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Sammanfattning 

 
Priming är något som kan påverka våra bedömningar och uppfattningar på ett medvetet men 
också på ett omedvetet plan (Hwang, Lundberg, & Smedler, 2012). Rättsliga aktörer är en 
yrkesgrupp som ofta ställs inför många svåra beslut med tvetydiga uppgifter, beslut som ofta ger 

allvarliga konsekvenser (Semmler & Brewer, 2002). Det är därför av intresse att få kunskap om 
priming inom den rättsliga sfären. Syftet med denna studie var att undersöka om priming i form 
av bakgrundsinformation kan påverka människors bedömning av misstänktas beteende. Ett 
experiment utfördes där deltagarna först fick se ett autentiskt videoklipp från ett fängelse där tre 
interner interagerar. Därefter fick de besvara ett frågeformulär innehållande frågor om hur 
internerna beter sig mot varandra (positiva och negativa aspekter). Hälften av försökspersonerna 
fick innan filmen information om videoklippets utfall, att en av internerna avlider och de andra 
två är anklagade för brottet. Resultaten visar att de som fick bakgrundsinformation bedömde de 
andra internerna som mer hotfulla jämfört med de som inte fick någon information om utfallet. 
Däremot skilde sig inte grupperna åt gällande deras uppfattning kring de mer positiva 

beteendena.  
 

Nyckelord: priming, bedömning, interner, fängelse  

  
  



 

 

Abstract 
 
Priming is something that can affect our judgments and perceptions in a conscious, but also at 
an unconscious level (Hwang, Lundberg, & Smedler, 2012). Legal actors are often faced with 
many difficult decisions with ambiguous tasks, decisions that often cause serious consequences 

(Semmler & Brewer, 2002). It is therefore of interest to gain knowledge of priming within the 
legal sphere. The purpose of this study was to investigate whether priming in the form of 
background information can affect people’s judgment of evidence. An experiment was 
conducted where attendants first saw an authentic video from a prison where three inmates 
interact. Then they had to answer a questionnaire containing questions about how they felt that 
the inmates behaved against each other (positive and negative aspects). Half of the attendants 
received information about the outcome of the video before the film, one of the inmates dies 
and the other two are accused of the crime. The results show that those who received 
background information valued the other inmates as more threatening than those who did not 
receive any information about the outcome. On the other hand, the groups did not differ in 

their perception of the more positive behaviors. 

 
Keywords: priming, judgment, inmates, prison  
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Inledning 

 
Hur ofta är människor egentligen helt objektiva vid utvärderingar, bedömningar eller 
anklagelser? Tänk dig scenariot där en person har begått ett brott, du har två personer som du 
misstänker men du vet inte vem av dem som är skyldig. Du tar en titt på de två personernas 

brottsregister och ser att den ena personen tidigare blivit dömd ett antal gånger för andra brott 
medan den andra personen är ostraffad. Vad blir din naturliga första tanke i det fallet? Det 
behöver inte få dig att genast bli övertygad om att den personen som tidigare blivit dömd begått 
brottet. Men det kan på ett omedvetet eller medvetet plan påverka din bedömning som du 
senare gör. Detta även fast du egentligen skall vara objektiv och endast utgå från vad som hänt i 
det aktuella fallet och inte vad personerna gjort i tidigare skeenden.  
 
Om en person uppvisar ett specifikt beteende ett flertal gånger så börjar andra se ett mönster hos 
personen. Det beteendemönstret förknippas sedan med personen även i andra sammanhang så 
som det påvisats i det tidigare scenariot, detta är effekten av priming. Man skulle kunna säga att 

priming är ett slags minne (Hwang, Lundberg & Smedler, 2012). Att se vad ett föremål föreställer 
på en bild kan gynnas av tidigare erfarenheter t.ex. att man sett samma bild förut. De tidigare 
erfarenheterna kan påverka hur vi tolkar information som vi analyserar för tillfället. Denna form 
av minne uttrycks oavsett om man medvetet eller omedvetet minns erfarenheterna.  
 
Effekten av reklam kan förtydliga hur priming fungerar. Om man sett en viss produkt vid ett 
tillfälle så tenderar man i en senare valsituation föredra just den produkten framför snarlika, 
oavsett om man minns när produkten visades eller ej, skriver Hwang et al. (2012). Priming kan 
användas för att locka fram information som är undermedvetet lagrad i människans minne 

genom att presentera ett visst stimuli eller en viss händelse. Det gör att det blir lättare att komma 
ihåg och vår aktuella reaktion blir mer mottagliga för påverkan av den tidigare händelsen menar 
Branscombe och Baron (2017). Detta kan göra det väldigt svårt att vara helt objektiv vid 
utvärderingar, bedömningar och beslut. Rättsliga aktörer är en yrkesgrupp som ofta ställs inför 
många svåra beslut med tvetydig information, beslut som ofta ger allvarliga konsekvenser. Därför 
har priming inom den rättsliga sfären intresserat oss och är det vi studerar i det här 
examensarbetet. 
 
Vittnesbevis är en av de viktigaste typerna av bevis i rättssalen och innehåller information som 
kräver noggrant processande för att de beslut som ska tas blir så korrekta och rättvisa som möjligt 

(Semmler & Brewer, 2002). Det är brottsutredare tillsammans med åklagaren som sköter 
utredningsprocessen från att ett brott har begåtts till att målet tas upp i rätten. Utredningsarbetet 
går ut på att samla in och analysera information kring brottet från flera olika källor såsom 
exempelvis vittnesmål och bilder eller övervakningsfilmer från brottsplatsen (Canter, 2000). Det 
finns dock många faktorer som riskerar att påverka hur en utredare förhåller sig till en 
brottsutredning (Granhag & Christianson, 2008). Vissa typer av information lämnar ett stort 
utrymme för en subjektiv tolkning, exempelvis när ett vittnesmål lämnar tvetydig information 
utan tydlig vägledning om misstänkt skuld, skriver Granhag och Christianson (2008). 
Brottsutredare måste fatta många svåra beslut som kan vara grundade på tvetydig information. 

Det kan ge upphov till felbedömningar och misslyckanden att uppmärksamma relevant 
information för bedömningen (Horowitz, Kerr, Park, & Gockel, 2006). 
 
Tidigare forskning  
Att människor grundar sina beslut, tankar och känslor när de är påverkade av priming på ett 
omedvetet plan kan få negativa konsekvenser. I en studie av MacLean, Brimacombe, och 
Lindsay (2013) visar de på att människor inte är helt objektiva vid beslutsfattande. Studien 
handlar om den påverkan som kognitivt tunnelseende (medvetande som är inriktat på en enda 
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sak och är avskärmat från omvärlden) har i industriella tillbudsutredningar. Syftet med 
undersökningen var att se om tidigare information (som inte var relevant för själva 
bedömningen) påverkade försökspersonernas utredningsbeteende. Både professionella och 
studerande utredare medverkade i den simulerade industriella utredningsövningen. Resultatet 
visade att deltagarnas bedömningar var baserade på den tidigare kunskaperna/informationen. 

Det kunde vara information från antingen en annan arbetstagare eller utrustning och att det var 
en tydlig effekt på deltagarnas beslutsfattande. Resultatet påvisade även att utbildning i 
fenomenet kognitivt tunnelseende minskade påverkan vid beslutsfattande. Det innebar att de 
professionella utredare som genomgått utbildningen blev mindre påverkade av den tidigare 
informationen än studenter som inte genomgått utbildningen.  
 
