målsägaren) som upptäcker och avbryter inbrottet. Bägge gärningsmännen flyr i en 

bil som enbart är synlig några sekunder. Under hela förloppet finns två vittnen närvarande, en 

man och en kvinna. Vittnena pratar med gärningsmännen och den ena försöker stoppa deras 

flykt. Filmen är 2 minuter lång. De första 20 sekunderna av filmen förlöper utan några 
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händelser med syftet att försöksdeltagarna skall hinna bli bekväma med miljön och 

situationen. De sista 30 sekunderna visar när vittnen och målsägare diskutera vad som hänt, 

ståendes vid målsägarens bil. Syftet är här att inte klippa direkt efter brottet utan att låta 

försöksdeltagarna processa det som hänt, påbörja lagring i långtidsminne och placera 

uppmärksamhet på saker de själva anser är viktigt. I en verklig situation förblir vittnet ofta på 

platsen, vilket till viss del simuleras här. Utöver händelser har olika aktörer pratat med 

varandra och ropat efter varandra. Detta har möjliggjort att även inkludera ljud i minnesbilden. 

Ingen fysisk konfrontation, våld eller hot har förekommit i filmen med avsikten att inte 

upplevas som stressande. Tanken med detta har varit att inte påverka försöksdeltagarna med 

stress som i sig potentiellt kunnat påverka minnet, vilket kan ses som en ovidkommande 

variabel. 

SAI-häfte. För att potentiellt förbättra inkodningen av minnen för en av grupperna 

(Grupp 2) har ett modifierat SAI-häfte (Bilaga 1) använts. SAI är upphovsrättsligt skyddat 

och särskilt tillstånd har inhämtats för bruk av materialet under studien. SAI-häftet har först 

översatts från engelska till svenska. Därefter har en utomstående person översatt den svenska 

versionen till engelska, utan att läst originalet. På detta sätt har eventuella felaktigheter och 

nyansskillnader mellan språk och innebörd fångats upp. Efter slutliga revideringar har de 

delar som enbart är applicerbara på verklig brottsplats, t.ex. utredande polisstation, tagits bort 

och ersatts av fält för persondata om försöksdeltagaren. Övriga delar har behållits intakta. 

SAI-häftet är uppbyggt i avsnitt. Avsnitt A ger bakgrundsinformation samt betonar vikten av 

att följa instruktion, att inte gissa och arbeta från början till slut i häftet. Vidare genomförs här 

en fri återgivning som syftar till KI-premisserna berätta allt samt rekonstruera kontexten. 

Vittnet får utan krav på kronologi eller vad som är av intresse, fritt beskriva vad som denne 

anser viktigt. Avsnitt B hjälper vittnet att återge persondeskriptorer för gärningspersoner så 

detaljerat som möjligt. Detta görs genom att vittnet på ett strukturerat sätt ombeds beskriva 

utseende (hårfärg, hudfärg, längd, vikt, kön, ålder), klädsel och accessoarer. Avsnitt C ber 

vittnet att rita en skiss av vad som hänt. Avsnitt D hjälper vittnet att återge övriga personer 

(potentiella vittnen) som funnits på plats. Avsnitt E utreder fordon på plats. Avsnitt F utreder 

förhållanden på plats, väder, tider och annan utredningsstödjande information. Slutligen ger 

avsnitt G möjlighet att komplettera med information som vittnet anser är av vikt men som det 

inte har frågats om.  

Häfte för FÅ. För att potentiellt förbättra inkodningen av minnen för en av de andra 

grupperna (Grupp 3) har ett häfte för skriftlig, fri återgivning (FÅ-häfte) skapats (Bilaga 2). 

Persondatafält och instruktion för fri återgivning är identiska med SAI-häftet. Därefter 
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återfinns tomma fält utan några krav eller begränsningar på vad eller hur mycket som skall 

skrivas. 

Minnestest. För att mäta förmågan att minnas detaljer från filmen har en enkät om 83 

frågor använts med 72 poäng som max (Bilaga 3). Samma enkät har använts för samtliga 

grupper. Frågeställningarna är anpassade efter filmens innehåll samt följer ett flöde som kan 

användas vid intervju. Delar av detta flöde återfinns i SAI-häftet och i tekniken för KI. 

Frågorna är en blandning av öppna och slutna frågor, samtliga med flervalsalternativ som svar. 

Samtliga frågor börjar med alternativet Vet ej. Försöksdeltagarna har erhållit instruktion att 

välja det svar som passar bäst till frågan samt att endast ett svar är rätt, om inte annat tydligt 

framgår. Frågorna har matchats mot filmen och formulerats med ett tydligt rätt svar. På detta 

sätt har otydligheter undvikits där försöksdeltagaren tvingas välja mellan två tänkbara 

alternativ, t.ex. färger.  De första frågorna rör situationen på platsen, t.ex. väder, 

ljusförhållande och ljud. Detta påminner om vedertagen intervjuteknik och kan ha en 

återetablerande effekt. Därefter har deltagarna besvarat frågor om de personer, en person i 

taget, som befunnit sig på platsen. För att skilja mellan personer när dessa skall beskrivas 

anges först deras roll och kön. Därefter har deltagarna fått svara på frågor om fordon. 

Slutligen har en fråga om vad som har hänt ställts. Syftet med den sista frågan är att 

kontrollera huruvida försöksdeltagarna har uppfattat situationen i sin helhet. 

Vissa av frågorna har ställts för att ge ett bra flöde i enkäten men inte tagits med in i analysen 

(rödmarkerat i Bilaga 3). Frågor om personers längd och ålder har inte räknats då detta inte 

enbart mäter minne utan även personens förmåga att bedöma längd och ålder. Vid en av 

personentiteterna har hårfärg strukits då denna har varit omöjlig att avgöra. På samma sätt har 

en fråga om ett av fordonen strukits då den detaljen var mycket svår att avgöra p.g.a. 

observationsriktningen. Slutligen har frågor om registreringsnummer strukits från båda 

fordonen. På varje fråga har försöksdeltagaren således kunnat svar Rätt, Fel eller Vet ej. På 

vissa frågor har det varit möjligt att ha flera rätt eller fel, samt både rätt och fel samtidigt (se 

Bilaga 3, fråga om ljud). 

 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis kontaktades Försvarsmakten (FM) genom samtal med den arbetsgivar-

representant som ansvarar för rekryterna. Efter vidare kontroll med FM ansågs 

studieupplägget fungera väl med såväl rekryternas schema och utbildning som med FM etiska 

principer. Både jag och FM var överens om att särskild vikt behövde läggas vid att säkerställa 

att rekryterna förstod att deltagande i studien var frivilligt och att personers som inte deltog 
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alternativ hoppade av studien inte skulle påverkas negativt. Detta ansågs viktigt då rekryterna 

är i en särskild beroendeställning som inte återfinns på andra platser i samhället, såväl reellt 

som upplevt. 

