
INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

Vapenfokuseringseffektens påverkan på det auditiva 
och det visuella minnet samt arbetsminnet.

Paul Nowotny

Kandidatuppsats vt 2010

! ! !

Handledare: Mats Dahl



Sammanfattning

Studiens syfte är att undersöka om vapenfokuseringseffekten påverkar 

det visuella minnet allena eller om den även påverkar det auditiva 

minne t . E t t t eo r e t i s k t r e sonemang fö r s även hu ruv ida 

vapenfokuseringseffekten påverkar arbetsminnets system selektivt. Efter 

bekvämlighetsurval utfördes experiment där den ena gruppen (30 

personer) fick se en film på ett rån (experimentgruppen) och den andra 

gruppen (30 personer) fick se en nästan identisk film där rånscenen 

ersatts av en icke-våldsam scen (kontrollgruppen). Grupperna svarade på 

frågor och jämfördes sedan med Mann-Whitney U test samt Chi-square 

test for independence. Resultaten tyder på att en klassisk 

vapenfokuseringseffekt uppstod, d.v.s. försökspersonerna i vapengruppen 

hade både svårare för att visuellt identifiera gärningsmannen och svårare 

för att återge detaljer. Generellt var frekvensen försökspersoner som 

klarade av att auditivt identifiera personen mycket låg. Den var dock 

högre i gruppen som ej såg rånet. Om man strikt  utgår från 

undersökningens resultat  så påverkar vapenfokuseringseffekten 

arbetsminnet som en helhet ef tersom även den audit iva 

identifieringsförmågan var sämre i vapengruppen. P.g.a. olika röstlägen 

på personen i filmen kan man dock ej uttala sig om detta med denna 

undersökning som grund.

 

Nyckelord: Vapenfokuseringeffekt, arbetsminne, auditivt minne, visuellt 

minne.
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Introduktion

Inledning

 Denna uppsats kommer främst att behandla vapenfokuseringseffektens 

inverkan på det  auditiva minnet. Andra områden som tas upp  är det visuella 

minnet samt vittnespsykologi i övrigt. Ett  känt rättsfall (Toglia, Read, Ross,  

& Lindsay, 2006) handlar om den svenskättade piloten Charles Lindberghs 

son som på trettiotalet blev kidnappad i New Jersey. När Lindbergh skulle 

lämna över lösensumman på det överenskomna stället så ropade 

kidnapparen ”Hey Doctor, over here, Doctor”. Lindbergh såg aldrig 

kidnapparen men identifierade mer än ett år senare en gripen man som 

gärningsman tack vare att  han kände igen rösten. Gärningsmannen blev 

delvis tack vare detta vittnesmål fälld och avrättad. Kanske var det rätt 

gärningsman, kanske var det fel. Det har åtminstone sedan dess blivit 

omdebatterat (Ahlgren, 1996). Röstidentifiering skulle kunna vara ett 

alternativ både då gärningsmannen varit maskerad, men också då 

gärningsmannen ej varit maskerad men då vittnena blivit påverkade av 

vapenfokuseringseffekten och därför inte visuellt kan identifiera honom. 

Teorin om arbetsminne (Baddeley, 2007) säger i korthet att den auditiva och 

den visuella informationen, i hjärnan, behandlas av olika system men med 

e n p r o c e s s o r s o m s t y r d e b ä g g e s y s t e m e n . I d e t f a l l 

vapenfokuseringseffekten paras med teorin om arbetsminne kan det föra 

med sig att den förstnämnda effekten i större utsträckning påverkar det 

visuella minnet än det auditiva.

Uppmärksamhet

 Enligt Colman (2001) så är uppmärksamhet den förmåga en person 

har att koncentrera sig på speciella saker i omgivningen, alternativt speciella 

tankar eller aktiviteter. Han menar också att denna fokusering på speciella 

saker leder till att personen missar andra saker och skeenden i omgivningen. 

Det finns flera modeller på hur uppmärksamhet fungerar, de, för uppsatsen, 
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mest intressanta är de s.k. filtermodellerna. De går i princip ut på att 

informationen som uppfattas via personens olika sinnen och skickas till 

hjärnan filtreras i olika steg. Den största skillnaden mellan de olika 

modellerna är var i uppmärksamhetsprocessen stimuli sorteras bort. Enligt 

Broadbent (1958) så tar det sensoriska minnets buffert emot informationen 

från sinnena. Informationen går vidare till ett  filter där det mesta utom det 

centrala filtreras bort, den del av informationen som stannar kvar går vidare 

till en detektor. All information som når detektorn analyseras djupare och 

skickas sedan vidare till korttidsminnet. (se figur 1).

Figur 1, Broadbent filter modell för tidig selektion.

Deutch and Deutch (1963) menar i sin ”sen-selektionsmodell” att mer av 

informationsanalysen flyttas fram till senare steg och sorteras således inte 

bort förrän efter att mer ingående analyser gjorts. Skillnaden mellan 

ovanstående modeller är alltså i vilket stadium den centrala informationen 

vaskas fram och resten sorteras bort.

Vapenfokuseringseffekten

 Med begreppet menas det faktum att människor oftast fäster sin 

uppmärksamhet på det centrala i en hotande situation (Goldstein, 2008). 