Men hur kommer det sig att primingen har effekt i sådana fall? Enligt Unkelbach (2007) ligger 
förklaringen i att upprepning av uttalanden har högre sannolikhet för att uppfattas som sanning 
än uttalanden som är ”nya”. När vi då hör eller ser något som vi är familjära med så leder det 
till en igenkänningsprocess i hjärnan som är både lättare och snabbare att bearbeta. I det skedet 

uppstår sanningseffekten, människor lär sig att den snabba och lätta bearbetningen tillsammans 
med sanningen tenderar att vara positivt korrelerade. Vilka konsekvenser får då detta? Kan vi 
inte lita på att våra beslut som vi tar är objektiva? Det är en fråga, som de flesta inom detta 
forskningsområde skulle vilja kunna besvara.  
 
Russo, Carlson, Meloy, och Yong (2008) har en annan förklaring till fenomenet. De har funnit 
att personer som fick välja mellan nya alternativ tenderade att vinkla sina utvärderingar av 
informationen för att den skulle passa in på det beslut som egentligen föredrogs. Detta sker alltså 
på ett medvetet plan menar Russo et al. (2008). De genomförde tre olika test för att försöka 

reda ut vad som kunde vara drivkraften för detta beteende. Första testet avsåg att undersöka om 
det kunde bero på att försökspersonerna ville minska den ansträngning som krävs när man får ta 
del av ”ny” information. Andra testet undersökte ifall svaret kunde vara att försökspersonerna 
ville minska avståndet mellan de olika beslutsalternativen. Det sista testet undersökte om 
försökspersonerna vill uppnå enhetlighet mellan gamla och nya element av information. De tre 
testen visade att försökspersonerna vinklade sina utvärderingar av informationen så att den skulle 
passa det beslut som egentligen föredrogs. Innebär det att människor medvetet vill att beslut skall 
passa deras förutfattade meningar? 
 
Dawson, Hartwig och Brimbal (2015) anser att priming innebär en aktivering av semantiska 

begrepp som är relaterade till en attityd eller känsla. Semantiska minnet kan beskrivas som ett 
bearbetningssystem som är nära förknippat med inlärning och samlar all allmän kunskap som 
människan har i sitt minne. Exempelvis kan begreppet aggression primas genom att utsätta 
människor för aggressionsrelaterade ord som våld, vapen och skjuta. I experimentet fick hälften 
av försöksgruppen förberedande material (genom att de fick höra saker som var relaterade till 
frågan innan själva frågan blev ställd) och andra hälften fick inte det förberedande materialet. 
Dawson med kollegor visade att deltagare som fick förberedande material kunde återkalla 
betydligt mer information gällande det de blev frågade om än de som inte fick förberedande 
material. Vidare, deltagarna som fick det förberedande materialet var även mer tillmötesgående 

och positiva i intervjun än den gruppen som inte fick materialet. Däremot hade förberedelserna 
ingen betydelse för hur deltagarna uppfattade intervjuarens trovärdighet och vänlighet. 
 
En studie av Fraser och Stevenson (2014) har visat på vikten av att transkriberingar av dolda 
inspelningar är korrekt utförda. Detta eftersom dessa inspelningar och transkriberingar sedan 
används i en rättegång för att eventuellt fälla en misstänkt person för ett brott. Juryn, som består 
av civilpersoner, ska förse domaren med argument för och emot domen. Om transkriberingen 
är felaktig riskerar det att lura (prima) juryn som oftast får ta del av transkriberingen innan 
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rättegången. Det är under rättegången som juryn får höra ljudinspelningen för första gången. 
Om transkriberingen som de läst tidigare är felaktig så har studier visat att det påverka 
jurymedlemmarna att höra de ord de redan har läst istället för det de verkligen hör (Fraser & 
Stevenson, 2014). Fraser och Stevenson (2014) har utfört ett flertal experiment där de studerat 
effekten av priming och hur bedömningar har påverkats av felaktiga transkriberingar. Det finns 

således en stor risk för att juryns omdöme påverkas omedvetet av sin kunskap och förutfattade 
meningar om fallet. Författarna menar att transkriberingar som är grundade på otydliga hemliga 
inspelningar bör vara ordentligt gjorda. De bör utvärderas innan det ges ut som ett underlag för 
bedömningen. Att lämna en felaktig transkribering till juryn är inte rättvist mot 
jurymedlemmarna, för att inte tala om den svarande. Resultaten från dessa experiment visar att 
jurymedlemmars omdöme kan påverkas av priming och att man utifrån detta tar ett beslut som 
ibland kan vara livsavgörande.  
 
Ett närliggande fenomen till priming är hindsight-bias. Hindsight-bias uppstår när människor 
känner att de "visste det hela tiden", det vill säga när de tror att en händelse är mer förutsägbar 

efter att den blev känd än den var innan den blev känd, skriver Rose och Vohs (2012). När 
människor får höra resultatet av en serie händelser och därefter blir tillsagda att bortse från 
vetskapen om resultatet har de svårt att ignorera vetskapen om resultatet och bedömer 
händelsen som förutsägbar. Hindsight-bias är ett väl dokumenterat fenomen som uppstår på 
grund av att människor bildar orsakssamband mellan utfallet och de händelser som leder till det 
(Carli, 1999). Domare som på förhand vet att juryn har funnit den åtalade skyldig bortom 
rimligt tvivel, är mer benägna att se domen som både oundviklig och som rätt beslut, trots att 
den rättsliga processen kan innehålla fel (Findley & Scott, 2006). 
 

De flesta experiment kring priming-effekter vid vittnesmål har använt sig av fiktivt material, som 
exempelvis simulerade utredningar (MacLean et al., 2013) och transkriberingar (Fraser & 
Stevenson, 2014). Denna studie baserar sig istället på material från ett verkligt rättsfall. Vi har 
använt oss av en sekvens från en längre autentisk övervakningsfilm från ett fängelse på Island. 
Sekvensen handlar om tre interner som interagerar med varandra och i slutet av sekvensen går 
alla iväg tillsammans. I den längre övervakningsfilmen ser man att de tre internerna går in i en 
cell tillsammans. En stund senare kommer endast två av internerna ut ur cellen. Den tredje 
internen hittas mycket allvarligt skadad i cellen och avlider senare till följd av skadorna. De två 
andra internerna blir anklagade för att ha orsakat de dödliga skadorna. Det är inte vanligt att man 
har tillgång till ett verkligt material där man dessutom vet utgången på fallet. När tillfälle ges är 

det därför lämpligt att ta chansen att utföra forskning på autentiskt material. Vi kommer mer 
specifikt undersöka om bakgrundsinformation om utfallet kan påverka människors bedömning 
av misstänktas beteende. 
 
Problembeskrivning 
Rättsliga aktörer ställs inför att ta många svåra beslut med tvetydiga uppgifter som grund. Det är 
således många faktorer som de måste ta ställning till innan de kan ta ett beslut. Vidare har 

forskning visat att även irrelevanta faktorer omedvetet kan påverka brottsutredares beslut (se 
exempelvis Granhag & Christianson, 2008; MacLeans et al., 2013). I denna studie vill vi 
undersöka om priming i form av bakgrundsinformation kan vara en sådan faktor. Vi har delvis 
replikerat ett tidigare experiment1 som har använts som grund vid val av tillvägagångsätt. I denna 
studie ämnar vi att undersöka om bakgrundsinformation kan påverka bedömarna att uppfatta de 
åtalade som mer aggressiva och hotfulla jämfört med de som inte fått ta del av utfallet. Kunskap 
på detta område är viktigt eftersom det i verkliga fall kan påverka rättsliga aktörers bedömning 
gällande uppsåt och strafflängd.  

                                                 
1 Handledaren har gjort experimentet för ett expertutlåtande  
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Syfte & frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är således att studera priming inom den rättsliga sfären. Vi 

kommer att undersöka om bakgrundsinformation kan påverka människors bedömning av 
misstänktas beteende. Mer specifikt innebär det att vi kommer att undersöka om de personer 
som får bakgrundsinformation om videoklippets utfall, att den nye internen avlider i sin cell, 
påverkar dem att uppfatta de två erfarna internerna som mer aggressiva och hotfulla jämfört med 
de som inte får ta del av utfallet.  
 