En vecka innan studien besökte jag rekryterna i deras respektive arbetslag (plutoner). Detta 

skedde på ett informellt sätt i anslutning till att rekryterna avslutat dagens tjänst. Ingen av 

rekryternas befäl fanns på plats vid samlingen. Jag presenterade mig själv, studien, praktiska 

detaljer kring genomförandet samt lade särskild vikt vid frivillighet. Presentationen 

genomfördes med samma underlag och på snarlikt sätt vid samtliga arbetslag (3 st.). 

Möjlighet att ställa frågor gavs under presentationen samt omedelbart efteråt om någon hade 

frågor som de inte ville avhandla bland övriga. Omedelbart efter presentationen fick frivilliga 

skriva på anmälningslistor som jag skickade runt bland åhörarna och därefter samlade in. 

Möjlighet gavs också att fundera och anmäla sig senare (ingen anmälde sig enligt det senare 

förfarandet). 

Efter insamling av frivilliga slumpades personer till de tre försöksgrupperna och kallelse 

anslogs. Kontaktuppgifter för försöksledare har funnits tillgängliga över tid varvid 

försöksdeltagare har haft möjlighet att ställa frågor eller avanmäla sig. 

 De viktigaste aspekterna vid kontroll av experimentet har varit att isolera betingelserna 

(SAI, FÅ och kontroll) som det ända som skiljt grupperna åt samt att se till att 

retentionsintervall (tid) varit det ända som påverkat grupperna mellan 

datainsamlingstillfällena. De två aspekter som särskilt behövts tas bort eller göras identiskt 

mellan grupperna har således varit kontext och påverkan mellan försökstillfällena. Kontexten 

har hanterats genom att samtliga försöksdeltagare har genomfört samma verksamhet veckan 

innan första datainsamlingen och mellan datainsamlingstillfällena (intern kontext). Vidare har 

försöksdeltagarna placerats på samma platser i försökslokalen vid båda 

datainsamlingstillfällena, för att på så sätt se till att de sett samma saker utanför filmduken vid 

båda försökstillfällena, t.ex. att en individ suttit i slutet av en bänkrad, sett samma 

försöksdeltagare runt sig och sett samma saker i försökslokalen ur samma vinklar (extern 

kontext). Påverkan mellan försökstillfällena har hanterats genom att instruera 

försöksdeltagarna att inte prata med varandra eller utomstående mellan försökstillfällena samt 

att följa upp detta i samband med det andra försöktillfället.  

 Tisdagen 5/11 genomfördes det första datainsamlingstillfället. Försöksdeltagarna 

samlades gruppvis i anslutning till lokalen där datainsamlingen genomförts. Grupp 1 

(Kontroll) kl. 17.30, grupp 2 (SAI) kl. 18.00 och grupp 3 (FÅ) kl. 19.00. Respektive grupp har 

sedan fått låsa in sina mobiltelefoner utanför lokalen samt fått möjlighet att gå på toaletten.  
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När försöksdeltagarna tagit plats har en standardiserad instruktion delgivits. Denna innehåller 

en repetition av studiens syfte, en förklaring av informerat samtycke samt instruktioner för 

samtyckesblankett, filmen, respektive betingelse (SAI-häfte samt FÅ-häfte) samt vad som 

gäller inför nästa datainsamlingstillfälle. Därefter har samtyckesblankett lästs igenom 

individuellt, skrivits på och samlats in. 

Sedan har filmen visats och därefter har respektive grupp följt sin särskilda betingelse. 

Försöksdeltagarna har inte erhållit några instruktioner om att titta efter något särskilt. Tanken 

med detta var att precis som vid en verklig vittnessituation kommer vittnen att fästa 

uppmärksamheten vid det som de själva anser är viktigt i stunden. Detta behöver inte 

sammanfalla med vad senare utredning anser är viktigt. Deltagarna fick däremot instruktion 

om att inte anteckna under filmens gång. 

 Samtliga grupper har som en del av sitt underlag svarat på frågor om ålder, kön, huruvida 

personen deltagit i intervju (t.ex. vittnesintervju eller utredning) tidigare eller om något annat 

ansetts kunna påverka möjligheten att minnas eller återge minnesbildeer skriftligt. Efter att 

respektive försöksdeltagare ansett sig klar har denne passerat mig för att lämna in sitt 

underlag samt för grupp 2 och 3 har tid för genomförande antecknats i samband med 

inlämnandet. Genomförandet av SAI tog som längst 53 min och som minst 22 min (M= 42, 

SD= 9). Genomförande av FÅ tog som längst 39 min och som minst 11 min (M= 20, SD= 7). 

 Måndag 11/11 genomfördes det andra datainsamlingstillfället. Grupperna samlades på 

samma plats som tidigare. Grupp 1 kl. 17.30, grupp 2 kl. 18.30 och grupp 3 kl. 19.30. Detta 

innebär att samtliga försöksdeltagare genomfört datainsamlingens andra del sex dygn efter att 

ha sett filmen, med 30 minuters precision. Samtliga procedurer var samma som vid första 

datainsamlingstillfället med tillägget att försöksdeltagarna nu ombads att sätta sig på samma 

platser som tidigare. Tanken med detta var att även det som personen sett utanför filmduken 

samt avstånd och vinklar skall vara så lika som möjligt mellan tillfällena (se extern kontext 

ovan). Därefter gavs en kort standardiserad instruktion till samtliga grupper innan de 

genomförde minnestest. Inför respektive minnestest har försöksdeltagaren fått ange om denne 

pratat med någon om studien mellan datainsamlingstillfällena och i så fall om vad. Två 

personer angav att de pratat om studien. Den ena angav att denne pratat om att de olika 

grupperna tagit olika lång tid på sig och den andre angav att denne pratat om deltagande i en 

studie.. När försöksdeltagaren ansett sig klar har denne passerat mig för inlämning av test 

samt ifyllande av tid. När respektive grupp var klar har jag tackat för deras deltagande och 

kontrollerat om det fanns några frågor. Såväl rekryteringsträffar som datainsamlingens bägge 

tillfällen har genomförts på en av Försvarsmaktens anläggningar. 
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Jag har erbjudit mig att återkomma för att presentera studiens upplägg och resultat vid tillfälle 

som passar FM och försöksdeltagarna. 

. 

Design och dataanalys 

Studien utformades som experiment då ett kausalt samband mellan SAI respektive FÅ mot 

minnesförmåga sökts. För detta användes mellanpersondesign med tre stycken BV: Antal rätt 

på minnestest (poäng), antal fel på minnestest (poäng) samt antalet vet ej på minnestest 

(poäng). Respektive BV hade tre OBV: SAI (genomfört SAI efter filmen), FÅ (genomfört 

skriftlig, fri återgivning efter filmen samt Kontroll (Inte genomfört någon uppgift efter filmen).  