Forskning kring vapenfokuseringseffekten (Kramer, Buckhout, & Eugenio, 

1990) har visat att  den negativt påverkar det visuella minnet. Eftersom 

väldigt få studier gjorts så är det är relativt  okänt i vilken utsträckning 

vapenfokuseringseffekten påverkar det  auditiva minnet. Enligt Easterbrook

(1959) så avsmalnar personens uppmärksamhet i en s lags 

tunneluppmärksamhet, detta sker i takt med att personens arousal stiger. 
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Man kan alltså tänka sig att man endast ser vapnet och inget annat. Vid ett 

rån där gärningsmannen är beväpnad så är det vapnet som är det centrala 

både för offret  och eventuella vittnen. Mer perifera visuella detaljer och 

skeenden tenderar att falla bort eller inte kodas in. En något svagare 

vapenfokuseringseffekt kan, enligt Hope and Wright (2007), uppstå om 

föremålet som ”gärningsmannen” håller fram är ovanligt eller inte alls 

passar in i situationen, ett exempel på detta är att en person håller fram en 

kyckling mot en bankkassörska. I detta fall är inte det  centrala (kycklingen) 

något hotfullt  men istället så ovanligt att människor tenderar att fästa sin 

uppmärksamhet längre vid detta föremål än något för situationen ackurat 

föremål. En undersökning av Pickel (1998) stärker Hope och Wrights studie  

ovan. Enligt denna undersökning beror vapenfokuseringseffekt på att ett 

vapen är ett, för de flesta, ovanligt föremål. Sammantaget så finns det alltså 

två stora inriktningar inom teorin, en som  menar att vapenfokuseringseffekt 

beror på arousal, och en som menar att effekten beror på att det handlar om 

ett ovanligt föremål.

 Nancy, Merhkens and Steblay (1992) gjorde en metaanalys över 19 

olika studier om vapenfokuseringseffekt där hon undersökte huruvida 

förekomsten av ett vapen under ett brott försvårade den visuella 

identifieringen av gärningsmannen vid ett senare tillfälle eller inte. 

Resultaten från denna undersökning visade att i sex av studierna kunde 

hypotesen om en vapenfokuseringseffekt inte kan förkastas, detta eftersom 

resultaten låg på en signifikansnivå bättre än .05. I resterande 13 studier  

noterades inga signifikanta resultat, däremot lutade resultaten även i dessa 

studier åt en vapenfokuseringseffekt eftersom det sammanlagda resultatet av 

metaundersökningen klarade en signifikansnivå enligt Bonferronis standard. 

Värt att notera är att i ingen av studierna påvisades signifikanta resultat  som 

skulle tyda på att förekomsten av vapen ökar vittnets förmåga att visuellt 

identifiera gärningsmannen. En annan undersökning, gjord av Loftus, 

Loftus and Messo (1987), visade också på en vapenfokuseringseffekt. Hon 

utförde ett experiment där två nästan identiska bildserier om 18 bilder i 
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varje visades för två grupper av försökspersoner. Bildserierna visade en man 

som går fram till kassan på en snabbmatsrestaurang. I den ena lämnade han 

fram en check till kassörskan som i sin tur lämnade tillbaka lite pengar till 

honom, i den andra bildserien var bilden med checken ersatt av en bild då 

han riktade ett vapen mot kassörskan som han får pengar av. Det enda som 

skiljde bildserierna åt var således bilden med vapnet/checken. När 

försökspersonerna tittade på bildserierna så mättes deras ögonrörelser. 

Analysen av detta visade att försökspersonerna tittade längre på vapnet än 

på checken. Dessutom visade det sig att de försökspersoner som sett vapnet 

hade svårare att komma ihåg detaljer utöver detta än de som sett checken. I 

en liknande undersökning (Hope & Wright, 2007) undersöktes huruvida 

vapenfokuseringseffekt var en produkt av hotet som vapnet utgjorde eller 

om det enbart handlade om ett ovanligt och oväntat föremål som inte hörde 

hemma i den givna situationen. Undersökningens praktiska genomförande 

gick till så att tre grupper fick se varsin film som var identisk förutom att i 

den kritiska sekvensen så visades för den ena gruppen ett vapen, för den 

andra gruppen ett, för situationen, oväntat  föremål (exempelvis en 

dammvippa) och för den tredje gruppen ett, för situationen, fullt normalt 

föremål. Försökspersonerna fick se filmen samtidigt som de utförde en 

sekundär uppgift i form av en reaktionsövning, genom att mäta hur höga 

resultat personerna uppnådde på den sekundära uppgiften kunde forskarna 

mäta den koncentration som krävdes av filmen. Resultatet blev att de 

grupper som såg det hotande samt det ovanliga föremålet fick långsammare 

reaktionstid på det sekundära testet än den grupp som tittade på det neutrala 

föremålet. I den fortsatta undersökningen visade det sig att 

försökspersonerna i den grupp som beskådat vapnet kunde ge en mer 

korrekt beskrivning med fler korrekt återgivna detaljer av vapnet än vad de 

andra grupperna kunde göra med sina respektive kritiska föremål. Dessutom 

kunde de försökspersoner som beskådat vapnet inte i samma utsträckning 

som de försökspersoner som beskådat det  oväntade eller förväntade 

föremålet ge korrekta svar på frågor kring den person som höll i det  kritiska 
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föremålet. Värt att nämna är att en signifikant skillnad uppmättes där 

gruppen som sett vapnet uppgav högre konfidens i sin beskrivning av det 

kritiska föremålet i förhållande till de andra grupperna.

 I en studie av Pickel, Ross & Truelove (2006) undersöktes huruvida 

det var möjligt att instruera ögonvittnen till att undvika påverkan av 

vapenfokuseringseffekten eller om denna inträdde per automatik. 

Experimentet utfördes i två steg, först instruerades experimentgruppen att 

inte fokusera på vapnet och istället koncentrera sig på målpersonen. 