 

Metod 
 
Deltagare 
Urvalet bestod av 40 deltagare och utgjordes av första året psykologistudenter (n = 25) samt 
bekanta (n = 15). Det sammanlagda urvalet bestod av 24 kvinnor (60%) och 16 män (40%) i 
åldrarna 18 till 62 år (M = 26.3, SD = 9.0). Psykologistudenterna rekryterades via en lärare inom 
Psykologiprogrammet vid Luleå tekniska universitet (LTU) för tillåtelse att rekrytera deltagare 

samt genomföra experimentet under en lektion. Även bekanta har rekryterats för att nå upp till 
önskat antal deltagare. Många av de bekanta deltagarna var studenter vid LTU medan vissa var 
förvärvsarbetande. Urvalet baserades således på tillgänglighetsprincipen. Deltagarna fördelades 
slumpmässigt och lika till de två betingelserna: att få bakgrundsinformation och att inte få 
bakgrundsinformation. 
 
Design 

Experimentet hade en mellanpersonsdesign med en oberoende variabel med två betingelser, 
information som kunde ge priming (Grupp 1) respektive ingen priming genom information 
(Grupp 2). Beroendevariabler var försökspersonens uppfattningar om karaktären hos de på film 
visade personernas interaktion.  
 

Material 
Stimulusfilm. 

Som stimulusmaterial använde vi en sekvens från en längre autentisk övervakningsfilm från ett 

stort fängelse på Island. Övervakningskameran som spelar in klippet fanns i ett gemensamt 
utrymme på fängelset. Filmen visar hur en ny intern anländer till fängelset och hur han 
interagerar med två erfarna interner. Klippet slutar med att de tre internerna går iväg tillsammans 
till en cell. Videoklippet är 3:50 minuter långt, innehåller inget ljud och bildkvalitén är inte den 
bästa. Att kvalitén är god nog för att se vad som händer på klippet har dock säkerhetsställts 
genom att den pilottestades innan av ett antal personer. Videon har godkänts för användning av 
vår handledare. 2 

 
Den nye internen hittades senare i cellen med mycket allvarliga skador som han senare avled av. 
De två erfarna internerna anklagades för att ha orsakat de dödliga skadorna. Detta visas inte i 

videoklippet. 
   

Förstudie. 
För att få en bättre inblick i och förståelse för hur interner interagerar med varandra genomförde 
vi två pilotstudier inför utformandet av frågor som skulle mäta beroendevariablerna (Bäckström, 
2017; Musie, 2017).  
 

                                                 
2 Handledaren har fått tillgång till videoklippet för ett expertutlåtande. 
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Instruktioner. 
Instruktioner gavs på instruktionsblad som skilde sig åt mellan de två betingelserna (Bilaga 1 & 
2). Informationsbladet för de som fick bakgrundsinformation (Grupp 1) innehöll följande stycke: 

"Bakgrunden till studien är att den nye internen skadas mycket allvarligt (och senare avlider). 
Två av de andra internerna är anklagade för att vara skyldiga till de dödliga skadorna. Detta sker 
dock i cellen vilket inte kamerorna visar". De som inte fick någon bakgrundsinformation (Grupp 
2) fick inte denna information. I övrigt var informationsbladen identiska. Tillsammans med 
instruktionsbladet fick varje deltagare även ett häfte med bilder på de tre internerna (Bilaga 5), 
för att förtydliga vem som är vem och vilka interner deltagarna skulle fokusera på i videoklippet. 
 

Frågeformulär. 

För att mäta hur mycket bakgrundsinformation kunde påverka deltagarnas uppfattning av hur 
välkomnande, dominerande, hotfullt och aggressivt de erfarna internerna agerade mot den nye 
konstruerades ett frågeformulär. Samma formulär gavs bägge grupperna, men de skiljde sig vad 
gäller utpekandet av de två erfarna internerna som troliga vållande till den nye internens död. 
(Bilaga 3 & 4). Frågeformulären fylldes i efter att filmen visats. 
 
Formuläret bestod av fyra delar, där den första delen fokuserade på uppfattningen om den 
allmänna stämningen och bestod av tre mer positiva frågor (hur god stämningen var, hur 
välkomnad den nya internen blev och hur väl de kom överens) och en negativ fråga (hur hotad 

den nye blev). Den andra delen fokuserade på hur en av de två erfarna internerna uppfattades 
interagera med den nye internen (välkomnande, överens, hotfull, dominerande och aggressiv). 
Därefter följde en öppen fråga där försökspersonerna ombads motivera sina bedömningar. Del 
tre var identisk med del två förutom att den istället fokuserade på hur den andra internen 
uppfattades interagera med den nye. Skattningsfrågorna besvarades på en sex-gradig skala (1 = 
inte alls…, till 6 = mycket…). Den fjärde delen bestod av en öppen fråga om vad deltagarna 
tror händer efter videoklippets slut när de tre internerna går iväg tillsammans. Slutligen fick 
deltagarna ange kön och ålder. 
 
Formulären skiljde sig åt i den andra delen där Grupp 1 fick inledningen "Angående de två 

interner som är anklagade för att ha vållat den nye internens död" medan Grupp 2 fick 
inledningen "Angående de två interner som interagerar mest med den nye internen". I fjärde 
delen fick Grupp 1 frågan "Försök att bortse från den bakgrundsinformation du har fått från 
försöksledarna och utgå endast ifrån det du sett. Vad skulle du då tro att de tre internerna går 
iväg för att göra?" och Grupp 2 fick frågan "Vad tror du de tre internerna går iväg för att göra?" 
Syftet med fjärde delen var att se om de två grupperna skiljde sig åt i föreställning om vad som 
skulle hända härnäst, framförallt om de som fått bakgrundsinformation skulle ha svårt att bortse 
från informationen och uppvisa hindsight-bias (Carli, 1999). 
 

För att säkerhetsställa att instruktioner, bildmaterial och frågeformulär var tydligt utformade 
utfördes en pilotstudie. Fem bekanta fick utvärdera om det fanns några oklarheter. Utefter deras 
svar (ex. att det var för få styckesindelningar på instruktionsbladet) korrigerades materialet.   
 
Procedur 
Innan experimentet började presenterade vi oss och förklarade de etiska principerna för 
deltagarna (Vetenskapsrådet, 2011). Experimentet genomfördes först med psykologi-studenterna 
i en föreläsningssal med projektor. Deltagarna ombads sitta långt fram i salen så att det kunde se 

videoklippet tydligt och för att de lättare skulle kunna urskilja internerna från varandra. 
Deltagarna placerades ut på de fem första raderna i salen. De två första raderna fick betingelsen 
med bakgrundsinformation (Grupp 1) och de tre bakre raderna fick betingelsen utan 
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bakgrundsinformation (Grupp 2). Risken för att deltagarna skulle få syn på den andra gruppens 
instruktionsblad eller frågeformulär minimerades då grupperna satt på separata rader. 
 
En av oss delade ut samt samlade in materialet till de deltagare som skulle få 
bakgrundsinformation och en av oss gjorde likadant med materialet till de deltagare som inte 

fick någon bakgrundsinformation. Vi delade först ut instruktionsbladet, häftet med bilder och 
varsin penna till alla deltagare. Vi såg till att alla deltagare hade hunnit läsa igenom materialet 
innan videoklippet började. Efter videoklippet delades frågeformulären ut och när deltagarna var 
färdiga med frågorna ombads de vara tysta tills alla var klara och sedan samlade vi in allt material. 
Proceduren tog ca 15 minuter. 
 