Två stycken försöksdeltagares data ströks då den betraktades som korrupt eller otolkbar. Som 

underlag för resultatet var försöksdeltagarna således fördelade enligt: SAI-grupp 19 personer, 

FÅ-grupp 20 personer och kontrollgrupp 20 personer.  

Som resultat beräknades deskriptiva data, medelvärde, standardavvikelse samt del av 

maxpoäng (Tabell 1). Vidare gav minnestestet parametrisk data (kvot). Detta medgav utöver 

möjlighet till ANOVA även möjlighet att beräkna del av maxpoäng vid respektive OBV. För 

att undersöka om resultatet lämpade sig för ANOVA kontrollerades utöver att data var på 

skalnivå även att variansen var homogen samt att data var normalfördelad (Greene & 

D'Oliveira, 2005). Data analyserades därefter i SPSS med envägs-ANOVA för respektive BV 

inklusive post hoc-test. För statistisk signifikans används p<.05.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga försöksdeltagare informerades vid två tillfällen om frivillighet, möjlighet att när som 

helst under studien hoppa av utan att ange orsak samt informerat samtycke. Vidare 

informerades försöksdeltagarna om att insamlad data inte kommer gå att koppla till individ. 

Innan datainsamlingsdelen påbörjades lästes och undertecknades samtyckesblankett av 

samtliga försöksdeltagare. Inga traumatiska scener förekom i filmen.  

Då försöksdeltagarna vid studiens genomförande var rekryter i FM, lades särskild vikt 

vid att säkerställa att försöksdeltagarna förstått att ett icke-deltagande eller avhopp inte 

påverkat deras ordinarie tjänst på något sätt, inklusive deras förmäns bedömning av dem. Rent 

praktiskt innebar detta att det vid rekryteringstillfället, båda datainsamlingstillfällena samt på 

samtyckesblanketten tydligt har framgått att deltagande var frivilligt samt att avhopp kunnat 

ske utan att behöva ange orsak och utan följdverkningar för individen. Vidare fanns inga av 

rekryternas befäl närvarande vid någon del av studien vilket ytterligare torde ha styrkt att 

studien inte kopplats till eller påverkat rekryternas ordinarie tjänst.  
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Resultat 

Inledningsvis presenteras hur grupperna presterat vad avser antalet rätt. Därefter hur 

grupperna presterat vad avser antalet fel. Därefter hur grupperna presterat avseende antalet vet 

ej.  I Tabell 1 visas slutligen medelvärde, standardavvikelse samt del av maxpoäng vid antal 

rätt, antal fel och antal vet ej för de olika försöksgrupperna.  

Medelvärdet för antalet rätt i SAI-gruppen (M= 42.5, SD= 6.9) skilde sig marginellt 

såväl från FÅ-gruppen (M= 41.2, SD= 7.2) som från kontrollgruppen (M= 38.1, SD= 6.4). En 

oberoende envägs-ANOVA visade att skillnaden mellan de tre grupperna inte var signifikant 

(F(2,56)= 2.1, p= .13, partial Eta²= .07).  

Medelvärdet för antalet fel i SAI-gruppen (M= 8.4, SD= 4.8) skilde sig marginellt från 

FÅ-gruppen (M= 8,9, SD= 3.8). Båda dessa grupper skilde sig signifikant från 

kontrollgruppen (M= 15.0, SD= 5.0). En oberoende envägs-ANOVA visade att skillnaden 

mellan de tre grupperna var signifikant (F(2,56)= 12.9, p< .001, partial Eta²= .32). Ett post-

hoc (Tukey HSD) visade ingen signifikant skillnad mellan SAI och FÅ (p= .94, d= 0.11). En 

signifikant skillnad fanns mellan såväl SAI och Kontroll (p< .001, d= 1.35) som mellan FÅ 

och Kontroll (p< .001, d= 1.39). 

Medelvärdet för antalet vet ej i SAI-gruppen (M= 19.7, SD= 9.3) skilde sig marginellt 

såväl från FÅ-gruppen (M= 20.6, SD= 9.2) som från kontrollgruppen (M= 15.1, SD= 9.1). En 

oberoende envägs-ANOVA visade att skillnaden mellan de tre grupperna inte var signifikant 

(F(2,56)= 2.1, p= .13, partial Eta²= .07).  

 

Tabell 1 Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och del av maxpoäng (72 poäng) vid antal 

rätt, antal fel och antal vet ej för grupperna SAI, FÅ och kontroll. Antal försöksdeltagare 59 

personer (SAI 19, FÅ 20, kontroll 20). 

 

 

 

 

Antal rätt Antal fel Antal vet ej

M ( SD )
Del av 

maxpoäng
M ( SD )

Del av 

maxpoäng
M ( SD )

Del av 

maxpoäng

SAI 42.5 ( 6.9 ) 0.59 8.4 ( 4.8 ) 0.12 19.7 ( 9.3 ) 0.27

FÅ 41.2 ( 7.2 ) 0.57 8.9 ( 3.8 ) 0.12 20.6 ( 9.2 ) 0.29

Kontroll 38.1 ( 6.4 ) 0.53 15.0 ( 5.0 ) 0.21 15.1 ( 9.1 ) 0.21
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om genomförande av SAI och FÅ omedelbart efter att 

individen bevittnat en händelse underlättar framplockning av en korrekt minnebild en vecka 

efter händelsen. Enligt hypotesen skulle SAI ge fler rätt än FÅ vid ett minnestest. Båda dessa 

skulle ge fler rätt än kontroll (ingen åtgärd). Resultatet visade att det inte var någon 

signifikant skillnad mellan de tre grupperna vad gäller antalet rätt och vet ej-svar på 

minnestestet. Däremot gjorde deltagarna i kontrollgruppen (ingen åtgärd) signifikant fler fel 

än både SAI-gruppen och FÅ-gruppen (dessa två grupper var inte signifikant skilda åt), med 

stor effektstorlek. Detta innebär att resultatet inte gav stöd åt studiens hypotes att deltagarna i 

SAI-gruppen skulle ha fler rätt än deltagarna i FÅ-gruppen på minnestestet, och att båda dessa 

grupper skulle ha fler rätt än kontroll (ingen åtgärd). För frågeställningarna rörande skillnad 

mellan grupperna avseende antal fel samt antal vet ej visar resultatet att såväl SAI- som FÅ-

grupperna svarade färre fel än kontrollgruppen och snarlikt i antal fel sinsemellan. Vid antalet 

vet ej fanns ingen signifikant skillnad. 