Kontrollgruppen fick endast neutral information. Efter denna introduktion 

fick deltagarna slumpvis se, antingen en film där målpersonen höll en pistol, 

eller en film där målpersonen höll en bok. Resultaten visade att 

experimentgruppen kunde beskriva målpersonen lika bra oberoende av vad 

den höll i handen. Kontrollgruppen rapporterades ha givit en sämre 

beskrivning av målpersonen med pistol och gav dessutom fler felaktiga 

detaljer kring denne än målpersonen med boken. I steg nummer två 

instruerades försökspersonerna i respektive grupp om att de skulle få utföra 

var sin muntlig framställning i anslutning till att en skådespelare kom in i 

klassrummet. Skådespelaren, som i den ena gruppen hade med sig en bok 

och i den andra en pistol, kom in i klassrummet och skrek åt läraren för att 

sedan gå ut igen. Efter skådespelet fick försöksdeltagarna fylla i en s.k. AD 

ACL-blankett, d.v.s. ett test som mäter graden av ängslighet/arousal. Som 

ett sista moment fick de fylla i en beskrivning av skådespelaren. Enligt AD 

ACL-testet sköt försökspersonernas nervositet/arousal i höjden under 

experiment nummer två. Detta till trots så replikerades resultaten från det 

första experimentet.

Arbetsminnet

 Anledningen till att arbetsminnet lyfts fram är för att på ett  teoretiskt 

plan kunna föra en diskussion om vapenfokuseringseffekten påverkar 

arbetsminnets olika delar selektivt eller som en helhet.
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 En betydande del av den sammanlagda forskningen, med Baddeley 

(2002) i spetsen, menar att  vi, istället för att använda termen korttidsminne, 

borde använda den mer komplexa men förklarande modellen arbetsminne. 

Enligt Baddeley (2007) består modellen huvudsakligen av tre delar: 

”phonological loop”, ”visuospatial sketch pad”, samt ”central executive”. 

Baddeleys beskrivning av modellen gör gällande att ”central executive” är 

processorn och de andra två komponenterna dess slavsystem.

Figur 2, arbetsminnets teoretiska uppbyggnad.

I ”phonological loop” hanteras all auditiv information, alltså tal och andra 

ljud, systemet hanterar även text som vi läser. På motsvarande sätt hanterar 

”visuospatial sketch pad” all information knuten till rummet, d.v.s personens 

spatiala förmåga, samt den visuella informationen. Detta gäller dels allt 

personen ser men även de visualiseringar hon mentalt framkallar. Enligt 

Baddeleys modell är det ”central executive” som är processorn och således 

styr över de två slavsystemen. ”Central executive” kan hämta information 

från både långtidsminnet och de två slavsystemen. Denna information flätas 

sedan samman till en helhet. Ett bra exempel på hur ”central executive” 

hanterar information från olika system och källor presenteras i Goldstein 

(2008) vilket illustrerar hur en bilförare tar emot auditiv information i form 

	 9

Phonological 
loop

Visuopatial 
sketch pad

Central 
executive



av en vägbeskrivning samtidigt som hon mentalt  visualiserar en karta över 

hur hon ska köra med hjälp av den information hon får. 

Auditivt minne i forensiska sammanhang

 En undersökning (Yarmey, 1995) visade att vittnen generellt hade 

väldigt svårt  för att identifiera en gärningsman auditivt, dessutom tenderar 

ögonvittnen att vara mer tillförlitliga när det gått en tid sedan inkodningen 

(Hollien, 1996). Devenport, Studebaker and Penrod (1999) visade i sin 

undersökning att korrelationen mellan hur säkert  det auditiva vittnet ansåg 

s ig vara och korrekthet vid ident i f ier ingen var låg. I en 

röstidentifieringsstudie visade Yarmey (1986) en bildserie med 60 bilder 

föreställande en man som överfaller och våldtar en kvinna för fyra olika 

grupper. Synkroniserat till bildspelet spelades även ljud i form aktörernas 

röster upp. Bilderna och ljudet i serierna var identiska förutom att den första 

våldtäkten utspelade sig i dagsljus, den andra i skymningsljus, den tredje när 

det nästan var mörkt och den sista i mörker. Försökspersonerna som sett de 

tre första bildserierna fick sedan skriva ned en fri återberättelse av detaljerna 

kring brottet, vilken bedömdes mot en checklista, samt svara på 

flervalsfrågor i samma ämne. De tre nämnda grupperna utförde sedan en 

fotokonfrontation i form av en ”lineup”, för att avslutningsvis försöka 

identifiera gärningsmannens röst via en auditiv ”lineup” med sex olika 

röster. Den fjärde gruppen som beskådade brottet i mörker fick enbart göra 

det sista steget. I analysen av resultaten visade det sig att vittnena inte var 

bättre på att identifiera gärningsmannens röst trots att  de visuella 

förhållandena blev sämre och sämre. När försökspersonerna försökte att 

identifiera gärningsmannen gjorde de samtidigt en självuppskattning av hur 

säkra de var på att det var rätt gärningsman. Inga samband kunde dock hittas 

mellan den uppskattade säkerheten och deras korrekthet i sina 

gärningsmannaidentifieringar, detta gällde både vid den auditiva och 

visuella identifieringen. Dessa resultat ligger på samma linje som andra 

undersökningar kommit fram till, exempelvis så fastställdes i en annan 
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undersökning (Yarmey, & Sasolve, 1980) att försökspersonernas subjektiva 

säkerhet på att auditivt ha identifierat  rätt person var en mycket dålig 

indikator på att det verkligen var rätt person. Enligt en undersökning av 

Juslin, Olsson och Winman (1996) så var korrelationen mellan 

självestimerad säkerhet och korrekt visuell identifiering mycket svag eller 

icke existerande, vilket i detta sammanhang stärker Yarmeys resultat. I en 

undersökning av Cook and Wilding (2001) konstaterades att vittnens 

förmåga att auditivt identifiera en gärningsman kan försämras genom ett 

fenomen som kallas ”face overshadowing effect”. Detta betyder i korthet att 

vittnets auditiva identifieringsförmåga försämras om hon samtidigt får se 

gärningsmannens ansikte. Man skulle kunna säga att det visuella 

överskuggar det auditiva, lite som en mental blockering. Andra 

undersökningar (Yarmey, 2001; Read, & Craik, 1995; Hollien, Saletto, & 

Miller, 1993) visade att det fanns en signifikant skillnad mellan hur bra 

försökspersoner lyckades att identifiera viskande röster jämfört med röster i 

normalt tonläge samt röster med förhöjt tonläge jämfört med röster i 

normalt tonläge.