När experimentet genomfördes med de bekanta utfördes det med antingen två deltagare åt 
gången eller enskilt, med endast en av oss närvarande. Vilken betingelse som deltagaren 
tilldelades anpassades efter tidigare antal deltagare i varje betingelse. Vid de tillfällen då deltagarna 
var två ombads de att inte prata med varandra oavsett om de hade samma betingelse, eller inte 

och de fick sitta en bit ifrån varandra så att de inte såg vad den andra deltagaren svarade. 
Deltagarna fick se videoklippet på en datorskärm. Som tidigare fick deltagarna först 
instruktionsbladet och häftet med bilder. När deltagarna kände sig redo startades videoklippet. 
Efteråt fick deltagarna besvara frågeformuläret och ombads återigen att vara tysta tills båda var 
klara och sedan samlades materialet in.  
 
Databehandling 

Experimentet bestod av två betingelser, de som fick bakgrundsinformation (Grupp 1) vs. de som 
inte fick bakgrundsinformation (Grupp 2). Flera oberoende t-test har utförts för att undersöka 
om det fanns några skillnader mellan de två grupperna. Vid tolkningen av den insamlade data så 
har datorprogrammet SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) och Word varit de 
primära programmen som använts. Alla de öppna svaren skrevs in under respektive fråga i ett 
Word-dokument för att få en bättre överblick över dessa. Sedan sammanställdes svaren för varje 
fråga och för respektive grupp. 
 
 

Resultat 
 
För att undersöka om bakgrundsinformationen påverkade deltagarnas bedömningar av den 
generella stämningen och de två erfarna internernas beteende mot den nya internen jämfördes 
de två gruppernas svar på bedömningsfrågorna i frågeformuläret. Flera oberoende t-test utfördes 
och resultatet visade en signifikant skillnad på fem utav totalt 14 frågor (Tabell 1).  
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Tabell 1. 
De två gruppernas bedömningar (M, SD) av formulärets 14 frågor. 

Fråga Grupp 1 
Med information 

 Grupp 2 
Utan information 

  

 (N = 20)  (N = 20)   

 M SD  M SD t     p 

Allmän stämning 2.55 1.23  2.85 0.81 -0.908 0.370 

Nye internen välkomnad 2.00 0.80  2.25 0.39 -1.097 0.280 

Nye internen överens 2.55 0.83  2.60 0.75 -0.200 0.843 

Nye internen hotad 3.75 1.48  2.80 1.06  2.334 0.025* 

Intern 2 välkomnande 2.45 0.83  2.40 0.68  0.209 0.836 

Intern 2 överens 2.15 0.88  2.80 0.62 -2.717 0.010* 

Intern 2 hotfull 4.15 1.14  3.35 1.14  2.226 0.032* 

Intern 2 dominerande 5.15 0.93  4.35 1.35  2.182 0.035* 

Intern 2 aggressiv 3.50 1.05  2.75 1.21  2.094 0.043* 

Intern 3 välkomnande 2.10 1.02  2.26 0.87 -0.535 0.596 

Intern 3 överens 2.25 0.91  2.37 0.76 -0.440 0.663 

Intern 3 hotfull 3.35 1.46  2.89 1.10   1.095 0.281 

Intern 3 dominerande 3.95 1.64  3.32 1.11   1.409 0.167 

Intern 3 aggressiv 3.75 1.48  2.95 1.22   1.839 0.074 

* p < 0.05. 
Sex-gradig skala (1 = inte alls..., 6 = mycket...) 
 

Allmänna stämningen  
Som går att avläsa i Tabell 1 skilde sig inte grupperna åt i bedömningen gällande den generella 
stämningen eller i vilken utsträckning som de ansåg att den nye internen blev välkomnad och 
kom överens med de andra internerna. Däremot bedömde de som fått bakgrundsinformation 
(M = 3.75) i signifikant högre utsträckning att han blev hotad jämfört med de som inte fått 
någon bakgrundsinformation (M = 2.80), t(38) = 2.334, p = 0.025. 
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Beteende – Intern 2 
Grupperna skilde sig inte signifikant åt gällande deras uppfattning om hur välkomnande Intern 
2 var mot den nye internen. Däremot bedömde de som fått bakgrundsinformation (M = 2.15) 

i signifikant högre utsträckning att Intern 2 inte kom överens med den nye internen jämfört 
med de som inte fått någon bakgrundsinformation (M = 2.80), t(38) = -2.717, p = 0.010. De 
som fått bakgrundsinformation (M = 4.15) bedömde i signifikant högre utsträckning att Intern 
2 var hotfull jämfört med de som inte fått någon bakgrundsinformation (M = 3.35), t(38) = 
2.226, p = 0.032. Deltagare som fått bakgrundsinformation (M = 5.15) bedömde i signifikant 
högre utsträckning att Intern 2 visade ett dominant beteende jämfört med de deltagare som inte 
fått någon bakgrundsinformation (M = 4.35), t(38) = 2.182, p = 0.035. Vidare de som fått 
bakgrundsinformation (M = 3.50) bedömde i signifikant högre utsträckning att Intern 2 var 
aggressiv jämfört med de som inte fått någon bakgrundsinformation (M = 2.75), t(38) = 2.094, 
p = 0.043. 

 
Beteende – Intern 3 
Som går att avläsa i Tabell 1 skilde sig inte grupperna signifikant åt i deras bedömningar gällande 
hur Intern 3 interagerade med den nye internen. Bedömningen gällande hur aggressiv Intern 3 
var mot den nye internen var dock nästan signifikant högre för de som fått bakgrundsinformation 
(p = 0.074). 
 
Positivt vs. Negativt beteende 

De frågor som avsåg mäta ett mer positivt beteende respektive negativt beteende mot den nye 
internen slogs ihop. Totalt skapades fem stycken indexvariabler. Fördelen med att slå ihop 
variabler som hör ihop är att det jämnar ut slumpmässiga variationer i enskilda frågesvar, vilket 
höjer reliabiliteten.  Frågorna angående den generella stämningen, hur välkomnad den nye blev 

samt hur väl de kom överens skapade indexvariabeln Generellt positivt beteende (α = 0.53). 

Generellt hotfull är inte ett index då den bara består av den frågan. Frågorna angående hur 
välkomnande Intern 2 var samt hur väl han kom överens med den nye bildade indexvariabeln 

Intern 2 positiv (α = 0.77), medan hur hotfull, dominerande och aggressiv Intern 2 var skapade 

indexvariabeln Intern 2 negativ (α = 0.87). Samma frågor slogs ihop för Intern 3 (Intern 3 

positiv, α = 0.89; Intern 3 negativ, α = 0.88). 
 
Som går att avläsa i Tabell 2 skilde sig inte grupperna åt i bedömningen gällande de positiva 
indexvariablerna. Däremot, som tidigare nämnt, bedömde de som fått bakgrundsinformation (M 
= 3.75) i signifikant högre utsträckning att den nye intern blev hotad jämfört med de som inte 
fått någon bakgrundsinformation (M = 2.80), t(38) = 2.334, p = 0.025. Deltagarna som fått 

bakgrundsinformation (M = 4.27) bedömde i signifikant högre utsträckning att Intern 2 
uppvisade ett negativt beteende jämfört med de deltagare som inte fått bakgrundsinformation 
(M = 3.48), t(38) =  2.462, p = 0.018. Grupperna skilde sig inte signifikant åt i uppfattningen 
om Intern 3:s negativa beteende. 
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Tabell 2.  
De två gruppernas bedömningar (M, SD) efter att variablerna slogs ihop. 