Det är i linje med det tidigare resultatet (Gabbert et al., 2009) att SAI fungerade som 

ett verktyg som stödjer framplockning efter retentionsintervall kring en vecka, i detta fall sex 

dagar. Det finns dock en avsevärd skillnad. Framplockningens kvalitet och precision var i 

denna studie inte baserat primärt på antalet rätt på minnestestet utan på att SAI, och FÅ, gav 

färre fel vid minnestestet än kontroll. SAI-gruppen presterade inte signifikant bättre än FÅ-

gruppen, varken när det gällde antal rätt eller fel, vilket försöksdeltagare som genomfört SAI 

gjort vid jämförelse i omedelbar anslutning till observationstillfället (Gabbert et al., 2009). 

Omvänt kan detta uttryckas som att FÅ fungerade nästan lika väl som SAI när det gällde att 

stödja framplockning genom att minska antalet fel efter en veckas retentionsintervall. Baserat 

på studiens resultat skulle såväl SAI som FÅ troligen kunna användas i anslutning till 

observationstillfället för att minska antalet fel vid senare intervju (efter sex dagar) i samband 

med brottsutredning där vittnen förekommer. 

SAI har i tidigare studie visat sig ha förmåga att skydda vittnet från information 

mellan observationstillfället och intervju (post-event information) (Gabbert, Hope, Fisher & 

Jamieson, 2012). Detta skulle kunna vara del av förklaringen till att SAI gav färre fel än 

kontroll. Samtidigt torde mängden information rörande minnesbilden mellan 

observationstillfället och intervju vara låg. Delvis var försöksdeltagarna instruerade att inte 

prata med varandra eller utomstående. Delvis var vetskapen om filmens innehåll begränsad 

till studien. Förklaringen att information erhållits genom media eller annan utomstående kan 
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således förkastas. Att SAI har potential att skydda vittnet från information mellan 

observationstillfället och intervju förklarar dock inte detta varför SAI och FÅ presterade 

likvärdigt. 

Att SAI och FÅ presterade likvärdigt kan möjligen förklaras av att FÅ är en väsentlig 

del i SAI som i sin tur är baserad på KI. Den största effekten hos SAI kan helt enkelt finnas i 

FÅ-komponenten. FÅ i sig har visat sig minska antalet fel (Christianson et al., 1998) och det 

finns stöd för att framplockningen, som en genomförd FÅ i sig kan ge, ökar möjligheten för 

en lyckad framplockning vid senare tillfälle (Baddeley et al., 2015; Marsh et al., 2005; 

Tversky & Marsh, 2000). För att FÅ skall kunna leda till att en senare framplockning 

förbättras, krävs det en bra framplockning i avseendet korrekt information när FÅ görs i 

anslutning till observationstillfället (Marsh et al., 2005). Den tillförda strukturen, möjligheten 

att arbeta med relevanta minnesspår och belysa händelsen ur flera aspekter som SAI ger, 

utöver FÅ, skulle möjligen kunna förklara den icke-signifikanta mängden fler rätt som SAI-

gruppen uppvisar i jämförelse med FÅ-gruppen. 

Att kontroll-gruppen gjorde fler fel skulle möjligen kunna förklaras av att SAI- och 

FÅ-gruppen, genom instruktionen i SAI- och FÅ-häfte, uppmanats att inte gissa i anslutning 

till att dessa genomfördes vid första datainsamlingstillfället. I såväl SAI som FÅ, både i 

studien och i den SAI som används i verkligheten, ingår en tydlig instruktion att vara så 

detaljerad som möjligt men att inte gissa (se bilaga 1 och 2). Såväl SAI- som FÅ-gruppen har 

i anslutning till instruktionen genomfört framplockning och troligen dokumenterat resultatet 

utan gissningar i respektive häfte. Möjligen lede detta till en övningseffekt. Såväl 

övningseffekten som förståelse för processen (genom instruktionen att inte gissa) kan sedan 

ha traderats till genomförandet av minnestestet och därigenom minskat 

gissningsbenägenheten hos dessa två grupper. Detta skulle även kunna förklara den något 

högre andelen vet ej hos SAI och FÅ gentemot kontroll, 

En ovidkommande variabel som studien inte tagit hänsyn till var sömn. Det dåliga 

sömnläget som försöksdeltagarna hade vid det första datainsamlingstillfället kan ha påverkat 

resultatet. Visserligen hade samtliga försöksdeltagare deltagit i den militära övningen som 

orsakat det dåliga sömnläget varvid samtliga försöksgrupper påverkats snarlikt. Däremot kan 

betingelserna påverkats olika.  Sömnbrist påverkar minnet på olika sätt. Mest intressant för 

studien är deklarativt minne, dvs. kunskaps – och faktabaserat minne, samt inlärning och 

möjligen konsolidering av minnen. Inlärningen påverkas vid sömnbrist av svårighet att 

fokusera och påverkan av tolkningen av information (Harvard, 2007). Detta innebär för 

studiens del att alla försöksgrupper torde ha påverkats likvärdigt vad avser att fokusera och 



 

 

17 

 

tolka filmen. Däremot kräver genomförandet av FÅ ett tillagt krav på fokus och 

genomförandet av SAI, då det tog längre tid att genomföra, ytterligare krav på fokus. Detta 

kan ha påverkat effektiviteten hos FÅ och SAI. 

Huruvida sömnen påverkar konsolidering av minnet, dvs. att minnet lagras på ett korrekt sätt, 

och i så fall hur råder det delade meningar om (Ellenbogen, Payne & Stickgold, 2006). 

Forskningen synes dock vara överens om att sömnbrist påverkar inlärningen negativt 

(Harvard, 2007) vilket för studiens del innebär att detta torde påverkat resultatet negativt i 

jämförelse med utvilade försöksdeltagare. Vidare skulle skillnaden i sömnläge mellan tillfället 

då filmen visades och tillfället då minnestestet genomfördes kunna påverka den interna 

kontexten (state-dependent memory) (Baddeley et al., 2015; Groome, 2010). Skillnaden 

skulle i så fall inverka negativt på framplockningen vid minnestestet, inte för att 

försöksdeltagarna hade ett bättre sömnläge i sig, utan pga. skillnaden i den interna kontexten. 

Ytterligare en faktor som inte kunnat kontrolleras fullt ut var huruvida 

försöksdeltagarna pratat med andra om studien mellan datainsamlingstillfällena. Framförallt 

om försöksdeltagare pratat med varandra inom och mellan försöksgrupperna är av intresse. 