 En studie gjordes av Pickel, French and Betts (2003) vilken utreder 

huruvida  vapenfokuseringseffekten påverkar det auditiva minnet i samma 

utsträckning som det visuella. Förenklat så delades studien in i två 

experiment där det andra i princip  replikerade det första för att öka 

reliabiliteten i metoden och i det  fall de visade på liknande resultat fastställa 

detta ytterligare. Försökspersonerna delades in i sammanlagt fyra grupper, 

dessa fick sedan se varsin film. Den första delen i alla filmerna var identiska 

med varandra, vilken föreställde en kvinna som ensam höll på att stänga en 

restaurang. Hon hör ett ljud från köket och går för att titta, först såg hon 

ingen men plötsligt  dök en man upp och skrämde henne. I detta läge började 

filmerna skilja sig åt, i den första filmen så höll mannen en pistol i handen, 

och i den andra filmen höll han istället i en drink. Det fanns två versioner av 

de båda filmerna, i den ena pratade mannen tydligt och i den andra otydligt. 

Detta gör tillsammans att det  i studien sammanlagt fanns fyra olika filmer. 
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Efter att försökspersonerna skriftligt besvarat diverse frågor så fick de 

försöka att  visuellt identifiera mannen i filmen med hjälp av en 

”fotolineup”. De gjorde även en skattning av hur säkra de var på sitt svar. 

Försökspersonernas nästa uppgift var att auditivt identifiera mannen med 

hjälp av en auditiv ”lineup”, en skattningsprocedur inkluderades också i 

detta moment. Resultaten tydde på att  själva identifieringen av mannens röst 

inte påverkas av vapenfokuseringseffekten. Däremot så uppkom en klassisk 

vapenfokuseringseffekt vid den visuella identifieringen, d.v.s. att 

försökspersonerna lyckades sämre i sina identifieringar av mannen med 

vapen än samma man utan vapen. Vissa moment och variationer gjordes 

även med tydlighet i talet men dessa resultat  är föga intressanta för min 

undersökning. I kontrast till tidigare nämnd studie så fanns det här ett 

samband mellan försökspersonernas konfidens vad gäller den visuella 

identifieringen. Sambandet var starkast  hos de försökspersoner som uppgav 

högst konfidens då dessa hade flest korrekta identifieringar. Vad gäller den 

auditiva identifieringen så visade det sig att det fanns ett  mycket svagt men 

skönjbart samband mellan försökspersonernas konfidens och korrekt 

identifiering.

 I en undersökning av Bull and Clifford (1984) konstaterade de att  

personer i åldern 20 till 40 år var signifikant mycket bättre på att identifiera 

röster än personer äldre än 40 år. Däremot så visade flera undersökningar att 

det inte fanns några skillnader i kön vad gäller förmågan att auditivt 

identifiera röster (Yarmey & Matthys, 1992; Yarmey, Yarmey, Yarmey & 

Parliament, 2001)

Hypoteser och frågeställningar

 Utgångspunkten för denna studie är att  teorin om arbetsminne 

fungerar såsom beskrivet i avsnittet  ”arbetsminnet”. Arbetsminnet parat med  

v a p e n f o k u s e r i n g s e f f e k t e n g ö r a t t u t g å n g s l ä g e t v a r a t t 

vapenfokuseringseffekten, antingen påverkar arbetsminnets system 

selektivt, eller att  den påverkar arbetsminnet i sin helhet. Eftersom 
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undersökningen av Pickel, French and Betts (2003) tydde på att  ett vittnes 

subjektiva konfidens på en identifikation var ett mått på hur korrekt 

identifikationen var, och undersökningen av Yarmey & Sasolve, (1980) 

tydde på motsatsen kommer försök att göras i syfte att  finna ett svar hur det 

ser ut i just denna undersökning. Hypotesen att vapenfokuseringseffekten 

infinner sig i studiens vapengrupp är central för resten av undersökningen. 

Detta eftersom experimentet bygger på att det är möjligt att jämföra två 

grupper där den ena upplevt vapenfokuseringseffekt och den andra inte.

 De uppställda hypoteserna var:

1. Den övergripande hypotesen var att vapenfokuseringseffekten 

kom att försämra vapengruppens minne vad gäller de visuella 

detaljerna i stort.

2. Vapenfokuseringseffekten kommer att negativt påverka  

vapengruppens förmåga att identifiera gärningsmannens ansikte.

3. Någon skillnad mellan vapen- och besöksgrupp kommer ej att 

göras gällande angående gruppernas förmåga att identifiera 

gärningsmannens/den besökande personens röst.

4. En persons grad av konfidens vid en identifiering är inte ett bra 

mått på hur korrekt identifieringen är?

Metod

Deltagare

 Antalet försökspersoner som fullföljde experimentet var 60. I gruppen 

som fick se filmen på rånet, alltså vapengruppen, fanns 11 kvinnor (37 %) 

och 19 män (63 %). I besöksgruppen fanns 17 kvinnor (57 %) och 11 män 

(43 %). Totalt  i experimentet var alltså könsfördelningen 47 % kvinnor och 

53 % män.  Den äldsta deltagaren i experimentet var 60 och den yngste 19 

år, medelåldern i vapengruppen var 34.47 år och i besöksgruppen 36.54 år. 