 

Indexvariabel 
Grupp 1 

Med information 
(N = 20) 

 
Grupp 2 

Utan information 
(N = 20) 

 

 

 M SD  M SD t     p 

Generellt, positivt 2.37 0.69 
 

2.57   0.53      -1.026    0.311 
 

Generellt, hotfullt 3.75 1.48  2.80 1.06  2.334 0.025* 

Intern 2, positivt 2.30 0.80  2.60 0.58 -1.360 0.182 

Intern 2, negativt 4.27 0.86  3.48 1.14  2.462 0.018* 

Intern 3, positivt 2.18 0.91  2.32 0.79 -0.517 0.608 

Intern 3, negativt 3.68 1.32  3.05 1.09  1.624 0.113 

 
 
* p < 0.05. 
Sex-gradig skala (1 = inte alls…, 6 = mycket…) 

 
Öppna frågor 
Frågeformuläret hade tre öppna frågor där samma deltagare kunde uppge flera motiveringar, 
därav kan antalet observationer uppgå till mer än 100%. Första frågan var att motivera hur hotfull 
och aggressiv Intern 2 ansågs vara mot den nye internen. De vanligaste motiveringarna i Grupp 
1 var aggressivt och hotfullt beteende (55%) och dominerande kroppsspråk (55%). Andelen 20% 
av deltagarna tyckte det var svårt att få en tydlig uppfattning om hur aggressiv och hotfull som 
Intern 2 var då det inte fanns något ljud. Den vanligaste uppfattningen i Grupp 2 var 
dominerande kroppsspråk (55%). Det var endast 25% av deltagarna som upplevde ett aggressivt 

och hotfullt beteende och lika många (25%) valde att inte besvara frågan. 
 
I andra frågan skulle deltagarna motivera hur hotfull och aggressiv Intern 3 ansågs vara mot den 
nye internen. I Grupp 1 var den mest förekommande motiveringen (50%) att Intern 3 var väldigt 
aggressiv och hotfull mot den nya internen. Andelen 35% av deltagarna motiverade dem med 
att de ansåg att Intern 3 hade ett dominerande kroppsspråk och att han ville visa sin makt. När 
det kom till Grupp 2 så motiverade 25% att de ansåg att Intern 3 var både hotfull och aggressiv 
mot den nya internen. En lika stor andel deltagare (25%) uttryckte att de upplevde att Intern 3 
var dominerande i sitt kroppsspråk. Andelen 15% motiverade att de ansåg att Intern 3 härmade 

Intern 2 i sitt beteende. En annan förekommande motivering (10%) var att Intern 2 var ledaren 
och att då Intern 2 tillsammans med Intern 3 ”styr” stället. En andel om 30% av deltagarna valde 
att inte besvara frågan. 
 
Båda grupperna fick en fråga om vad de tror händer efter videoklippets slut när de tre internerna 
går iväg tillsammans. Grupp 1 som fått bakgrundsinformation ombads bortse från informationen 
för att kunna svara på frågan. Av deltagarna trodde 45% att Intern 2 och 3 skulle hota den nye 
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internen verbalt, medan 40% trodde att hotet skulle ske fysiskt genom att exempelvis misshandla 
den nye internen. En andel om 30% trodde att Intern 2 och 3 skulle visa den nye internen runt 
på fängelset och 20% trodde att internerna går iväg för att prata eller planera något. I Grupp 2 
trodde 40% att det skulle ske någon form av verbala hot mot nya internen och 50% av deltagarna 
trodde att något fysisk hot skulle ske. Endast 10% trodde att Intern 2 och 3 skulle visa den nye 

internen runt, medan 25% trodde att alla interner skulle prata eller planera något ihop. En andel 
om 25% trodde att internerna skulle utföra någon from av aktivitet som exempelvis äta lunch 
eller utföra någon lära-känna-varandra-övning. 
 
 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att studera priming inom den rättsliga sfären. Vi har undersökt 
om bakgrundsinformation kan påverka människors bedömning av misstänktas beteende. Studien 
visade att bakgrundsinformation kring det dödliga utfallet påverkade deltagarnas bedömning av 
hur hotad den nye internen blev av de andra internerna. I linje med MacLeans et al. (2013) 
studie kring priming skilde sig resultatet mellan de deltagare som fått bakgrundsinformation och 
de som inte fick någon bakgrundsinformation. Vidare, grupperna skilde sig signifikant åt när det 
gäller de ”negativa aspekterna” trots att båda grupperna upplevde dem som hotfulla och 
aggressiva. Detta visar att bakgrundsinformationen hade en primande effekt. Grupperna skilde 

sig dock inte åt angående de mer positiva aspekterna vilket var intressant. 
 
Något som blir intressant att fundera över är följande: Finns det några bakomliggande faktorer 
som kan ha påverkat resultatet? Videoklippet som visades för de två grupperna var en sekvens 
med tre interner som interagerade med varandra, internerna befann sig i ett fängelse. Den mest 
förekommande tanken som slår en när ordet fängelse nämns är nog inte något i form av samspel, 
glädje, hövlighet, gemenskap eller dylikt. Snarare så är nog den första tanken som slår människor 
skräck, våld, hot, hierarki, gäng, kriminalitet mellan interner. Detta undersökte Musie (2017) i 
sin studie där han gjorde en intervju med en kriminalvårdare för att få höra dennes perspektiv 

gällande den upplevda jargongen mellan interner. I resultatet antyder kriminalvårdaren att nya 
intagna, i de allra flesta fall, mottas och bemöts på ett bra sätt av de erfarna intagna. Våld är något 
som inte heller förekommer ofta i samband med att nya interner ankommer. I de fall som det 
förekommer någon form av dispyt är det oftast för att de intagna har någon konflikt från tidigare 
skeenden (Musie, 2017). Jargongen beror på internerna och hur stämningen är mellan dem för 
tillfället, det kan alltså skilja sig väldigt drastiskt från den ena dagen till den andra (Musie, 2017). 
I en annan studie som Bäckström (2017) gjort ligger fokus istället på hur interner uppfattar 
jargongen och stämningen. Resultatet visar på att jargongen och stämningen på fängelset var 
positiv och att bråk eller våld inte hörde till vanligheterna. I Bäckströms (2017) studie skriver 
hon om en intern som hade haft en förutfattad bild av hur jargongen var innan han anlände till 

fängelset.  
 
Den skeva, dystra och obehagliga bilden som vi har uppmålad om fängelser följer då med oss i 
vårt medvetna men även i vårt omedvetna. Stereotypa uppfattningar om vad som är typiskt för 
en kategori anses vara vanligt bland människor, skriver Granhag och Christianson (2008). Man 
kan ha en idé om hur den typiska internen beter sig. Bedömningen baseras på den uppfattade 
likheten mellan den förutfattade bilden och det som typiskt utmärker den observerade internen. 
Om man till exempel har en intern framför sig och dennes beteende uppfattas på samma sätt 
som den bild man har av den typiska internens beteende, så drar man slutsatsen att interner 

faktiskt beter sig på ett visst sätt (Granhag & Christianson, 2008). Detta skulle kunna vara en av 
förklaringarna till att det inte blev någon skillnad mellan de två gruppernas uppfattning om Intern 
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2 och 3:s beteende i de mer positiva aspekterna mot den nya internen. Eftersom man kan ha en 
idé om att interner har ett negativt beteende så kan även gruppen utan bakgrundsinformation 
varit ”primade” med denna förutfattade uppfattning och har därmed uppfattningen att det inte 
är något positivt som sker i interagerandet mellan internerna. Russo et al. (2008) resultat visar 
att personer som fick välja mellan nya alternativ tenderade att vinkla sina utvärderingar av 

informationen för att den skulle passa in på det beslut som egentligen föredrogs. Vårt resultat 
kan eventuellt förklaras på samma sätt. Den stereotypa bilden av fängelser och interner i 
allmänhet, som de flesta människor har, kan ha gjort att utvärderingen av de positiva aspekterna 
inte skiljt sig. Precis på samma sätt kan Unkelbach (2007) resultat kopplas till vårt resultat. 
Upprepade uttalanden har högre sannolikhet för att uppfattas vara sanning än uttalanden som är 
”nya”. Hans förklaring till det är att om vi hör eller ser något som vi är familjära med så leder 
det till en mer flytande eller ”len” process i hjärnan. I det skedet uppstår sanningseffekten, 
människor lär sig att flyt och sanning tenderar att vara positivt korrelerade. Deltagarnas stereotypa 
bild som de har om fängelser och interner och allt det som de hört under deras uppväxt kring 
det kan då ha haft en inverkan på bedömningen som de gjort. Intressant är dock att trots att 

båda grupperna verkar ha samma uppfattning om den generella stämningen så bedömde gruppen 
som fått bakgrundsinformation ändå situationen som mer hotfull. Det visar att 
bakgrundsinformationen hade en primande effekt. 
 