Försöksdeltagarna har visserligen informerats vid flera tillfällen om vikten av att inte prata om 

studien. Vidare har uppföljning om så har sket genomförts i samband med det andra 

datainsamlingstillfället. Även om enbart två försöksdeltagare svarat att de har pratat om 

studien kan det inte uteslutas att fler har gjort så. Då alla försöksgrupper hade 

försöksdeltagare från olika arbetslag innebär det bl.a. att det inom respektive förläggning och 

dagligt umgänge funnits deltagare från olika försöksgrupper. Det är naturligt att deltagarna är 

intresserade av vad som skiljt försöksgrupperna åt. Det är vidare tänkbart att de inom och 

mellan försöksgrupperna, på individnivå, diskuterat såväl filmens innehåll och hur de 

uppfattat innehållet. Påverkan på studien torde främst finnas i möjlig felaktig tillskrivning av 

källa (source misattribution) och uppdatering av minnesbilden (Lindsay, 2008, ref. i Baddeley 

et al., 2015). Om SAI har en skyddande verkan mot från information mellan 

observationstillfället och intervju (Gabbert et al., 2012) borde påverkan vara störst hos FÅ och 

kontroll. Om det dessutom är så att del av SAI funktion finns hos FÅ är det möjligt att 

påverkan hos kontroll är större än hos FÅ.  

Antalet försöksdeltagare (59 personer) var lägre än ursprungligen planerat (>70 

personer). Detta kan ha ökat risken för typ II-fel i analysen (Dancey & Reidy, 2017). Här 

avses då skillnaden mellan SAI och FÅ samt mellan dessa och kontroll. Indikationer på 

skillnader fanns för såväl antal rätt, antal fel som för antal vet ej. Dock var dessa skillnader 

inte signifikanta. Ett större antal deltagare skulle möjligen kunna gett signifikant skillnad. Vid 
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antalet fel fanns en signifikant skillnad mellan SAI/FÅ och kontroll. Risken för typ I-fel anses 

här som liten kopplat till den stora skillnaden i antal fel mellan grupperna (Dancey & Reidy, 

2017). 

 

Metoddiskussion 

I denna studie användes ett minnestest som mätmetod. Minnestestet är avsevärt mindre 

nyanserad och komplex än KI, vilket också gör den mer lätthanterad och mindre 

resurskrävande, både avseende tid och personal. Frågeutformningen i minnestestet har enligt 

min uppfattning inte varit ledande. Vidare har minnestestet gett försöksdeltagaren möjlighet 

att själv avgöra när samtliga personer och fordon på plats har avhandlats. Detta har gett att 

flera försökspersoner i sina svar visat att de inte kunnat framplocka samtliga fordon eller 

individer, t.ex. angett att det enbart funnits ett fordon på platsen (rätt svar är två fordon). En 

viktig skillnad mellan minnestestet och KI var att minnestestet enbart mäter det som de 

faktiska frågorna berör, till skillnad från KI. Om frågan rör t.ex. färg på en persons jacka blir 

svaret enbart grön. I en KI skulle försöksdeltagaren kunna utveckla till nyans av grön, jämföra 

med andra objekt, lägga till att det fanns andra utmärkande tecken osv. Ytterligare en möjlig 

anledning till att SAI-gruppen och FÅ-gruppen presterade likvärdigt, skulle således kan finnas 

i skillnaden mellan mätmetoder. I den ursprungliga studien (Gabbert et al., 2009) användes KI 

som metod att för att mäta kvalitet och omfattning på framplockningen. Vid väl genomförda 

intervjuer och bra kodning av resultatet ges vid KI en större möjlighet att nyansera svaren 

samt att metoden i sig bevisligen ökar precision och detaljering i svaret. I minnestestet finns 

flertalet tydliga indikationer på att SAI-gruppen ligger närmare rätt i sina felaktiga svar än 

FÅ-gruppen. Till exempel kan skillnaden mellan fordonsmodellen SUV och kombi anses 

mindre än mellan sedan och lastbil. Denna typ av nyanser framgår inte i denna studies 

minnestest. 

 En möjlig fördel med den valda mätmetoden gentemot KI kan vara att utformningen 

av SAI påminner om KI i sin struktur. Detta skulle kunna gynna SAI-gruppen gentemot 

övriga grupper då de känner igen sig i strukturen samt att framplockningen kan gynnas av 

snarlika frågeställningar. Om KI används som mätmetod och intervjuledaren använder samma 

uttryck för att fråga om t.ex. en person som försöksdeltagaren känner igen från genomförandet 

av SAI veckan innan skulle detta möjligen kunna fungera som ledtrådar (retrieval cues) vid 

framplockning. Dessa ledtrådar skulle inte finnas för FÅ- eller kontrollgrupp. 
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Vidare forskning  

Baserat på ovanstående diskussion om mätmetod som orsak till skillnad, eller avsaknad av 

skillnad, är det av intresse att göra om studien med samma design men med KI som mätmetod 

istället för nuvarande minnestest. Om resultatet står sig skulle detta stödja att inslaget av fri 

återgivning är huvudorsak till att SAI fungerar väl för att underlätta framplockning efter en 

veckas retention. Alternativt skulle studien kunna göras om med skillnaden att FÅ-delen 

plockas bort från SAI-häftet. Vidare studier skulle även kunna undersöka om aktuellt resultat 

står sig efter längre retentionsintervall, t.ex. tre veckor. Detta är av intresse då en studie visar 

att en möjlig brytpunkt för glömska infinner sig efter en vecka (Valentine, Pickering & 

Darling, 2003). Det är även intressant att utreda med tanke på att det vid vissa utredningar kan 

ta längre tid än en vecka innan intervju genomförs (Gabbert et al., 2009). Bättre kontroll på 

försöksdeltagarnas sömnläge är önskvärt oavsett val av design och frågeställning.  Det vore 

även intressant att undersöka om det går att anpassa verktyget SAI med exempelvis en 

tilläggsmodul, om det är någon specifik entitetstyp som är av intresse för en utredning, t.ex. 

fordon, vapen eller stöldgods. Nuvarande SAI-design är generisk, och bör så vara, men det 

kan finnas tillfällen när vi vill behålla SAI fördelar men rikta fokus. 

 

Slutsatser 

Baserat på studiens resultat skulle SAI och/eller FÅ kunna rekommenderas för användning 

vid polisutredning för att minska antalet fel i jämförelse med att inte använda dem. Även om 

den i tidigare studier påvisade effekten hos SAI att öka antalet rätt (Gabbert et al., 2009) inte 

återfunnits i denna studie borde nyttan av att minska antalet fel i sig själv vara relevant.  

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att inte enbart öka mängden korrekt information som 

vittnen lämnar utan att även minska mängden felaktig information som erhålls från vittnen. 

Oavsett om dessa fel leder polisutredningar åt fel håll eller påverkar domstolar att döma 

felaktigt, är det ur ett samhällsperspektiv viktigt att felaktig information i vittnesuppgifter 

minskas.  
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Bilaga 1 Utdrag ur den svenska version av SAI-häfte som använts i studien. 