Medianåldern bland det totala antalet försökspersoner var 33 år.
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Material

 Två olika filmer användes, en för vapengruppen och en för 

besöksgruppen. Filmernas inledningar var identiska, d.v.s. en receptionist 

går in bakom receptionen och lägger ett vitt inplastat kuvert under några 

bruna kuvert för internpost på receptionsdisken. En man kommer sedan 

gående mot receptionsdisken, i filmen för vapengruppen sliter han upp en 

pistol och skriker att  det är ett rån. Han rotar runt på receptionsdisken 

samtidigt som han hela tiden skriker ”var är det” och liknande fraser. Detta 

gör han tills han hittar det inplastade kuvertet  och backar ut ur bild med 

pistolen riktad mot receptionen. I besöksgruppen bestod fortsättningen 

istället av att mannen som kommer gående mot receptionsdisken lämnar in 

en mobiltelefon som han påstår sig ha hittat utanför. Efter uppmaning av 

receptionisten lägger han telefonen på de bruna kuverten för internpost och 

går ut ur bild på samma plats som rånaren. 

 Den visuella ”lineupen” bestod av 9 ansiktsfotografier på olika män 

som ingen var helt olik gärningsmannen/den besökande personen. 

Fotografierna var tagna med samma kamera och mot samma bakgrund så 

det enda som skiljde var ansiktena. Den auditiva ”lineupen” bestod av sex 

olika mansröster vars dialekter liknade varandra. Varje röst läste samma 

textstycke vilka, beroende på talhastighet, varierade  i tid mellan 18 - 23 

sekunder. Alla röster var inspelade med samma mikrofon och ljudprogram 

(Audacity), efter inspelningarna justerades ljudnivån så att ingen av rösterna 

skulle skilja ut sig genom att låta högre eller lägre vid uppspelningen. För 

att  statistiskt analysera materialet användes datorprogrammet SPSS version 

17. 

 Svarskompendiet var indelat i fyra delar: Del ett bestod av frågorna 

kring de logiska problemlösningsuppgifterna, del två bestod av en frågedel 

angående de visuella detaljerna i filmen. Del tre bestod av en frågedel 

angående de auditiva delarna i filmen, den fjärde och sista delen bestod i 

frågor angående försökspersonernas personliga karakteristiska.
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Procedur

 Innan försökspersonerna tackade ja eller nej till medverkan i 

experimentet så upplystes dem om att det handlade om ett psykologiskt 

experiment som skulle ta ca 22 minuter, om karaktären på undersökningen 

avslöjades endast att det  skulle visas en film och svaras på frågor. 

Försökspersonerna informerades också om att  de när som helst fick avbryta 

sin medverkan i experimentet samt att deras anonymitet garanterades. 

Experimenten genomfördes individuellt i grupp, antingen i föreläsningssalar 

på Lunds Universitet, på deltagarnas arbete eller hemma hos 

försökspersonerna. Ingen gräns för hur många försökspersoner som på 

samma gång kunde medverka i experimentet upprättades men antalet 

översteg aldrig fem åt gången. I både vapen- och besöksgrupp erhöll varje 

deltagare var sitt svarskompendium med sammanlagt fem sidor. 

Försökspersonerna ombads att inte bläddra i kompendiet för att inte på 

förhand veta vilka frågor som skulle besvaras. En en och en halv minut lång 

film visades med hjälp av projektor. När filmen var slut så visades, i tur och 

ordning, med en minuts mellanrum, fem logiska problemlösningsuppgifter, 

dessa agerade dock endast distraktionsuppgifter. Försökspersonerna 

uppmanades att fylla i svaren på dessa på kompendiets första sida. I nästa 

moment upplystes försökspersonerna om att 9 olika ansiktsfotografier skulle 

visas. Varje ansikte skulle visas i 10 sekunder och de skulle enbart visas en 

gång. De upplystes även om att det inte var säkert att gärningsmannen/den 

besökande personen var med bland fotografierna. Enligt information i 

kompendiet var försökspersonernas uppgift nu att göra en eventuell visuell 

identifikation av mannen ifråga. De fortsatte sedan med att besvara olika 

detaljfrågor om exempelvis omgivningen i filmen och om de medverkande 

personernas klädsel. Momentet efter bestod i att  6 olika mansröster spelades 

upp  varpå försöksdeltagarnas uppgift  bestod i att identifiera 

gärningsmannens/den besökande personens röst. Återigen informerades 

dem om att det inte var säkert att rösten i fråga fanns med i lineupen. Som 

sista uppgift ombads försökspersonerna att fylla i personliga uppgifter om 
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sig själv på kompendiets sista sida. Som belöning för sin medverkan fick 

varje försöksperson varsin femmanlott.

 Vad gäller de statistiska uträkningarna så fick försökspersonerna i 

svarskompendiet skatta hur säkra de var på att de gjort en korrekt 

identifiering på en skala från 0 till 10 där 0 motsvarade ”ren gissning” och 

10 motsvarade ”helt säker”. Konfidensprocenten i tabell 1 bestod av 

respektive grupps medelvärde i procent.

Resultat

 H u v u d s y f t e t m e d s t u d i e n v a r a t t  u n d e r s ö k a o m 

vapenfokuseringseffekten åstadkom någon skillnad mellan grupperna 

avseende deras visuella och auditiva minne. Mann-Withitney U test 

användes för de icke-kategoriska variablerna. För de kategoriska variablerna 

användes Chi-square test for independence. Resultaten räknas endast som 

signifikanta i det fall p<.05.