Ser man det istället till den forskning som Fraser och Stevenson (2014) har gjort finns det även 
där paralleller att dra mellan deras studie och resultatet som framkommit ur vår studie. Deras 
resultat visade på att om transkriberingen som jurymedlemmar läst tidigare är felaktig så påverkar 
det jurymedlemmarna att höra de ord de redan har läst istället för det de verkligen hör (Fraser 
& Stevenson, 2014). Kopplingen som man kan göra här gäller effekten som information kan ha 

på ens bedömning. Bakgrundsinformationen som Grupp 1 fick gjorde att de blev primade och 
upplevde därför Intern 2 signifikant mer hotfull och aggressiv än vad deltagarna i Grupp 2 gjorde. 
Något som är intressant är dock att grupperna endast skilde sig åt angående Intern 2:s beteende. 
Anledningen till att Intern 2 anses vara mer hotfull än Intern 3 kan vara att Intern 2 kommer in 
tidigare i klippet och man får se honom under en längre tid än Intern 3. Intern 2 är den första 
internen som interagerar med den nye internen och Intern 2 väljer att inte skaka hand med den 
nye internen. Detta kan uppfattas på ett negativt sätt att Intern 2 inte väljer att vara välkomnande 
och det i sin tur kan uppfattas hotfullt och aggressivt. Han kan vara lättare att urskilja i klippet 
eftersom att han har en ljusgrå tröja som kan vara mer utstickande än Intern 3:s mörka klädsel. 
Det kan göra att man har mer fokus på honom än på Intern 3 och därför lägger mer märket till 

hans hotfulla och aggressiva beteende. Intern 2 kan anses ha ett väldigt dominerande kroppsspråk 
då han står framåtlutad över ett bord i klippet. Han har ofta armarna i kors som kan tolkas som 
ett hotfullt beteende och kan visa på att han har makt. Han följer efter den nye internen och 
blockerar då den nye internen från att ta sig fram i rummet. Då Intern 2 under hela tiden står 
nära och följer efter den nye internen med blicken kan det uppfattas som mer hotfullt och 
aggressivt. Hans kroppsspråk kan uppfattas som att han har pondus vilket i en sådan miljö kan 
vara ett tecken på makt eller att han är av högre rang än den nye internen.  
 
Intern 3 syns 1 minut och 45 sekunder efter klippets start, det kan ha påverkat uppfattningen 

om hur aggressiv han var. Han interagerar kortare tid med den nye internen och kan anses vara 
i skuggan och bakgrunden av Intern 2:s framfart. Intern 3 kan uppfattas som mindre hotfull och 
aggressiv för att han inte är lika närgången mot den nye internen som Intern 2, han möter endast 
den nye internen då Intern 2 gör det. Han uppfattas ignorera den nye internen och det påvisar 
ingen hotfullhet eller aggressivitet, det kan snarare visa på passivitet och otrevligt bemötande. 
Eftersom att han inte interagerar med den nye internen på samma sätt och lika mycket som 
Intern 2 så kan han uppfattas som mer passiv än hotfull och aggressiv. Deltagarna anser att Intern 
3 härmar Intern 2:s beteende, men att han inte interagerar med den nye internen lika mycket 
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som Intern 2. Hans försök att verka hotfull och aggressiv kan då uppfattas som svagt i jämförelse 
med Intern 2:s beteende. Deltagarna uppfattar Intern 2 som ledaren och då kanske det kan finnas 
en stereotyp bild av att man som ledare är tuffare än gruppmedlemmarna och därför kan Intern 
3 uppfattas som mindre hotfull och aggressiv. 
 

Chansen för att hindsight-bias påverkat i frågan om vad som hände efter videoklippets slut var 
liten. Ungefär lika många i varje grupp (45% respektive 40%) trodde att verbalt hot skulle ske 
mot den nye internen. Endast några fler från Grupp 2 (50% mot 40%) trodde att det skulle ske 
någon form av fysiskt hot mot den nye internen. Eftersom det var nästan lika antal deltagare i 
båda grupperna som trodde att verbalt och fysiskt hot skulle ske så är tecknen på hindsight-bias 
svaga. Det kan eventuellt bero på att deltagarna i Grupp 2 blev medvetengjorda om att de skulle 
bortse från information och det kan på så sätt ha stoppat inflytandet av hindsight-bias. Detta kan 
bero på den stereotypa uppfattningen om interners beteende mot varandra från filmer och serier. 
Media speglar fängelser med ett hierarkistyrt klimat med våld, aggressivitet, och fientliga grupper 
som hatar varandra. Detta skulle kunna vara något som påverkat resultatet i den här studien. 

Deltagarnas förutfattade meningar om att interner i fängelser beter sig på ett aggressivt/hotfullt 
eller otrevligt sätt mot varandra är något som på ett omedvetet plan kan ha påverkar deras 
uppfattningar. Detta kan ha gjort att deltagarna omedvetet inte kunnat vara objektiva i sina 
bedömningar. 
 
En annan aspekt som kan ha påverkat vårt resultat kan vara att deltagarna var studenter och inte 
utbildade utredare. Detta gör att resultatet blir svårt att generalisera till rättsliga aktörer. Utbildade 
utredare har självklart större kompetens och mer kunskap om hur man skall försöka att vara så 
objektiv som möjligt och utvärdera varje enskild situation för vad den är (MacLean et al, 2013). 

När det handlar om riktiga rättsfall måste man överväga alla konsekvenser innan man tar ett 
beslut (Semmler & Brewer, 2002). Vår studie ger dock en indikation på hur utfallet kan bli 
gällande primings påverkan på människors bedömningar av misstänktas beteende.  
 
Metoddiskussion 
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av ett frågeformulär för att kunna samla in en 
större mängd material. Enkät medför högt standardiserade frågor eftersom de ställs på exakt 
samma sätt till varje deltagare vilket ger ökad tillförlitlighet för studien. Då vi har använt oss av 

en enkätstudie i ett kontrollerat experiment har vi kunnat förklara vad skillnaderna på svaren 
beror på. Med stor sannolikhet beror skillnader hos deltagarnas skattningar på vilken av 
instruktionerna (med information/utan information) de fått. Djupet handlar om fastställande av 
kausalitet, vilket ger hög intern validitet, något som ingen annan metod klarar. I denna studie 
valdes även att ta med två öppna motiveringsfrågor för att försöka få en ännu bättre inblick i 
deltagarnas uppfattningar. Vi valde att använda oss av en sex-gradig skala i enkäten, detta för 
att tvinga deltagarna att ta ställning åt någon av svarsidorna och inte lägga sig i mitten. 
 