Bilaga 2 FÅ-häfte 

Bilaga 3 Minnestest. Rödmarkerade frågor har inte poängsatts eller ingått i resultatet. 
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SAI                    Själv-Administrerad Intervju                   Bilaga 1 
 

 

 
Vänligen läs igenom informationen nedan och följ instruktionerna 

 
Beskriv, så detaljerat du kan, gärningspersonen (personen som begick brottet eller var inblandad i 
händelsen) på nästa sida. Om det fanns flera gärningspersoner, börja med den person du såg bäst 
eller minns tydligast. 
 
Om du redan har beskrivit personen/personerna i detta häfte, fundera en stund på om det finns fler 
detaljer du kan minnas nu. 
 
Om möjligt, beskriv följande för varje person. Gissa inte om du är osäker. 
 

 Kön 

 Etnicitet 

 Hårfärg 

 Kläder/Skor 

 Smycken 

 Ytterligare detaljer om gärningspersonen/personerna som vi inte frågat om? 

 

Om du vill kan du använda figurerna nedan för att beskriva ytterligare detaljer. Du kan skriva 

och/eller rita på figurerna för att visa ytterligare detaljer eller information (t.ex. placeringen av 

eventuella accessoarer etc.) 

   

                                                       

 Uppskattad ålder 

 Vikt/Kroppsbyggnad 

 Ansiktshår 

 Brytning/Dialekt 

 Accessoarer 

 Längd 

 Ögon/Öron/ Mun/ Näsa /etc. 

 Hudton 

 Glasögon 

 Ärr/ Tatueringar/ Övriga märken 

FRAMSIDA

A 
BAKSIDA 

AVSNITT B: Vem begick brottet? 
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SAI                    Själv-Administrerad Intervju                   Bilaga 1 
 

Beskriv gärningsperson/er här 
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SAI                    Själv-Administrerad Intervju                   Bilaga 1 
 

 

 

 
Vänligen läs igenom informationen nedan och följ instruktionerna 

 
Att rita en skiss av situationen (platsen och händelsen) kan hjälpa dig att minnas fler detaljer och 
förse oss med mer information om händelsen. 
 
Använd utrymmet nedanför, och/eller på nästa sida, för att rita situationen som du minns den. 
 
Inkludera var du själv och andra personer befann sig. Du kan använda pilar för att visa rörelser av dig 
själv eller andra. 
 
Du kan markera detaljer eller använda noteringar i din skiss, för att förtydliga detaljer om platsen 
och händelsen, eller för att ange om du inte är säker på någon detalj. 
 
Detta är inget test av din förmåga att rita – vi är enbart intresserade av hur situationen såg ut un-
der händelsen, t.ex. vad du såg och var. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT C: Situationen 
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SAI                    Själv-Administrerad Intervju                   Bilaga 1 
 

Rita skiss här: 
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Fri återgivning   Bilaga 2 
  

FYLLS I AV FÖRSÖKSLEDAREN: 

 Tid för inlämning: ________________________________ 

 

VÄNLIGEN FYLL I DINA UPPGIFTER NEDAN: 

Namn: ______________________________________________________ 

Ålder: ___________________              Kön:            Kvinna                         Man 

 

Har du tidigare deltagit i intervju, förhör eller lämnat vittnesuppgifter? 

        Nej                     Ja         Om Ja, vad? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Något som kan påverka din förmåga att minnas, skriva ner eller återge en bevittnad händelse? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Fyll i häftet själv utan hjälp från någon annan. 

 

FORTSÄTT INTE FÖRRÄN DU HAR FYLLT I UPPGIFTERNA OVAN 
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Fri återgivning   Bilaga 2 
 

 
Vänligen läs igenom informationen nedan och följ instruktionerna 

 
I fälten nedan, skriv ned allt du kan minnas om händelsen och personerna som var inblandade. 
 
Skriv ned saker som du minns dem. Det gör ingenting om du minns saker i en annan ordning än i 
vilken de skedde. 
 
Utelämna inga detaljer, men gissa inte om du inte kan minnas. 
 
Det går bra att använda hela meningar eller stödanteckningar – men säkerställ att du lämnar så 
komplett och korrekt information som möjligt. 
 
Kom ihåg: Fyll i häftet själv utan hjälp från någon annan. Vi är enbart intresserade av dina egna 
minnen från händelsen. 
 
 

 

Börja här: 
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Fri återgivning   Bilaga 2 
 

Fortsätt här: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÄNLIGEN ÅTERLÄMNA TILL: 
 
Försöksledaren 
 
TALA INTE MED NÅGON ANNAN OM DET DU SETT ELLER GJORT HÄR FÖRRÄN EFTER NÄSTA FÖR-
SÖKSTILLFÄLLE. DETTA GÄLLER ÄVEN KAMRATER SOM DELTAR I STUDIEN. 
 
Tack för din medverkan och på återseende! 
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Minnestest          Bilaga 3 

TID INLÄMNING ( Ifylles av försöksledaren ): 

VÄNLIGEN FYLL I DINA UPPGIFTER NEDAN: 

Namn: ______________________________________________________ 

 

Har du prata med någon om det du upplevt under förra försökstillfället? 

        Nej                     Ja         Om Ja, vad? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Fyll i det alternativ som bäst beskriver det som frågan avser! 

Endast ett svar per fråga om inte annat anges. 

 

Avsnitt A – Allmänt 

 

Vilken tid på dygnet inträffade händelsen?      Vet ej 

Dag (Ljust) 

Natt (Mörkt) 

 

Vilket väder?        Vet ej  

Molnigt  

Molnigt och regn 

Månljus/soligt 
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           Bilaga 3 

Hördes några ljud? (FLER SVAR KAN VARA RÄTT)      Hörde inget  

Någon sade ”stoppa tjuvarna”  

Någon sade ” jag är polis”  

Någon sade ”jag ringer polisen” 

Någon sade ”hallå, vad håller ni på med?”  

Någon sade ”vet du vems den här bilen 

är?”  

Någon sade ”det är min bil” 

Någon sade ”det är min grannes bil” 

 

 

Avsnitt B - Personer 

 

Fanns det någon person på plats? (P1)   

Om Ja, beskriv nedan. (Beskriv endast en individ. Eventuellt fler personer kan beskrivas senare).  

Om Nej, gå vidare till avsnitt C. 