Tabell 1, övergripande deskriptiva skillnader vapengrupp och besöksgrupp 

emellan.

VapengruppVapengruppVapengrupp BesöksgruppBesöksgruppBesöksgrupp

Korrekt Konfid
ens

Fel Korrekt Konfid
ens

Fel

Visuellt ID 13 % - 87 % 50 % - 50 %

Konfidens 
Visuellt ID

- 52.9 % - - 68.4 % -

Auditivt ID 3.5 % - 96.5% 20 % - 80 %

Konfidens 
auditivt ID

- 39 % - - 33.8 % -

Vilka föremål 
fanns på disken?

33 % - - 43 % - -

Vad tog/lämnade 
personen?

80 % - 20 % 96.5 % - 3.5 %
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 Ett Mann-Withitney U test gjordes på sju av de icke-kategoriska 

variablerna i datamaterialet med syftet att lokalisera signifikanta skillnader 

mellan vapen- respektive besöksgrupp. Testet visade på signifikanta resultat 

vad gäller variabeln ”säkerhet på korrekt visuellt ID” mellan besöksgruppen 

(Md = 5, n = 30) och vapengruppen (Md = 7, n = 30), U = 308.5, z = -2.11, 

p = .035, r = .27. Den andra variabeln, ”vilka föremål fanns på disken?”, 

visade också, enligt samma test, signifikanta resultat mellan kontrollgruppen 

(MD = 4, n = 30) och experimentgruppen (Md = 3, n = 30), U = 285, z = 

-2.51, p = .012, r = .32. För deskriptiv statistik se tabell 2.

 Ingen av de 5 andra variablerna visade, enligt Mann-Whitney U testet, 

några signifikanta resultat.

Tabell 2, deskriptiv statistik för variablerna ”säkerhet på visuellt ID” och 

”vilka föremål fanns på disken?”

Säkerhet på korrekt 
visuellt ID

Säkerhet på korrekt 
visuellt ID

Säkerhet på korrekt 
visuellt ID

Vilka föremål fanns på 
disken?

Vilka föremål fanns på 
disken?

Vilka föremål fanns på 
disken?

N M SD N M SD

Besöksgrupp 30 4.93 2.86 30 3.43 1.31

Vapengrupp 30 6.40 2.94 30 2.63 1.25

Totalt 60 5.67 1.33 60 3.03 1.33

Ovanstående två variabler var de enda (icke-kategoriska) som signifikant 

skiljde grupperna åt varför endast dessa redovisas.

 Ett Chi-square test for independence utfördes på sju av de 

kategoriska variablerna i datamaterialet med syftet att lokalisera signifikanta 

förhållanden mellan variablerna och vapen- respektive besöksgrupp. Testet 

visade på ett signifikant förhållande mellan besöksgruppen och variabeln 

”rätt/fel ID på ansiktet” (1, n = 60) = 7.7, p = .006, phi = .394. 
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 Den andra variabeln, ”Vad tog/lämnade personen?”, visade också, 

enligt samma test, signifikanta resultat  mellan kontrollgruppen och nämnda 

variabel (1, n = 60) = 4.63, p = .031, phi = .333. För deskriptiv statistik se 

tabell 3.

Tabell 3, deskriptiv statistik för variablerna ”rätt/fel ID på ansiktet” och 

”vilka föremål fanns på disken?”

Rätt/fel ID på ansiktetRätt/fel ID på ansiktetRätt/fel ID på ansiktet Vad tog/lämnade 
personen?

Vad tog/lämnade 
personen?

Vad tog/lämnade 
personen?

Rätt Fel Totalt Rätt Fel Totalt

Besöksgrupp 15 15 30 29 1 30

Vapengrupp 4 26 30 24 6 30

Totalt 19 41 60 54 6 60

Ovanstående två variabler var de enda (kategoriska) som signifikant skiljde 

grupperna åt varför endast dessa redovisas.

Diskussion

 Huvudsyftet med denna uppsats var att svara på frågan huruvida 

vapenfokuseringseffekten åstadkom någon skillnad mellan vapengrupp och 

besöksgrupp  avseende deras auditiva och visuella minne. Resultaten visar 

på en klar skillnad mellan grupperna vad gäller framför allt det visuella 

minnet men även det auditiva. Eftersom vapengruppen var signifikant sämre 

både på att identifiera personens ansikte och på att ange vilka föremål som 

fanns på disken kan man utgå från att  en vapenfokuseringseffekt infann sig. 

Vapengruppen var även sämre på att beskriva lokalen än vad besöksgruppen 

var. Validiteten i mätningen på detta område torde vara hög då första delen i 

de båda filmerna var identisk och då den delade upp sig i rånet och besöket 

var ändå kameravinklar och personell exponering likadana. Studien av 

Easterbrook (1959) som visade att vapenfokuseringseffekten beror på 

förhöjd arousal går emot denna studie då försökspersonerna ej var 
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upphetsade. Ingen mätning utfördes dock på arousalnivåer men stämningen 

var alltid lugn i experimentsammanhangen. Detta tyder i så fall på att 

studien gick på samma linje som Pickel (1998) presenterade i sin studie, 

d.v.s. att vapen för de flesta människor är ett så ovanligt föremål att  man 

fäster sin uppmärksamhet på dem för den skull.

 Hypotes 1, d.v.s. den övergripande hypotesen att vapengruppen skulle 

ha sämre resultat på de visuella detaljerna, kan, med ovanstående resultat, 

anses bekräftad. Ytterligare en faktor som kan styrka hypotesen ovan var att 

det fanns en signifikant skillnad avseende vad personen tog alternativt 

lämnade, även denna skillnad till besöksgruppens fördel. Denna skillnad 

kan dock ha att  göra med att  besökaren håller fram telefonen, alltså det 

inlämnade föremålet, så att man ser det i närbild rakt framifrån. Dessutom 

var det lite svårt att urskilja vad det egentligen var gärningsmannen tog med 

sig, detta sammantaget riskerar att göra resultaten på denna variabel 

missvisande. 