Det autentiska videoklippet innehöll inget ljud. Kanske hade det varit lättare för deltagarna att 

bedöma situationen och stämningen mellan internerna om det hade funnits ljud i videoklippet. 
Det frånvarande ljudet kan därför ha påverkat deltagarna i sina bedömningar, dock var det lika 
för bägge grupperna. Längden på videoklippet var kort nog för att deltagarna skulle behålla sitt 
fokus men långt nog för att de skulle kunna bilda sig en uppfattning om det som utspelar sig i 
videoklippet. En negativ aspekt var dock att bildkvalitén på videoklippet var låg, vilket kan ha 
försvårat möjligheten att urskilja det som händer i videoklippet. Detta kan ha påverkat deltagarna 
att inte uppmärksamma de tre internerna i videoklippet trots att det delades ut bilder på varje 
intern som stöd. Filmen pilottestades dock och ingen klagade på att de inte kunde urskilja vem 
som var vem.  
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Reliabilitet och validitet 
Vi har delvis replikerat ett tidigare experiment3 vilket har varit till hjälp vid val av 
tillvägagångssätt och gynnat reliabiliteten och den interna validiteten. Informationen som 

presenteras till deltagarna i ett experiment är mycket viktig. För att uppnå hög reliabilitet skall 
den presenterade informationen vara identisk för alla försöksdeltagare (Bryman, 2011). Då alla 
deltagare befann sig i samma rum och informationen om den aktuella studien presenterades både 
muntligt och skriftligt bidrog det till kontroll över störande variabler och god intern validitet.  
 
Vidare, för att jämna ut eventuella slumpmässiga variationer i enskilda frågesvar och höja 
reliabiliteten skapades fem indexvariabler av formulärets frågor. Indexvariablernas reliabilitet 
skattades med Cronbach’s alpha vilket är den vanligast förekommande mätmetoden för intern 
reliabilitet (Bryman, 2011). En vanlig tumregel är att ett tillräckligt bra index bör ha ett alfa-
värde på lägst 0.70. Alla indexvariabler, utom generellt positivt beteende, hade ett alfavärde på 

0.77 eller högre vilket tyder på god intern reliabilitet hos beroendemåtten. 
 
Begreppsvaliditet handlar om hur väl ett mått mäter det det avser att mäta (Bryman, 2011). I 
detta fall gäller det de frågor som vi ställt i frågeformuläret. Därför testades frågeformuläret i en 
pilotstudie innan utförandet av studien. För att kontrollera effekten av priming fick hälften av 
försökspersonerna bakgrundsinformation om den aktuella situationen innan de besvarade frågor 
gällande hur de uppfattade situationen i filmklippet. Vi hade även öppna frågor för att kunna 
förstå effekten av priming på fler sätt än de som erbjöds av de fasta frågorna och av studiens 
design.  

 
Med extern validitet menas huruvida slutsatsen går att generalisera även till andra situationer 
(Bryman, 2011). För att kunna avgöra den externa validiteten skulle fortsatt forskning behövas, 
men paralleller mellan verkligheten och denna studie kan dock dras. Videoklippet som visades 
för försöksdeltagarna kan ses som ett bevismaterial som bevittnats och bakgrundsinformationen 
kan då ses som eventuell priming. Man kan alltså göra vissa generaliseringar till verkliga 
bedömningar vid verklig bevisning.  
 
Forskningsetiska principer 

För att samla in data på ett vetenskapligt och riktigt sätt följer studien Vetenskapsrådets 
rekommendationer (2011). Genom att utgå från dem har det säkerställts att ingen deltagare har 
farit illa av experimentet. Experimentet och dess delar har godkänts av både handledare och 
examinator. Samtliga deltagare fick information efter avslutat experiment om vad materialet 
skulle användas till. Dessförinnan fick de veta att materialet inte kommer användas i annat syfte 
än för denna studie och att fullständig anonymitet garanteras. De fick också information om att 
deltagandet är frivilligt och att det får avbryta experimentet utan några konsekvenser för 
deltagaren. Alla deltagare samtycke till detta. 

  
Slutsats  
Studiens viktigaste slutsats är att bakgrundsinformation kring det dödliga utfallet påverkade 
deltagarnas bedömning av hur hotad den nye internen blev av de andra internerna, framförallt 
av Intern 2. Detta är ett intressant fynd eftersom det kan i verkliga fall ge rättsliga effekter. 
Exempelvis kan en sådan priming-effekt resultera i att bedömningen av uppsåt påverkas och 
även bedömningen av strafflängd. Detta visar på vikten av att utföra studier som syftar till att 
undersöka omedvetna faktorer som påverkar rättsliga aktörers bedömningar. 

 

                                                 
3 Handledaren har gjort experimentet för ett expertutlåtande  
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Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka varför de två grupperna inte skilde sig åt 
angående de mer positiva aspekterna. Exempelvis vore det intressant att inkludera en grupp som 

inte får veta att videoklippet utspelar sig i ett fängelse eftersom ett sådant upplägg skulle kunna 
utröna om den informationen kan ha påverkat deltagarnas omdöme omedvetet då deltagarna 
kan ha haft en skev uppfattning om jargonen mellan interner på fängelset. I instruktionsbladet 
kan man istället ha en annan benämning på internerna för att minska den omedvetna påverkan, 
ex. "individ" eller "klient" som kan har en mer öppen definition än ordet "intern". Genom att 
inte berätta för deltagarna om att videoklippet utspelar sig i fängelsemiljö så kan man undvika 
denna eventuella påverkan.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – instruktioner till grupp 1 med bakgrundsinformation 

 
I den här studien är vi intresserade av hur erfarna interner i fängelse beter sig mot nya interner. 
Videoklippet som vi kommer att spela upp är från en övervakningsfilm i ett fängelse där en ny 
intern anländer. Övervakningsfilmen visar hur internerna interagerar med varandra i det 
gemensamma utrymmet. Videoklippet är ca 4 minuter långt. 
 
Efter videoklippets slut kommer Du att få besvara ett antal frågor angående Din uppfattning 
om internernas beteende mot den nye internen. Vi är intresserade av hur Du uppfattar 
situationen, det finns alltså inget rätt eller fel svar. 

 
Bakgrunden till studien är att den nye internen skadas mycket allvarligt (och senare avlider). Två 
av de andra internerna är anklagade för att vara skyldiga till de dödliga skadorna. Detta sker dock 
i cellen vilket inte kamerorna visar.  
 
När Du ser videoklippet vill vi att Du framförallt fokuserar Dig på den nye internen (se bild 1) 
samt de två interner som är anklagade för brottet (se bild 2 och 3). 
 
Videoklippet innehåller inget ljud och då det är en riktig övervakningsfilm så är inte 
bildkvalitén perfekt. Det är därför viktigt att Du koncentrerar dig. 

 
Eftersom att videoklippet är ihopklippt från en längre övervakningsfilm kan det leda till att Du 
upplever att det hackar till ibland och att människor har rört sig utan att Du sett det. 
 
De enda uppgifterna som vi behöver är kön och ålder, inga andra personuppgifter efterfrågas. 
Enskilda personers svar kommer inte gå att urskilja i resultatet och därmed kan vi garantera 
fullständig anonymitet.  
 
 

Du är välkommen att ställa frågor till försöksledarna om något är oklart.  
 
Tack på förhand för Din hjälp! 
 
 
  



   

 

Bilaga 2 – instruktioner till grupp 2 utan bakgrundsinformation 
 
I den här studien är vi intresserade av hur erfarna interner i fängelse beter sig mot nya interner. 
Videoklippet som vi kommer att spela upp är från en övervakningsfilm i ett fängelse där en ny 
intern anländer. Övervakningsfilmen visar hur internerna interagerar med varandra i det 

gemensamma utrymmet. Videoklippet är ca 4 minuter långt. 
 