 

Vilken roll hade personen i situationen? Vet ej 

Primär gärningsperson 

Medhjälpande gärningsperson  

Målsägare 

Vittne 

 

Vilket kön hade personen?                      Vet ej 

Kvinna 

Man 
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Bilaga 3 

Hur lång var personen?          Vet ej 

 -160 

160-175 

 175-190 

190- 

 

Vilken ålder uppskattar du att personen hade?        Vet ej 

-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55- 

 

Vilken hårfärg hade personen? Vet ej 

Blond 

Mörkblond-brun 

Svart 

Röd-rödbrun 

Skallig/rakad 

 

Hur var personen klädd på huvudet? Vet ej 

 Inget på huvudet 

Mörk mössa 

Ljus mössa  

Mörk keps  

Ljus keps 

Ej medräknad för medhjälpande 
gärningsperson 
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Bilaga 3 

 

Hur var personen klädd på överkroppen? Vet ej 

Mörk jacka 

Grön jacka 

Röd jacka  

Ljusblå jacka 

Vit jacka 

 

 

Hur var personen klädd på benen? Vet ej 

Mörka byxor 

Blåjeans 

Ljusa byxor 

Röda byxor 

Gröna byxor 

 

Hur såg personens skor ut? Vet ej 

Mörka skor 

Vita skor eller idrottsskor 

Bruna skor 

Röda skor 

Mörka stövlar 
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Bilaga 3 

Hur såg personens ansikte ut (ansiktsbehåring)? Vet ej 

Inget ansiktshår 

Mustasch 

Kort helskägg  

Långt helskägg  

 

Vilken hudton hade personen? Vet ej 

Ljus (kaukasisk) 

Rödbrusig  

Mörkhyad 

Mycket mörkhyad 

 

 

Hade personen glasögon?         Vet ej 

             Ja 

Nej 

 

Bar personen på något? Vet ej 

Nej 

Ryggsäck på ryggen (hela tiden) 

Ryggsäck i handen (del av tiden) 

Väska i handen (hela tiden) 

Väska i handen (del av tiden) 
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Bilaga 3 

Fanns det någon annan person på plats? (P2)   

Om Ja, beskriv nedan. (Beskriv endast en individ. Eventuellt fler personer kan beskrivas senare).  

Om Nej, gå vidare till avsnitt C. 

 

Vilken roll hade personen i situationen? Vet ej 

Primär gärningsperson 

Medhjälpande gärningsperson  

Målsägare 

Vittne 

 

Vilket kön hade personen?         Vet ej 

Kvinna 

Man 

 

Hur lång var personen?          Vet ej 

 -160 

160-175 

 175-190 

190- 

 

Vilken ålder uppskattar du att personen hade?       Vet ej 

-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55- 
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Bilaga 3 

Vilken hårfärg hade personen? Vet ej 

Blond 

Mörkblond-brun 

Svart 

Röd-rödbrun 

Skallig/rakad 

 

Hur var personen klädd på huvudet? Vet ej 

 Inget på huvudet 

Mörk mössa 

Ljus mössa  

Mörk keps  

Ljus keps 

 

Hur var personen klädd på överkroppen? Vet ej 

Mörk jacka 

Grön jacka 

Röd jacka  

Ljusblå jacka 

Vit jacka 

 

Hur var personen klädd på benen? Vet ej 

Mörka byxor 

Blåjeans 

Ljusa byxor 

Röda byxor 

Gröna byxor 
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Bilaga 3 

Hur såg personens skor ut? Vet ej 

Mörka skor 

Vita skor eller idrottsskor 

Bruna skor 

Röda skor 

Mörka stövlar 

 

Hur såg personens ansikte ut (ansiktsbehåring)? Vet ej 

Inget ansiktshår 

Mustasch 

Kort helskägg  

Långt helskägg  

 

Vilken hudton hade personen? Vet ej 

Ljus (kaukasisk) 

Rödbrusig  

Mörkhyad 

Mycket mörkhyad 

 

 

Hade personen glasögon?         Vet ej 

             Ja 

Nej 
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Bilaga 3 

Bar personen på något? Vet ej 

Nej 

Ryggsäck på ryggen (hela tiden) 

Ryggsäck i handen (del av tiden) 

Väska i handen (hela tiden) 

Väska i handen (del av tiden) 

 

 

Fanns det någon annan person på plats? (P3)   

Om Ja, beskriv nedan. (Beskriv endast en individ. Eventuellt fler personer kan beskrivas senare).  

Om Nej, gå vidare till avsnitt C. 

 

Vilken roll hade personen i situationen? Vet ej 

Primär gärningsperson 

Medhjälpande gärningsperson  

Målsägare 

Vittne 

 

Vilket kön hade personen?         Vet ej 

Kvinna 

Man 

 

Hur lång var personen?          Vet ej 

 -160 

160-175 

 175-190 

190- 
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Vilken ålder uppskattar du att personen hade?       Vet ej                 

-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55- 

 

Vilken hårfärg hade personen? Vet ej 

Blond 

Mörkblond-brun 

Svart 

Röd-rödbrun 

Skallig/rakad 

 

Hur var personen klädd på huvudet? Vet ej 

 Inget på huvudet 

Mörk mössa 

Ljus mössa  

Mörk keps  

Ljus keps 

 

Hur var personen klädd på överkroppen? Vet ej 

Mörk jacka 

Grön jacka 

Röd jacka  

Ljusblå jacka 

Vit jacka 

Bilaga 3 
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Bilaga 3 

Hur var personen klädd på benen? Vet ej 

Mörka byxor 

Blåjeans 

Ljusa byxor 

Röda byxor 

Gröna byxor 

 

Hur såg personens skor ut? Vet ej 

Mörka skor 

Vita skor eller idrottsskor 

Bruna skor 

Röda skor 

Mörka stövlar 

 

Hur såg personens ansikte ut (ansiktsbehåring)? Vet ej 

Inget ansiktshår 

Mustasch 

Kort helskägg  

Långt helskägg  

 

Vilken hudton hade personen? Vet ej 

Ljus (kaukasisk) 

Rödbrusig  

Mörkhyad 

Mycket mörkhyad 
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Bilaga 3 

Hade personen glasögon?         Vet ej 

             Ja 

Nej 

 

Bar personen på något? Vet ej 

Nej 

Ryggsäck på ryggen (hela tiden) 

Ryggsäck i handen (del av tiden) 

Väska i handen (hela tiden) 

Väska i handen (del av tiden) 

 

Fanns det någon annan person på plats? (P4)   

Om Ja, beskriv nedan. (Beskriv endast en individ. Eventuellt fler personer kan beskrivas senare).  

Om Nej, gå vidare till avsnitt C. 