 Hypotes 2 gick ut på att vapenfokuseringseffekten skulle försämra 

vapengruppens förmåga att visuellt identifiera personen. Eftersom 

försökspersonerna i vapengruppen bara i 13 % av fallen kunde identifiera 

personen, jämfört med 50 % i besöksgruppen, kan antas att även hypotes 2 

bekräftats.

 Vad gäller den auditiva delen så stämmer resultaten i denna studie 

överens med resultaten i undersökningen av Yarmey (1995) som visade att 

vittnen generellt hade mycket svårare för att  identifiera röster än ansikten. 

Endast 3.5 % av försökspersonerna i vapengruppen lyckades identifiera  

personens röst, jämfört med 20 % i besöksgruppen. Dessa resultat kan dock  

kraftigt ifrågasättas eftersom personen i vapengruppen skrek samtidigt som  

personen i besöksgruppen pratade i normal samtalston. Dessa resultat ligger 

på samma linje som den studie av Hollien, Saletto and Miller (1993) som 

visade på signifikanta skillnader mellan hur bra försökspersoner lyckades 

identifiera röster i förhöjt tonläge jämfört med röster i normalt tonläge. 

Undersökningen av Pickel, French and Betts (2003) som tydde på att 
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vapenfokuseringseffekten ej påverkar det auditiva minnet går rakt emot 

resultaten i denna studie men med tanke på nyss nämnda skillnad i tonläge 

så är det troligt att det var denna, och inte vapenfokuseringseffekten, som 

skapade skillnaden mellan grupperna. 

 Hypotes 3 som sade att ingen skillnad mellan vapen- och besöksgrupp 

skulle uppstå angående det auditiva minnet får ses som obekräftad men med 

en reservation för att den kan vara korrekt i det fall alla förutsättningar är 

samma grupperna emellan.

 Hypotes 4 sade att  man ej kan predicera en persons korrekthet  

avseende visuell och auditiv identifiering med hjälp  av nivån på personens 

konfidens. Generellt äger både vapen- och besöksgrupp långt högre 

konfidens än vad som står i proportion till deras identifieringar. Detta gäller 

speciellt  för vapengruppen som i snitt ansåg sig vara 52.9 % säker på sin 

egen korrekthet trots att endast 13 % av försökspersonerna i gruppen 

lyckades med en korrekt visuell identifiering. En förtydling i resonemanget 

är att i svarskompendiet motsvarade en procentsats på noll en ren gissning. 

Även besöksgruppen visade sig överkonfident, dock ej lika mycket. 

Resultatet vad gäller korrelationen mellan försökspersonernas konfidens och 

deras korrekthet i auditiva identifieringar var ännu mindre än korrelationen i 

den visuella delen. Som tidigare nämnts så klarade bara en bråkdel av 

försökspersonerna i vapengruppen att  auditivt identifiera personen.  

Vapengruppen var däremot i högre grad konfident på sina identifieringar än 

vad besöksgruppen var. När detta sätts i relation till att besöksgruppen hade 

nästan sex gånger fler korrekta auditiva identifieringar kan man dra 

slutsatsen att det, i denna undersökning, ej går att dra paralleller mellan 

konfidens och korrekthet. Nyss nämnda resultat ligger dessutom i god linje 

med undersökningen av Devenport et al. (1999) som visade att 

korrelationen dessa parametrar emellan var låg.

 E t t t e o r e t i s k t r e s o n e m a n g k a n f ö r a s a n g å e n d e 

vapenfokuseringseffektens inverkan på arbetsminnet. Med strikt utgång ur 

studiens resultat kan ett första alternativ vara att vapenfokuseringseffekten 
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påverkar ”central executive”, detta eftersom inte bara ett av dess slavsystem 

påverkas utan bägge. Ett andra alternativ är att vapenfokuseringseffekten 

påverkar både ”phonological loop” och visuospatial sketch pad” men inte 

”central executive”. Om hänsyn tas till resonemanget tidigare angående 

osäkerheten i den auditiva identifieringen i vapengruppen p.g.a. förhöjt 

röstläge kan man istället anta att vapenfokuseringseffekten påverkar 

arbetsminnet selektivt. I det fall ingen skillnad uppmätts mellan vapen- och 

besöksgruppens auditiva identifiering hade vapenfokuseringseffekten 

troligen enbart påverkat ”visuospatial sketch pad”. Ytterligare en möjlighet i 

detta teoretiska sammanhang är att en filtermodell, exempelvis Broadbent 

(1958), sys ihop  med arbetsminnet. Om man byter ut korttidsminnet mot 

arbetsminnet i figur 1 så kan man föra en diskussion om 

vapenfokuseringseffekten påverkar arbetsminnet över huvud taget eller om 

denna uppträder redan vid filtreringen av information. Eftersom personens 

uppmärksamhet, enligt filtermodellen, skapas genom bortsortering av den 

information som ej anses viktig eller central kan det vara så att endast  den 

centrala informationen (vapnet) når arbetsminnet. Ett problem med att 

begagna sig av detta resonemang är att det auditiva minnet, enligt Pickel, 

French and Betts (2003) inte påverkas av vapenfokuseringseffekten. I det 

fall vapenfokuseringseffekten verkar redan innan informationen nått 

arbetsminnet torde både den auditiva och den visuella informationen 

påverkas i ungefär lika stor utsträckning. I det  fall det är som nyss beskrivet 

bör en diskussion föras huruvida det är möjligt att  rånarens röst uppfattas 

som central och då tilldrar sig personernas uppmärksamhet i större 

utsträckning. Om rånaren utdelar verbala instruktioner under vapenhot kan 

man tänka sig att offret uppfattar både vapnet  och instruktionerna som 

centrala, detta eftersom offret tvingas att uppmärksamma instruktionerna för 

att  kunna utföra dem. I motsats till offret uppfattar kanske eventuella vittnen 

istället endast vapnet som det centrala eftersom instruktionerna för dessa ej 

är centrala.
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 Efter både den visuella och den auditiva identifieringsuppgiften fick 