Efter videoklippets slut kommer Du att få besvara ett antal frågor angående Din uppfattning 
om internernas beteende mot den nye internen. Vi är intresserade av hur Du uppfattar 
situationen, det finns alltså inget rätt eller fel svar. 
 
När Du ser videoklippet vill vi att Du framförallt fokuserar dig på den nye internen (se bild 1) 
samt de två interner som interagerar mest med den nye (se bild 2 och 3). 
 
Videoklippet innehåller inget ljud och då det är en riktig övervakningsfilm så är inte 

bildkvalitén perfekt. Det är därför viktigt att Du koncentrerar dig. 
 
Eftersom att videoklippet är ihopklippt från en längre övervakningsfilm kan det leda till att Du 
upplever att det hackar till ibland och att människor har rört sig utan att Du sett det. 
 
De enda uppgifterna som vi behöver är kön och ålder, inga andra personuppgifter efterfrågas. 
Enskilda personers svar kommer inte gå att urskilja i resultatet och därmed kan vi garantera 
fullständig anonymitet.  
 

 
Du är välkommen att ställa frågor till försöksledarna om något är oklart.  
 
Tack på förhand för Din hjälp! 
 
 
 
  



   

 

Bilaga 3 – frågeformulär till grupp 1 med bakgrundsinformation 
 
Ringa in den siffra som bäst beskriver Din uppfattning 
 
 

1. Hur uppfattar Du att stämningen är? 
 

Inte alls god Mycket god 
1 2 3 4 5 6   

 
 

2. I vilken utsträckning anser Du att den nye internen… 
 
…blir välkomnad av de andra internerna?  

 

Inte alls välkomnad Mycket välkomnad 
1 2 3 4 5 6   

 
 
…kommer överens med de andra internerna?  
 

Inte alls överens  Mycket bra överens  
1 2 3 4 5 6   

 

 
…blir hotad av de andra internerna? 
 

Inte alls hotad Mycket hotad 
1 2 3 4 5 6   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



   

 

Angående de två interner som är anklagade för att ha vållat den nye internens död:  
 
 

3. I vilken utsträckning anser Du att intern 2 (se foto 2)… 
 

…är välkomnande mot den nye internen? 
 
Inte alls välkomnande Mycket välkomnande  

1 2 3 4 5 6   
 
 
…kommer överens med den nye internen? 
 

Inte alls överens Mycket bra överens 
1 2 3 4 5 6   

 
 
…är hotfull mot den nye internen? 

 
Inte alls hotfull Mycket hotfull   

1 2 3 4 5 6   
 
 
…visar på ett dominerande beteende? 

 
  Inte alls dominerande     Mycket dominerande  

1 2 3 4 5 6   
 

 
…är aggressiv mot den nye internen? 

 
Inte alls aggressiv  Mycket aggressiv  

1 2 3 4 5 6   
 

Motivera nedan ditt svar angående hur hotfull och aggressiv intern 2 är mot den nye: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  



   

 

4. I vilken utsträckning anser Du att intern 3 (se foto 3)… 
 
…är välkomnande mot den nye internen? 

 
Inte alls välkomnande   Mycket välkomnande  

1 2 3 4 5 6   
 
…kommer överens med den nye internen? 

 
Inte alls överens     Mycket bra överens 

1 2 3 4 5 6  
 

…är hotfull mot den nye internen? 
 
Inte alls hotfull   Mycket hotfull   

1 2 3 4 5 6   
 
…visar ett dominerande beteende?  
 

Inte alls dominerande    Mycket dominerande  
1 2 3 4 5 6  

 
…är aggressiv mot den nye internen? 

 

Inte alls aggressiv    Mycket aggressiv  
1 2 3 4 5 6   

 
 
 
Motivera nedan ditt svar angående hur hotfull och aggressiv intern 3 är mot den nye: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

 
  



   

 

Försök att bortse från den bakgrundsinformation du har fått från försöksledarna och 
utgå endast ifrån det du sett. Vad skulle du då tro att de tre internerna går iväg för att 
göra? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
Vi ber Dig avslutningsvis att fylla i följande uppgifter: 
 

 
Kön:               

 
Ålder:            
 
 
 
 

Stort tack för att Du tagit din tid att fylla i frågeformuläret! 

 
  



   

 

Bilaga 4 – enkät till grupp 2 utan bakgrundsinformation 
 
Ringa in den siffra som bäst beskriver Din uppfattning 
 
 

1. Hur uppfattar Du att stämningen är? 
 

Inte alls god Mycket god 
1 2 3 4 5 6   

 
 

2. I vilken utsträckning anser Du att den nye internen… 
 
…blir välkomnad av de andra internerna?  

 

Inte alls välkomnad Mycket välkomnad 
1 2 3 4 5 6   

 
 
…kommer överens med de andra internerna?  
 

Inte alls överens  Mycket bra överens  
1 2 3 4 5 6   

 

 
…blir hotad av de andra internerna? 
 

Inte alls hotad Mycket hotad 
1 2 3 4 5 6   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  



   

 

Angående de två interner som interagerar mest med den nye internen:  
 
 

3. I vilken utsträckning anser Du att intern 2 (se foto 2)… 
 

…är välkomnande mot den nye internen? 
 
Inte alls välkomnande Mycket välkomnande  

1 2 3 4 5 6   
 
…kommer överens med den nye internen? 
 

Inte alls överens  Mycket bra överens  
1 2 3 4 5 6   

 

 
…är hotfull mot den nye internen? 

 
Inte alls hotfull Mycket hotfull   

1 2 3 4 5 6   
 

 
…visar på ett dominerande beteende? 

 

  Inte alls dominerande     Mycket dominerande  
1 2 3 4 5 6   

 
 
…är aggressiv mot den nye internen? 

 
Inte alls aggressiv  Mycket aggressiv  

1 2 3 4 5 6   
 
Motivera nedan ditt svar angående hur hotfull och aggressiv intern 2 är mot den nye: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

  



   

 

4. I vilken utsträckning anser Du att intern 3 (se foto 3)… 
 
…är välkomnande mot den nye internen? 

 
Inte alls välkomnande   Mycket välkomnande  

1 2 3 4 5 6   
 
…kommer överens med den nye internen? 

 
Inte alls överens     Mycket bra överens  

1 2 3 4 5 6   
 

…är hotfull mot den nye internen? 
 
Inte alls hotfull   Mycket hotfull   

1 2 3 4 5 6   
 
 
…visar ett dominerande beteende?  
 

Inte alls dominerande    Mycket dominerande  
1 2 3 4 5 6  

 
 

…är aggressiv mot den nye internen? 
 
Inte alls aggressiv    Mycket aggressiv  

1 2 3 4 5 6   
 
 
 

Motivera nedan ditt svar angående hur hotfull och aggressiv intern 3 är mot den nye: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

  



   

 

Vad tror du de tre internerna går iväg för att göra? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Vi ber Dig avslutningsvis att fylla i följande uppgifter: 
 
 

Kön:               
 

Ålder:            
 
 
 

 
Stort tack för att Du tagit din tid att fylla i frågeformuläret! 

 

  



   

 

Bilaga 5 – bilder på alla interner 
 

FOTO 1 
DEN NYE INTERNEN 

 

 
 Stående Sittande 
  

 
 

(Filmen börjar med att den nye internen kommer dit tillsammans med två vakter) 
 

  



   

 

FOTO/INTERN 2 
 

 
 

 
(Intern 2 kommer in i filmen efter ca 30 sekunder) 

 
  



   

 

FOTO/INTERN 3 

    

                                                 
 
(Intern 3 är klädd i en mörkblå stickad tröja med vita ränder högst upp, jeans och en mössa. 
Han kommer in i filmen efter ca 1.45. Notera dock att han senare tagit av sig den stickade 
tröjan och är då klädd i svart t-shirt med ett litet vitt tryck men med samma jeans). 