 

Vilken roll hade personen i situationen? Vet ej 

Primär gärningsperson 

Medhjälpande gärningsperson  

Målsägare 

Vittne 

 

Vilket kön hade personen?         Vet ej 

Kvinna 

Man 
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Bilaga 3 

Hur lång var personen?          Vet ej 

 -160 

160-175 

 175-190 

190- 

 

Vilken ålder uppskattar du att personen hade?       Vet ej 

-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55- 

 

Vilken hårfärg hade personen? Vet ej 

Blond 

Mörkblond-brun 

Svart 

Röd-rödbrun 

Skallig/rakad 

 

Hur var personen klädd på huvudet? Vet ej 

 Inget på huvudet 

Mörk mössa 

Ljus mössa  

Mörk keps  

Ljus keps 
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Bilaga 3 

Hur var personen klädd på överkroppen? Vet ej 

Mörk jacka 

Grön jacka 

Röd jacka  

Ljusblå jacka 

Vit jacka 

 

Hur var personen klädd på benen? Vet ej 

Mörka byxor 

Blåjeans 

Ljusa byxor 

Röda byxor 

Gröna byxor 

 

Hur såg personens skor ut? Vet ej 

Mörka skor 

Vita skor eller idrottsskor 

Bruna skor 

Röda skor 

Mörka stövlar 

 

Hur såg personens ansikte ut (ansiktsbehåring)? Vet ej 

Inget ansiktshår 

Mustasch 

Kort helskägg  

     Långt helskägg 
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Bilaga 3 

Vilken hudton hade personen? Vet ej 

Ljus (kaukasisk) 

Rödbrusig  

Mörkhyad 

Mycket mörkhyad 

 

 

Hade personen glasögon?         Vet ej 

             Ja 

Nej 

 

Bar personen på något? Vet ej 

Nej 

Ryggsäck på ryggen (hela tiden) 

Ryggsäck i handen (del av tiden) 

Väska i handen (hela tiden) 

Väska i handen (del av tiden) 

 

Fanns det någon annan person på plats? (P5)   

Om Ja, beskriv nedan. (Beskriv endast en individ. Eventuellt fler personer kan beskrivas senare).  

Om Nej, gå vidare till avsnitt C. 

 

Vilken roll hade personen i situationen? Vet ej 

Primär gärningsperson 

Medhjälpande gärningsperson  

Målsägare 

Vittne 
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Vilket kön hade personen?         Vet ej 

Kvinna 

Man 

 

Hur lång var personen?          Vet ej 

 -160 

160-175 

 175-190 

190- 

 

Vilken ålder uppskattar du att personen hade?       Vet ej 

-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55- 

 

 

Vilken hårfärg hade personen? Vet ej 

Blond 

Mörkblond-brun 

Svart 

Röd-rödbrun 

Skallig/rakad 
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Hur var personen klädd på huvudet? Vet ej 

 Inget på huvudet 

Mörk mössa 

Ljus mössa  

Mörk keps  

Ljus keps 

 

Hur var personen klädd på överkroppen? Vet ej 

Mörk jacka 

Grön jacka 

Röd jacka  

Ljusblå jacka 

Vit jacka 

 

Hur var personen klädd på benen? Vet ej 

Mörka byxor 

Blåjeans 

Ljusa byxor 

Röda byxor 

Gröna byxor 

 

Hur såg personens skor ut? Vet ej 

Mörka skor 

Vita skor eller idrottsskor 

Bruna skor 

Röda skor 

Mörka stövlar 

Bilaga 3 
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Hur såg personens ansikte ut (ansiktsbehåring)? Vet ej 

Inget ansiktshår 

Mustasch 

Kort helskägg  

Långt helskägg  

 

Vilken hudton hade personen? Vet ej 

Ljus (kaukasisk) 

Rödbrusig  

Mörkhyad 

Mycket mörkhyad 

 

 

Hade personen glasögon?         Vet ej 

             Ja 

Nej 

 

Bar personen på något? Vet ej 

Nej 

Ryggsäck på ryggen (hela tiden) 

Ryggsäck i handen (del av tiden) 

Väska i handen (hela tiden) 

Väska i handen (del av tiden) 
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Avsnitt C – Fordon 

Fanns det något fordon på plats? (F1)   

Om Ja, beskriv nedan. (Beskriv endast ett fordon. Eventuellt fler fordon kan beskrivas senare).  

Om Nej, gå vidare till avsnitt D. 

 

Vilken roll hade fordonet?          Målsägandes fordon 

Gärningspersons fordon 

 

Vilken typ av fordon?        Vet ej 

Personbil 

SUV 

Skåpbil 

Lätt lastbil 

 

Vilken form av fordon?        Vet ej 

Sedan  

Kombi 

 Flak 

 

Bilmärke?          Vet ej  

Volvo  

Audi 

Ford 

Hyundai 

Toyota 

BMW 

 

Ej medräknad för målsägandes 
fordon 
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Färg?          Vet ej 

Röd 

Grön 

Ljusblå  

Gul 

Vit 

Mörk 

Silver 

Lila  

 

Registreringsnummer          Vet ej 

          Första tecken (A-Ö)_________ 

          Andra tecken(A-Ö) _________ 

          Tredje tecken (A-Ö) _________ 

          Fjärde tecken (0-9) __________ 

          Femte tecken (0-9) __________ 

          Sjätte tecken (0-9, A-Ö) ________ 

  

 

Övriga kännetecken?          Vet ej 

Inga  

Sprucken ruta  

Repa i lacken  

Tonade rutor 
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Fanns det något fordon på plats? (F2)   

Om Ja, beskriv nedan. (Beskriv endast ett fordon. Eventuellt fler fordon kan beskrivas senare).  

Om Nej, gå vidare till avsnitt D. 

 

Vilken roll hade fordonet?          Målsägandes fordon 

Gärningspersons fordon 

 

Vilken typ av fordon?        Vet ej 

Personbil 

SUV 

Skåpbil 

Lätt lastbil 

 

Vilken form av fordon?        Vet ej 

Sedan  

Kombi 

 Flak 

 

Bilmärke?          Vet ej  

Volvo  

Audi 

Ford 

Hyundai 

Toyota 

BMW 
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Färg?          Vet ej 

Röd 

Grön 

Ljusblå  

Gul 

Vit 

Mörk 

Silver 

Lila  

 

Registreringsnummer          Vet ej 

          Första tecken (A-Ö)_________ 

          Andra tecken(A-Ö) _________ 

          Tredje tecken (A-Ö) _________ 

          Fjärde tecken (0-9) __________ 

          Femte tecken (0-9) __________ 

          Sjätte tecken (0-9, A-Ö) ________ 

  

 

Övriga kännetecken?          Vet ej 

Inga  

Sprucken ruta  

Repa i lacken  

Tonade rutor 
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Avsnitt D - Övrigt 

 

Vad anser du hände?        Någon hade tappat sina nycklar till bilen  

Någon bröt sig in i bilen 

Någon försökte ta tillbaka sin bil som tidi-

gare blivit stulen 

Någon misstog en annan persons bil som 

sin egen. 

Någon försökte flytta en bil som stod på 

dennes parkeringsplats 

 

VÄNLIGEN ÅTERLÄMNA TILL: 
 
Försöksledaren 
 
STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
(Även ett stort tack för att du var ärlig när du svarade på frågan om du talat med någon gällande det 
du upplevde första försökstillfället). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