försökspersonerna, i kompendiet, fylla i om det var något speciellt 

karakteristika  de kände igen personens ansikte/röst på. Frågan var öppet 

formulerad varför det  ej fanns några svarsalternativ. Svaren användes inte i 

resultaten eftersom de var väldigt sparsamt formulerade. Av svaren att döma 

kan antas att flertalet  försökspersoner ej ägde det vokabulär som krävs för 

att  klart beskriva en människas röst eller ansikte. Ett alternativ är att 

vokabulären fanns men de mindes ej ansiktet/rösten. I kompendiet 

tillfrågades även om försökspersonerna hade någon auditiv utbildning eller 

erfarenhet av typen musik eller liknande. Även denna fråga fick uteslutas ur 

resultaten eftersom enbart  7 försökspersoner uppgav sig ha någon erfarenhet 

av detta. Tanken var annars att de personer med denna typ av erfarenhet 

skulle ha ett rikare vokabulär för beskrivningar av personens röst.

 Inga uppseendeväckande könsskillnader uppträdde, detta pekar på att  

intetdera kön påverkas mer av vapenfokuseringseffekten än det andra. 

Återigen innehöll undersökningen dock för få mätpunkter för att  god 

reliabilitet skulle kunna uppnås. Ej heller några skillnader kunde uppmätas 

vad gällde åldersskillnader. Detta troligen för att mätpunkterna var för få för 

att  en flervägs ANOVA skulle kunna vara aktuell. Med fler försökspersoner 

är det  möjligt att skillnader hade gjort  sig gällande. Detta eftersom 

undersökningen av Bull and Clifford (1984) visade att personer, 20 till 40 år 

gamla, var signifikant bättre på att identifiera röster än äldre personer. Det 

hade varit intressant att i undersökningen jämföra dessa åldersgrupper med 

varandra. Detta var dock ej möjligt p.g.a. ej jämn fördelning 

försökspersonernas ålder emellan.

 En nackdel som visade sig med så många öppna frågor i 

svarskompendiet var svårigheten att tyda försökspersonernas definitioner av 

exempelvis ”liten lokal”, ”kontorslokal” etc. Det kan därför vara idé att 

använda sig av svarsalternativ vad gäller detaljfrågorna. Exempelvis vilka 

saker som fanns på disken. En avvägning får då göras så att 

försökspersonerna inte i för stor utsträckning kan gissa sig fram. 
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Gärningsmannen/den besökande personen hade en jacka med flera färger på 

sig, detta gjorde att det  var svårt för försökspersonerna att gissa sig till 

utseendet på denna om de inte kom ihåg det. Om en liknande undersökning 

görs igen kan rekommenderas att även receptionisten har kläder av detta 

slag på sig, istället  för helt svarta som i filmerna. Ytterligare kritik mot 

denna undersökning är att antalet försökspersoner sammanlagt inte var fler 

än 60. Mätningarna hade ägt högre grad av reliabilitet om man använt fler. 

Orsaken till detta var ett  misslyckande från experimentledarens sida att få 

med sig studenter i undersökningen varför, trots bekvämlighetsurval, 

deltagarantalet blev lågt.

Förslag på vidare forskning

 Då fler mätpunkter behövs för reliablare resultat vore det intressant att   

replikera studien med fler försökspersoner. För att  närma sig den, för 

undersökningen, viktiga frågan huruvida vapenfokuseringseffekten påverkar 

det auditiva minnet eller ej kunde man istället använda en vapenfilm där 

gärningsmannen talar i normalt tonfall. Med denna justering kan man öka 

reliabiliteten i undersökningen och, under rätt förutsättningar, svara på 

frågan om vapenfokuseringseffekten påverkar det auditiva minnet. Eftersom 

f i l m e n p å r å n e t , i d e n n a u n d e r s ö k n i n g , f r a m k a l l a d e e n 

vapenfokuseringseffekt finns skäl att  misstänka att den även kommer att 

göra detta i en annan försöksgrupp. Med tanke på detta kan det istället vara 

idé att  göra om besöksfilmen så att tonläget i denna matchar det i filmen om 

rånet. I praktiken skulle det kunna gå till så att den besökande personen går 

in i receptionen utan något föremål i händerna, besökaren är arg på 

receptionisten och skriker åt denne innan han går ut igen.

 F ö r a t t i f r a m t i d e n g ö r a k l a r t v i l k e t s y s t e m s o m 

vapenfokuseringseffekten påverkar bör fler studier göras på om det auditiva 

minnet påverkas. Om det gör det tyder detta på att vapenfokuseringseffekten 

slår mot en uppmärksamhetsprocess innan informationen når arbetsminnet. 

Om vapenfokuseringseffekten slår ungefär lika hårt mot det visuella och det 
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auditiva minnet vore det  även relevant att utreda om den som får verbala 

instruktioner av en beväpnad man i större utsträckning lyckas identifiera 

mannens röst än vittnen som ej får verbala instruktioner. Detta för att se om 

rånarens röst kan uppmärksammas som central och därmed kodas in bättre.
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